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PROTOKÓŁ NR XXIX/05 
 
z XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 12 lipca 2005 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
19.55. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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. Następnie stwierdził, że na 19 radnych w 
sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi więcej niż połowę ogólnej liczby radnych i zgodnie z § 
27 ust. 1 Statutu Powiatu Kościańskiego podejmowane uchwały będą prawomocne. Lista 
obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Swoją nieobecność usprawiedliwili 
radna Mirosława Mueller, radny Paweł Kaczmarek oraz radny Wiktor Snela, który być może 
przybędzie na dalsze obrady Rady.  
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu 
posiedzenia XXIX sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z 
problematyką posiedzenia. Po przekazaniu materiałów na sesję Zarząd Powiatu zwrócił się do 
niego z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów związanych z podjęciem 
uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 
- utworzenia publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie, 
- zmieniająca uchwałę Nr XXV/263/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 r. 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. 

Następnie zapytał o inne wnioski lub uwagi do porządku obrad. Nie było, więc zarządził 
głosowanie nad przyjęciem wniosku Zarządu Powiatu. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, wniosek Zarządu Powiatu o 
wprowadzenie do porządku obrad XXVII sesji Rady punktu 9/9 związanego z podjęciem 
uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie utworzenia publicznej Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych w Nietążkowie został przyjęty jednogłośnie. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, wniosek Zarządu Powiatu o 
wprowadzenie do porządku obrad XXVII sesji Rady punktu 9/10 związanego z podjęciem 
uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXV/263/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 r. 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 został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zaproponował przystąpić do realizacji zmienionego porządku obrad 
obejmującego: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu. 
4. Informacja przewodniczącego rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
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6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
7. Zapytania radnych. 
8. Informacja o stanie zaawansowania zadań realizowanych w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz innych programów. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1) wyrażenia opinii do wniosku o dotację ze środków budżetu państwa dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 

2) przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie, 

3) uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów z powiatu 
kościańskiego w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne" ZPORR, 

4) uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach działania 2.2. 
"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR, 

5) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościanie za rok 2004, 

6) zmiany uchwały Nr XXVII/285/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

7) zmiany uchwały Nr XXVII/286/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

8) zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu 
kościańskiego na 2005 rok, 

9) utworzenia publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie, 
10) zmieniająca uchwałę Nr XXV/263/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 r. 

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. 

10. Odpowiedzi na zapytania. 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
12. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z XXVIII sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XXVIII 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 16 radnych, protokół z XXVIII 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 podjętych 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. 
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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. Nie było, więc 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 Jerzy Dolata powiedział, że ma pytania związane z uchwałami podjętymi przez Zarząd. 
Pierwsze związane jest z uchwałą nr 130/419/05 w sprawie powołania komisji przetargowej dla 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę wraz z montażem wyposażenia sportowego do Centrum Sportu i Rehabilitacji przy 
Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie. W informacji zapisano, iż przetarg został unieważniony 
w związku z odrzuceniem wszystkich złożonych ofert. Zapytał, dlaczego? Następne pytanie 
związane jest z uchwałą nr 131/425/05 w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 
2005 oraz częściowego rozdysponowania rezerw, którą na podstawie decyzji Wojewody 
Wielkopolskiego dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu o 
kwotę 258 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za 
przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Kościański nieruchomości zajęte pod drogi 
publiczne powiatowe. W związku z tym zainteresował się przebiegiem procedury związanej z 
zajęciem nieruchomości pod drogi powiatowe. Trzecie pytanie związane jest z uchwałą nr 
132/430/05 w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2005 oraz częściowego 
rozdysponowania rezerw, którą dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na 
zadania oświatowe budżetu powiatu kościańskiego na rok 2005 w kwocie 4.150 zł z 
przeznaczeniem na zakup strojów sportowych oraz nagród rzeczowych na organizowany festyn. 
Zapytał, co to za festyn. Pytanie czwarte związane jest z uchwałą nr 134/434/05 w sprawie 
powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem wyposażenia sportowego do 
Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie. Stwierdził, iż chce 
się upewnić, czy w związku z negatywnym zakończeniem pierwszego przetargu ta komisja jest 
powołana dla tego samego celu. Następne pytanie związane jest z uchwałą nr 134/437/05 w 
sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2005 oraz częściowego rozdysponowania 
rezerw, którą dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu powiatu 
kościańskiego na rok 2005 w kwocie 675 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na 
koszty postępowania sądowego dotyczącego nieruchomości stanowiących własność Powiatu o 
kwotę 175 zł. Zapytał, o jakie postępowanie chodzi i czego ono dotyczy. Ponadto poprosił o 
dodatkowe informacje na temat rezygnacji z przystąpienia do realizacji zadania z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia 
wśród osób starszych”.   
Przewodniczący Rady zainteresował się, czy radny Jerzy Dolata chce uzyskać informację o 
rozstrzygnięciu przetargu na dostawę wraz z montażem wyposażenia sportowego do Centrum 
Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie. 
Radny Jerzy Dolata odpowiedział, że nie. Chciał się jednak upewnić, czy oba przetargi dotyczą 
tego samego zadania.   
Przewodniczący Rady zapytał o dalsze pytania do przedłożonego sprawozdania. 
Radny Karol Malicki powiedział, że ma pytanie dotyczące uchwały nr 134/433/05 w sprawie 
ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych 



 4

przez Powiat Kościański. Zainteresował się, dlaczego ten dodatek został przyznany na tak krótki 
okres czasu. Następnie poprosił o wyjaśnienie pewnej wątpliwości związanej z uchwałą nr 
134/435/05 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem wyposażenia 
rehabilitacyjnego do Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych w 
Kościanie. Zauważył, że Zarząd Powiatu nie ma środków na ten cel. Na dzisiejszej sesji Rada 
Powiatu podejmie uchwałę związaną ze zmianami budżetu i przyznani na ten cel 70.000 zł. 
Stwierdził, że dla niego jest dziwne, iż Zarząd wcześniej się tym zajmował. Z powyższego 
wynika, iż Zarząd z góry zakłada, iż uchwała o zmianie budżetu zostanie przyjęta.  
Innych głosów nie było, wiec Przewodniczący Rady poprosił o udzielenie odpowiedzi na zadane 
pytania. 
Pan Wicestarosta stwierdził, że niektóre kwestie muszą być wyjaśnione, ponieważ zmieniły się 
okoliczności z nimi związane. Odpowiadając na pytanie dotyczące uchwały nr 130/419/05 
powiedział, że początkowo komisja przetargowa unieważniła przetarg, ponieważ dostawcy nie 
zawarli w swojej ofercie szczegółów dotyczących tzw. ławeczek gimnastycznych. W 
Specyfikacji zapisano, iż ławeczki mają być drewniane. Oferenci uwzględnili ławeczki z 
metalowymi nóżkami. Niewielki szczegół, ale ławeczka gimnastyczna drewniana spełnia dwie 
funkcje.   Po szerszej części można chodzić oraz ćwiczyć. Natomiast na odwróconej ławeczce 
można wykonywać ćwiczenia związane z utrzymaniem równowagi. Na ławeczce z metalowymi 
nóżkami nie można wykonywać tych ćwiczeń. Ławeczka ta nie spełnia funkcji gimnastycznej. 
Drugi element unieważnienia dotyczył urządzenia tzw. atlasu. Oferenci podali takie wymiary, że 
urządzenia te nie zmieściłyby się w pomieszczeniach Centrum. Są to te dwa elementy, których 
komisja nie mogła uznać i unieważniła przetarg. Po unieważnieniu przetargu wpłynęły protesty. 
Protest złożył również oferent, który zgłosił najniższą cenę. Oferent ten uznał, że nie było to 
doprecyzowane. Komisja przetargowa uznała, że było. Zapisano „drewniana ławeczka”. Nie 
było zapisu, iż mają one być z metalowymi nóżkami. W związku z tym oferent jest w stanie to 
uznać za określoną kwotę. Jeżeli chodzi o atlas to podał wymiary, które pozwolą na 
umiejscowienie tego urządzenia w Centrum. Komisja przetargowa po wnikliwej analizie uznała 
ten protest i przetarg został rozstrzygnięty. Wybrana przez komisję przetargową oferenta 
opiewała na kwotę 50.500 zł. Dodał, że w budżecie na ten cel zabezpieczono środki w 
wysokości 60.000 zł. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność powoływania 
następnej komisji przetargowej.   
Radny Jerzy Dolata zwrócił uwagę, że punkt 16 sprawozdania mówi o podjęciu uchwały 
związanej z powołaniem tej komisji.  
Pan Wicestarosta poinformował, że uchwała ta została podjęta przed zgłoszeniem protestu. 
Naczelnik Wydział Organizacyjnego Pan Andrzej Przybyła poinformował, że wszystkim 
zależało na czasie, a sytuacja wydawała się klarowna wiec do Zarządu został złożony wniosek o 
zatwierdzenie nowej komisji przetargowej, która miała zająć się tym przetargiem. Z chwilą 
uznania protestu można powiedzieć, że uchwała ta wygasła. 
Pan Wicestarosta odpowiadając na pytanie dotyczące uchwały nr 131/425/05 powiedział, że 
proces wypłacania odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 
roku przez Powiat Kościański nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe dokonuje się 
przez cały czas. W chwili obecnej nie jest w stanie powiedzieć ile jest tych spraw. Co jakiś czas 
podejmowane są decyzje w tym zakresie oraz prowadzone są postępowania odszkodowawcze. 
Do końca roku taki proces musi być zakończony.  Zaznaczył, że odszkodowania wypłacane są z 
budżetu Wojewody.  
Radny Jerzy Dolata poprosił o przygotowanie, na piśmie, informacji o odszkodowaniach 
wypłaconych do roku 2004 na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku 
przez Powiat Kościański nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe. 
Pan Wicestarosta odpowiadając na pytanie dotyczące uchwały nr 132/430/05 powiedział, że 
chciałby sprostować pewną kwestię. Chodzi tu o kwotę 2.500 zł, która została przeznaczona na 
zakup strojów sportowych oraz nagród rzeczowych na organizowany festyn w Zespole Szkół 
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Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Dyrektor Szkoły zwrócił się jednak z wnioskiem o kwotę 
4.150 zł. Kwota w wysokości 2.000 zł została przeznaczona na 12 kompletów strojów 
sportowych odpowiednio oznakowanych „Powiat Kościański”, a 500 zł zostało przeznaczone na 
zakup nagród na festyn szkolny i wiejski organizowany w Nietążkowie. Odpowiadając na 
pytanie skąd się wzięła kwota 4.150 zł powiedział, że Dyrektor ZSP w Nietążkowie wnosił 
również o zabezpieczenie środków na wykonanie koncepcji zmiany systemu grzewczego w 
Szkole. W ostatniej chwili kwota w wysokości 1.600 zł została wycofana z uwagi na to, iż środki 
na ten cel mogą być uruchomione w chwili przystąpienia do inwestycji. Zarząd przygotowuje się 
do realizacji tego zadania w 2006 roku. Następnie powiedział, że na pytanie czwarte radny Jerzy 
Dolata uzyskał już odpowiedź. Odpowiadając na pytanie radnego Karola Malickiego dotyczące 
uchwały nr 134/433/05 powiedział, że istnieje możliwość przyznania dodatku motywacyjnego na 
okres od miesiąca do pół roku. Przyznając ten dodatek uwzględniono to, że zmienił się 
regulamin wynagradzania nauczycieli. Przy omawianiu tego regulaminu związki zawodowe 
stanęły na stanowisku, iż maksymalna wysokość tego dodatku może wynieść 25 % 
wynagrodzenia zasadniczego. Z dniem 30 czerwca termin przyznania dodatku minął. Nowe 
dodatki zostały przyznane zgodnie z nowym regulaminem, według kryteriów przyjętych przez 
Zarząd oraz samooceną poszczególnych dyrektorów. Ten okres przyznania dodatku obejmuje 
miesiące letnie w czasie, których jest zmniejszony zakres pracy dyrektorów.  
Radny Karol Malicki stwierdził, że w okresie letnim dyrektor ma dużo pracy związanej z 
przygotowaniami do nowego roku szkolnego.  
Pan Wicestarosta wyjaśniając sprawę przetargu, o którym jest mowa w uchwale nr 134/435/05 
powiedział, że środki na ten cel są w budżecie powiatu. Na poprzedniej sesji przyjęto uchwałę 
zmieniającą budżet, w której zapisano na wyposażenie rehabilitacyjne, sportowe i meble kwotę 
w wysokości 100.000 zł 
Radny Karol Malicki powiedział, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów usłyszał, iż w 
budżecie nie ma środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Stąd jego pytanie.  
Pani Skarbnik poinformowała, że w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 
2005 jest zapis o zwiększeniu środków na realizowane zadanie inwestycyjne – Centrum Sportu i 
Rehabilitacji o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie rehabilitacyjne. W związku z 
powyższym zwiększa się koszt tego zadania o 70.000 zł.  
Radny Karol Malicki stwierdził, iż jest zatem zwiększenie środków na sprzęt rehabilitacyjny. 
Zadając pytania na posiedzeniu Komisji dowiedział się, iż w budżecie nie było środków na 
sprzęt rehabilitacyjny. Wiec czytając o tym, co robi Zarząd był zdziwiony decyzją o powołaniu 
komisji przetargowej, gdy nie ma pieniędzy. 
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pan Andrzej Przybyła powiedział, że środki w wysokości 
100.000 zł zapisane w budżecie były zabezpieczone na wyposażenie. Wyposażenie dotyczy 
trzech kwestii: wyposażenia sportowego, wyposażenia rehabilitacyjnego i mebli. W ostatnich 
dniach nastąpiło szczegółowe opracowanie ilości niezbędnego sprzętu z fachowcami z branży 
rehabilitacyjnej oraz strony sportowej i gronem pedagogicznym. Zapotrzebowanie na podstawie 
tych ustaleń wynosi po postępowaniu przetargowym na sprzęt sportowy wyniosło 170.000 zł. 
Oszacowano, że środki w wysokości 74.700 zł zostaną przeznaczone na sprzęt rehabilitacyjny, a 
kwota 45.500 zł na meble. Kwota 170.000 zł jest jednoznacznie zapisana jako kwota 
przeznaczona na wyposażenie związane z rehabilitacją. Środki te pozwolą na kompleksowe 
zakupienie niezbędnego sprzętu.  
Radny Karol Malicki powiedział, że w tym momencie nie będzie dyskutował na ten temat. 
Wróci do tej kwestii przy omawianiu uchwały związanej ze zmianą budżetu. 
Pan Wicestarosta stwierdził, że w jego odczuci powołanie komisji przetargowej nie jest 
przekroczeniem prawa. Inaczej byłoby w przypadku podpisania umowy. Byłoby to zaciągnięcie 
pewnych zobowiązań. Następnie nawiązując do pytania związanego z uchwałą nr 134/437/05 
powiedział, że odpowiedź ta zostanie udzielona na piśmie. Ponadto nawiązując do kwestii 
przystąpienia do realizacji projektu pn. „Prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia 
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wśród osób starszych” powiedział, że odpowiedzi udzieli Pani Naczelnik Wydziału Oświaty i 
Spraw Społecznych. 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pani Sylwia Sałacka poinformowała, że 
udzielanie dotacji odbywa na podstawie konkursu ofert. Zarząd Powiatu taki konkurs ofert dla 
stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych ogłosił. PKPS w Kościanie do konkursu nie 
przystąpiło. Większość stowarzyszeń przystąpiła i środki przeznaczone na dotację zostały 
rozdysponowane. Stowarzyszenia mogą jednak występować poza konkursem o przyznanie 
dotacji. W takim przypadku Zarząd Powiatu jest zobligowany ustawą do rozpatrzenia oferty. W 
przypadku, gdy uzna, iż ta oferta jest do przyjęcia musi ogłosić konkurs na realizację tego 
zadania. W związku z tym, iż środki zostały rozdysponowane, a oferta związana z realizacją tego 
zadania dotyczył jedynie tereniu miasta Kościana i nie obejmowała całego powiatu taka decyzja 
Zarządu Powiatu.  
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?  
Radny Jerzy Dolata powiedział, że chciałby uzyskać informację o realizacji jego propozycji 
związanej z uhonorowaniem dawcy krwi, o którym mówił na poprzedniej sesji Rady Powiatu. 
Ponadto w nawiązaniu do wcześniejszych zapytań związanych z realizacją zadań na drogach 
powiatowych w Bonikowie oraz na odcinku Krzywiń – Wieszkowo – Żelazno – Lubiń poprosił 
Przewodniczącego Rady o egzekwowanie pełnych odpowiedzi na zadawane pytania. Stwierdził, 
że informacja o aktualnym stanie przygotowania inwestycji w Bonikowie nie jest wyczerpująca. 
Powiedział, że zadając te pytania chciał uzyskać pełną informację o przygotowanej i 
przygotowywanej dokumentacji oraz datach i kosztach związanych z ich realizacją. Dodał, że w 
trakcie objazdu dróg powiatowych radni nie uzyskali informacji o zakresach i kosztach 
planowanych inwestycji. Na swoje pytania otrzymał informację o szacunkowym koszcie 
inwestycji na odcinku Krzywiń – Wieszkowo – Żelazno – Lubiń, który wynosi 3.120.000 zł. 
Udział gminy Krzywiń w tej inwestycji ma wynieść 100.000 zł.  Ponowił swoją prośbę o 
przygotowanie pełnej informacji o obu inwestycjach.  
Pan Kazimierz Dembny powiedział, że odpowiedź na pytanie została udzielona. Koszty 
inwestorskie są tajemnicą i przed rozstrzygnięciem przetargów nie można ich ogłaszać. Można 
podać jedynie koszt szacunkowe. Zadania te zostały oszacowany przy przygotowywaniu 
wniosku do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz innych 
programów, które były już realizowane. W związku z tym kosztów inwestorskich nie można 
przedstawić. Następnie powiedział, że przy występowaniu o pozwolenie na budowę wszystkie 
niezbędne dokumenty muszą być już gotowe. Uwieńczeniem tych działań jest uzyskanie decyzji 
zezwalającej na budowę.  Nawiązując do inwestycji, która ma być realizowana na terenie gminy 
Krzywiń powiedział, że radny Jerzy Dolata zapytał o udział gminy, więc informacja na ten temat 
została przekazana. Przedstawiono również szacunkowy koszt tej inwestycji. Ponadto 
przedstawiono aktualny stan przygotowań do tej inwestycji. Bez przygotowania i pozyskania 
wszystkich wymaganych dokumentów nie można przygotować projektu tej inwestycji.  
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że nie będzie komentował tych odpowiedzi. Poprosił o 
przedstawienie pełnej informacji o obu inwestycjach począwszy od decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenów poprzez wszystkie dostępne informacje mówiące o 
datach przetargów na dokumentację i sporządzeniu dokumentacji. Poprosił równie o 
przedstawienie, kto przygotowywał dokumentacje. Ponownie prosił o pełną informację, a nie 
lakoniczną odpowiedź. Chciałby uzyskać informację o tym, co jest najważniejsze dla tych 
inwestycji.  
Pan Wicestarosta nawiązując do sprawy uhonorowania krwiodawcy Pana Kostyka 
poinformował, że podczas spotkania, które odbyło się między 25 a 27 czerwca 2005 roku, na 
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Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego 
Krzyża wręczył w imieniu Zarządu i Rady podziękowania oraz upominek książkowy.         
Przewodniczący Rady wobec braku innych pytań zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad. 
 
8. Informacja o stanie zaawansowania zadań realizowanych w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz innych programów. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosy Pełnomocnika Starosty ds. Integracji 
Europejskiej. 
Pełnomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej Pan Mirosław Woźniak przedstawił 
wprowadzenie do informacji o stanie zaawansowania zadań realizowanych w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz innych programów. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Poinformował, że zgodnie z 
harmonogramem pracy Rady Powiatu przedstawione zostało pisemne sprawozdanie z realizacji 
programów unijnych, które są lub były realizowane przez Powiat Kościański. Zgodnie z sugestią 
Zarządu Powiatu informacja ta została rozszerzona o projekty realizowane w ramach innych 
programów. Informacja została podzielona na trzy części.  W pierwszej części są dane dotyczące 
projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe, w dwóch kolejnych przez inne jednostki 
organizacyjne powiatu. Te inne jednostki to: Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie oraz 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. Starostwo Powiatowe w Kościanie 
zrealizowało i zamknęło siedem projektów. Są to projekty bardzo różnorodne. Trzy projekty 
realizowane w ramach programu SAPARD, dwa projekty realizowane w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, jeden projekt realizowany w 
ramach programu PHARE i jeden w ramach Europejskiego Konkursu Społecznego. Aktualnie 
jest realizowanych pięć kolejnych projektów. Dwa projekty są to projekty stypendialne dla 
młodzieży ponadgimnazjalnej oraz studentów. Projekty te zostały złożone 1 lipca 2005 roku do 
Urzędu Marszałkowskiego. Trzy projekty są inne. Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie 
powiatu kościańskiego. Projekty te są ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego. Jeden projekt dotyczy 
utworzenia Centrum Powiadamiana Ratunkowego. W tym roku Powiat ogranicza się do 
uruchomienia numeru ratunkowego 112. Następny projekt związany jest z termomodernizacją 
Szpitala, a trzeci projekt to duży projekt drogowy. Związany jest on z drogami powiatowymi o 
znaczeniu regionalnym. W związku z tym, iż w ramach Priorytetu 3 Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego środki nie są zbyt duże postanowiono projekt związany z 
termomodernizacją SP ZOZ w Kościanie realizować w ramach funduszy Połączonego 
Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Mechanizmu Norweskiego. Są to 
dodatkowe pieniądze, które wykładają rządy trzech państw nie będących w Unii Europejskiej: 
Islandii, Norwegii, Lichtenstein. W sumie jest to 533.000.000 EURO. Projekt ten dopiero rusza i 
cała pula środków jest do wzięcia. Procedura wnioskowania jest znacznie trudniejsza gdyż 
opracowanie wniosku łącznie z załącznikami jest w języku angielskim. Ocena wniosków 
dokonywana jest w Oslo lub Brukseli w zależności, czy jest to wniosek Mechanizmu 
Norweskiego czy Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Za ubieganiem się o 
środki z tych funduszy przemawia to, iż nie jest znany termin składania wniosków w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jeżeli chodzi o Mechanizm 
norweski to wnioski będą przyjmowane we wrześniu 2005 roku. Natomiast Powiatowy Urząd 
Pracy w Kościanie ma zamknięte dwa projekty. W trakcie realizacji są cztery projekty. Z racji 
specyfiki tej instytucji wszystkie wnioski są finansowane bądź współfinansowane w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Na zakończenie powiedział, 
że od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej tych wniosków się kilka nazbierało.      
W celu uporządkowania całej wiedzy oraz ułatwienia instytucjom ubiegania się o środki unijne 
postanowiono założyć bazę – bibliotekę przygotowanych projektów, z których wszystkie 
instytucje z terenu  powiatu  kościańskiego  będą  mogły  skorzystać.  Wyjątkiem  będzie      
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baza danych chronionych. Zaznaczył, że biblioteka, która jest tworzona będzie działać przy 
Biurze ds. Integracji Europejskiej w Starostwie Powiatowym w Kościanie.  
Na salę obrad przybył radny Wiktor Snela. W dalszej części obrad uczestniczyło 17 radnych. 
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższa informacja była przedmiotem obrad Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. Następnie zaproponował dyskusję 
nad przedstawiona informacją. Wobec braku głosów w dyskusji podziękował za przygotowanie 
informacji i zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
9/1 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o dotację ze środków budżetu państwa dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wyrażenia opinii do wniosku o dotację ze środków budżetu państwa dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Wicestarosta poinformował, że Sejm podjął w maju 2005 roku ustawę o pomocy i 
restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Ta ustawa daje szansę wszystkim samodzielnym 
publicznym zakładom opieki zdrowotnej, które zakończyły rok 2004 bez zadłużenia ubiegania 
się o dotację z budżetu państwa. Ubiegając się o dotację sp zoz-y muszą uzyskać opinię organu 
stanowiącego.  SP ZOZ w Kościanie musi mieć opinię Rady Powiatu Kościańskiego. W związku 
z powyższym został przygotowany ten projekt uchwały.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Karol Kopienka poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
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. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały 
Pan Starosta poprosił o wykreślenie w § 1 projektu uchwały zapisu w brzmieniu: „stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały”. Swój wniosek uzasadnił tym, że uchwała jest pozytywną 
opinią organu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie. Wniosek jest podpisywany przez zarządzającego tą jednostką, czyli Dyrektora. Na 
spotkaniu, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2005 roku, przedstawiciele Wojewody 
Wielkopolskiego zostaną poproszeni o wypowiedzenie się w zakresie konkretności tego 
wniosku. Ustawa określa konieczność dołączenia do wniosku różnych dokumentów i w 
przypadku gdyby się okazało, że któryś z załączników lub coś w treści wniosku jest niewłaściwe 
konieczne byłoby zwołanie posiedzenia Rady Powiatu, która usankcjonowałaby zmiany do tego 
załącznika. Ze względu na taką ewentualność zawnioskował o przyjęcie jego wniosku. 
Zaznaczył, że nie będą to zmiany merytoryczne. Dodał, że termin składania tego wniosku 
upływa z dniem 21 lipca 2005 roku.  
Radny Karol Malicki stwierdził, iż przyjmuje tą wypowiedź jako wniosek o wykreślenie tego 
zapisu w uchwale. Następnie powiedział, że ma trochę wątpliwości po zapoznaniu się z 
opracowanym wnioskiem. Pewnie wątpliwości wyjaśnił z Panem Dyrektorem SP ZOZ w 
Kościanie. Zwrócił uwagę, że Rada Powiat będzie opiniować coś, czego nie zna. Do 
Ministerstwa może być przekazany wniosek w inne formie. Stwierdził, że może być więcej sesji 
nawet pięć, ale wtedy będzie wiedział, co opiniuje. Dodał, że jest przeciwny temu wnioskowi.  
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Pan Starosta powiedział, że istota rzeczy jest taka, iż SP ZOZ w Kościanie składa wniosek do 
Ministra Zdrowia o udzielenie dotacji w wysokości 3.410.000 zł. W tym względzie się nic nie 
zmieni. Wojewoda Wielkopolski opiniuje wszystkie wnioski bez względu na wysokość 
wnioskowanej dotacji. Zmienić się może jednak kwota w jakimś załączniku. Wpisanie tego 
wniosku jako załącznik do uchwały Rady Powiatu będzie wiązało się z dołączeniem różnych 
załączników stanowiących jego integralną część. W chwili obecnej radni nie otrzymali tych 
załączników, bo są nimi m.in. bilanse, sprawozdania, wypisy z księgi inwentarzowej. Jest to 
komplet dokumentów będących integralną częścią wniosku. Wniosek bez tych załączników nie 
jest ważny. Jeżeli dokonane byłyby zmiany w załącznikach konieczna byłaby zmiana tej 
uchwały. Ponownie ponowił swój wniosek o wykreślenie w § 1 projektu uchwały zapisu w 
brzmieniu: „stanowiący załącznik do niniejszej uchwały”. 
Radny Jerzy Dolata w zaistniałej sytuacji zaproponował zwrócić się o opinię do radców 
prawnych. 
Przewodniczący Rady stwierdził, iż może się o nią zapytać. Zgłoszono jednak dwa wnioski. Pan 
Starosta wnioskuje o wykreślenie w § 1 projektu uchwały zapisu w brzmieniu: „stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały”. Natomiast Pan Karol Malicki wnioskuje o oddalenie 
powyższego wniosku. 
Pan Karol Malicki powiedział, że może sprecyzować swój wniosek. Chodzi o pozostawienie 
projektu uchwały w brzmieniu, jaki radni otrzymali. Dodał, że jako radni są od tego, by w 
sytuacjach, gdy jest taka potrzeba przychodzić na sesję i decydować o różnych ważnych 
sprawach. Nie należy ich oszczędzać. Zaznaczył, że chciałby być świadomy, jaki ten wniosek 
trafi do Ministerstwa. Na sesję może przyjść kilka razy dla dobra SP ZOZ-u, by Rada Powiatu 
podjęła świadomą decyzję. 
Przewodniczący Rady powiedział, że ten wniosek gdyby stanowił załącznik do uchwały 
musiałby być uzupełniony o wszystkie załączniki – całą dokumentację. Wnioskowanie o dotację 
nie nakłada na Radę żadnych konsekwencji. W przypadku, gdy ten wniosek nie zostanie 
pozytywnie rozpatrzony to zadania w nim ujęte za kwotę 3.410.000 zł będą realizowane w 
niewielkiej części.   
Radny Karol Malicki stwierdził, że wniosek jest już przygotowany. Swoje wątpliwości wyjaśnił 
z Dyrektorem SP ZOZ w Kościanie i nie rozumie, czego się Rada boi i nie chce by stanowił on 
załącznik do tej uchwały. W przypadku, gdy będzie trzeba poprawić wniosek to Rada go 
poprawi. Następnie poprosił zamknąć tą dyskusję i przegłosować zgłoszone wnioski. 
Radny Bernard Turski powiedział, że Rada Powiatu jako organ założycielski jest zobowiązana 
do wyrażenia opinii o przygotowanym wniosku. Z taką prośbą SP ZOZ w Kościanie zwraca się 
do Rady Powiatu. Zwrócił uwagę, że termin składania wniosku upływa 21 lipca 2005 roku. 
Zainteresował się czy w przypadku, gdy nie zostanie dotrzymany ten termin Rada Powiatu 
weźmie na siebie odpowiedzialność za to, że szpital kościański nie dostanie oczekiwanych 
pieniędzy. 
Pan Wiktor Snela poprosił o pewne wyjaśnienie, gdyż Pan Starosta wnioskuje o wykreślenie 
określonego zapisu w § 1 projektu uchwały. Stwierdził, iż nie bardzo rozumie, na czym polega 
wniosek radnego Karola Malickiego.  
Przewodniczący Rady poprosił o opinię radców prawnych w zakresie zgłoszonych wniosków.  
Radca Prawny Pan Maciej Matuszewski powiedział, że jeżeli chodzi o wykreślenie zapisu 
„stanowiący załącznik do niniejszej uchwały” to nie będzie dokładnie wiadomo, co Rada 
Powiatu pozytywnie zaopiniowała. W przypadku jego wykreślenia zaproponował doprecyzować, 
że chodzi o wniosek SP ZOZ w Kościanie z określonego dnia ze wskazaniem kwoty 
wnioskowanej dotacji. Wtedy wiadomo będzie, o jaką kwotę i wniosek chodzi. Można to 
pozostawić w zaproponowanej formie, lecz każda zmiana będzie skutkować tym, że będzie 
pozytywna opinia do czegoś, co było ustalone później. W związku z powyższym zaproponował 
doprecyzować, o jaki wniosek chodzi albo pozostawić tak jak jest w druku projektu uchwały. 
Pan Starosta powiedział, że ten załącznik, który radni mają przed sobą nie jest zgodny z 
aktualnym stanem pracy nad tym wnioskiem. W dniu dzisiejszym na spotkaniu z Panem 
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Dyrektorem i główną księgową SP ZOZ w Kościanie oraz Panią Skarbnik Powiatu, po kilku 
pytaniach i konsultacjach z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego, konieczne było pewne 
rzeczy zmienić. Jeżeli zostawimy to sformułowanie konieczne będzie przedstawienie tego 
załącznika tak, jak w tej chwili wygląda. Ponadto może wystąpić taka sytuacja, iż pewne zmiany 
mogą jeszcze wystąpić. Jest to sprawa trudna i nikt dokładnie nie wie jak ma to wyglądać. Na 
wielu spotkaniach, w tym na Konwencie Starostów z udziałem Wojewody i Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego oraz reprezentantów szpitali ten temat był omawiany. Nie ma 
praktycznych informacji, a ustawa jest bardzo ogólna. Jest dokumentem, który informuje o tym, 
jaki wniosek należy złożyć oraz, jakie dokumenty należy dołączyć. Nie zostały jednak określone 
żadne wzory. Jest taka informacja jak: załącznikiem powinna być informacja o poniesionych 
nakładach i planowanych nakładach w roku obecnym. Jeden z załączników, który był 
przygotowany został zatytułowany: „Poniesione nakłady w latach 1999 – 2004”na rok”. Wtedy 
zwrócił uwagę, że ustawa mówi, iż tam powinny być ujęte również planowane nakłady na rok 
obecny. Jeżeli nakładów w roku 2005 nie będzie to należy zapisać, iż takich nakładów się nie 
planuje. Są to sprawy czysto formalne, które wymagają jeszcze pewnego doprecyzowania. 
Dodał, że mogą nastąpić jeszcze jakieś zmiany. Zaznaczył, że ta sprawa jest przedstawiana w 
uczciwy sposób, by nie było takiej sytuacji, gdzie Rada podejmuje uchwałę, na podstawie 
dołączonego wniosku i okaże się, iż ostatecznie złożony wniosek ma inną treść. Kwestia 
wysokości dotacji się nie zmieni. Wniosek dotyczyć będzie kwoty 3.410.000 zł. Pewnym 
kompromisem będzie to, by w treści § 1 zapisać „wniosek o dotację w wysokości 3.410.000 zł”. 
Będzie to zabezpieczenie w kwestii zasadniczej. Jest ona prosta – ma to być dotacja w 
wysokości 3.410.000 zł. Reszta to są kwestie formalne, które przy składaniu wniosków i ich 
rozpatrywaniu mają duże znaczenie. Powiat ma sporo doświadczeń związanych z różnymi 
programami, które realizuje Pełnomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej. W związku z 
powyższym zaproponował przyjąć zaproponowaną zmianę. Przyznał, że Pan Maciej 
Matuszewski ma rację, iż zapis wcześniejszy mógłby być nieprecyzyjny. Zaproponował, aby § 1 
zapisano, iż wniosek został sporządzony przez SP ZOZ w Kościanie i dotyczy uzyskania dotacji 
w wysokości 3.410.000 zł:. Taki zapis będzie wyczerpywał najważniejsze kwestie tej sprawy.  
Radca Prawny Zbigniew Kaczmarek powiedział, iż ważne jest to, aby wiadomo było, jakiego 
wniosku ta uchwała dotyczy.      
Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę na zredagowanie brzmienia § 1 projektu 
uchwały. 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady wznowił obrady i przedstawił nowe brzmienie § 
1 „Opiniuje się pozytywnie wniosek Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z 
siedzibą w Kościanie ul. Szpitalna 7 o dotację z budżetu państwa w wysokości 3 410 000 zł na 
wsparcie działań polegających na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze 
organizacyjnej zakładu lub innych działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej 
zakładu lub jakości świadczeń zdrowotnych.”. Następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem 
przedstawionego zapisu. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, zmiana brzmienia § 1 projektu 
uchwały została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały wraz z przyjętą 
zmianą. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXIX/303/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o 
dotację ze środków budżetu państwa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
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9/2 Uchwała w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie poprosił o 
przedstawienie projektu uchwały.  
Pan Wicestarosta powiedział, że Zarząd Powiatu przedstawia projekt uchwały dotyczący 
przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Kościanie. Zgodnie z przepisami prawa podmiot, który utworzył zakład, czyli Powiat jest 
zobowiązany do sprawowania nadzoru, dokonuje on kontroli i oceny działalności zakładu opieki 
zdrowotnej oraz jego kierownika. W związku z powyższym zgodnie z wymogami ustawy o 
zakładach opieki zdrowotnej został przygotowany ten projekt uchwały. Następnie poprosił o 
wskazanie osób, które miałyby wejść w skład zespołu kontrolującej. Ze swojej strony Zarząd 
proponuje uwzględnić następujące osoby: pracownika Wydziału Finansów zajmującego się 
kontrolami Pana Adriana Krama, Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Panią 
Sylwię Sałacką oraz członka Zarządu Pana Kazimierza Dembnego.    
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Karol Kopienka poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Jednocześnie Komisja 
wnosi, aby w skład zespołu kontrolującego weszli: 
- radny Edward Strzymiński, 
- radny Kazimierz Józefowski, 
- radny Stefan Klupsz. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Następnie zapytał, czy osoby wskazane wyrażają zgodę na pracę w zespole kontrolującym. 
Dodał, że nieobecny Pan Adrian Kram we wcześniejszej rozmowie wyraził zgodę na pracę w 
zespole kontrolującym. 
Wskazane osoby wyraziły chęć prac w zespole kontrolującym Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
Przewodniczący Rady zapytał i inne kandydatury osób, które miałyby pracować w zespole 
kontrolującym. Nie było, więc zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały wraz z 
zaproponowanym składem zespołu kontrolującego. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXIX/304/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli 
okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady powiedział, że po obrad Sesji zespół kontrolujący się zbierze w celu 
ustalenia terminu pierwszego posiedzenia. Zaznaczył, że uchwała Rady zobowiązuje zespół do 
przeprowadzenia kontroli w określonym czasie. W związku z tym zespół kontrolujący SP ZOZ 
w Kościanie musi ustalić ogólny zakres tej kontroli. Następnie zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad.  
 
9/3 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów z 

powiatu kościańskiego w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne" ZPORR. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów z powiatu 
kościańskiego w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
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stypendialne" ZPORR radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie poprosił o 
przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Wicestarosta poinformował, że Urząd Marszałkowski ogłosił kolejną edycję konkursu w 
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 
dot. stypendiów unijnych dla studentów. Wnioski należało składać do dnia 1 lipca 2005 roku. Do 
wniosku zosta dołączony projekt regulaminu na następną edycję stypendiów. W regulaminie nie 
ma istotnych zmian, jeżeli chodzi o przyznawanie stypendiów unijnych dla studentów. Następnie 
w imieniu Zarządu wniósł o przyjęcie przygotowanego projektu uchwały.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Karol Kopienka poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały, co umożliwi ubieganie się o 
to „nieszczęsne” stypendium. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXIX/305/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
przyznawania stypendiów dla studentów z powiatu kościańskiego w ramach działania 2.2. 
"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
9/4 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach działania 2.2. 
"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach działania 2.2. 
"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR radni otrzymali 
w materiałach na sesję. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Wicestarosta przeprosił, że wcześniej powiedział „nieszczęsne” stypendium, ale do chwili 
obecnej zrealizowane jest 40 % poprzedniego stypendium. Odpowiadając na pytanie, dlaczego 
40 % powiedział, że w budżecie centralnym oraz wojewódzkim nie zabezpieczono takich 
środków, by mogły być zrealizowane stypendia w pierwszej edycji. Ten projekt również dotyczy 
przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski drugie edycji programu 
stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tak jak przy pierwszej procedurze Rada 
jest zobowiązana do przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów. W regulaminie 
wprowadzono usprawniające poprawki związane między innymi z tym, że Wydział Oświaty i 
Spraw Społecznych będzie przyjmował wnioski od kandydatów na stypendium. Dotychczas 
wnioski te przyjmowały szkoły. Skróci to procedurę sprawdzania wniosków, które i tak musiały 
przejrzeć Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. W imieniu Zarządu poprosił o przyjęcie tego 
projektu uchwały.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Karol Kopienka poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXIX/306/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 
Kościański w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne" ZPORR została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. 
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9/5 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kościanie za rok 2004. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościanie za rok 2004 radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie poprosił o 
przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Karol Kopienka poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXIX/307/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie za rok 2004 została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
9/6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/285/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/285/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej radni otrzymali 
w materiałach na sesję. Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że 26 kwietnia 2005 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o 
wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej do wysokości 75.000 zł. Po przyjęciu tej uchwały Zarząd Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powiadomił Zarząd Powiatu o tym, że 
istnieje możliwość zwiększenia pożyczki zaciąganej na cele związane z ochroną środowiska. W 
przypadku realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kotłowni przy Warsztatach Szkolnych 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie” do wysokości 70 % kosztów 
kwalifikowanych, co stanowi kwotę 112.000 zł. W związku z powyższym Zarząd przygotował 
ten projekt uchwały wyrażający zgodę Rady Powiatu na zaciągnięcie pożyczki przez Zarząd 
Powiatu w kwocie 112.000 zł. Różnica jest 40.000 zł. Dodał, że istnieje możliwość umorzenia 
25 % zaciągniętej pożyczki. Zakładając, że pożyczka zostanie zwiększona to umorzenie będzie 
większe. W imieniu Zarządu poprosił o podjecie przygotowanej uchwały. 
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. 
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. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXIX/308/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/285/05 
z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
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9/7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/286/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/286/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej radni otrzymali 
w materiałach na sesję. Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że projekt uchwały związany jest ze zmianą zasad udzielania 
pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym 
przypadku pożyczka dotyczy przedsięwzięcia zrealizowanego na terenie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, czyli budowy sieci sanitarnej. Koszt tego przedsięwzięcia 
wyniósł 98.000 zł.  W tym przypadku, wg zasad określonych przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można uzyskać pożyczkę do 90 % kosztów 
kwalifikowanych, tj. kwota 81.000 zł. W uchwale pojętej w dniu 26 kwietnia 2005 roku Rada 
Powiatu wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki do kwoty 60.000 zł. W przygotowanym 
projekcie uchwały Zarząd proponuje zwiększyć tą kwotę do 81.000 zł. Również w tym 
przypadku istnieje możliwość, po spłacie 75 % pożyczki, umorzenia pozostałej części, tj. 25 %.   
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. 
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. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXIX/309/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/286/05 
z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
9/8 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 

budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu 
kościańskiego na 2005 rok radni otrzymali w materiałach na sesję. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Następnie powiedział, że w dniu 7 lipca 2005 roku 
Zarząd Powiatu zwrócił się do niego z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki do w/w 
projektu uchwały. Treść autopoprawki stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Na 
zakończenie poprosił o przedstawienie projektu uchwały wraz z przygotowaną autopoprawką.  
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch poinformowała, że autopoprawka Zarządu Powiatu 
dotyczy trzech następujących zmian: 
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej 

w Kościanie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na modernizację istniejącego boiska 
sportowego – dobudowa 45 m2 chodnika, wymiana 5 ławek oraz przestawienie konstrukcji 
do gry w koszykówkę. Środki na ten cel pochodzić mają z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. 
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- zwiększenia wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie o 
kwotę 30.680 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę obecnego budynku kotłowni na terenie 
Warsztatów Szkolnych. Środki na ten cel pochodzić mają z rezerwy ogólnej budżetu 
powiatu. 

- przesunięcia w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące 
kwoty 6.230 zł z zadania 1 – przebudowa sanitariatów w LO Śmigiel, na zadanie 2 – 
wykonanie elewacji budynku LO Śmigiel. Proponowane zmiany wynikają z rozstrzygnięcia 
przetargowego na wykonanie elewacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu. 
Zwiększenie środków przeznaczonych na inwestycje obejmuje również wykonanie 
dodatkowych prac przy wymianie uchwytów rynnowych. Łączny koszt inwestycji wyniesie 
44.990 zł 

Następnie Pani Skarbnik przystąpiła do omówienia projektu uchwały. Poinformowała, że w 
projekcie uchwały:  
1. Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg, zwiększa się planowane 

dochody z tytułu wnoszonych opłat komunikacyjnych o kwotę 800.000 zł. Po stronie 
wydatków środki zostają podzielone w następujący sposób: 
1) Wzrost planowanych wydatków na druki komunikacyjne – 220.000 zł, 
2) Zadania inwestycyjne i remontowe na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. M. 

Konopnickiej w Kościanie oraz zakupy – 207.000 zł, w tym: 
- drobne wyposażenie łazienek w Centrum Sportu i Rehabilitacji – 16.000 zł, 
- zakup maszyny do czyszczenia podłóg – 12.000 zł, 
- zwiększenie wydatków na przebudowę „starego” boiska – 35.000 zł, 
- zwiększenie wydatków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 70.000 zł, 
- pozostałe prace na starym obiekcie Zespołu Szkół Specjalnych – 28.000 zł, 
- zwiększenie wydatków na modernizację instalacji elektrycznej – 16.000 zł, 
- malowanie pomieszczeń- 30.000 zł. 

Środki zostały zapisane w dziele 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne. 
3) Dofinansowanie montażu systemu monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Kościanie – 9.000 zł (dział, 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, § 6050 – Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych). 

4) Wzrost wydatków na rodziny zastępcze – 60.000 zł (dział 852, rozdz. 85204 – rodziny 
zastępcze, § 3110 – Świadczenia społeczne). 

5) Wzrost wydatków na dzieci w domach dziecka – 60.000 zł (dział 852, rozdz. 85201 – 
Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 3110 – Świadczenia społeczne). 

6) Utworzenie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne na drogach – 200.000 zł, 
7) Zwiększenie rezerwy ogólnej – 44.000 zł. 

2. Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 
Kościanie następuje przesunięcie kwoty 2.000 zł z zadania pn.: ”Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie”, na zadanie pn.: „Zmiana 
systemu ogrzewania w warsztatach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie”. 
Przesunięcie środków jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji inwestycji. Ponadto w 
związku z wystąpieniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu z wnioskiem o zwiększenie wysokości pożyczek przeznaczonych na 
realizację w/w inwestycji, w przypadku zadania pierwszego z kwoty 60.000 zł do 81.000 zł 
(tj. 90% kosztów kwalifikowanych), natomiast w przypadku drugiego zadania z kwoty 
75.000 zł do 112.000 zł (tj. 70% kosztów kwalifikowanych), powstaje nadwyżka wkładu 
własnego w wysokości 58.000 zł, która zasila rezerwę ogólną.  

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4822/401/2005 z dnia 17.06.2005 r. 
Powiatowi Kościańskiemu przyznana została kwota 200.000 zł z rezerwy subwencji ogólnej 
z przeznaczeniem na przebudowę drogi Łuszkowo-Zbęchy. Inwestycja pochłonie łącznie 
400.000 zł, w tym 200.000 zł środków własnych, wcześniej zapisanych w budżecie powiatu. 
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4. W wyniku przeprowadzonej kalkulacji dochodów własnych, zwiększony został plan 
dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 15.000 zł oraz w dziale 750 –
Administracja publiczna o kwotę 20.000 zł. Po stronie wydatków środki w wysokości 35.000 
zł zostają zapisane w rezerwie ogólnej.  

5. W związku z zwiększoną liczbą przeprowadzonych egzaminów na robotnika 
kwalifikowanego i mistrza w zawodzie oraz organizację kursu kombajnistów przez Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie zwiększone zostają planowane dochody i wydatki 
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 26.220 zł. 

6. Budżet powiatu kościańskiego zostaje zwiększony o kwotę 100.461 zł z tytułu refundacji 
wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz pracowników 
młodocianych, zatrudnionych w: Starostwie Powiatowym w Kościanie (71.500 zł), 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie (12.660 zł) oraz Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kościanie (16.301 zł). Po stronie dochodów środki zapisano w dziele 
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85322 – Fundusz Pracy, 
§0970 – Wpływy z różnych dochodów – 84.160 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza, rozdz. 85416 – Ochotnicze Hufce Pracy, § 0970 – Wpływy z różnych 
dochodów – 16.301 zł. Natomiast po stronie wydatków, refundacje zapisano w podziałce 
klasyfikacji budżetowej właściwej dla każdej z wymienionych jednostek.  

7. W związku z ustaleniem wysokości stawek dotacji na 1 ucznia dla szkół niepublicznych o 
uprawnieniach szkół publicznych na poziomie: 59 zł dla szkół policealnych, 69 zł dla 
techników, 53 zł dla liceów ogólnokształcących oraz przeliczeniu liczby uczniów w tych 
placówkach w I półroczu 2005 r. powstała oszczędność wysokości 55.762 zł, która zostaje 
zapisana w rezerwie celowej na zadania oświatowe. 

8. Na podstawie nowelizacji klasyfikacji dochodów i wydatków, środki zapisane po stronie 
dochodów w ramach zadań finansowanych z środków unijnych za pośrednictwem Urzędu 
Marszałkowskiego, zostają przeniesione z §233(8,9) – Dotacje celowe otrzymane od 
samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego do §288(8,9) – Dotacja otrzymana przez 
jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej 
instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów). 
Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy stypendiów unijnych oraz działania 1.2b – 
Promocja aktywności zawodowej młodzieży.  

9. Dokonuje się przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej w następujących pozycjach: 
1) Kwota 13.879 zł zapisana w dziale 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, pozostająca z 

remontu dachu na budynku szkolnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nietążkowie, zostaje przeniesiona do działu 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne 
z przeznaczeniem na wykonanie remontu łazienki w internacie. 

2) W związku z faktem, iż środki finansowe w ramach dofinansowania w Działaniu 1.5 
Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, 
schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzą ze 
środków budżetu państwa, następuje przesunięcie planowanych dochodów i wydatków z 
działu 853, rozdz. 85322 – Fundusz Pracy, do rozdz. 85395 – Pozostała działalność. 

3) Po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna, kwota 138 zł zostaje przesunięta z 
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do §6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu projektora 
multimedialnego na potrzeby Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Łącznie 
w budżecie powiatu na zadanie zapisano kwotę 5.138 zł (w tym kwota 5.000 zł – dotacja 
z budżetu państwa). 

10. W związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do budżetu 
powiatu włączony zostaje plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 
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11. Na podstawie informacji złożonych przez Dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnym im. M. 
Konopnickiej w Kościanie i Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach utworzony zostaje 
plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych, który stanowi załącznik nr 7 
do uchwały. Wpływy na rachunki dochodów własnych pochodzić będą z darowizn 
pieniężnych, przeznaczonych na cele wskazane przez darczyńców.  

Dodała, że po zmianach tworzy się rezerwy w wysokości 471.287 zł, w tym: 
- rezerwę ogólną w wysokości 131.429 zł, 
- rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 139.858 zł, 
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne na drogach w wysokości 200.000 zł 
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. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały oraz 
zgłoszoną autopoprawką. 
Radny Malicki powiedział, że chciałby powiedzieć kilka słów na temat projektu uchwały oraz 
zgłoszonej autopoprawki. Zaznaczył, ze szczególni interesuje go Centrum Sportu i Rehabilitacji. 
W momencie, gdy Rada zaczęła mówić o budowie Centrum koszty z tym związane były 
określone na kwotę 2.500.000 zł. Na dzień dzisiejszy wynoszą 3.130.000 zł. Stwierdził, iż starał 
się przeanalizować wzrost tych wydatków. Jeżeli się nie myli, to na poprzedniej sesji Rada 
przyjmowała zwiększenie budżetu o kwotę 492.000 zł, w tym 170.000 zł jest z roku ubiegłego. 
Zapisano, iż te pieniądze przeznaczone są na zakup sąsiedniej działki od Urzędu Miasta 
Kościana, budowę parkingów, wykonanie oświetlenia, budowę boiska, pokrycie kosztów 
dokumentacji i nadzoru oraz wyposażenia wszystkich pomieszczeń łącznie z wydzieleniem 
boisk. Na Komisji Budżetu i Finansów zapytał, dlaczego zwiększa się środki o 70.000 zł na 
sprzęt rehabilitacyjny. Uzyskał odpowiedź, że w poprzednim projekcie nie było środków na ten 
cel. Dzisiaj natomiast słyszy, że jednak pieniądze były. Odpowiedź była nieprecyzyjna. Ponadto 
zainteresowane służby chyba nie potrafiły szacunkowo określić kosztów tej inwestycji. Rada 
zaczęła od 2.500.000 zł, a skończyła na 3.130.000 zł. Dodał, że nie będzie więcej o tym 
dyskutować, ale chciałby uzyskać odpowiedź na jedno pytanie. Zainteresował się wielkością 
środków w wysokości 255.226 zł zabezpieczoną na modernizację elewacji ogrodzenia Zespołu 
Szkół Specjalnych w Kościanie, skoro we wcześniejszej uchwale na ten cel zabezpieczono 
środki w wysokości 171.226 zł. W uzasadnieniu nie ma słowa na ten temat. Poprosił o 
wyjaśnienie tej kwestii. 
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pan Andrzej Przybyła powiedział, że pozwoli sobie 
przedstawić kilka słów o historii tej inwestycji. Pierwsza kwota, jaka się ukazała w „drzwiach” 
w szacunkach tej inwestycji to kwota 1.800.000 zł. Była to kwota, jaka wynikała z koncepcji, 
jaka została opracowana na terenie boiska przy Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie i 
możliwości zabudowy, jaka z tej koncepcji wynikała, z doświadczeń budowy hali sportowej w 
Nietążkowie. Taka była pierwsza wycena wartości tej inwestycji. Po opracowaniu dokumentacji, 
po uwzględnieniu zaleceń służb konserwatorskich, uwzględnieniu warunków terenowych w 
wyniku przetargu podstawowa umowa budowlana, która w trybie przetargu nieograniczonego 
została wygrana przez firmę BUDOMONT opiewała na kwotę 2.350.126,30 zł. Kolejnym 
etapem tej budowy był temat możliwości pozyskania znaczących środków z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PFRON również postawił przed Powiatem 
pewne dodatkowe zadania. Wynikiem tych dodatkowych prac jak również prac związanych z 
przeprojektowaniem pierwszej dokumentacji projektowej, jak również uwzględnienie 
niespodzianek gruntowych było zawarcie umowy z firmą BUDOMONT w ramach 20 % 
kosztów budowy na kwotę 218.502 zł. Kolejnym etapem historii dającym możliwość rozbudowy 
tej inwestycji o nowy teren to decyzja Rady o zakupieniu działki od Miasta Kościana oraz 
przetarg nieograniczony na rozbiórkę obiektów na tym terenie. Koszt rozbiórki wyniósł około 
83.000 zł. Skutkowało to zmianą sytuacji na placu budowy. Nowa powierzchnia dala nowe 
możliwości, co wiązało się z przeprojektowaniem dokumentacji boisk zewnętrznych i 
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parkingów. W ramach tych 20 % z firmą BUDOMONT została podpisana umowa na kwotę 
251.481 zł. Do tego dochodzą koszty obsługi tej inwestycji, to są nadzory inwestorskie, nadzory 
autorskie, opracowania dokumentacji projektowych, różne drobne sprawy z geodetami, 
przebudową przyłączy energetycznych i wodnych, opłat notarialnych od zakupu działki. 
Natomiast 100.000 zł zostało przeznaczone na wyposażenie Centrum. Ponadto w kontrakcie 
głównym, który wykonuje firma BUDOMONT, są również zapisane urządzenia sportowe stałe 
zamontowane w tym obiekcie za wartość 405.000 zł. To 100.000 zł miało być przeznaczone na 
doposażenie dodatkowe całego obiektu. W dniu dzisiejszym został poruszony temat zwiększenia 
tych środków o kwotę 70.000 zł. Po szczegółowym wyliczeniu trzech bloków tematycznych 
związanych z wyposażeniem, tj. wyposażenia w części sportowej, rehabilitacyjnej i meblowej ta 
kwota ostatecznie została określona na 170.000 zł. Zaznaczył, iż nie jest powiedziane, iż ta 
kwota w całości musi być wydatkowana. W przypadku, gdy zostanie podjęta decyzja o nie 
zwiększeniu tych środków wyposażenie zostanie zakupione w okrojonym zakresie. Ty sposobem 
doszło się do kwoty 3.130.000 zł. Jest to kwota, do jakiej Zarząd wnosi o zwiększenie środków 
na budowę Centrum. Drugim elementem tej inwestycji są zadania, które były realizowane przez 
Panią Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie na bazie 
starego obiektu szkolnego. W trakcie rozpoczęcia inwestycji stwierdzono, iż część dobudowana 
sanitariatów i klatki schodowej do budynku Szkoły nie pasuje do całości. Została opracowana 
dokumentacja projektowa, która została uzgodniona z konserwatorem zabytków i 
zaproponowano przeprowadzenie remontu modernizacyjnego tej części budynku. Innym 
elementem była decyzja o wymianie ogrodzeń. Przetarg ogłoszony przez Panią Dyrektor 
obejmował pobudowanie ogrodzeń oraz modernizację elewacji budynku Szkoły. Wartość 
zadania w drodze przetargowej została określona w umowie na kwotę 220.234,30 zł. Kwota 
255.226 zł ujęta w uchwale obejmuje również koszty dokumentacji, koszty nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego na tej części oraz koszty wykonania ostatecznych prac kosmetycznych. 
Kosmetyka ma być wykonana na podstawie spotkania, które odbyło się na terenie Szkoły w dniu 
5 czerwca 2005 roku. W spotkaniu udział wzięli Panowie Starostowie, przedstawicieli 
wykonawcy oraz Pani architekt. Przeprowadzono wtedy oględziny planu budowy i szukano 
rzeczy, które nie pasują do modernizowanej części Szkoły oraz całego terenu. Były to prace 
związane z uzupełnianiem ubytków cegieł, które są widoczne na budynku szkoły, wymianą 
mocowań flag, które są na budynku Szkoły, likwidacją wejścia woźnego do budynku, 
położeniem tynków na murze graniczącym ze Szpitalem Neuropsychiatrycznym, malowanie 
opierzeń i innych drobiazgów. Wykonanie tych drobiazgów w kosztorysie wyceniono na 35.000 
zł. Po negocjacjach z wykonawcą te prace zostaną wykonane za 28.000 zł. Jest to kwota, która 
jest przedmiotem obrad. Stwierdził, że w tym zakresie tyle może powiedzieć. Dodał, że jeszcze 
jednym elementem jest boisko, które w okresie zimowym jest lodowiskiem. Postanowiono je 
odświeżyć – zmodernizować. Pierwsze założenie było taki, aby położyć tam masę asfaltową. 
Zakładano 20 zł za m2 i zadanie to miało zamknąć się w kwocie około 20.000 zł. Po oględzinach 
tego miejsca okazało się, iż pobudowanie sali sportowej uniemożliwia wjazd na to boisko z 
jakimkolwiek sprzętem. Żadna firma nie daje gwarancji, iż nałożona masa będzie na tyle równo 
utwardzona, aby nie było problemów ze stojącą wodą. Rozmawiano również z firmą, która 
wykonała boisko ze sztuczną nawierzchnią. Zaproponowano 57 zł za wylewkę na starej części. 
Wykonawca gwarantuje, iż będzie można to zamrażać zimą. Ma to wszystkie atesty i z tego 
powodu rozbudowano tą część zadania. Jak jest już to boisko to logiczne jest iż musi być 
chodnik oraz kilka elementów dodatkowych. Zadanie to również przedstawiono proponując 
zmiany w budżecie. Przetarg na realizację tego zadania został ogłoszony przez Pani Dyrektor i 
ostateczna cena będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.     
Radny Karol Malicki zainteresował się kiedy Pani Dyrektor podpisała umowę na wykonanie 
płotu i elewacji.  
Pan Andrzej Przybyła powiedział, że nie zna dokładnej daty.  
Radny Karol Malicki zainteresował się skąd się wzięły większe pieniądze na ten cel. Kwota 
171.226 zł zwiększyła się do kwoty 255.226 zł. 
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Pani Skarbnik poinformowała, że do tej kwoty dodano 28.000 zł przeznaczone na dodatkowe 
prace na starym obiekcie Szkoły. Ponadto jeszcze jedna zmiana była na czerwcowej sesji. 
Radny Karol Malicki powiedział, że Pan Naczelnik mówił o środkach na sprzęt 100.000 zł, 
170.000 zł. Zaznaczył, że nie jest temu przeciwny, ale zastanawia się, czy Powiat jest na tyle 
zamożny i na to wszystko go stać.  
Pan Starosta stwierdził, iż należy powiedzieć o sprawie zasadniczej. Inwestycja, której koszt 
ostatecznie wyniesie ponad 3.100.000 zł w pierwotnym założeniu miała kosztować 1.800.000 zł. 
Przypomniał, że środki które zostały zainwestowane na tym obiekcie w kwocie ponad 1.300.000 
zł zostały pozyskane z zewnątrz. Zmieniając zakres inwestycji, zakupując teren od Miasta 
Kościana oraz porządkując ten teren, który był nienajlepszą wizytówką miasta widzi się jak 
zmienia się obraz tej części miasta. Należy zastanowić się, czy warto było to zmieniać, czy też 
nie. Jego zdaniem warto było to zmieniać tym bardziej, że są to pieniądze pozyskane z zewnątrz. 
950.000 zł Powiat pozyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
400.000 z dopłat od Totalizatora Sportowego Ministerstwa Edukacji i Sportu. Jest to pieniądz, 
który został zainwestowany na terenie powiatu kościańskiego. Pierwotnie zakładano budowę 
obiektu, który miał być jedynie salą sportową. W momencie gdy dotarła informacja, iż Powiat 
może uzyskać wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
należało zmienić funkcję tego obiektu. Tak zmienić tą funkcję, aby była ona związana z 
działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych. Stąd finałem tego wszystkiego musi być zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego, który będzie tej funkcji służył. Zaplanowane na ten cel 70.000 zł jest 
drobną kwotą. Sprzęt rehabilitacyjny jest bardzo drogi. Dokładne informacje na ten temat ma 
Pan Wicestarosta, który prowadzi rozmowy z Panią Kierownik Oddziału Rehabilitacyjnego ze 
Szpitala. Ponadto były prowadzone rozmowy z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w 
Jarogniewicach Panem Zbigniewem Gordziejem, który w tej dziedzinie ma duże doświadczenie 
oraz innymi osobami, które zajmują się rehabilitacją. Te wydatki są konieczne i Powiat powinien 
je ponieść. Zawsze jest pytanie wobec potrzeb, które są w zakresie drogownictwa. Zarząd wie 
jakie są potrzeby na terenie powiatu. Jednak Zarząd uważa, że skoro w takim kierunku się zdążą 
należy stworzyć obiekt, który będzie służył dzieciom tej Szkoły oraz mieszkańcom powiatu. 
Założenie jest takie, że obiekt te będzie otwarty. Z chwilą, gdy Szkoła zakończy swoją 
działalność o godzinie 15.00 to będzie można z niego skorzystać. Podjęto już działania 
zmierzające do zatrudnienia osób, które będą pełnić funkcję dozorców. Obiekt ten będzie służył 
do około godziny 22.00 każdego dnia. Te dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią będą dużą 
atrakcją, ponieważ nie ma takich obiektów na terenie powiatu kościańskiego. Już są zapytania o 
możliwość korzystanie z tego obiektu. Zarząd uważa, że Centrum powinno taką funkcję pełnić i 
ten obiekt nie może być tylko dla uczniów. Musi być ono dla społeczności lokalnej. Idąc w tym 
kierunku nasunęło się pytanie, co z tą resztą? Radni na wspólnym posiedzeniu Komisji oglądali 
ten obiekt i mogli zobaczyć jak to wszystko wygląda. Następnie poruszył sprawę wymiany 
instalacji elektrycznej w Szkole, o której musi się od 5 lat. Powiedział, że przystępując do jej 
wymiany konieczne jest wymalowanie sal. Konieczna jest również modernizacja elewacji 
szkoły, która jest w złym stanie. 28.000 zł pozwoli na wykonanie podstawowych zabiegów, 
które mają sprawić, iż ten budynek nie będzie złym tłem dla nowej części. Zarząd chce pewne 
rzeczy, które w ciągu upływu czasu zostały zniszczone i zdewastowane oraz przybudówki chce 
dopasować do całości. Koncepcja została opracowana i jest w fazie końcowej. Wszystko to służy 
temu celowi, aby stworzyć dobry obiekt, który będzie wielofunkcyjny i będzie służył uczniom 
tej Szkoły oraz społeczności lokalnej. Będzie również bardzo wyraźnym, dobrym znakiem 
poprawy estetyki tej części miasta.   
Pan Wicestarosta powiedział, że jest to dobra dyskusja. Odpowiadając, czy warto tak wyposażyć 
ten obiekt Centrum Sportu i Rehabilitacji powiedział, że bardzo długo pracował i rozmawiał z 
pracownikami oraz rehabilitantami o sprzęcie rehabilitacyjnym. 100.000 zł zostało 
zarezerwowane w budżecie na wyposażenie ogólnie. Teraz okazało się, że jeżeli Powiat chce 
wyposażenie rehabilitacyjne na przyzwoitym poziomie musi wydatkować określone środki. 
Sprzęt rehabilitacyjny jest drogi, np. cena katalogowa specjalistycznego rowerka 
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rehabilitacyjnego wynosi od 1.500 zł w górę. Są o urządzenia, które w przyzwoitym standardzie 
powinny w ramach tego wyposażenia się znaleźć. Zarząd zakłada, że Centrum służyć będzie 
również podopiecznym z Domów Pomocy Społecznej. Dodał, że warto zainwestować na tym 
poziomie, bo na wyższy Powiatu nie stać. 
Radny Karol Malicki powiedział, że nie jest przeciwko Centrum Sportu i Rehabilitacji. 
Stwierdził, że nie byłoby tej dyskusji, gdyby radni wcześniej mieli to w miarę wyliczone. 
Powinno to być wcześniej określone, aby było wiadomo ile środków będzie potrzebne na 
określony cel.  Powtórzył, że wtedy nie byłoby żadnej dyskusji.  
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 zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 
2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały wraz z przyjętą 
autopoprawką. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXIX/310/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z 
dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
9/9 Uchwała w sprawie utworzenia publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie utworzenia publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie radni otrzymali 
na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych lub przed sesją. Następnie poprosił o przedstawienie 
projektu uchwały. 
Pan Wicestarosta poinformował, że w imieniu Zarządu wnosi o przyjęcie projektu uchwały w 
sprawie utworzenia wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2005/2006 Szkoły Policealnej w 
zawodzie technik informatyki. Jest to oferta rozszerzająca możliwość funkcjonowania Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Odpowiadając na pytanie, dlaczego tak późno Rada 
ma podjąć decyzję o powołaniu tej szkoły powiedział, że wcześniej Dyrektor szkoły oraz 
społeczność szkolna przedstawiała propozycję utworzenia takiej szkoły policealnej kształcącej w 
zawodzie technik administracji. Zarząd uważał, że ta specjalność, ten zawód jest zawodem 
chybionym z uwagi na to, że Starostwo ma wiele podań, które płyną od wykształconych ludzi co 
najmniej na poziomie licencjackim. Osoby te skończyły administrację. Uruchomienie tego 
kierunku w tym zawodzie Zarząd uważa za niezbyt szczęśliwy. Dlatego też nastąpiła zmiana 
zaproponowana przez Szkołę, aby uruchomić Szkołę Policealną kształcącą w kierunku technik 
informatyk. Szkoła posiada pracownie komputerowe. Ma również specjalistów w tym zakresie. 
Ponadto Szkoła ta będzie kształcić bezpłatnie w trybie zaocznym.        
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Karol Kopienka poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXIX/311/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie utworzenia publicznej Szkoły 
Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
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9/10 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXV/263/05 Rady Powiatu Kościańskiego z 
dnia 15.02.2005 r. 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. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXV/263/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 r. 
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 
radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że Powiat uzyskał dodatkowe środki z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową w roku 2005 w 
kwocie 294.058 zł. Zarząd po konsultacjach z jednostkami, które dysponują tymi środkami, tj. 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i Powiatowym Urzędem Pracy w 
Kościanie, proponuje rozdzielić je w następujący sposób:  
- 80.000 zł przeznaczyć na zwiększenie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 
- 60.000 zł przeznaczyć na zwiększenie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych,  
- 10.000 zł przeznaczyć na zwiększenie dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych, 
- 94.058 zł przeznaczyć na zwiększenie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na 
podstawie odrębnych przepisów, 

- 50.000 zł przeznaczyć na zwiększenie środków na udzielenie osobom niepełnosprawnym 
pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej 

Nawiązując do kwestii dofinansowania likwidacji barier architektonicznych poprosił o 
przekazanie zainteresowanym informacji o możliwości pozyskania środków na ten cel. Wiele 
osób, zwłaszcza biednych nie wie o możliwości ich otrzymania. Zaznaczył, że mogą się o nie 
ubiegać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Z tego dofinansowania mogą korzystać 
właściciele mieszkań, domów oraz osoby niepełnosprawne, które mają prawo do użytkowania 
lokalu mieszkalnego, np. umowę najmu. W takim przypadku potrzebna jest zgoda właściciela 
tego lokalu. Na zakończenie w imieniu Zarządu poprosił o podjęcie powyższej uchwały. 
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. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXIX/312/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 
XXV/263/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 r. 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 została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
10. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady, w związku z tym, iż odpowiedzi na pytania zostaną udzielone na piśmie 
zaproponował przejść do następnego punktu obrad.   
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11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych.  
Radny Jerzy Dolata poprosił, aby informacja związana z wypłacaniem odszkodowań na rzecz 
osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Kościański 
nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe została opracowana według stanu na dzień 
31 czerwca 2005 roku 
Więcej głosów nie było, więc Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego 
punktu obrad. 
 
12. Zakończenie. 

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