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PROTOKÓŁ NR XXIV/04 
 
z XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2004 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 16.00 do 
18.00. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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 17 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 i radny Paweł Kaczmarek. 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 XXIV sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały 
związane z problematyką posiedzenia. Powiedział również, że w dniu 28 grudnia 2004 roku 
Zarząd Powiatu Kościańskiego zwrócił się do niego z wnioskiem o wprowadzenie do 
porządku obrad dzisiejszej sesji, w punkcie 8 Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie 
uchwał, dwóch podpunktów, tj.  
− 10) podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.1 

„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i 
możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu praktyk zawodowych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański, 

− 11) podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania projektu w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 – 
Perspektywy dla młodzieży, Schemat b) – Promocja aktywności zawodowej młodzieży, 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Następnie zapytał o inne wnioski do porządku obrad. Nie było, więc zarządził głosowanie nad 
przyjęciem zaproponowanych zmian. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, wniosek Zarządu Powiatu o 
wprowadzenie do porządku obrad punktu 8/10 dotyczącego podjęcia uchwały Zarządu 
Powiatu Kościańskiego w sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.1 
„Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami 
kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego projektu praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Kościański został przyjęty jednogłośnie. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, wniosek Zarządu Powiatu o 
wprowadzenie do porządku obrad punktu 8/11 dotyczącego podjęcia uchwały Zarządu 
Powiatu Kościańskiego w sprawie przystąpienia do opracowania projektu w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 – 
Perspektywy dla młodzieży, Schemat b) – Promocja aktywności zawodowej młodzieży, 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego został przyjęty 
jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku obrad obejmującego: 
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1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIII 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. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

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

2) budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok, 
3) zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej na 2005 rok, 
4) przyjęcia do realizacji przez Powiat Kościański zadań z zakresu administracji 

rządowej, 
5) zatwierdzenia przystąpienia do konkursu: 1/1.5 SPO RZL Działanie 1.5 Promocja 

aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, schemat 
a) „Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”, ogłoszonego 
przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego w dniu 14 października 2004 roku, 

6) zatwierdzenia przystąpienia do konkursu o dofinansowanie realizacji projektów w 
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich: Priorytet 
1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”; 
Działanie 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”; schemat 
a) „Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na 
otwartym rynku pracy”, ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w dniu 21 listopada 2004 roku, 

7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2005 rok, 
8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 

Gospodarczego na 2005 rok, 
9) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2005 rok, 
10) przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.1 „Rozwój umiejętności 

powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia 
ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego projektu praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Kościański, 

11) przystąpienia do opracowania projektu w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 – Perspektywy dla 
młodzieży, Schemat b) – Promocja aktywności zawodowej młodzieży, 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

9. Odpowiedzi na zapytania. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
11. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z XXIII sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XXIII 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.  
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W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, protokół z XXIII 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. Wobec braku głosów w dyskusji 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 powiedział, że chciałby poruszyć jedną sprawę dotyczącą spraw 
bieżących. W punkcie 3 zapisano, iż „Zarząd rozważał możliwość odwołania przetargu 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie, przy ul. Młyńskiej 5 w 
związku z nieuregulowaniem sprawy dojazdu do tej nieruchomości oraz pismem 
pracowników i zarządu firmy ...”. W związku z powyższym chciałby, aby radni dowiedzieli 
się, dlaczego taką kwestię na Zarządzie rozpatrywano.  
Starosta poinformował, że kilka dni przed terminem przetargu na sprzedaż nieruchomości 
położonej przy ulicy Młyńskiej wpłynęły trzy pisma adresowane do Zarządu Powiatu, tj. od 
pracowników, prezesa oraz założyciela firmy prowadzącej działalność na tej nieruchomości. 
W piśmie tym zwrócono się do Zarządu o rozpatrzenie możliwości odwołania przetargu. 
Prezes oraz pracownicy tej firmy zgłaszali obawę, że nieruchomość zostanie wykupiona za 
wygórowaną kwotę gdyż firmy nie będzie stać na konkurowanie w postępowaniu 
przetargowym. To w efekcie spowoduje zaprzestanie działalności tej firmy. To była jedna z 
okoliczności stanowiącej podstawę do dyskusji na temat możliwości odwołania przetargu. 
Druga okoliczność to ta, że członkowie Zarządu zastanawiali się, czy nie nastąpi błąd 
formalny związany z nie wytyczeniem drogi dojazdowej do tej nieruchomości. Po otrzymaniu 
informacji, co do tego, iż nie ma konieczności wytyczenia drogi i stosuje się procedurę, tzw. 
koniecznej służebności. Na sąsiadującej nieruchomości musi być prawnie nałożona 
służebność umożliwiając dojazd do tej nieruchomości. Ta przyczyna przestała istnieć. 
Ponadto w trakcie obrad Zarządu wpłynęło pismo od firmy Metalic mówiące o tym, że firma 
będzie mogła prowadzić działalność, gdyż podjęła starania związane z pozyskaniem innej 
nieruchomości. Te okoliczności sprawiły, że Zarząd odstąpił od wykorzystania możliwości 
prawnej, jaką jest odwołanie przetargu i przetarg się odbył. 
Radny Karol Malicki powiedział, że z informacji wynika, iż przetarg się odbył i zakończył 
wynikiem negatywnym. W związku z powyższym zainteresował się, co Zarząd Powiatu 
zamierza w tej sprawie. 
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Starosta poinformował, że przetarg się odbył. Wadium wpłaciło 8 osób. Zaznaczył, że 
wadium nie było niskie i wynosiło 10.000 zł, gdyż cena wywoławcza na tą nieruchomość 
została ustalona przez Zarząd w wysokości 200.000 zł. W przetargu nikt nie dokonał 
postąpienia, które jest warunkiem koniecznym do tego, by przetarg ten był skuteczny. 
Przetarg był i zakończył się wynikiem negatywnym. Zarząd podjął dyskusję w tym zakresie i 
postanowił kontynuować działania, które wynikają z upoważnienia zapisanego w uchwale 
Rady dotyczącej zbycia tej nieruchomości. Przetarg się odbędzie w trybie przetargu 
pisemnego nieograniczonego. Zwrócił uwagę, iż istnieje domniemanie, że są pewne 
środowiska w Polsce, które są niekoniecznie zainteresowane kupnem nieruchomości, a jednie 
stworzeniem sztucznej konkurencji. Forma pisemna przetargu ma tą przewagę, że składający 
ofertę pisemną musi liczyć się z tym, że jego oferta może być najkorzystniejsza. W związku z 
tym w przypadku, gdy nie podpisze umowy przepadnie mu wadium. Wadium zostało ustalone 
na wyższym poziomie i wynosi 30.000 zł. W najbliższym czasie procedura ta zostanie 
wdrożona. Przetarg odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2005 roku. 
Przewodniczący Rady zapytał radnego Karola Malickiego, czy przedstawione wyjaśnienia są 
wystarczające? 
Radny Karol Malicki odpowiedział, że tak.     
Wobec braku innych głosów i zapytań 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 ma dwa pytania. Na pierwsze pytanie poprosiła 
o odpowiedź pisemną. Zapytała, kto jest projektantem ronda za Policją, ile ten projekt 
kosztował i jaki jest koszt całego przedsięwzięcia? Na drugie pytanie poprosiła o odpowiedź 
ustną. Zapytała, czy jest rozważana możliwość budowy chodnika przy nowo otwartej 
Biedronce? Powiedziała, że wielu mieszkańców os. Konstytucji 3 Maja zwróciło się do niej 
jako do Przewodniczącej Rady Osiedla o interwencję. Zwróciła się z tą sprawą do Burmistrza. 
Okazało się, że Biedronkę wybudowano na ziemi Gminy, a ulica należy do Powiatu. 
Stwierdziła, że jest tam bardzo niebezpiecznie i może wydarzyć się jakiś wypadek. Zapytała, 
czy jest możliwość pobudowania wspólnie z Wójtem lub samodzielnie przez Powiat chodnika 
po jednej stronie ulicy?  
Starosta odpowiadając na pytanie, czy jest możliwość pobudowania chodnika odpowiedział, 
że taka możliwość jest. Czy będzie on pobudowany wynikać będzie z budżetu, który Rada 
Powiatu w dniu dzisiejszym będzie przyjmować i pewnych zadań i zamierzeń inwestycyjnych 
na 2005 rok. Powiedział, że członkom Zarządu jest znany ten problem i Zarząd będzie chciał 
go jakoś rozwiązać. Najwłaściwsze byłoby również włączenie inwestora w to zadanie. Ktoś, 
kto inwestuje w działalność handlową powinien inwestować w infrastrukturę towarzyszącą. 
Klienci, którzy tam przychodzą przynoszą zysk temu inwestorowi. Zarząd będzie próbował to 
tak rozwiązać, żeby włączyć inwestora w realizację tego zadania. Dodał, że w najbliższym 
czasie będzie podejmowany ten problem.  
Radny Karol Malicki zainteresował się, czy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto 
zainteresował się okolicznościami i przyczynami zmniejszenia ujemnego wyniku 
finansowego. 
Starosta poinformował, że zmniejszenie ujemnego wyniku spowodowane jest kilkoma 
okolicznościami. Wprowadzono pewne działania o charakterze organizacyjnym, które 
spowodowały oszczędności w funkcjonowaniu Szpitala. Udało się pozyskać dodatkowe 
środki poprzez zwiększenie kontraktu na 2004 rok. Środki te częściowo pokryły koszty usług 
medycznych, które wykonywane były ponad limitem. Na ten cel przeznaczono również 
środki przesunięte w ramach zawartych kontraktów. Oddzielne kontrakty są m.in. na 
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działalność Szpitala oraz działalność specjalistyczną w Poradniach. Narodowy Fundusz 
Zdrowia wyraził zgodę na dokonanie pewnych przesunięć pomiędzy określonymi grupami 
wydatków. To wszystko spowodowało, że na koniec listopada 2004 roku ujemny wynik 
finansowy wyniósł 201.940,70 zł. Dodał, że można się spodziewać, iż na koniec roku 2004 ta 
strata może być niższa. Pierwsze sygnały na początku roku, które spowodowały podjęcie 
przez Zarząd stosownej uchwały zobowiązującej zarządzających Szpitalem do podjęcia 
działań naprawczych, które przyniosły efekty i spokojnie można myśleć o końcówce tego 
roku i początku roku przyszłego w zakresie ciągłości funkcjonowania Szpitala i świadczenia 
przez niego usług na rzecz pacjentów. Nawiązując do sprawy podpisania z Narodowym 
Funduszem Zdrowia kontraktu na 2005 rok powiedział, że kontrakt ten został podpisany w 
okresie przedświątecznym. Trudne rozmowy z Funduszem prowadził Dyrektor SP ZOZ w 
Kościanie w ścisłej konsultacji ze Starostą, które nie doprowadziły do takiego efektu jaki był 
oczekiwany. Zarząd słucha informacji, które docierają do niego poprzez środki masowego 
przekazu mówiące o wyjątkowo dobrej sytuacji służby zdrowia. Pan Minister publicznie 
wypowiadał się, że o 8,5 % jest więcej pieniędzy na działalność szpitali. Okazuje się jednak, 
że kontrakt SP ZOZ w Kościanie jest wyższy o 0,02 % w porównaniu do roku 2004. Ten 
kontrakt, który obejmuje wszystkie świadczenia ma ograniczone przez NFZ środki na 
działalność Oddziału Rehabilitacyjnego w Śmiglu. Zmniejszona została liczba łóżek, na które 
przekazywane są środki w ramach tego kontraktu o 12, mimo tego, że jest roczny okres 
oczekiwania na pobyt na Oddziale w Śmiglu. Taka jednak decyzja została podjęta. 
Tłumaczono to tym, że zostały utworzone Oddziały Rehabilitacyjne w Puszczykówku i 
Poznaniu, które są lepiej wyposażone i dysponują lepszymi warunki. Obowiązuje jednak 
zasada, według której to pacjent wybiera Szpital. Jeżeli pacjent wybiera Szpital w Śmiglu to 
środki powinny być kierowane do Śmigla. Niestety to się nie udało. Środki przeznaczone na 
rehabilitacje są niższe o kwotę 400.000 zł. Podsumowując kontrakt ten jest wyższy o 0,02 %, 
czyli jest na poziomie roku 2004. Informacje o tym, że jest wzrost i sytuacja jest lepsza w 
służbie zdrowia są nieprawdziwe.  
Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego 
punktu obrad. 
 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
8/1 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 5 do niniejszego protokołu. W dniu 28 grudnia 2004 roku zwrócił się do niego 
Zarząd Powiatu z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały. Treść 
autopoprawki wraz z projektem uchwały po zmianach radni otrzymali przed sesją. Następnie 
poprosił o przedstawienie projektu uchwały wraz z zaproponowaną autopoprawką. 
Skarbnik Powiatu poinformowała, że: 
1. Zgodnie z przygotowaną autopoprawką: 

1) Na podstawie wniosków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie oraz 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie w załączniku nr 3 do 
projektu uchwały dokonano zmian w następujących pozycjach klasyfikacji 
budżetowej: 
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, 

zwiększone zostają przychody o kwotę 16.000 zł w §0490 – Wpływy z innych 
lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw. Po stronie 
wydatków §4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 36.060 zł 
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natomiast §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 52.060 
zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem dróg i ulic.  

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe kwota 
6.220 zł zostaje przeniesiona z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do § 
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek celem zakupu książek 
dla maturzystów.  

2) Załączniki nr 11 i 11a uzupełniono o „Program budowy i modernizacji sieci dróg 
powiatu kościańskiego o oddziaływaniu regionalnym w latach 2004-2006”. 
Jednocześnie załącznik nr 11a przyjął nazwę: „Wykaz zadań realizowanych w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”. 
W związku z powyższym w tekście projektu uchwały: 
- §9 otrzymuje brzmienie: W Załączniku Nr 11a do Uchwały Nr XIV/131/04 Rady 

Powiatu Kościańskiego z dnia 17.02.2004 r. – Wykaz zadań realizowanych w 
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
wprowadza się zmiany wysokości finansowania realizowanego zadania, 

- §10 otrzymuje brzmienie: Wykaz zadań realizowanych w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego stanowi Załącznik Nr 6 do 
niniejszej uchwały. 

3) Na skutek podjęcia uchwały nr 108/359/04 w sprawie zmian budżetu powiatu 
kościańskiego na rok 2004 zmieniono ogólną kwotę dochodów i wydatków budżetu 
powiatu określoną w przedstawionym projekcie zmiany uchwały budżetowej o kwotę 
71.916 zł. z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych 
oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. N. M. P. Wniebowziętej w Kościanie za przejęte 
z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Kościański nieruchomości zajęte pod drogi 
publiczne powiatowe. Jednocześnie na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota 7.081 
zł z Ministerstwa Finansów jako uzupełnienie dochodów powiatu z rezerwy subwencji 
ogólnej. Ta kwota również zwiększyła wielkość dochodów i wydatków w budżecie 
powiatu.  

2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększa się planowaną część oświatową 
subwencji ogólnej o kwotę 148.111 zł, w tym z tytułu: 
- wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście łącznej liczby 

uczniów w szkołach i placówkach oświatowych – 144.111 zł, 
- wzrostu liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym - 4.000 zł. 
Po stronie wydatków przyznane środki finansowe zasilają rezerwę celową na zadania 
oświatowe. 

3. W związku z włączeniem podatku VAT (7 %) do kosztów kwalifikowanych inwestycji 
wpółfinansowanych z Programu SAPARD zwiększone zostają dochody powiatu o kwotę 
84.045 zł. Po stronie wydatków ogólna wartość inwestycji pozostaje bez zmian, natomiast 
powstała nadwyżka zwiększa rezerwę celową na zadania inwestycyjne na drogach. Źródła 
finansowania zrealizowanych inwestycji określa załącznik nr 5 do uchwały. 

4. Na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego 
zmniejszona zostaje pula środków na stypendia unijne dla uczniów i studentów z powiatu 
kościańskiego w roku 2004 do wysokości 20% wartości podpisanej umowy. Pozostałe 
środki finansowe zostaną zapisane w budżecie powiatu na 2005 r. Źródła finansowania 
zadania określa załącznik nr 6 do uchwały. 

5. W wyniku przeprowadzonej kalkulacji dochodów własnych, zwiększone zostają dochody 
powiatu o kwotę 86.522 zł. Wypracowane w różnych pozycjach klasyfikacji budżetowej 
ponadplanowe dochody własne dotyczą m.in.: 
- naliczonych kar umownych za niedotrzymanie terminów wykonania usług 

geodezyjnych w zakresie sporządzenia dokumentacji pod przebudowę i modernizację 
dróg bitumicznych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego – 21.648 zł, 
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- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 17.275 zł, 
- dochodów należnych powiatowi z tytułu sprzedaży, opłat trwałego zarządu, 

użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu 
nieruchomości Skarbu Państwa - 19.550 zł, 

- ustawowych 2,5 % wpływów środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na zadania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych – 16.000 zł. 

Po stronie wydatków środki zostają zapisane w rezerwie ogólnej. 
6. W związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącym 

Rozporządzenia Ministra Finansów z 23 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów środki zapisane w 
dziale 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – Pozostała działalność, zostają przeniesione do 
rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, natomiast wydatki 
zaplanowane w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – 
Pozostała działalność, zostają przeniesione do rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w 
zakresie kultury, zgodnie z planowym przeznaczeniem zadań. 

7. Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych w Nietążkowie 
dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych. W dziale 801 
– Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększone przychody z 
tytułu przeprowadzonych egzaminów na robotnika wykwalifikowanego przeznaczone 
zostaną na wypłatę świadczeń dla osób przeprowadzających egzamin oraz uzupełnienie 
środków na bieżące potrzeby szkoły. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 
rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, ze względu na wzrost stawek od września br. za 
całodzienne wyżywienie w internacie zwiększone zostały przychody i wydatki o kwotę 
1.500 zł. 

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie 
zwiększony zostaje plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego o kwotę 
1.000 zł. Środki zostają przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do realizacji 
zleceń oraz materiałów do remontu sanitariatów. 

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 oraz 
autopoprawką. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad przyjęciem 
zgłoszonej autopoprawki.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, autopoprawka 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 wraz z przyjętymi 
zmianami. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXIV/239/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 30 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 6 do niniejszego protokołu. 
 
8/2 Uchwała w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Następnie poprosił o 
przedstawienie projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że w związku z tym, iż projekt budżetu był omawiany na wszystkich 
Komisjach Rady nie będzie szczegółowo przedstawiał projektu budżetu. Powiedział, że 
skupi się na najbardziej ogólnych spostrzeżeniach i uwagach związanych z budżetem 
powiatu na 2005 rok. Ten projekt budżetu powiatu kościańskiego na rok 2005 jest to 
budżetem rozwojowym, proinwestycyjnym. Wynika to z prostego przeliczenia wydatków 
inwestycyjnych do wydatków ogółem. W tym projekcie budżetu 18 % wydatków to będą 
wydatki inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne będą ukierunkowane na realizację programu 
modernizacji dróg na terenie powiatu kościańskiego. Będzie to realizacją przyjętej już 
uchwały przez Radę Powiatu o wieloletnim planie modernizacji dróg oraz będzie realizacją 
przyjetego przed chwilą wieloletniego planu inwestycyjnego modernizacji dróg na terenie 
powiatu. Zarząd na ten cel chce przeznaczyć kwotę 5.400.000 zł. Dużą część 
wydatkowanych środków Zarząd chce pozyskać z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W tym 
projekcie budżetu jest wpisana ewentualność, która jest bardzo prawdopodobna, a związana 
jest z zaciągnięciem pożyczki na prefinansowanie wydatków na zadania współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej lub kredytu pomostowego. Dodał, że różnica między 
programem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego a programem 
SAPARD polega na tym, że istnieje możliwość częściowego fakturowania. Stwarza to 
korzystniejszą sytuację do finansowania całej inwestycji. W programie SAPARD trzeba 
było zapłacić za całą inwestycję i wtedy można było składać wniosek o spłatę. Teraz istnieje 
możliwość formalna częściowego refinansowania, czy przyznania dotacji na realizowanie 
przedsięwzięcia. To jest zasadniczy element budżetu w tej części inwestycyjnej, która jest 
ukierunkowana na modernizacje dróg na terenie powiatu. Zarząd chciałby zrealizować kilka 
innych przedsięwzięć, w tym zakończyć inwestycję, która prowadzona jest w tym roku i 
nabrała szybkiego tempa, tzn. budowę Centrum Sportu i Rehabilitacji. Przypomniał, że Rada 
podjęła decyzję o zakupie sąsiadującej nieruchomości. Została ona zakupiona i Powiat 
będzie musiał ponieść koszty związane z rozbiórką obiektów tam istniejących oraz koszty 
związane z zagospodarowaniem tego terenu. Zarząd wystąpił z wnioskiem do Burmistrza 
Miasta Kościana o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Po otrzymaniu tej decyzji 
zostaną podjęte działania związane z zagospodarowaniem całego terenu. Obok tej kwoty, 
która wpisana jest w projekt budżetu będą jeszcze inne środki na wydatki majątkowe. 
Zarząd zamierza przeprowadzić gruntowną modernizację obiektu w Domu Pomocy 
Społecznej w Mościszkach. Jest już gotowa dokumentacja, w trakcie przygotowania jest 
pozwolenie na budowę. Zarząd wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami o przyznanie pożyczki, która w jakieś 
części będzie umorzona. W pierwszym etapie wykonana zostanie termoizolacja tego 
obiektu. Jest to obiekt, który jest w bardzo złym stanie technicznym. Parametry 
termoizolacyjne są nie do przyjęcia i dlatego Zarząd chce to przeprowadzić w pierwszej 
kolejności. Zarząd sądzi, iż będzie to możliwe poprzez zagospodarowanie nadwyżki, która 
w dużej części ma być przeznaczona na wydatki inwestycyjne, na Centrum Sportu i 
Rehabilitacji, modernizację budynku w DPS w Mościszkach, na utworzenie Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego. Zarząd wystąpi o środki unijne na realizację tego zadania. 
Zarząd chce również przeprowadzić kilka inwestycji drogowych na terenie miasta Kościana. 
W zamierzeniu jest dokończenie modernizacji ul. Nacławskiej. Wspólnie z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich Zarząd chce zbudować rondo przy ul. Gostyńskiej i ul. Łąkowej. Jest to 
poważny problem komunikacyjny na terenie miasta Kościana i Zarząd chce go rozwiązać i 
zadanie to zrealizować ze środków z nadwyżki. Procent wydatków inwestycyjnych w 
trakcie wykonywania budżetu będzie jeszcze wyższy. Ten projekt budżetu całkowicie 
zabezpiecza bieżącą działalność wszystkich jednostek budżetowych. Obok wydatków 
związanych z wynagrodzeniem oraz wydatków o charakterze stałym związanych z 



 9

ogrzewaniem, energią elektryczną, korespondencją, telefonami itp. w budżecie są 
przewidziane środki na modernizację i remonty obiektów oświatowych. Są tam 
przewidziane środki na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych, więc są to wydatki o 
charakterze majątkowym. Zarząd zamierza prowadzić dalszy ciąg prac modernizacyjnych 
związanych z budynkiem Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38. Prace te związane będą ze 
zmodernizowaniem sieci kanalizacyjnej, remontem sanitariatów, remontem klatek 
schodowych, korytarzy. Obiekt ten po wykonaniu wcześniejszych remontów związanych z 
wymianą okien, systemu ogrzewania, przygotowaniem punkt informacyjnego przy wejściu 
będzie obiektem przyjaznym dla mieszkańców. Ponadto Zarząd Powiatu chce realizować 
zadania wspólnie z samorządami gminnymi. Są to zadania drobniejsze, które samorządy 
chcą realizować z powiatem. Z gminą Kościan Powiat będzie m.in. współfinansował 
budowę ścieżki rowerowej z Kościana do Racotu. Ponadto wspólnie zostanie 
zmodernizowana droga w Bonikowie. Sprawa związana jest ze zmianą systemu 
komunikacyjnego. Zainteresowani są w trakcie przygotowań do tego przedsięwzięcia.  Tak 
przygotowany projekt został skierowany pod obrady Komisji Rady. Został on przez radnych 
życzliwie przyjęty. Następnie w imieniu Zarządu poprosił o przyjęcie przedstawionego 
przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej na 2005 rok. 
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt budżetu powiatu na rok 2005 wraz z 
materiałami informacyjnymi został przekazany przez Zarząd Powiatu Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 15 listopada 2004 roku. Następnie poprosił Skarbnika 
Powiatu o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch przedstawiła Nr 10/SO-15/Pz Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie: 
wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Kościańskiego na 2005 rok. Uchwała RIO 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady powiedział, że powyższy projekt budżetu powiatu na rok 2005 
otrzymał w dniu 15 listopada 2004 roku i niezwłocznie przekazał go wszystkim radnym. Do 
dnia 30 listopada 2004 roku wszystkie Komisje Rady zakończyły prace nad projektem 
budżetu powiatu na 2004 roku i przekazały swe opinie Przewodniczącemu Komisji Budżetu i 
Finansów. Ostateczną opinię o projekcie budżetu Komisja Budżetu i Finansów przy udziale 
Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych oraz Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego sformułowała podczas posiedzenia w dniu 6 
grudnia 2004 roku. Następnie 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 przedstawiony projekt uchwały zaopiniowała 
pozytywnie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja przedstawiony projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja przedstawiony projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 
Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 7 grudnia 2004 roku otrzymaną od 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów opinię przekazał Zarządowi Powiatu. W 
związku z tym, iż Komisja Budżetu i Finansów nie wniosła wniosków formalnych o 
dokonanie zmian w projekcie budżetu powiatu na rok 2005, nie zachodzi potrzeba zajęcia 
stanowiska w tej sprawie przez Zarząd Powiatu. Następnie powiedział, że w dniu 28 grudnia 
2004 roku Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do przedstawionego projektu, która wraz z 
projektem uchwały po zmianach została radnym przekazana przed sesją. Poprosił Skarbnika 
Powiatu o omówienie proponowanej przez Zarząd Powiatu autopoprawki. 
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Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch poinformowała, że zaproponowane w autopoprawce 
zmiany wynikają:  
- z pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz uwag i informacji zawartych 

w Uchwale Nr 10/SO-15/Pz Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie budżetu 
Powiatu Kościańskiego na 2005 rok,  

- z podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie 
stypendiów unijnych dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego, 

- z podpisanego porozumienia zawartego z Powiatem Ostrzeszowskim w zakresie 
umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na jego utrzymanie w 
rodzinie zastępczej, wprowadzone zostały zmiany w projekcie budżetu powiatu 
kościańskiego na rok 2005.  

Dodała, że wielkość planowanych dochodów rośnie o kwotę 228.681 zł. W porównaniu z 
przedłożonym projektem budżetu na rok 2005 zmiany wpływające na wielkość planowanych 
wydatków polegają na: 
- zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 27.233 zł na finansowanie świadczeń 

wypłacanych rodzinom zastępczym, 
- zapisaniu stypendiów unijnych dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego – 

201.448 zł.  
Ponadto zgodnie z uwagami Składu Orzekającego RIO w Poznaniu do projektu budżetu na 
rok 2005 dostosowane zostały załączniki nr 11 i 12. 
Przewodniczący Rady powiedział, że przedstawione przez Zarząd Powiatu autopoprawki były 
przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29 grudnia 2004 roku. W związku z 
powyższym poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii 
o powyższej autopoprawce.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja przedstawioną autopoprawkę zaopiniowała pozytywnie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały oraz 
autopoprawką.  
Radna Urszula Iwaszczuk podziękowała za bardzo ładną ogólną prezentację projektu budżetu 
powiatu. Stwierdziła, że najbardziej podobał jej się fragment mówiący o współpracy z 
gminami. Jest to bardzo dobry sposób na dobrą koegzystencję powiatu i gmin na tym samym 
terenie działających. Ma nadzieję, że ta współpraca zostanie powiększona o inne gminy, a nie 
tylko o gminę Kościan. Dodała, że ma na myśli miasto Kościan. Zaznaczyła jej, że chodzi jej 
o wspólne zadanie, jakie Powiat prowadzi z Miastem, tj. bibliotekę, która jest biblioteką 
miejską wypełniającą również zadania biblioteki powiatowej. Ma nadzieję, że planowany 
przez Miasto niezbędny remont tego obiektu będzie wspólnie realizowany z Powiatem. 
Zaznaczyła, że na ostatniej Komisji, gdy poruszyła tą sprawę to odpowiedź Wicestarosty 
pozwala mieć nadzieję, że właśnie tak będzie. Podziękowała za prezentację i za ten właściwy 
kierunek do współpracy z gminami. 
Radny Karol Malicki w imieniu Klubu Radnych Forum Demokratyczne powiedział, że 
zaprezentowany przez Zarząd Powiatu budżet jest budżetem proinwestycyjnym. Mimo 
pewnych drobnych zastrzeżeń członkowie Klubu będą głosować za jego przyjęciem. 
Członkowie Klubu będą się przyglądać działaniom Zarządu i życzyć mu, aby udało mu się 
zrealizować te zamierzenia. Szczególnie te związane z pozyskaniem środków na zadania 
realizowane na drogach. Następnie w imieniu koleżanek i kolegów z Klubu poprosił, aby 
Zarząd informował radnych o podejmowanych drobnych działaniach np. o budowie ronda 
przy Policji, by radni nie dowiadywali się o nich z prasy. W tym roku było wiele takich 
sytuacji gdzie radni musieli prosić Zarząd o informacje, a wystarczyło parę słów powiedzieć 
na posiedzeniach Komisji Rady. Generalnie Klub Radnych uważa, że projekt budżetu jest 
dobry i jego członkowie będą głosowali za jego przyjęciem.   
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem zgłoszonej autopoprawki.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, autopoprawka do projektu 
uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok 
została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały wraz z przyjętymi 
zmianami. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXIV/240/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu powiatu 
kościańskiego na 2005 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu. 
Starosta w imieniu Zarządu podziękował za jednogłośne przyjęcie budżetu powiatu 
kościańskiego na 2005 rok. Stwierdził, iż dobrze jest wiedzieć, że Zarząd ma wsparcie, że ma 
uznanie oraz „dobry wiatr w żagle”, które może szeroko rozwijać. Zarząd chce je rozwijać jak 
najszerzej. Następnie podziękował za komplementy radnej Urszuli Iwaszczuk. Nawiązując do 
wypowiedzi radnego Karola Malickiego powiedział, że Zarząd niekiedy działa szybko. 
Czasami coś zostanie zrobione, a spotkania z radnymi odbywają się w terminach 
późniejszych. Dodał, że Zarząd postara się, aby przepływ tych informacji był lepszy. Na 
zakończeni jeszcze raz podziękował za jednogłośnie poparcie 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę. 
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady Rady.   
 
8/3 Uchwała w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na 2005 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Rada Powiatu do 
dnia 15 stycznia zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie zestawienia przychodów i 
wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dany rok. W 
związku z powyższym Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu niniejszy projekt uchwały. 
Zgodnie z przygotowanym projektem uchwały środki Powiatowego Funduszu proponuje się 
przeznaczyć na: 
1. wydatki inwestycyjne funduszy celowych środki w wysokości 190.000 zł, tj. na:  

- termoizolację budynku dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach, 
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Nietążkowie, 
- zmianę systemu ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, 

2. zakup usług pozostałych środki w wysokości 30.000 zł, tj. na: 
- unieszkodliwianie odpadów - padliny w Zakładzie Utylizacyjnym w Tarnowie Starym, 
- pomiary i badania stanu środowiska, 
- szkolenia w zakresie ochrony środowiska oraz udział w targach ekologicznych, 
- edukację ekologiczną – druk ulotek informacyjnych, 

3. zakup materiałów i wyposażenia środki w wysokości 7.000 zł, tj. na: 
- zakup czasopism i wydawnictw dla potrzeb Wydziału oraz innych materiałów, 
- zakup aparatu cyfrowego, 
- zakup map geologicznych i hydrogeologicznych, 
- zakup materiałów dla akcji sprzątania świata 2005, 
- zakup nagród i materiałów do organizacji konkursu ekologicznego, 
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4. wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych środki w wysokości 10.000 zł, tj. na 
zakup m.in. sprzętu komputerowego i oprogramowania. 

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 17 radnych, uchwała nr XXIV/241/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zestawienia przychodów i 
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
8/4 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiat Kościański zadań z zakresu 

administracji rządowej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiat Kościański zadań z zakresu administracji 
rządowej radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że zgodnie zapisami ustawy o administracji rządowej w 
województwie Wojewoda może zlecać jednostkom samorządu terytorialnego prowadzenie 
niektórych spraw z zakresu swojej właściwości. W przypadku Powiatu Kościańskiego, na 
podstawie zawartych porozumień zlecone zostały zadania w zakresie:  
- przyjmowania wniosków, prowadzenia dokumentacji i wydawania paszportów, 
- przeprowadzania poboru, w tym zawierania i podpisywania umów zleceń z zakładem 

opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych 
oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej. 

Dodał, że szczegółowe zasady realizacji przejętych zadań określą porozumienia zawarte 
pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Zarządem Powiatu Kościańskiego. 
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 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 17 radnych, uchwała nr XXIV/242/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia do realizacji przez 
Powiat Kościański zadań z zakresu administracji rządowej została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
8/5 Uchwała w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do konkursu: 1/1.5 SPO RZL Działanie 

1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, 
schemat a) „Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”, 
ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 14 października 2004 roku. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia przystąpienia do konkursu: 1/1.5 SPO RZL Działanie 1.5 Promocja 
aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, schemat a) 
„Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”, ogłoszonego przez 
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
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Społecznego w dniu 14 października 2004 roku radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na przygotowanie i 
wdrożenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie projektu skierowanego do osób 
pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy. Projekt zakłada indywidualne podejście do 
każdego uczestnika. Te osoby będą objęte kompleksowym działaniem z zakresu poradnictwa 
zawodowego. Zakładana wartość projektu to 370.000 zł, z czego 80 % pochodzi ze środków 
unijnych, 20 % z budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie w zakresie Funduszu 
Pracy. Następnie w imieniu Zarządu poprosił Radę o wyrażenie zgody na przystąpienie do 
powyższego konkursu.  
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 17 radnych, uchwała nr XXIV/243/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia 
do konkursu: 1/1.5 SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez 
wsparcie grup szczególnego ryzyka, schemat a) „Wspieranie osób z grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”, ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 14 października 2004 
roku została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
8/6 Uchwała w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do konkursu o dofinansowanie realizacji 

projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich: 
Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”; 
Działanie 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”; schemat a) 
„Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym 
rynku pracy”, ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w dniu 21 listopada 2004 roku. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia przystąpienia do konkursu o dofinansowanie realizacji projektów w 
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich: Priorytet 1 
„Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”; Działanie 1.4 
„Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”; schemat a) „Wsparcie osób o 
znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy”, 
ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 
listopada 2004 roku radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na przystąpienie do 
konkursu związanego z przygotowaniem następnego projektu. Projekt ten dotyczy osób 
niepełnosprawnych pozostających bez pracy. W pierwszym etapie projekt zakłada 
przeszkolenie osób, które pracują w instytucjach i urzędach i mają do czynienia z osobami 
niepełnosprawnymi. W drugiej kolejności projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych 
w formie indywidualnej jak i kompleksowej.  Jest to projekt bardzo ciekawy i potrzebny dla 
tej grupy bezrobotnych. W imieniu Zarządu poprosił o podjęcie powyższej 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. 
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W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXIV/244/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia 
do konkursu o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich: Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz 
integracji zawodowej i społecznej”; Działanie 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych”; schemat a) „Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności na otwartym rynku pracy”, ogłoszonego przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 listopada 2004 roku została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
8/7 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2005 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2005 rok 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 17 radnych, uchwała nr XXIV/245/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Spraw Społecznych na 2005 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
8/8 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

Rozwoju Gospodarczego na 2005 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 
Gospodarczego na 2005 rok 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 17 radnych, uchwała nr XXIV/246/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2005 rok została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
8/9 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2005 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2005 rok 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 17 radnych, uchwała nr XXIV/247/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Budżetu i Finansów na 2005 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady poinformował, że na podstawie przyjętych planów pracy Komisji Rady 
zostanie przygotowany plan pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2005 rok. Poprosił, aby 
wszystkie propozycje do planu pracy były zgłaszane do Biura Rady.  Następnie zaproponował 
przejść do następnego punktu obrad.  
  
8/10 Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.1 „Rozwój 

umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami 
kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
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Rozwoju Regionalnego projektu praktyk zawodowych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.1 „Rozwój umiejętności 
powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego 
w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu 
praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 
Kościański radni otrzymali przed sesją lub na posiedzeniach Komisji Rady. Następnie 
poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że projekt uchwały związany jest wyrażeniem zgody na 
przystąpienie do opracowania kolejnego projektu związanego z przygotowaniem praktyk 
zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na pewno niektórzy spotkali się z 
informacją dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, iż mają problemy z organizacją praktyk w 
instytucjach i zakładach pracy. Ten program wychodzi naprzeciw i pozwoli na 
zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych 
przez Powiat Kościański. Następnie w imieniu Zarządu poprosił o podjęcie powyższej 
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 17 radnych, uchwała nr XXIV/248/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania 
w ramach działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku 
pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu praktyk zawodowych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
8/11 Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania projektu w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 – Perspektywy dla 
młodzieży, Schemat b) – Promocja aktywności zawodowej młodzieży, finansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przystąpienia do opracowania projektu w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży, 
Schemat b) – Promocja aktywności zawodowej młodzieży, finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego radni otrzymali przed sesją lub na posiedzeniach 
Komisji Rady. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Wicestarosta poinformował, że projekt uchwały jest związany z przygotowaniem kolejnego 
projektu, który związany jest z projektem już zrealizowanym związanym z utworzeniem 
Pracowni CAD oraz z projektem, o którym mówi wcześniejsza uchwała związana z 
organizacją praktyk zawodowych. Projekt ten ma na celu stworzenie Powiatowego Ośrodka 
Karier. Ponadto powiedział, iż ma nadzieję, że w roku 2005 uda się więcej programów i 
projektów uruchomić. Pierwsze projekty, które są przez Radę przyjmowane wskazują, iż 
kierownicy jednostek oraz Pełnomocnik ruszyli mocnym tempem. Są projekty i wnioski 
przygotowane i będą one wykorzystane. Następnie w imieniu Zarządu poprosił o podjecie 
powyższej uchwały.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
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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 17 radnych, uchwała nr XXIV/249/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania 
projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 
Działanie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży, Schemat b) – Promocja aktywności zawodowej 
młodzieży, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
9. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady, w związku z tym, iż odpowiedzi na zapytania zostały udzielone 
wcześniej lub zostaną udzielone na piśmie, zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad.   
 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych.  
 
Wobec braku innych wniosków i oświadczeń zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad. 
 
11. Zakończenie. 

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

 
 
 

Przewodniczący Rady 
 

Edward Strzymiński 
Protokolant: 
Łukasz Postaremczak 
 
Joanna Napierała 
 
 
 


