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PROTOKÓŁ NR XXIII/04 
 
z XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2004 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
19.20. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
1. Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Pan Edward 
Strzymiński. Powitał wszystkich radnych przybyłych na sesję, zaproszonych gości, mieszkańców 
powiatu, Pana Starostę, członków Zarządu, pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych 
powiatu oraz przedstawicieli prasy. Stwierdził, że na 19 radnych w sesji uczestniczy 18 radnych, 
co stanowi więcej niż połowę ogólnej liczby radnych i zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Powiatu 
Kościańskiego podejmowane uchwały będą prawomocne. Swoją nieobecność usprawiedliwili 
radny Jerzy Dolata. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
   
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu 
posiedzenia XXIII sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z 
problematyką posiedzenia. Powiedział również, że w dniu 2 grudnia 2004 roku Zarząd Powiatu 
Kościańskiego zwrócił się do niego z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej 
sesji, w punkcie 9 Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał, dwóch podpunktów, tj.  
− 13) podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla 

nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański, 
− 14) podjęcie uchwały w sprawie: sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie 

Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i 
placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański. 

Następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem zaproponowanych zmian. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, wniosek Zarządu Powiatu o 
wprowadzenie do porządku obrad punktu 9/13 dotyczącego podjęcia uchwały Zarządu Powiatu 
Kościańskiego w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i 
placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański został przyjęty jednogłośnie. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, wniosek Zarządu Powiatu o 
wprowadzenie do porządku obrad punktu 9/14 dotyczącego podjęcia uchwały Zarządu Powiatu 
Kościańskiego w sprawie sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu 
Kościańskiego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański został przyjęty jednogłośnie. 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o usunięcie z porządku 
obrad punktu 10 Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2003. Dodał, że 
informacja ta była przedmiotem obrad poprzedniej sesji Rady Powiatu. Na zakończenie zapytał o 
inne głosy i wnioski związane z przedstawionym porządkiem obrad. Nie było, wiec zarządził 
głosowanie nad przyjęciem powyższego wniosku. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, wniosek Przewodniczącego Rady 
Powiatu o wykreślenie z porządku obrad punktu 10 związanego z informacją o złożonych 
oświadczeniach majątkowych za rok 2003 został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad po zmianach obejmujący: 

1. Otwarcie obrad. 
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2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu. 
4. Informacja przewodniczącego rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
7. Zapytania radnych. 
8. Informacja o przebiegu realizacji Planów Operacyjnych do Strategii Rozwoju Powiatu 

Kościańskiego. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1) przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego, 
2) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2005”, 
3) nabycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej, 
4) zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w ramach projektu „Europejski 

fundusz stypendialny dla studentów z powiatu kościańskiego” finansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w formie weksla „IN 
BLANCO” oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, 

5) zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w ramach projektu „Europejski 
fundusz stypendialny dla uczniów z powiatu kościańskiego” finansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w formie weksla „IN 
BLANCO” oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, 

6) zawarcia porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących weryfikacji danych z 
informatycznej bazy danych prowadzonej przez Starostę, 

7) zmiany uchwały Nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu powiatu 
kościańskiego na 2004 rok, 

8) akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wysokości miesięcznych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych powiatu, 

9) powołania Zespołu do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Kościański, 

10) zmieniającej uchwałę nr XV/147/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 
roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych powiatowi 
kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych ze zmianami, 

11) zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kościańskim a Powiatem Rawickim w 
zakresie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokości 
wydatków na jego utrzymanie, 

12) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2005, 
13) ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański, 
14) sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu Kościańskiego na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Kościański. 

10. Odpowiedzi na zapytania. 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
12. Zakończenie sesji. 
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3. Przyjęcie protokółu z XXII sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XXII sesji Rady Powiatu się zapoznał i 
stwierdza, iż odzwierciedla on w pełni przebieg obrad poprzedniej sesji. Następnie zgodnie z § 
38 pkt 4 Statutu Powiatu Kościańskiego zarządził głosowanie nad jego przyjęciem bez 
odczytywania.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, protokół z XXII sesji Rady Powiatu 
Kościańskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że informację o jego czynnościach w okresie 
międzysesyjnym radni otrzymali w materiałach do sesji. Informacja stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do złożonego 
sprawozdania. Wobec braku głosów w dyskusji zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad. 
 
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał 
Rady Powiatu radni otrzymali w materiałach do sesji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do złożonego 
sprawozdania.  
Radny Karol Malicki powiedział, że ma pytanie dotyczące podpisywanych umów z 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W punkcie 6 podano, iż 
w umowie zapisano datę wpływu środków na konto powiatu. Natomiast w punkcie 7 tej 
informacji nie ma. W związku z tym zainteresował się, czy w umowie, o której mowa w tym 
punkcie jest również podana data wpływu  środków na konto powiatu. 
Starosta poinformował, że nie pamięta, czy w umowach zapisano termin przekazania środków, 
które powiat otrzyma w ramach pożyczki. W dniu dzisiejszym otrzymał pismo będące 
dyspozycją dokonania przelewu środków związanych z obydwoma umowami na kwotę 45.000 zł 
i 50.000 zł. Dodał, że środki te powiat na pewno otrzyma w 2004 roku. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
  
6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie 
międzysesyjnym radni otrzymali w materiałach do sesji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do złożonego 
sprawozdania.  
Radny Karol Malicki poprosił o dodatkowe informacje związane z uchwałą nr 98/329/04 w 
sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2004 oraz częściowego rozdysponowania 
rezerw, którą dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zadania inwestycyjne 
na drogach budżetu powiatu kościańskiego w kwocie 22.316 zł z przeznaczeniem na przebudowę 
skrzyżowania dróg w miejscowości Bieżyń. 
Starosta poinformował, że kwota ta dotyczy przebudowy skrzyżowania drogi łączącej Lubiń z 
Bieżyniem i Bielewo z Bieżyniem. Skrzyżowanie to mysi być zmodernizowane z uwagi na 
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bezpieczeństwo poruszających się tam pojazdów. Na skutek przebudowy i zmiany organizacji 
ruchu drogą podporządkowaną stała droga łącząca Lubiń z Bieżyniem. Wcześniej 
podporządkowaną drogą była droga łącząca Bielewo z miejscowością Bieżyń. Na skutek 
przebudowy tej drogi przy pomocy środków z programu SAPARD, uzyskała status 
pierwszeństwa ze względu na zmorzony ruch w kierunku Cichowa i Mościszek. Wiele 
samochodów w tym kierunku się przemieszcza. Wobec zmiany organizacji ruchu powstało 
pewne niebezpieczeństwo polegające na niedostatecznej widoczności z drogi prowadzącej z 
Lubinia w kierunku Bieżynia. Ukształtowanie i zabudowa w tej wiosce tą widoczność utrudniały. 
W związku z tym należało to skrzyżowanie przebudować. Przebudowa tego skrzyżowanie polega 
ona jego poszerzeniu i wydzieleniu trzech pasów ruchu: skręcającego w prawo, pasa środkowego 
przeznaczonego do pojazdów skręcających w lewo w stronę Cichowa i Mościszek, i trzeciego, z 
którego korzystać będą pojazdy jadące z przeciwnej strony skręcające na Lubiń.  
Radny Karol Malicki poprosił o dodatkowe informacje związane z postanowieniem Zarządu o 
podpisaniu aneksu do umowy zawartej z Przychodnią Lekarza Rodzinnego s.c. w Śmiglu w 
sprawie najmu pomieszczeń w budynku Przychodni Zdrowia położonym w Śmiglu przy ul. 
Skarżyńskiego 6. 
Starosta poinformował, że umowa najmu z Przychodnią Lekarza Rodzinnego została zwarta do 
dnia 31 grudnia 2004 roku. W związku z tym, iż Przychodnia przygotowywała dokumenty 
niezbędne do podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2005 rok i niezbędna jej 
była promesa o przedłużeniu umowy, Zarząd postanowił aneksem przedłużyć czas 
obowiązywania umowy i określił go na czas nieokreślony. Zaznaczył, że pozostałe podmioty 
umowy najmu mają podpisane na czas nieokreślony. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
7. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania?  
Radna Mirosława Mueller poinformowała, że zwróciła się do niej matka uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i poinformowała ją, i nie może otrzymać w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kościanie informacji o uzyskaniu przez jej dziecko stypendium unijnego. 
Inna sytuacja jest w Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie, gdzie takie informacje pozyskała. 
W związku z tym chciałaby uzyskać informacje na ten temat. 
Wicestarosta poinformował, że umowy jutro jadą do Poznania celem podpisania. Pierwsze 
umowy były podpisane przez Urząd Marszałkowski w dniu 6 grudnia 2004 roku. Dzisiaj Rada 
musi podjąć uchwały dotyczące weksli In blanco, które są elementem gwarancji tych umów. Po 
podpisaniu umów można wszcząć całe działanie. Według jego informacji, poza powiatami, które 
w dniu wczorajszym podpisały umowy, są na podobnym etapie. Po podpisaniu umowy spłyną 
środki na stypendia uczniowskie i do końca roku zostaną rozdysponowane. Przed świętami 
będzie trzeba podjąć działania, aby tą akcję przeprowadzić. Stwierdził, że dziwi się, iż gdzie 
indziej już wypłacają stypendia.  
Radna Mirosława Mueller powiedziała, że nie wypłacają, ale przekazują informacje z tym 
związane. Osoba, z którą rozmawiała wie, że dziecku uczęszczające do Liceum 
Ogólnokształcącego w Kościanie otrzyma stypendium. Natomiast w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kościanie nie może uzyskać takiej informacji. 
Wicestarosta stwierdził, że jest to dziwaczne sformułowanie. We wszystkich samorządach 
sprawa ta jest na podobnym etapie. Kiedy nie ma umowy nie ma pieniędzy.  
Radna Mirosława Mueller stwierdziła, że chodzi tu o informacje. W LO w Kościanie otrzymała 
informacje, a w ZSP w Kościanie nie.  
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Przewodniczący Komisji Stypendialnej Pan Wiktor Snela poinformował, że 2 grudnia 2004 roku 
odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. Posiedzenie zostało zakończone wyłonieniem 
liczby uczniów, którzy według Komisji powinni otrzymać stypendium. Po jej podpisaniu przez 
Starostę wszyscy zainteresowani zostaną o tym fakcie poinformowani. Komisja rozpatrzyła 557 
wniosków uczniów, a stypendium otrzyma 122 uczniów. Wysokość stypendium była znana od 
dawna. Przypomniał, że wynosi ona 150 zł miesięcznie i wypłacana będzie na zasadzie 
refundowania kosztów.  Komisja sądzi, iż uczniowie wiedzą, że można kumulować rachunki. 
Dyrektorzy szkół niedługo otrzymają listy uczniów, którzy otrzymali to stypendium. Sprawa jest 
zakończona, lecz pozostała kwestia uporządkowania dokumentów, gdyż tych wniosków było 
bardzo dużo.  
Radna Mirosława Mueller stwierdziła, iż cały problem jest w tym, że nie ma prawidłowego 
przebiegu informacji.  
Pan Wiktor Snela stwierdził, że nie potrafi odpowiedzieć, dlaczego tak jest. Jednak z 
posiadanych informacji wie, iż w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie i w Liceum 
Ogólnokształcącym w Śmiglu takich niespodzianek nie ma. Uczniowie wiedzą, na czym to 
polega, jak będzie to rozliczane i kiedy mniej więcej mogą spodziewać się pieniędzy. Tak 
naprawdę nikt dokładnie nie wie, kiedy będą te środki przekazane. Informacja o uczniach, którzy 
otrzymają stypendium zostanie przekazana do dyrektorów szkół. Dyrektorzy tą informację 
przekażą uczniom. 
Główny Specjalista ds. Oświaty Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pani Irena Tomczak 
poinformowała, że w szkołach była pełna informacja na ten temat. Uczniowie wiedzieli, iż 
rachunki mogą zbierać od momentu zarejestrowania projektu Powiatu Kościańskiego w Urzędzie 
Marszałkowskim. Krótko po podjęciu w dniu 21 września 2004 roku uchwały Rady Powiatu w 
tej sprawie naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych spotkała się z dyrektorami szkół 
prowadzonych przez Powiat. Na tym spotkaniu były omówione zasady gromadzenia rachunków. 
Dodała, że zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Powiatu w dniu 21 września 2004 
roku ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje Zarząd. Jutro, tj. w dniu 8 grudnia 
2004 roku sprawa ta zostanie przedstawiona na posiedzeniu Zarządu. Wtedy też Pan Wiktor 
Snela przedstawi protokół w tej sprawie. Wtedy zarząd podejmie ostateczna decyzję o przyznaniu 
stypendiów. Dodała, że Komisja Stypendialna jest przygotowana do następnego spotkania i 
rozpatrywania wniosków o stypendia dla studentów.  
Przewodniczący Rady stwierdził, że przez pryzmat jednego ucznia nie wydawałby takich sądów. 
Uczeń albo chce się dowiedzieć, lub nie. To wskazuje, że w szkołach jest sytuacja 
niedoinformowania. 
Radna Mirosława Mueller powiedziała, że zgłosiła się do niej, jako do radnej Rady Powiatu 
Kościańskiego, matka dwóch uczniów i stwierdziła, że: „jest burdel i nie może się niczego 
dowiedzieć”. 
Wicestarosta stwierdził, że nie chciałby rozwijać całego wątku na temat stypendiów unijnych. 
Wszyscy pamiętają, jakie zawirowania, przedziwne sytuacje miały miejsce i jak dezinformowano 
ludzi przez środki masowego przekazu, iż mogą iść do Starosty i on im wypłaci stypendia. 
Zaproponował zakończyć tą dyskusję. Zaznaczył, iż do czasu otrzymania środków na konto 
powiatu nie wierzy w to, iż te stypendia będą. Po ich otrzymani będzie można powiedzieć, iż te 
stypendia zostały przyznane. Dodał, że w ciągu tych 4 miesięcy wiele się na ten temat mówiło.   
Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad. 
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8. Informacja o przebiegu realizacji Planów Operacyjnych do Strategii Rozwoju Powiatu 
Kościańskiego. 
 

Wicestarosta przedstawił informację o przebiegu realizacji Planów Operacyjnych do „Strategii 
Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kościańskiego na lata 2002 – 2015”. Informacja 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Powiedział, że 2 kwietnia 2004 roku Rada 
Powiatu Kościańskiego przyjęła do realizacji „Strategię Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 
Powiatu Kościańskiego na lata 2002 – 2015”. Strategia została przyjęta oraz określono tryb 
realizacji i wprowadzania w życie tej strategii. Zgodnie z programem i planem pracy Rady 
Powiatu jak i Komisji Rady, co roku radni mają być informowani o stanie zawansowania prac 
związanych z realizacją strategii Powiatu Kościańskiego na lata 2002 – 2015. Przypomniał, że 
strategia została określona, kierownicy poszczególnych jednostek, służb, inspekcji oraz 
naczelnicy Wydziałów Starostwa musieli opracować do niej programy operacyjne, które zostały 
przełożone na określone zadania. Zarząd ostatecznie przyjął zadania, które są realne do 
realizowania na te lata. W informacji, którą radni otrzymali przedstawiono stan zaawansowania 
realizacji „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kościańskiego na lata 2002 – 
2015”. W odczuciu Zarządu realizacja tej strategii przebiega w tempie zadawalającym. 
Realizacja tych zadań świadczy, że strategia nie jest dokumentem martwym, nie leży schowana w 
szufladzie. Jest dokumentem określającym zamierzenia i możliwości realizacji tych zamierzeń. 
W informacji zadania i programy są wyszczególnione. Zarząd starał się jak najpełniej złożyć tą 
informację. Zaznaczył, że Zarząd nie był w stanie wszystkich szczegółów realizacji 
poszczególnych programów zawrzeć w informacji, więc skupił się na ostatnim roku, tj. 2004.  
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawioną informacją. 
Radna Urszula Iwaszczuk powiedziała, że chciałaby zadać pytanie dotyczące punktu: Program 
upowszechniania aktywnego wypoczynku”. Jest tam taka rubryka: projekt, zadanie, stan, sposób 
realizacji (strona 5). Omawiane było to na Komisji, jednak interesuje ją sprawa budowy basenu 
krytego w Kościanie. Czytając sposób realizacji mówiący o budowie basen zrozumiała, że powiat 
w jakimś części zamierza lub zaczął rozmowy w sprawie partycypowania w kosztach. Wczoraj 
się jednak dowiedziała, że we wrześniu wpłynęło do pana Starosty pismo od Burmistrza Miasta 
Kościana Pana Jerzego Bartkowiaka z prośbą o współudział w finansowaniu tego 
przedsięwzięcia. Odpowiedź udzielona Panu Burmistrzowi mówiła, iż takiego 
współfinansowania Powiat nie planuje. Komisja Spraw Społecznych oraz Komisja Budżetu i 
Finansów zostały zapoznane z tym pismem na początku października, gdy nie było jej w 
Kościanie i nie mogła brać udziału w posiedzeniach Komisji. W związku z tym mówi o tym 
dzisiaj, gdyż nie wiedziała, że takie pismo od Pana Burmistrza wpłynęło. Natomiast w informacji 
przeczytała, że w strategii, po stronie sposób realizacji zamieszczono budowę basenu krytego w 
Kościanie. W związku z tym chciałaby się dowiedzieć jak będzie to przebiegać, skoro jest to 
zapisane w strategii Powiatu.  
Wicestarosta powiedział, że są to dwie różne sprawy. W strategii zapisano również budowę hali 
sportowej w Krzywiniu oraz budowę hali sportowo-widowiskowej w Czempiniu. To oznacza, ze 
w trakcie redagowania strategii w 2001 roku i 2002 roku, w której uczestniczyła radna Urszula 
Iwaszczuk oraz on, uczestniczyli również przedstawiciele poszczególnych gmin. Zwrócił uwagę, 
że strategia dotyczy całego powiatu kościańskiego. Nie może wiec oznaczać, że po stronie 
finansowania Powiat przyjmuje wszystkie zadania przyjęte w poszczególnych gminach i zapisane 
w strategii. Prace nad tą strategią miały cel, aby z udziałem gmin wchodzących w skład powiatu, 
zostały wypracowane pewne kierunki. Do strategii przyjęto również kierunki, które wyszły z 
inicjatywy poszczególnych gmin.  
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, iż rozumie, że tam to ma przebiegać. Po stronie realizacji 
wpisujemy budowę basenu krytego w Kościanie, bo on jest budowany na terenie powiatu 
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kościańskiego. Niemniej jednak chciałaby usłyszeć, czy ta inwestycja ma jakąś szansę wsparcia 
ze strony Powiatu w przyszłości. 
Starosta poprosił radna Urszulę Iwaszczuk o wybaczenie, ale nie powinno się na forum Sesji 
Rady Powiatu poruszać spraw, które były dokładnie omówione wcześniej przez Komisje na 
posiedzeniach, w których się nie uczestniczyło. Stwierdził, że są protokoły z posiedzeń Komisji i 
można się z nimi zapoznać. Nie jest to dostateczna argumentacja do zadania pytania, gdyż nie 
było się na posiedzeniu Komisji. Następnie nawiązując do sprawy dofinansowania budowy 
basenu w Kościanie powiedział, że wielokrotnie mówił, iż Zarząd uważa, że jest to sposób 
bardzo nieodpowiedni potraktowania samorządu powiatowego przesyłając prośbę, sugestię, czy 
zapytanie o możliwość partycypacji budowy basenu w momencie, gdy ten basen jest budowany. 
To pytanie należało zadać w momencie, gdy zamierzało się budować basen. Wtedy samorząd 
powiatowy mógłby zastanowić się nad odpowiednią konstrukcją budowy budżetu, pomocą 
finansową, nad wspólną realizacją tego zadania, jeżeli Rada Powiatu uznałaby to za stosowne. 
Każdy samorząd ma swoje zadania, które przyjął jako priorytetowe. Powiat ma również zadania 
przyjęte i je realizuje jako zadania inwestycyjne. Są to zadania, które Powiat finansuje ze 
swojego budżetu. Nie ma wolnych środków, które Powiat mógłby przekazać na ten cel. 
Zaznaczył, że odpowiedź Zarządu została udzielona po dyskusji na forum Zarządu. Z punktu 
widzenia Zarządu nie jest to inwestycja najszczęśliwsza w mieście Kościanie. Zaznaczył, że 
powiedział to jako Przewodniczący Zarządu Powiatu oraz jako Starosta Kościański. Stwierdził, 
że uważa, iż na terenie miasta Kościana jest wiele innych spraw, które należało w pierwszej 
kolejności zrealizować. Zarząd Powiatu zwracał się oficjalnie do Pana Burmistrza z prośbą 
wsparcie takich zadań. Mówiono o drogach, o chodnikach, o całej infrastrukturze, która mogłaby 
być wspólnie sfinansowana. Wpłynęłoby to na poprawę wizerunku miasta Kościana. Stwierdził, 
że Zarząd Powiatu oraz on osobiście uważają, iż jest to inwestycja dobra z punktu widzenia 
realizowania zajęć wychowania fizycznego i rozwijania i poprawiania stanu zdrowia młodego 
pokolenia. Z tego punktu widzenia jest to dobre. Najpierw należy jednak zrobić to, co jest 
bardziej potrzebne. Stwierdził, iż uważa, że nie jest to dobry czas na rozpoczęcie tej inwestycji. 
Pominął aspekty finansowe, o których często prasa pisze oraz dyskusje na forum Rady Miejskiej, 
ponieważ są to sprawy Miasta Kościana. Nie chce tej sprawy komentować. Zarząd Powiatu 
przekazał swoje zadanie stanowisko na piśmie Burmistrzowi Miasta Kościana. Napisano w nim, 
że nie jest to z tego punktu widzenia dobra inwestycja, ponieważ można byłoby wiele innych 
inwestycji wspólnie zrealizować. Jeśli wspólnie to nie na etapie, gdy pojawiają się problemy 
finansowe i jest prośba o wsparcie. Powiat buduje Centrum Sportu i Rehabilitacji i Zarząd stara 
się o wsparcie z zewnątrz. Powiat otrzymał wsparcie w wysokości około 1.500.000 zł, co stanowi 
więcej niż 50 % kosztów tej inwestycji i nie prosi Miasta Kościana o współfinansowanie tej 
inwestycji, bo rozumie, że Miasto ma swoje inwestycje.  
Radna Urszula Iwaszczuk podziękowała za wyczerpującą odpowiedź. Starosta odpowiedział 
wyczerpująco i uzasadnił, dlaczego nie chce partycypować w tej inwestycji. Dodała, że zapoznała 
się z tym stanowiskiem, które było reprezentowane na forum Komisji, na której nie mogła być, 
ponieważ była z młodzieżą w Warszawie. Wyczytała w odpowiedzi zdanie, że aktualny budżet 
powiatu nie posiada rezerw i dlatego pytała o przyszłość, czy w przyszłości będzie można 
powrócić do tematu i w jakiś sposób tą budowę dla mieszkańców całego powiatu kościańskiego 
w ten, czy w inny sposób wesprzeć.  
Radna Mirosława Mueller poprosiła uzupełnić zapis mówiący o budowie basenu w Kościanie o 
informację, iż inwestycja ta jest w trakcie realizacji. 
Burmistrz Miasta Kościana poinformował, że chciałby odnieść się do tego tematu. Powiedział, że 
suwerenną decyzją samorządu Miasta Kościana została podjęta ta decyzja. Suwerenna była 
również decyzja Zarządu Powiatu w sprawie budowy sali sportowej, z czego on bardzo się 
cieszy. Przybywa następny obiekt, następna inwestycja w tym mieście i ze swej strony może 
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wyrazić radość. Zaznaczył, że Miasto Kościan ma środki w pełni zabezpieczone na budowę 
basenu. Dodał, że nie tylko na tą inwestycję, ponieważ w 2005 roku Miasto Kościan rozpoczyna 
budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2. W związku z tym zwiększają się środki 
budżetu Miasta Kościana na inwestycje. Zaznaczył, że jest to samodzielna samorządna polityka 
inwestycja Powiatu Kościańskiego i Miasta Kościana. Następnie wyraził swoje zadowolenie z 
faktu zapisania w strategii Powiatu Kościańskiego inwestycji realizowanej przez Miasto Kościan.  
Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 

 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
9/1 Uchwała w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu 

Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego radni 
otrzymali w materiałach do sesji. Następnie o zabranie głosu poprosił Kierownika Delegatury 
Leszczyńskiej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. 
Kierownik Delegatury Leszczyńskiej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Poznaniu Pani Hanna Kończal stwierdziła, że radni otrzymali informację na piśmie, więc nie ma 
potrzeby jej odczytywać, czy taż streszczać. Powiedziała, że chciałaby zwrócić uwagę na trzy 
zagadnienia, których w tych materiałach nie ma. Na najbliższe lata gminy i powiaty muszą w 
swojej strategii ująć pewne zadania. Plan Ochrony Środowiska dla Powiatu Kościańskiego został 
opracowany, więc te zadania zostały w nim na pewno ujęte. Najważniejsze jest postępowanie z 
odpadami komunalnymi. Właściwym rozwiązaniem problemu odpadów komunalnych nie jest 
tworzenie składowisk odpadów. Takim rozwiązaniem jest segregacja odpadów i odzysk odpadów 
komunalnych. Są to zadania na następne 4 lata. W 2006 roku nastąpi pierwsze rozliczanie przed 
Unią Europejską z realizacji tego zadania. Zachęciła radnych do zainteresowania się tym 
tematem. Powiedziała, że następnym tematem jest oczyszczanie ścieków komunalnych. Na 
terenie Powiatu Kościańskiego nie jest to sprawa zaniedbana. Jest kilka nieźle pracujących 
oczyszczalni. Problemem jest jednak gospodarka osadami. Problem występuje w Kościanie, w 
Śmiglu oraz w mniejszych oczyszczalniach. Zaznaczyła, iż nie chce powiedzieć, że nie ma 
urządzeń do przeróbki osadów. Takie urządzenia są, ale nie są to urządzenia kompletne. W 
wystąpieniach Inspekcji do burmistrzów i wójta zwracano uwagi na problemy i z relacji i 
odpowiedzi widać, że jest to przedmiotem zainteresowania władz gmin. Poprosiła, aby radni to 
drugie zadanie również mieli na uwadze. Trzecie zadanie jest zadaniem nowym. Dotyczy 
wprowadzenia w Polsce dyrektywy azotanowej, czyli wyznaczenia obszarów, które na terenie 
Powiatu Kościańskiego występują, które są narażone na zanieczyszczenie związkami azotowymi 
pochodzącymi z rolnictwa. Są to dwa obszary zlewnia rzeki Olszynki i zlewnia rowu Wyskoć, 
gdzie tego rodzaju zagrożenie stwierdzono. Obowiązkiem gmin było zrobić inwentaryzacje 
gospodarstw indywidualnych na tym terenie, które zgodnie z rozporządzeniem poznańskiego 
dyrektora RZGW kwalifikują się do podjęcia działań naprawczych. Inspekcja jest zobowiązana 
do przyjęcia do planu kontroli na następny rok, jako priorytetu, kontroli tych podmiotów, które 
kwalifikują się do dyrektywy azotanowej. W związku z tym należy się spodziewać, że jednostki 
organizacyjne, będące przedsiębiorstwami jak i osoby fizyczne będą w następnym roku 
kontrolowane. Dodała, że wie, iż jest to dyskusyjny i bardzo kontrowersyjny temat zwłaszcza w 
odniesieniu do rolników indywidualnych. Zwróciła uwagę, że nie ma tu gospodarstw po 2 ha, a 
gospodarstwa będące przedsiębiorstwami nawet, jeżeli należą one do osób fizycznych.     
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Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Gospodarczego.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 
uchwały i wnosi o jej podjęcie. Ponadto Komisja: 
- uważa, że należy rozpatrzyć możliwość zmiany usytuowania punktów pomiarowych stanu 

powietrza w mieście Kościanie, 
- zwraca uwagę na brak szczegółowych informacji na temat kontroli oczyszczalni ścieków m. 

in. w Śmiglu i Czempiniu, 
- zwraca uwagę na brak informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na 

temat planu działania Inspektoratu w celu poprawy stanu środowiska naturalnego, na terenie 
naszego powiatu. 

Pani Hanna Kończal powiedziała, że punkt pomiarowy, który jest na ul. Szpitalnej w Kościanie 
jest punktem Sanepidu. Punkt ten wchodzi w skład sieci ochrony zdrowia i z informacji, które 
pozyskała Inspekcja z Sanepidu, wynika, iż przez lata prowadzenia pomiarów na terenie miasta 
Kościana nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych w środowisku, więc ten punkt 
z końcem tego roku ulegnie likwidacji. Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi jeden punkt na 
obszarze pozamiejskim i ten punkt będzie utrzymany. Inspekcja przygotowała dla miasta 
Kościana ofertę w sprawie możliwości wykonywania monitoringu na terenie miasta prostą 
metodą pasywną, która ma tą zaletę, że daje wyniki, na których można się opierać oraz to, że 
badanie polega na rozłożeniu próbników i analizie materiału, który się tam dostanie raz na 
miesiąc. Jeżeli nie są potrzebne wyniki średnio dobowe, a dla oceny, gdy obszar nie jest 
zagrożony, a obszar miasta i powiatu nie jest zagrożony, to zupełnie to wystarczy. Koszt takiego 
badania 1 punktu w okresie rocznym wynosi 2.400 zł. Natomiast koszt badania wykonywanego 
w stacji pomiarowej rocznie wynosi 100.000 zł. W takim przypadku próby pobierane są 
codziennie. Inspekcja, która jest jednostką budżetową i musi na siebie zarabiać. Jeżeli Miasto 
Kościan będzie zainteresowane to będzie można rozmawiać o utworzeniu tego punktu. 
Zaznaczyła, że nie przewiduje się uwzględnienia Kościana w trwającym już cyklu 
monitoringowym, w sensie umieszczenia tego punktu w tym mieście i w miejscu, w którym swój 
punkt zlikwiduje Sanepid. Na pewno to nie stanie się do 2006 toku. Badania monitoringowe, 
które pozwolą zauważyć jakieś trendy muszą być prowadzone przez jakiś czas. Wobec tego w 
jednym cyklu, na który Inspekcja ma zapewnione środki finansowe nie można tego 
przeprowadzić. Dodała, że wyniki wszystkich pomiarów są znacznie poniżej wartości uznanych 
za normę i nie widzi specjalnych powodów, dla których miasto miałoby być wprowadzone do 
monitoringu regionalnego. Nawiązując do sprawy oczyszczalni powiedziała, że oczyszczalnia w 
Czempiniu była kontrolowana pod koniec 2003 roku na przełomie listopada i grudnia. Poza 
drobnymi rzeczami w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń nie było problemów. Inspekcja 
nie stwierdziła przekroczenia parametrów, które są określone w pozwoleniu wodno-prawnym. 
Wobec czego należy uznać, że oczyszczalnia dobrze działa. Jest to jedna z oczyszczalni, na której 
nie ma większych problemu z osadem. Oczyszczalnia w Śmiglu była badana w marcu 2004 roku 
i podobnie jak oczyszczalnia w Kościanie jest w niej problem z osadem. Osad nie jest 
higienizowany. W odpowiedzi Burmistrz Miasta Kościan poinformował Inspektorat, iż 
stworzenie stacji do higienizowania osadów przewidziano na 2005 rok. Zaznaczyła, że na terenie 
Powiatu Kościańskiego nie ma oczyszczalni, które byłyby obciążone dużymi karami. Stan wód 
nie jest dobry, ale urządzenia oczyszczające są eksploatowane. Nawiązując do kwestii zgłaszanej 
przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego powiedziała, że 
przedstawiając plan działania zmierzającego do poprawy stanu środowiska naturalnego 
musiałaby przedstawić plan kontroli na 2005 rok, co jest niemożliwe, ponieważ te plany nie są 
przekazywane do wiadomości publicznej. Powiedziała, że Inspekcja jest jednostką         
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kontrolną, która istnieje po to, żeby podejmowała działania w kierunku poprawy środowiska. 
Działania te są wielokierunkowe. Pierwsze działanie to jest kontrola podmiotów korzystających 
ze środowiska. W ramach tego w następnym roku priorytetem będzie rolnictwo. Drugi kierunek 
działania to badanie stanu środowiska. Bez tego nie wiadomo, czy coś się poprawia, czy też nie. 
Kolejny kierunek to działania prewencyjne polegające na przekazywaniu informacji o stanie 
środowiska. 
Pan Bernard Ptak nawiązując do sprawy kontroli w gospodarstwach indywidualnych powiedział, 
że środki na budowę płyt gnojowych zostaną uruchomione od stycznia 2005 roku. W związku z 
tym zainteresował się, czy te kontrole nie będą za wcześnie prowadzone.  
Pani Hanna Kończal powiedziała, że kontrola nie będzie dotyczyła tylko budowy płyt 
gnojowych. Obejmować będzie ona inne obszary. Dodała, że Inspekcja wie, jaki jest tryb 
finansowania tego zadania, ponieważ to Inspekcja opiniuje wnioski rolników o dofinansowanie. 
Więc Inspekcja wie, na jakim etapie ten problem się znajduje. Kontrola obejmować będzie szereg 
obowiązków, które wchodzą w zakres tzw. dobrej praktyki rolniczej. Prawo zobowiązuje 
rolników do posiadania tych płyt od 2008 roku, więc jest na to czas. Dobrze, że wcześnie będą 
uruchomione środki na ten cel. W postępowaniu kontrolnym chodzi nie tylko o magazynowanie 
nawozu, ale również o jego wykorzystanie. Przede wszystkim wykorzystaniem, tj. stosowaniem 
nawozu w miejscach, w których nie powinny być stosowane. Takie praktyki są jednak 
obserwowane. Gnojowica wylewana jest w pobliżu ujęć wodnych, czy komunalnych, gdzie 
obserwowane jest pogorszenie jakości wody na ujęciach komunalnych. Wylewana jest ona 
również w pobliżu cieków. Z przepisów to wynika i w kodeksie dobrej praktyki rolniczej jest 
zapisane, iż co najmniej 5 metrów od cieku beczkowóz z gnojowicą nie powinien jeździć. Tego 
rodzaju rzeczy będą kontrolowane. 
Burmistrz Miasta Kościana Pan Jerzy Bartkowiak poinformował, że Miasto Kościan podjęło 
działania zmierzające do modernizacji oczyszczalni ścieków. W związku z tym, iż Miasto 
uzyskało umorzenie kredytu przeznaczonego na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu 
Gurostwo. Umorzono kwotę 208.000 zł, którą należy przeznaczyć na dalsze inwestycje w 
zakresie ochrony środowiska. W związku z tym Miasto całą tą kwotę przeznaczy na 
modernizację oczyszczalni. Szczególnie na jej ostatni element, czyli spraw związanych z 
zagęszczeniem osadów i zagospodarowaniem osadów.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXIII/225/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie 
środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
9/2 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2005”. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2005” radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że wypełniając obowiązek nałożony przez ustawodawcę w ustawie o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie organ stanowiący samorządu terytorialnego ma 
obowiązek każdego roku przyjąć program współpracy z organizacjami pozarządowymi. W 
związku z tym Zarząd przedstawia stosowną uchwałę. Dodał, że program, który jest załącznikiem 
do projektu uchwały był konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Do ponad 100 
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organizacji pozarządowych wysłano prośbę o przesłanie opinii dotyczących obszarów 
współpracy, które w programie proponujemy.  Odpowiedziało sporo organizacji pozarządowych i 
wszystkie uwagi i opinie, które zostały zgłoszone Zarząd starał się w tym programie ująć. 
Program przewiduje obszary współpracy i formy współpracy. Obszary są w miarę szeroko 
zaprezentowane, aby nic nie umknęło. Następnie w imieniu Zarządu poprosił o podjęcie tej 
uchwały.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXIII/226/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 
Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2005” została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
9/3 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej radni otrzymali 
w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że projekt uchwały dotyczy nieruchomości oznaczonej numerem 1873/1, 
która sąsiaduje z nieruchomością, na której usadowiony jest Zespół Szkół Specjalnych przy ul. 
Konopnickiej oraz z terenem, na którym Powiat prowadzi inwestycję pod nazwą Centrum Sportu 
i Rehabilitacji. Nieruchomość ta jest zabudowana obiektami, których stan techniczny jest bardzo 
zły. One częściowo uległy zniszczeniu poprzez pożar, który miał miejsce kilkanaście lat temu. 
Zarząd zwrócił się do Burmistrza Miasta Kościana z prośbą o umożliwienie zakupu przez Powiat 
tej nieruchomości. Podziękował Burmistrzowi Miasta Kościana za szybki podjęcie sprawy i 
wniesienie na forum Rady Miejskiej Kościana zmiany do uchwały, którą podjęto decyzję o 
sprzedaży tej nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 2 grudnia 2004 roku 
Rada Miejska Kościana podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na zbycie tej nieruchomości, 
za kwotę 74.410 zł, na rzecz Powiatu. Zarząd zwrócił się również do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z zapytaniem o jego opinię w zakresie planowanego zagospodarowania 
tej nieruchomości. Chcąc uniknąć sytuacji takiej, że okazałoby się, iż te budynki podlegają 
ochronie konserwatorskiej i nie będzie można ich rozebrać. Wpłynęła oficjalna odpowiedź, w 
której Konserwator Zabytków nie wnosi zastrzeżeń, co do rozbiórki tej nieruchomości. Po jej 
nabyciu zostanie opracowana dokumentacja związana z rozbiórką tych obiektów. Następnie 
zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania całej nieruchomości. Zarząd chciałby po 
nabyciu tej nieruchomości zagospodarować ją na cele rekreacyjno – sportowe, bez usadawiania 
na niej jakiś obiektów. Obiekt, który jest budowany, czyli Centrum Sportu i Rehabilitacji będzie 
wtedy widoczny od strony ul. Nadobrzańskiej. Według Zarządu będzie to pewne uporządkowanie 
tej części miasta. Będzie to miało również wymierny efekt w postaci możliwości lepszego 
zagospodarowania całego kompleksu, na którym posadowione jest Centrum. Teren ten częściowo 
będzie przeznaczony na parkingi, drogę dojazdową oraz na boisko. To boisko, z którego obecnie 
korzystają uczniowie tej Szkoły jest w bardzo złym stanie. Zarząd chce również zainstalować 
ogrodzenie, które będzie nawiązywało charakterem do obiektu, który jest teraz budowany. 
Zamysł jest taki, aby osiągnąć również efekt estetyczny oraz faktyczną możliwość pełnego i 
swobodnego korzystania z tego obiektu przez osoby, które z tego centrum będą chciały 
korzystać. Przypomniał, że Centrum ma również służyć mieszkańcom powiatu kościańskiego do 
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celów rehabilitacyjnych. Kwota nabycia tej nieruchomości została określona przez Radę Miejską 
Kościana. Kwota ta wcześniej został poprzedzona szacunkiem biegłego. Podziękował za to, że w 
kwocie tej uwzględniono tylko cenę gruntu. Nie uwzględniono ceny obiektów, które mimo 
zniszczenia mają jakąś wartość. Powiat poniesie koszty związane z rozbiórką tych obiektów. 
Zarząd chciałby zagospodarować tą nieruchomość równolegle z prowadzoną inwestycją, aby na 
moment zakończenia tej inwestycji planowany na dzień 31 sierpnia 2005 roku cały kompleks był 
zagospodarowany i służył społeczności szkoły i powiatu kościańskiego.      
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Gospodarczego.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 
uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXIII/227/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej 
w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
8 do niniejszego protokołu. 
 
9/4 Uchwała w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w ramach 

projektu „Europejski fundusz stypendialny dla studentów z powiatu kościańskiego” 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w formie 
weksla „IN BLANCO” oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się 
egzekucji. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w ramach projektu „Europejski 
fundusz stypendialny dla studentów z powiatu kościańskiego” finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w formie weksla „IN BLANCO” oraz notarialnego 
oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że projekty uchwał wymienione w punkcie 9/4 i 9/5 Zarząd Powiatu 
przygotował z prośbą o zaakceptowanie przez Wysoką Radę pokazują jak trudne były procedury 
tworzenia Europejskiego Funduszu Stypendialnego. Gdyby Zarząd we wrześniu wiedział o tym, 
że przy składaniu wniosków należy takie zabezpieczenia złożyć to zostałoby to zrobione 
wcześniej. Jest to wyraźne zalecenie, aby takie dokumenty zostały przedłożone, więc jest 
potrzeba podjęcia tych uchwał. Uchwały podwójnie zabezpieczają prawidłowe wykorzystanie 
środków w formie weksla „In blanco” i notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się 
egzekucji. Dodał, że dobrowolne poddanie egzekucji wiąże się z kosztami, które Powiat musi 
ponieść. Nie mówi o tych kosztach, które Powiat poniósł z tytułu wielokrotnych zmian procedur 
związanych z przygotowaniem tych wniosków z uwagi na instytucję wdrażającą, która do końca 
nie wiedziała jak te procedury mają być realizowane. Dodał, że jedna uchwała dotyczy 
zabezpieczenia stypendiów dla studentów, a druga stypendiów dla uczniów.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał i wnosi o ich podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 
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W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXIII/228/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zabezpieczenia prawidłowego 
wydatkowania środków w ramach projektu „Europejski fundusz stypendialny dla studentów z 
powiatu kościańskiego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu 
państwa w formie weksla „IN BLANCO” oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu. 
 
9/5 Uchwała w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w ramach 

projektu „Europejski fundusz stypendialny dla uczniów z powiatu kościańskiego” 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w formie 
weksla „IN BLANCO” oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się 
egzekucji. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w ramach projektu „Europejski 
fundusz stypendialny dla uczniów z powiatu kościańskiego” finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w formie weksla „IN BLANCO” oraz notarialnego 
oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec braku głosów 
w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXIII/229/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zabezpieczenia prawidłowego 
wydatkowania środków w ramach projektu „Europejski fundusz stypendialny dla uczniów z 
powiatu kościańskiego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu 
państwa w formie weksla „IN BLANCO” oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. 
 
9/6 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących 
weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez Starostę. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zawarcia porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących weryfikacji danych z 
informatycznej bazy danych prowadzonej przez Starostę radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że ta uchwała jest potrzebna do podpisania porozumienia z 
Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyjaśnił, że na Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji nałożono obowiązek prowadzenia centralnej ewidencji pojazdów. Starosta jako 
organ właściwy w sprawach rejestracji gromadzi i przekazuje do ewidencji dane i informacje o 
pojeździe. Ponadto z przedstawionych do rejestracji dokumentów tworzone są akta pojazdu, które 
są przechowywane. Prace analityczne prowadzone przez MSWiA na bazie danych zebranych z 
wojewódzkiej ewidencji pojazdów wykazały, że w bazie figuruje znacznie więcej pojazdów, niż 
jest faktycznie zarejestrowanych. MSWiA uważa, że weryfikacja danych jest konieczna dla 
zapewnienia kompletności i wiarygodności danych. W związku z powyższym MSWiA zwróciło 
się do Starosty o przygotowanie danych do przekazania do tworzonego systemu Centralnej 
Ewidencji Pojazdów oraz dokonania weryfikacji danych w oparciu o dokumenty zgromadzone w 
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aktach pojazdów będących w Starostwach. Na to zadanie Minister Spraw Wewnętrznych i 
Administracji przekaże Starostwom środki finansowe ze środka specjalnego. Środki te zostaną 
przekazane po podpisaniu porozumienia.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXIII/230/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z 
Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyjęcia zadań z zakresu 
administracji rządowej dotyczących weryfikacji danych z informatycznej bazy danych 
prowadzonej przez Starostę została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę. 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady wznowił obrady. 
 
9/7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie 

budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu powiatu 
kościańskiego na 2004 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Powiedział również, że Zarząd Powiatu Kościańskiego 
w dniu 6 grudnia 2004 roku zwrócił się do niego z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki do 
powyższego projektu uchwały. Treść autopoprawki wraz z projektem uchwały po zmianach radni 
otrzymali przed sesją. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały wraz z 
autopoprawką. 
Skarbnik Powiatu poinformowała, że: 
Poinformowała, że:  
I. W wyniku przeprowadzonej kalkulacji wpływów z opłat komunikacyjnych w okresie od 

początku roku do października br. zwiększa się plan dochodów o kwotę 400.000 zł, po 
wprowadzeniu autopoprawki Zarządu do projektu uchwały kwotę 670.143 zł. Osiągniętą 
nadwyżkę Zarząd Powiatu proponuje podzielić w następujący sposób: 
- kwotę 82.423 zł z przeznaczeniem na zakup druków dla Wydziału Komunikacji i Dróg, 
- kwotę 46.034 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na część wynagrodzeń 

pracowników Strefy Płatnego Postoju przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościanie, 
nie refundowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie (dodatki stażowe, dodatek z 
tytułu pełnienia funkcji, ekwiwalent za urlopy wypoczynkowe, płacone przez pracodawcę 
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), 

- zakup od Miasta Kościana nieruchomości zabudowanej przy ul. Nadobrzańskiej 7-8 z 
przeznaczeniem na poszerzenie terenu Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w 
Kościanie - kwota 76.510 zł, 

- kwotę 5.000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie z przeznaczeniem na zakup 
nowej centralki telefonicznej. Łączny koszt zakupu wyniesie 6.967 zł, a niedobór zostanie 
uzupełniony z zaoszczędzonych środków finansowych w §4110 - Składki na 
ubezpieczenia społeczne (dział 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy), 
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- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 32.456 zł, 
- utworzenie rezerwy celowej na bieżące zadania na drogach – kwota 40.000 zł, 
- zwiększenie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne na drogach – kwota 387.720 zł. 

II. Na podstawie aneksu z dnia 4.11.2004 r. do umowy nr 10/BR/2004 z dnia 12.08.2004 r. o 
dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, 
Powiatowi Kościańskiemu przyznane zostały dodatkowe środki finansowe na rok 2004 w 
wysokości 460.000 zł na zadanie pn.: „Budowa Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole 
Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie”. W budżecie powiatu na rok 2004 na 
zadanie zapisane zostały środki PFRON w wysokości 500.000 zł. W związku z powyższym 
dochody i wydatki powiatu na rok 2004 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 
– Szkoły podstawowe specjalne zwiększone zostają o kwotę 460.000 zł. Zmniejszył się 
natomiast udział środków własnych powiatu na rok 2005 z kwoty 800.000 zł na 340.000 zł. 
Łącznie inwestycja pochłonie 2.750.000 zł. Źródła finansowania zadania określa załącznik nr 
4 do uchwały. 

III. W wyniku przyznania Powiatowi Kościańskiemu środków w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego na stypendia dla uczniów i studentów powiatu kościańskiego 
zwiększony zostaje budżet powiatu na rok 2004 o kwotę 96.837 zł, w tym: środki EFS – 
67.249 zł, budżet państwa 29.588 zł, z czego: kwota 92.400 zł na wypłatę stypendiów, a 
kwota 4.437 zł na wydatki związane z obsługą. Szczegółowy opis programu i źródła jego 
finansowania określa Załącznik Nr 4a do uchwały. 

IV. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i 
Administracji a Powiatem Kościańskim w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w 
zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez Starostę do 
budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, 
rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe zostaje wprowadzona kwota 9.360 zł. Przyznane środki 
finansowe zostały przeznaczone na konwersację i weryfikację danych, która służy poprawie 
jakości danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dbałość o jakość danych 
ewidencyjnych jest zadaniem własnym MSWiA. Natomiast dokonanie weryfikacji jest 
możliwa wyłącznie przez Starostwa, gdyż tam znajdują się akta pojazdów. 

V. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe, §0970 – 
Wpływy z różnych dochodów zapisana zostaje kwota 4.951 zł z tytułu odszkodowania z PZU 
S.A. w Lesznie za uszkodzony w czasie zalania pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami sprzęt komputerowy. Środki zostają przeznaczone 
na uzupełnienie wyposażenia zalanych pomieszczeń. Wcześniej Starostwo Powiatowe 
otrzymało odszkodowanie w wysokości 5.203 zł. 

VI. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3-4822-7/2004 z dnia 18.11.2004r. 
zwiększony zostaje plan dochodów powiatu o kwotę 62.604 zł z tytułu podziału rezerwy 
subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu. Na podstawie 
wniosku Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zwiększone zostają dochody powiatu o 
kwotę 8.350 zł z tytułu otrzymania należności od komornika egzekwowanych od byłego 
dyrektora DPS-u. 
Po stronie wydatków środki zostają podzielone w następujący sposób: 
- kwota 17.000 zł zwiększa plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach z 

przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na zakup oleju opałowego 
niezbędnego do ogrzewania budynków placówki, 

- kwota 43.498 zł umniejsza planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt 
mieszkańców w DPS-ach (§0830), 

- kwota 10.456 zł zostaje przeniesiona do rezerwy celowej na zadania inwestycyjne na 
drogach. 
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VII. Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach zwiększony 
zostaje plan dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy 
społecznej, §0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 6.000 zł 
z tytułu ponadplanowego wykonania dochodów z wynajmu pokoi gościnnych pałacu. 
Ponadplanowe dochody zwiększają planowane wydatki DPS-u z przeznaczeniem na 
modernizację łazienek i zakup armatury łazienkowej dostosowanej dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych (§4210). 

VIII. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Kościańskim a Powiatem 
Ostrzeszowskim w zakresie umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości 
wydatków na jego utrzymanie w rodzinie zastępczej utworzony zostaje plan dochodów w 
wysokości 11.582 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, 
§2320. Po stronie wydatków środki zapisane w budżecie powiatu na utrzymanie dzieci w 
rodzinach zastępczych są wystarczające na realizację całości zadań w tym zakresie, więc 
kwota 11.582 zł zostaje zapisana w rezerwie ogólnej. 

IX. W związku z pozyskaniem przez jednostki organizacyjne prowadzone przez Powiat 
Kościański środków z refundacji kosztów wynagrodzeń osób odbywających zastępczą służbę 
wojskową, pracowników młodocianych, pracowników interwencyjnych i osób zatrudnionych 
w ramach publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.274 zł, w tym z tytułu 
refundacji otrzymanej z: 
- Funduszu Pracy – 57.125 zł, 
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 16.722 zł, 
- Ochotniczego Hufca Pracy – 1.427 zł. 
Po stronie wydatków zwiększone zostają plany poszczególnych jednostek organizacyjnych 
(kwota 73.388 zł) oraz rezerwa ogólna (kwota 1.886 zł).  

X. W związku z przeszacowaniem wydatków zaplanowanych na utrzymanie szkół powiatu 
kościańskiego na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne powstała nadwyżka w 
wysokości 128.353 zł (dział 801, rozdz. 80102 – kwota 124.314 zł, dział. 854, rozdz. 85401 – 
kwota 4.039 zł), którą Zarząd Powiatu proponuje przenieść do rezerwy celowej na zadania 
inwestycyjne na drogach. 

XI. Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych w Nietążkowie 
dokonuje się zmian w planie wydatków środków specjalnych. W dziale 801 – Oświata i 
wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększone środki finansowe przeznaczone 
zostaną na zakup pieca c.o. do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia praktyczne 
oraz wykonanie drobnych napraw i opłacenie rachunków telefonicznych, natomiast w dziale 
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, środki 
zostaną wykorzystane na prace remontowe w budynku szkolnym „C”. Zaangażowane środki 
finansowe pochodzą z nadwyżki środków pozostałych na koniec roku 2003.  

XII. Tworzenie tak dużych rezerw znajduje swoje uzasadnienie w braku pewności otrzymania 
przez powiat do 31.12.2004 r. środków z programu SAPARD. Tworzone rezerwy, posiadane 
informacje o przewidywanym zwiększeniu subwencji ogólnej dla powiatu na 2004 r. oraz 
założone działania oszczędnościowe zabezpieczą płynność finansową wszystkich 
powiatowych jednostek budżetowych. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawką i wnosi 
o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej autopoprawki. 
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W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, autopoprawka Zarządu Powiatu 
Kościańskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 
XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok 
została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXIII/231/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/131/04 z 
dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
9/8 Uchwała w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wysokości 

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych powiatu. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wysokości miesięcznych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych powiatu radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że zmiana wartości punktu umocowana jest w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań 
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi o określenie wartości punktu, która jest niezbędna 
kierownikowi jednostki organizacyjnej do określenia wysokości zasadniczego wynagrodzenia w 
zależności od grupy w tabeli zaszeregowania pracowników samorządowych pracujących w 
jednostkach organizacyjnych. Jest to pewna zaszłość, która jest aktualizowana. Dodał, że rola 
organu stanowiącego polega na wyrażeniu zgody na wartość punktu, którą proponuje kierownik 
jednostki organizacyjnej. Niektóre jednostki organizacyjne od roku 1999 wartości tej nie 
zmieniały. Następnie w imieniu Zarządu poprosił o podjęcie uchwały, która umożliwi 
kierownikom jednostek organizacyjnych właściwe zaszeregowanie pracowników zgodnie z 
tabelą zaszeregowania i określenie wynagrodzenia zasadniczego. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.   
Radna Urszula Iwaszczuk zainteresowała się dysproporcją w zaproponowanych wartościach 
punktu, która wynosi 4 zł, 3 zł i 2,50 zł. 
Wicestarosta powiedział, że wynika to z wyższego zaszeregowania, co wiąże się z wyższymi 
pensjami oraz wcześniejszych wniosków związanych z określeniem wartości punktu. W szkołach 
dotychczas wartość punktu wynosiła 2 zł. Zaproponowaną uchwałą podwyższa się tą wartość do 
kwoty 2,50 zł. Dodał, że gdyby wcześniej wprowadzano zmiany w tym zakresie nie było 
konieczności wprowadzania tych zmian obecnie.    
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXIII/232/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie akceptacji wartości jednego 
punktu w złotych dla ustalenia wysokości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
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9/9 Uchwała w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami 

zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Kościański. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Kościański radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że zmiany do ustawy Karta Nauczyciela zobowiązały organy prowadzące 
szkoły i placówki oświatowe do ustanowienia regulaminu wynagrodzeń dla nauczycieli w 
każdym roku. Jednocześnie dokonano zmiany nakładającej na organ prowadzący obowiązek 
uzgodnienia regulaminu ze związkami zawodowymi. Wcześniej regulamin był opiniowany przez 
związki zawodowe. Wobec powyższego Zarząd Powiatu proponuje powołać Zespół do 
przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół i 
placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański w skład, którego miałoby wejść: 
- trzech radnych, 
- Skarbnik Powiatu, 
- Pracownik Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Kościanie, 
- Pracownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. Następnie w 
imieniu Komisji, do powołania do składu powyższego Zespołu, zgłosił następujące osoby: Panią 
Mirosławę Mueller, Pana Michała Jurgę, Pana Wiktora Snelę. 
Zgłoszone osoby wyraziły zgodę chęć pracy w powyższym Zespole. 
Przewodniczący Rady zapytał o innych kandydatów. Nie było, więc zarządził głosowanie nad 
przyjęciem zgłoszonych kandydatów. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, do pracy w Zespole zostali powołani: 
Pani Mirosława Mueller, Pan Michał Jurga, Pan Wiktor Snela. 
Przewodniczący Rady poprosił o wskazanie Przewodniczącego Zespołu. 
Pan Wiktor Snela zaproponował, aby Przewodniczącym Zespołu został Pan Michał Jurga. 
Powyższa propozycja została zaakceptowana przez radnych. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXIII/233/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie powołania Zespołu do 
przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół i 
placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
9/10 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XV/147/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 

23.03.2004 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych powiatowi 
kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych ze zmianami. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego 
zmieniającej uchwałę nr XV/147/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w 
sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych powiatowi kościańskiemu na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych 
ze zmianami radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że w części dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
proponuje się wprowadzić zmiany polegające na:  
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na przekwalifikowanie zawodowe osób 

niepełnosprawnych (art.38 i 40) z 50.000 zł do 38.000 zł, 
- zwiększeniu środków przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej bądź 

rolniczej (art.12) z 150.000 zł do 162.000 zł. 
Natomiast w części dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji społecznej proponuje się wprowadzić 
zmiany polegające na:  
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych z 200 000 zł. do 196 528 
zł, 

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i 
turystyki osób niepełnosprawnych z 32 000 zł. do 30 700 zł, 

- zmniejszeniu środków przeznaczonych na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – z 266 391 zł. do 255 391 zł, 

- zwiększeniu środków przeznaczonych na dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych z 220 000 zł. do 235 772 zł. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXIII/234/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2004 roku zmieniająca uchwałę nr XV/147/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych 
powiatowi kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych ze zmianami została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
9/11 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kościańskim a Powiatem 

Rawickim w zakresie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i 
wysokości wydatków na jego utrzymanie. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kościańskim a Powiatem Rawickim w 
zakresie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokości wydatków 
na jego utrzymanie radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
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Starosta poinformował, że na skutek zmiany ustawy o pomocy społecznej zmieniły się zasady 
finansowania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Powiat 
właściwy ze względu zamieszkania dziecka finansuje pobyt tego dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej. W związku z tym, iż prowadzenie placówek 
opieki całkowitej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych należy do zadań 
własnych powiatu to finansowanie pobyty dziecka w takiej placówce musi być poprzedzone 
podpisaniem stosownego porozumienia pomiędzy powiatem, z którego dziecko pochodzi z 
powiatem na terenie, którego ta placówka się znajduje. Jest to uciążliwa procedura, ponieważ 
takich dzieci jest sporo i w każdym przypadku umieszczenia dziecka w takiej placówce będzie 
trzeba przeprowadzić podobną procedurę. Ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawa o 
finansach publicznych pozwalają na zawarcie takiego porozumienia po podjęciu uchwały Rady 
Powiatu. W związku z powyższym Zarząd przygotował stosowny projekt uchwały i wnosi o jej 
podjęcie.   
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXIII/235/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy 
Powiatem Kościańskim a Powiatem Rawickim w zakresie umieszczenia dziecka w placówce 
opiekuńczo - wychowawczej i wysokości wydatków na jego utrzymanie została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
9/12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2005. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2005 radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek powiedział, że podstawą działania 
Komisji Rewizyjnej jest roczny plan kontroli zatwierdzony przez Radę Powiatu. W związku z 
powyższym Komisja przedkłada stosowny projekt uchwały wraz z planem kontroli na rok 2005, 
stanowiącym jego załącznik.  
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXIII/236/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na rok 2005 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 
do niniejszego protokołu. 
 
9/13 Uchwała w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i 

placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański radni otrzymali przed sesją. Następnie 
poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że jest to projekt uchwały, który wywołany jest zmianami ustawy 
Karta Nauczyciela z lipca 2004 roku. Zmiana ta dotyczy obowiązku organu prowadzącego do 
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określenia jednolitego układu przyznawania nagród dyrektora szkoły jak i organu prowadzącego. 
Zachodzi potrzeba dostosowania regulaminu nagród do obowiązujących zmian. Przypomniał, że 
zgodnie z regulaminem fundusz nagród jest podzielony i 80 % środków pozostaje do dyspozycji 
dyrektorów szkół na nagrody, a 20 % środków pozostaje na nagrody organu prowadzącego. 
Dodał, że ten regulamin dostosowany do obowiązujących przepisów był opiniowany przez 
związki zawodowe. Następnie w imieniu Zarządu poprosił o podjecie tej uchwały. 
Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu otrzymania wniosku Zarządu Powiatu o 
uzupełnienie porządku obrad o podjecie uchwał wymienionych w punkcie 9/13 i 9/14 
obradowała Komisja Spraw Społecznych. W związku z powyższym oba projekty zostały 
wprowadzone do porządku obrad Komisji i przez nią zaopiniowane. Następnie poprosił o 
przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXIII/237/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia trybu i kryteriów 
przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Kościański została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 
protokołu. 
 
9/14 Uchwała w sprawie sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu 

Kościańskiego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu Kościańskiego na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Kościański radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że projekt tej uchwały również wynika ze zmian ustawy Karta 
Nauczyciela. Dotyczy on doprecyzowania zapisów związanych z dofinansowaniem doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. Zapisy te wskazują, że z 1 % funduszu wynagrodzeń przekazywany 
jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Do 20 % środków można 
przeznaczyć na zadania doradcy metodycznego. Dotychczas ta sprawa nie była uregulowana. 
Kolejnym elementem regulującym było wskazanie organu, który ustalał sprawy związane z 
dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli. Należy to do kompetencji Rady, wiec 
Zarząd Powiatu przedkłada Radzie powyższy projekt uchwały. Dodał, że ten regulamin 
dostosowany do obowiązujących przepisów był opiniowany przez związki zawodowe. Następnie 
w imieniu Zarządu poprosił o podjecie tej uchwały. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXIII/238/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu podziału środków 
wyodrębnionych w budżecie Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie doskonalenia 
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zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
10. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady, w związku z tym, iż odpowiedzi na zapytania zostały udzielone 
wcześniej, zaproponował przejść do następnego punktu obrad.   
 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. Nie było, więc powiedział, że 
radni w dniu dzisiejszym otrzymali kalendarze na 2005 rok. Ponadto poinformował, że sesja 
budżetowa odbędzie się 30 grudnia 2004 roku o godzinie 16.00. Dodał, że wcześniej odbędą się 
posiedzenia Komisji stałych. Komisje będą musiały zająć się innymi materiałami 
przygotowywanymi przez Zarząd. Następnie wszystkim obecnym i ich rodzinom złożył życzenia 
z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wobec braku innych wniosków i oświadczeń zaproponował 
przejść do następnego punktu obrad. 
 
12. Zakończenie. 

 
Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został wyczerpany, podziękował wszystkim 
za przybycie i zamknął obrady XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.  
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