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PROTOKÓŁ NR XXV/05 
 
z XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 15 lutego 2005 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
19.00. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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 radna Mirosława Mueller oraz radny Jerzy Dolata. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu 
posiedzenia XXV sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z 
problematyką posiedzenia. Następnie powiedział, że w dniu 11 lutego 2005 roku zwrócił się do 
niego Zarząd Powiatu Kościańskiego z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
związanego z podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego 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. W związku z 
powyższym zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku obrad w punkcie 9/14 
projektu uchwały w wyżej wymienionej sprawie. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, wniosek Zarządu Powiatu 
Kościańskiego o wprowadzenie do porządku obrad punktu 9/14 związanego z podjęciem 
uchwały Rady Powiatu Kościańskiego 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 zapytał o inne wnioski lub uwagi do porządku obrad.  
Starosta w imieniu Zarządu Powiatu Kościańskiego zgłosił wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad punktu związanego z podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Więcej wiedzieć – więcej móc. Instytucjonalny system 
wsparcia osób niepełnosprawnych”, który został opracowany w odpowiedzi na konkurs 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”, ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 
listopada 2004 roku. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku obrad w punkcie 
9/15 projektu uchwały w wyżej wymienionej sprawie. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, wniosek Zarządu Powiatu 
Kościańskiego o wprowadzenie do porządku obrad punktu 9/15 związanego z podjęciem 
uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Więcej wiedzieć – 
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więcej móc. Instytucjonalny system wsparcia osób niepełnosprawnych”, który został 
opracowany w odpowiedzi na konkurs 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”, ogłoszony przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 listopada 2004 roku 
został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku obrad obejmującego: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu. 
4. Informacja przewodniczącego rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
7. Zapytania radnych. 
8. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie kościańskim oraz podejmowanych 

działaniach aktywizujących rynek pracy w 2004 roku. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 3, 

2) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i 
wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Kościański, 

3) podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli 
stażystów i nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański, 

4) zamiaru przekształcenia publicznego gimnazjum z oddziałem przysposabiającym do 
pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie w publiczne 
gimnazjum dla dorosłych dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie, 

5) zmiany uchwały Nr XXIII/238/04 Rady Powiatu z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 
sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu Kościańskiego na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Kościański, 

6) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i 
wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański, 

7) określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców osób 
pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za 
pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

8) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok, 
9) delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
10) likwidacji środków specjalnych, 
11) zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu 

kościańskiego na 2005 rok, 
12) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 

2004 roku, 
13) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2005, 
14) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na 
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realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, 

15) zatwierdzenia projektu pt. „Więcej wiedzieć – więcej móc. Instytucjonalny system 
wsparcia osób niepełnosprawnych”, który został opracowany w odpowiedzi na konkurs 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”, ogłoszony przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 listopada 2004 roku. 

10. Odpowiedzi na zapytania. 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
12. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z XXIV sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XXIV 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 17 radnych, protokół z XXIV 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 poprosił o więcej informacji na temat uchwały nr 113/372/05 w sprawie 
zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 97/327/04 z dnia 3 listopada 2004 roku w 
sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Kościanie 
przy ul. Pl. Wolności 27. Zainteresował się, dlaczego tą uchwałą w załączniku do uchwały nr 
97/327/04 wykreślono pozycję trzecią dotyczącą lokalu użytkowego o powierzchni 148,50 m2 w 
budynku położonym w Kościanie przy Pl. Wolności 27? 



 4

Pan Starosta poinformował, że ta uchwała Zarządu związana była z informacją, jaką Zarząd 
otrzymał od Kościańskiego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Służby Zdrowia. 
Stowarzyszenie poinformowało, iż uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Zostały 
przedstawione stosowne dokumenty w tej sprawie – odpis z rejestru sądowego. W związku z 
tym, iż Stowarzyszenie uzyskało ten status istnieje możliwość zbycia tego lokalu tej organizacji 
w trybie bezprzetargowym. Pierwotnie cała nieruchomość miała być sprzedana w trybie 
przetargu nieograniczonego. W momencie otrzymania tej informacji od Stowarzyszenia na 
forum Zarządu postanowiono odstąpić od trybu przetargowego. Postanowiono, iż lokal 
użytkowy zostanie zbyty w trybie bezprzetargowym na rzecz wyżej wymienionego 
Stowarzyszenia. Przypomniał, że w lokalu tym Stowarzyszenie prowadzi działalność 
gospodarczą poprzez prowadzenie apteki. Równocześnie jest zobowiązanie poczynione przez 
Zarząd Powiatu Kościańskiego w 2001 lub 2002 roku. Według tego zobowiązania Powiat 
Kościański w chwili obecnej jest dłużny Stowarzyszeniu kwotę około 220.000 zł. Są to nakłady 
poniesione przez Stowarzyszenie na tej nieruchomości. Nakłady są rekompensowane poprzez 
odliczanie czynszu. Co miesiąc zobowiązanie Powiatu jest umniejszane o ustalony przez Zarząd 
Powiatu czynsz dzierżawny. Dodał, że ten lokal został wyceniony przez rzeczoznawcę na kwotę 
około 130.000 zł. Zarząd w pierwotnej uchwale cenę wyjściową ustalił na poziomie równym 
zobowiązaniom Powiatu wobec Stowarzyszenia. Z chwilą otrzymania informacji, iż 
Stowarzyszenie to otrzymało status organizacji pożytku publicznego istnieje takie prawne 
rozwiązanie. Zarząd Powiatu w ramach rozliczeń ze Stowarzyszeniem chce przekazać tej 
organizacji lokal użytkowy.  
Radna Urszula Iwaszczuk poinformowała, że chciałaby uzyskać dodatkowe informacje na temat 
zagadnienia ujętego w sprawach bieżących w punkcie 3, który brzmi: „Zarząd zapoznał się z 
wnioskiem NZOZ „Puls” w Kościanie w sprawie umniejszenie czynszu w związku z 
planowanym remontem wynajmowanych przez ten podmiot pomieszczeń w budynku na Os. 
Jagiellońskim 51 – 53. Zakres prac budowlanych wraz z skalkulowanymi kosztami określono na 
kwotę 148.946,60 zł. Postanowiono do powyższej sprawy powrócić po dokonaniu przez 
pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wizji 
lokalnej wynajmowanych pomieszczeń.”. Zainteresowała się, czy wizja lokalna została 
przeprowadzona i na jaki upust powyższy podmiot może liczyć. Ponadto poprosiła o informacje 
na temat włośnicy oraz BSE, która przyczyniła się do wybicia i utylizacji 19 sztuk bydła. 
Poprosiła, aby w tej sprawie wypowiedział się Powiatowy Lekarz Weterynarii. 
Przewodniczący Rady poinformował, że po odpowiedzi udzielonej przez Wicestarostę głos 
zabierze Powiatowy Lekarz Weterynarii. 
Pan Wicestarosta poinformował, że NZOZ „Puls” w Kościanie wynajmujący od Powiatu 
Kościańskiego lokale użytkowe na os. Jagiellońskim wystąpił z wnioskiem, w którym 
sformułował swoje poglądy na temat konieczności przeprowadzenia remontu w tym obiekcie. 
Obiekt ten ma około 300 m2. Podmiot ten zapytał, czy kwota, która została skalkulowana na 
przeprowadzenie tych remontów Zarząd odciągać będzie od naliczonych stawek czynszu. 
Byłaby to podobnie jak jest z lokalem użytkowym na Pl. Wolności 27.Mjąc na uwadze problem 
związany z lokalem, o którym mówił Pan Starosta, gdzie Stowarzyszenie ponosiło nakłady, a 
Zarząd zwracał je poprzez naliczony i nie pobierany czynsz. Jeżeli koszty remontów ponoszą 
najemcy właściciel powinien je uznać i zwrócić poprzez obniżenie czynszu lub zrezygnowanie z 
czynszu. Decyzja zostanie podjęta w tej sprawie w najbliższym czasie. Służby Geodezyjne 
Starostwa zostały zobowiązane do dokładnego przeanalizowania, jakie remont są niezbędne do 
przeprowadzenia w tym obiekcie. Po otrzymaniu tej informacji Zarząd podejmie decyzję. 
Zaznaczył, że Zarząd Powiatu nie chciałby jednak powtarzać sytuacji, która miała miejsce z 
nakładami, które byłyby zobowiązaniami Powiatu. Dodał, że Zarząd jeszcze w tej sprawie 
decyzji nie podjął, gdyż musi to być dokładnie przeanalizowane. Nawiązując do sprawy 
włośnicy powiedział, że skłusowano dzika, który był zarażony pasożytem włośnicy. Pasożyt ten 
jest bardzo niebezpieczny, który przechodzi do mięśni i w nich pozostaje. Z dzika zostały 
wytworzone wyroby, które rozprzestrzeniano. W sumie na terenie powiatu kościańskiego zostało 
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przebadanych ponad 50 osób, które podejrzewano o zarażenie lub same się zgłosiły. U 7 osób 
stwierdzono pasożyta i hospitalizowano. Razem ze służbami i inspekcjami w ramach 
istniejącego i funkcjonującego Powiatowego Zespołu ds. Reagowania Kryzysowego na był 
informowany o sytuacji, jak się choroba rozprzestrzenia. W chwili obecnej można powiedzieć o 
pewnym zamknięciu sytuacji, a dalsze sprawy są w „rękach” odpowiednich organów. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Tadeusz Grygier poinformował, że choroba BSE wystąpiła u 
1 sztuki na terenie powiatu grodziskiego w Spółdzielni Produkcyjnej w Kamieńcu. Była to 
krowa 7-letnia, którą skierowano do uboju w Kaszczorze. Następnie wyjaśniając, dlaczego 
eutanazji poddano 19 sztuk powiedział, że nie można było ustalić potomstwa pochodzącego w 
całości od tej krowy, ponieważ część męskiego potomstwa został wcześniej zabita. Ustalono to 
sztuki na podstawie grupy żywieniowej, gdzie wytypowano 19 sztuk. Zostały one poddane 
eutanazji i zutylizowane z Zakładzie Utylizacyjnym w Tarnowie Starym. W tej chwili trwają 
badania tych sztuk, które zostały poddane eutanazji. Dalsze działania uzależnione są od 
wyników badań. Jeżeli zostanie stwierdzona ta choroba zostanie podjęte dalsze postępowanie. 
Stado liczy 270 sztuk i ze względów ekonomicznych nie można było podjąć bardziej 
drastycznych decyzji, tym bardziej, że wszystkie sztuki, powyżej 30 miesiąca życia, 
przeznaczane do uboju są badane regularnie w kierunku BSE. W przypadkach upadków sztuk z 
objawami nerwowymi powyżej 24 miesiąca życia. Zaznaczył, że nie ma zagrożenia dla zdrowia 
życia.  
Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienie Panu Tadeuszowi Grygierowi. 
Radny Karol Malicki powiedział, że chciałby otrzymać dodatkowe informacje związane z 
przekazaniem dodatkowych środków na budowę Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole 
Szkół Specjalnych w Kościanie. Dodał, że interesuje go pozycja trzecia „wykonanie robót 
dodatkowych – 85.389,60 zł netto”. Zapytał, na co zostały te środki przeznaczone? 
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pan Andrzej Przybyła poinformował, że dokumentacja, 
która została pierwotnie przygotowana na budowę Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole 
Szkół Specjalnych w Kościanie nie zawierała elementów związanych z budową windy. W 
trakcie wykonywania prac na wniosek inspektora nadzoru, wykonawcy i przemyśleń inwestora 
zgłoszono pewne prace zastępcze i prace dodatkowe. Po opracowaniu dokumentacji na prace 
zastępcze i dodatkowe sporządzono kosztorys inwestorski, na podstawie którego z wykonawcą 
firmą BUDOMONT przeprowadzono rozmowy w zakresie oferty cenowej. Na podstawie tego 
kosztorysu inwestorskiego firma BUDOMONT przedstawiła swój projekt finansowy, który 
opiewał na kwotę około 251.000 zł. Po przeprowadzeniu rozmów, negocjacji z wykonawcą 
ustalono, że prace zastępcze i dodatkowe zamkną się kwotą 218.502 zł. Zgodnie z prawem 
zamówień publicznych, w trybie wolnej ręki w ramach 20 % robót dodatkowych na prowadzonej 
inwestycji zawarto stosowną umowę. Wartościowo stanowi to niecałe 9 % pierwotnego 
kontraktu. Generalna kwota związana była z pobudowaniem i montażem windy oraz 
wykonaniem niezbędnych prac budowlanych, które umożliwią montaż tej windy. Po rozpoczęciu 
budowy został jeszcze raz przeprowadzony nadzór geotechniczny. W związku z tym, iż grunt był 
mało stabilny na etapie przygotowywania dokumentacji zalecenia pierwszej kontroli narzuciły 
dodatkowe prace. Po mimo projektowanych wzmocnionych fundamentów okazało się, że pod 
fundamentami muszą być wzmocnione ławy. W związku z niestabilnym gruntem zastąpiono 
posadzkę na sali sportowej betonem B25 i zastosowano podwójną warstwę zbrojenia. W 
związku z tym, że pierwsza kondygnacja będzie również dostępna dla osób niepełnosprawnych 
postanowiono posadzkę na pierwszym piętrze wyłożyć warstwą izolacyjną 
czterocentymetrowego styropianu. Zostały również zgłoszone prace zmieniające wcześniejszą 
dokumentację w zakresie konstrukcji stalowej na konstrukcję żelbetową. Wykonawca, w 
związku ze znalezieniem producenta tzw. płyty zespolonej dachówko podobnej, wprowadzono 
zmianę pokrycia dachu na części sportowej. Dodał, że dokładny spis robót dodatkowych 
znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa. 
Radny Karol Malicki poinformował, że zgłosi się w Wydziale i zapozna z kosztorysem i spisem 
robót dodatkowych.       
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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? Nie było. 
 
8. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie kościańskim oraz podejmowanych 

działaniach aktywizujących rynek pracy w 2004 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie 
kościańskim oraz podejmowanych działaniach aktywizujących rynek pracy w 2004 roku radni 
otrzymali w materiałach do sesji. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Powiedział, że powyższa informacja była przedmiotem obrad Komisji Spraw Społecznych. 
Odbył się wtedy pokaz medialny. Następnie zainteresował się czy jest potrzeba wprowadzenia 
do tego tematu. Jeżeli tak potrzeba będzie, wprowadzenia dokona obecna Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kościanie Pani Ewa Beba. Nie zgłoszono potrzeby wprowadzenia do 
informacji, więc zaproponował dyskusję nad przedstawioną na piśmie sprawą.  Wobec braku 
głosów w dyskusji podziękował Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie Pani 
Ewie Bebie oraz jej pracownikom za przygotowaną informację oraz za podjęte działania 
aktywizujące rynek pracy na terenie powiatu kościańskiego. Następnie zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
9/1 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 3. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 3 radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie Pan Zbigniew 
Szewczyk poinformował, że w 1998 roku Wojewoda Leszczyński przekazał Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej mienie Skarbu Państwa użytkowane przez tą jednostkę. Zespół Opieki Zdrowotnej 
późniejszy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie otrzymał kilka 
nieruchomości położonych w Śmiglu i Kościanie. Jedną z tych nieruchomości jest nieruchomość 
położona w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 3. Nieruchomość ta zabudowana jst trzema 
obiektami: dwoma budynkami mieszkalnymi i budynkiem Przychodni. W chwili obecnej ta 
nieruchomość nie jest wykorzystywana na potrzeby SP ZOZ w Kościanie, więc wystąpił do 
Rady Powiatu Kościańskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na jej zbycie. Lokale mieszkalne 
zostaną sprzedane dotychczasowym najemcom. Natomiast przychodnię być może kupią 
dotychczasowi użytkownicy – dzierżawcy. Cala nieruchomość została wyceniona przez 
rzeczoznawcę. Budynek przychodni został wyceniony na kwotę 879.911 zł, grunt na kwotę 
74.575 zł, a budynki mieszkalne na kwotę 192.119 zł.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Gospodarczego.  
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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.  
Radny Karol Malicki zainteresował się, czy nie można zastrzec, by obiekt Przychodni został 
sprzedany na cele służby zdrowia. 
Dyrektor SP ZOZ w Kościanie stwierdził, iż wszyscy są zainteresowani tym, aby była tam 
Przychodnia. Po rozmowie z radcami prawnymi wie, że bardzo trudno taki zapis zastosować. 
Przy sprzedaży obowiązują przepisy ogólne. Dyrektorzy SP ZOZ-ów w Jarocinie i Rawiczu 
sprzedali przychodnie. Udało im się i nieruchomości te nabyli lekarze, którzy tam pracowali. 
Niedługo otrzyma dokumenty z tym związane. Na zakończenie stwierdził, że jest to jednak 
wolny rynek, obowiązują powszechnie przyjęte zasady i nie można tego zastrzec.  
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXV/250/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie przy ul. 
Bączkowskiego 3 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się została podjęta. Uchwała 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
9/2 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i 
wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Kościański radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie 
poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Wicestarosta poinformował, że dotychczas uregulowania dotyczące przyznawania 
nauczycielom dodatku mieszkaniowego znajdowały się w uchwale w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli. Obecnie biorąc pod uwagę, że regulamin wynagradzania 
nauczycieli – po nowelizacji Karty Nauczyciela ustawą z lipca 2004 roku - podlega uzgodnieniu 
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, natomiast ustalenie zasad przyznawania 
nauczycielom dodatku mieszkaniowego podlega na mocy ustawy o związkach zawodowych 
zaopiniowaniu przez te związki, za zasadne należy uznać wyłączenie uregulowań w powyższej 
sprawie z tego regulaminu. 
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 XXV/251/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Kościański została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 
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9/3 Uchwała w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 
nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli 
stażystów i nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Kościański radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie 
poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Wicestarosta poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy - Karta Nauczyciela organ 
prowadzący szkoły będący jednostką samorządu terytorialnego zobowiązany jest do 
doprowadzenia średniego wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu 
zawodowego do średnich określonych w Karcie Nauczyciela. W szkołach prowadzonych przez 
Powiat Kościański średnie wynagrodzenia nie zostały osiągnięte w odniesieniu do nauczycieli 
stażystów i nauczycieli kontraktowych. W związku z powyższym w projekcie uchwały 
proponuje się podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego:  
- dla nauczycieli stażystów - o 10%,  
- dla nauczycieli kontraktowych - o 5%. 
Dodał, że koszt związany z podwyżką wynagrodzeń w wyżej wymienionych grupach awansu 
zawodowego wyniesie 98.000 zł. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXV/252/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie podwyższenia minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
9/4 Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia publicznego gimnazjum z oddziałem 

przysposabiającym do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie w 
publiczne gimnazjum dla dorosłych dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w 
Kościanie. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zamiaru przekształcenia publicznego gimnazjum z oddziałem przysposabiającym do 
pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie w publiczne gimnazjum dla 
dorosłych dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Wicestarosta poinformował, że w momencie, gdy Powiat Kościański podejmował działania 
w sprawie przejęcia od gmin ich zadania, polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum 
dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie, utworzenie oddziału 
przysposabiającego do pracy było jedynym prawnie dopuszczalnym rozwiązaniem. 
Obowiązujące w tym czasie ustawy: o systemie oświaty oraz o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu nie przewidywały utworzenia szkoły dla dorosłych, do której uczęszczałyby osoby, 
które nie ukończyły 18 lat. Ustawa o systemie oświaty w art. 3 pkt. 15 jednoznacznie 
wskazywała, że przez szkołę dla dorosłych należy rozumieć taką szkołę, w której stosuje się 
odrębną organizację kształcenia i do której przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także 
kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły. Wprawdzie w art. 
22 ust. 2a wskazywano, że minister może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w 
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których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lat, a w przypadku 
uczestników OHP 15 lat, jednak rozporządzenie to ukazało się, kiedy Powiat Kościański kończył 
działania w sprawie utworzenia szkoły dla młodzieży. Prawie w tym samym czasie uchylono 
ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, zastępując ją ustawą o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zmieniając w istotny sposób rozdział poświęcony 
ochotniczym hufcom pracy. Chociaż art. 12 ust. 4 tej ustawy stanowił, że „młodzież objęta 
opieką OHP, która ukończyła 15 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych, jeżeli ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły 
podstawowej lub gimnazjum dla dzieci i młodzieży albo ma uwarunkowania psychofizyczne lub 
trudną sytuację życiową ograniczającą możliwość nauki w szkole może uczęszczać do szkoły dla 
dorosłych”, to jednak brak przepisu wykonawczego uniemożliwiał jego wykorzystanie. 
Następnie powiedziała, że aktualnie jest już rozporządzenie wydane na podstawie art. 17 ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które reguluje sposób organizacji 
uzupełniania przez uczestników OHP wykształcenia ogólnego w szkołach funkcjonujących w 
ramach systemu oświaty.  Stwarza to dogodną sytuację do zaprojektowania zmian w zakresie 
tego typu szkoły. Przekształcenie istniejącego gimnazjum dla młodzieży w gimnazjum dla 
dorosłych będzie korzystne i dla uczniów- uczestników ŚHP i dla organu prowadzącego. 
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 XXV/253/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie zamiaru przekształcenia 
publicznego gimnazjum z oddziałem przysposabiającym do pracy dla uczestników 
Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie w publiczne gimnazjum dla dorosłych dla 
uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
9/5 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/238/04 Rady Powiatu z dnia 7 grudnia 2004 

r. w sprawie sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu Kościańskiego 
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Kościański. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/238/04 Rady Powiatu z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 
sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu Kościańskiego na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Kościański radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie 
poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Wicestarosta poinformował, że dotychczasowe brzmienie § 6 uchwały w sprawie sposobu 
podziału środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Kościański stanowiło o jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski w trybie nadzoru zakwestionował powyższy zapis 
uzasadniając, że nie znajduje podstawy prawnej do publikacji tego aktu. W związku z 
powyższym konieczne jest podjęcie powyższej uchwały. Dodał, że w przeciwnym wypadku 
Wojewoda Wielkopolski uchyli uchwałę podjętą w dniu 7 grudnia 2004 roku. 
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. 
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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 XXV/254/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/238/04 
Rady Powiatu z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału środków wyodrębnionych w 
budżecie Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
9/6 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i 
placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i 
wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Kościański radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie 
poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Wicestarosta poinformował, że projekt tej uchwały jest związany z uchwałą, którą Rada 
podjęła wcześniej, tj. uchwałą dotyczącą podniesienia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 
stażystów i nauczycieli kontraktowych. Zgodnie ze zmianą Karty Nauczyciela, czyli 
podstawowym aktem prawnym oświaty obowiązkiem organu stanowiącego jest określenie w 
postaci regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. Są to 
następujące dodatki: motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i 
doraźne zastępstwo. Ten regulamin, który powinien być przyjęty przez Radę Powiatu określa 
wysokość i zasady określania tych dodatków. Od tego roku ten regulamin jest po raz pierwszy w 
tej formie przyjmowany. Rada co roku będzie ustalać wysokości powyższych dodatków. Ten 
regulamin wynagradzania podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Uchwałą Rada 
Powiatu powołała Zespół ds. prowadzenia negocjacji, które miały zakończyć się uzgodnieniem 
wszystkich spraw tak, by regulamin mógł być przyjęty przez Radę. Negocjacje odbyły się. 
Zdecydowana większość wszystkich zapisów została przychylnie przyjęta przez związki 
zawodowe. Nie zostały zaakceptowane sprawy związane ze środkami finansowymi. Chodzi o 
wysokość dodatków. Zgodnie z możliwościami budżetowymi zaproponowano dodatek 
motywacyjny w wysokości 1 %, dodatek dla pracowników poradni psychologiczno-
pedagogicznej w wysokości 5 %, dodatek 10 % dla nauczycieli szkoły specjalnej i dodatek 20 % 
za szczególnie uciążliwe warunki pracy. Nie udało się uzgodnić tych proporcji, gdyż związki 
zawodowe uznały, że te stawki są za niskie i zaproponowały ostatecznie 3 % dodatek 
motywacyjny, 7 % dodatek dla pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznej, 15 % 
dodatek dla nauczycieli szkoły specjalnej + 10 % dodatkowy dodatek i 25 % dodatek za 
uciążliwe warunki pracy. W tym miejscu były rozbieżności. Zespół negocjacyjny musiał stać na 
pewnym stanowisku i poruszać się w obszarze ustalonego budżetu. W trakcie negocjacji doszła 
niesprzyjająca informacja, iż Minister Finansów dokonał cięcia w subwencji oświatowej dla 
powiatu kościańskiego o kwotę 640.000 zł. Biorąc to pod uwagę przyjęcie warunków 
zawodowych doprowadziłoby do tego, że w budżecie powiatu trzeba byłoby znaleźć środki w 
wysokości 90.000 zł. Odpowiadając na pytanie jak się to ma do zapisu ustawowodawcy 
mówiącego o tym, iż regulamin ma być uzgodniony ze związkami zawodowymi powiedział, że 
zgodnie z interpretacją prawną te uzgodnienia się odbyły i protokół rozbieżności został spisany. 
Dodał, że do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu należy uchwalenie regulaminu 
wynagrodzenia nauczycieli.  W tym momencie Rada Powiatu spełnia zasadniczy obowiązek 
ustawowy i poprzez podniesienie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów i 
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nauczycieli kontraktowych doprowadzi do tego, że będzie zachowane średnie wynagrodzenie w 
każdej grupie awansu zawodowego wśród nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Kościański. Rada powinna uchwalić taki regulamin, który zapewnia nauczycielom uzyskanie 
tych średnich. Ten wymóg ustawowy Rada w tym momencie spełnia. Zaznaczył, że przy 
rozmowach ze związkami zawodowymi członkowie Zespołu mówili, że przy konstrukcji 
budżetu na następny rok negocjując zapisy regulaminu będzie inne pole do uzgodnień kwestii 
najbardziej spornych. Następnie podziękował członkom Zespołu za udział w prowadzonych 
uzgodnieniach.  
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 XXV/255/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Kościański została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu. 
 
9/7 Uchwała w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców 

osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za 
pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców osób 
pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt 
dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że w oparciu o art. 19 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej Powiat jest 
zobowiązany do pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, również na terenie innego powiatu. Przypomniał, że 
Rada wielokrotnie podejmowała uchwały, które były upoważnieniem do zawarcia porozumienia 
z zarządem powiatu prowadzącego placówkę, w której umieszczono dziecko z terenu powiatu 
kościańskiego. W chwili obecnej, według interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
nie ma potrzeby podejmowania takich uchwał. Zarządy powiatów mogą zawierać taki 
porozumienia. Na mocy tych porozumień środki finansowe związane z pobytem dziecka w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej są przekazywane. Ustawa o pomocy społecznej 
zobowiązuje rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka do pokrywania całości lub części 
kosztów pobytu dziecka w placówce opieki całkowitej. Powiat właściwy do miejsca 
zamieszkania dziecka przekazuje środki powiatowi prowadzącemu taką placówkę, a następnie 
odzyskuje te środki od rodziców lub prawnych opiekunów. Art. 81 ust. 4 ustawy o pomocy 
społecznej przewiduje możliwość zwolnienia całkowitego lub częściowego z tej odpłatności. 
Ustawodawca zobowiązał Radę Powiatu do określenia zasad tych zwolnień. Zwolnić z opłat 
może starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościanie. W związku z powyższym przygotowano powyższy projekt uchwały. Następnie w 
imieniu Zarządu wniósł o podjęcie powyższej uchwały.   
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
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Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz w imieniu Komisji zgłosił 
wniosek o wprowadzenie zmiany w załączniku do przygotowanego projektu uchwały. Zmiana 
ma polegać na wpisaniu w § 2 w pozycji 6 tabeli 50 % oraz w pozycji 7 tabeli 0 %. 
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu radcę prawnego.  
Radca Prawny Pan Maciej Matuszewski poinformował, że powyższa uchwała ma zostać 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W związku z 
powyższym w podstawie muszą zostać wymienione wszystkie zmiany wprowadzone do ustawy 
o samorządzie powiatowym oraz ustawy o pomocy społecznej. Przyznał, że ten błąd wystąpił z 
jego winy, ponieważ nie zwrócił na to uwagi. Zaznaczył, że wprowadzenie numerów 
Dzienników Ustaw, w których opublikowano zmiany do powyższych uchwał nie zmieni 
podstawy prawnej. 
Przewodniczący Rady powiedział, że są to zmiany formalne i należy je wprowadzić.  
Pan Starosta zaproponował przyjąć zmianę zaproponowaną przez Komisję Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Rady zapytał o inne wnioski lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały. Nie 
było, wiec zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku Komisji Spraw Społecznych. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, wniosek Komisji Spraw 
Społecznych został przyjęty jednogłośnie.  
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały wraz z przyjętą zmianą. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXV/256/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie określenia warunków częściowego 
lub całkowitego zwalniania rodziców osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów 
prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższa uchwała zostanie przekazana radnym.  
 
9/8 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku za 2004 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok 
radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, nie później niż do 
końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta składa Radzie Powiatu sprawozdanie z 
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok ubiegły. Sprawozdanie to zostało 
przekazane Przewodniczącemu Rady w styczniu, lecz w związku z tym, iż sesji nie było w tym 
miesiącu, więc Rada powyższym sprawozdaniem zajmuje się podczas tych obrad. Sprawozdanie 
to stanowi integralną częścią wyżej wymienionego projektu uchwały. Dodał, że w związku z 
tym, iż zakończyła się kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu dzisiejszym Rada 
Powiatu ma wyznaczyć swoich przedstawiciel do pracy w następnej kadencji tej Komisji. 
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 XXV/257/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
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9/9 Uchwała w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jest obowiązkiem 
starosty. Skład tej Komisji jest określony w art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym. W skład 
tej Komisji wchodzi dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu. W związku z powyższym 
uzasadnione jest podjęcie powyższej uchwały. Następnie zaproponował, aby w pracach tej Komisji 
brali udział przedstawiciele Rady, którzy pracowali w niej w poprzedniej kadencji, czyli radna 
Urszula Iwaszczuk i radny Grzegorz Ratajczak.    
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. Ponadto w 
imieniu Komisji zgłosił wniosek, aby do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostali 
delegowani radna Urszula Iwaszczuk i radny Grzegorz Ratajczak. 
Radna Urszula Iwaszczuk zgodziła się na kandydowanie. 
Radny Grzegorz Ratajczak zgodził się na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady, wobec braku innych kandydatów, zarządził głosowanie nad przyjęciem 
zgłoszonych kandydatów. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, kandydatury radnej Urszuli Iwaszczuk 
oraz radnego Grzegorza Ratajczaka zostały przyjęte jednogłośnie.   
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 XXV/258/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie delegowania radnych do prac w 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
15 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę. 
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady Rady. 
 
9/10 Uchwała w sprawie likwidacji środków specjalnych. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie likwidacji środków specjalnych radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie 
poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch poinformowała, że w związku z wejściem w życie 
ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie 
niektórych ustaw likwidacji ulegają rachunki środków specjalnych. Zgodnie z zapisami w/w 
ustawy przychody i wydatki zlikwidowanych środków zostaną przeniesione do budżetu powiatu 
kościańskiego na rok 2005. 
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 XXV/259/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie likwidacji środków specjalnych 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
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9/11 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 do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch poinformowała, że  
1. W związku z likwidacją rachunków środków specjalnych planowane wielkości przychodów i 

wydatków środków specjalnych powiększone o saldo posiadanych środków na rachunkach 
bankowych na dzień 31.12.2004 roku zwiększają dochody i wydatki budżetu powiatu na rok 
2005. Łącznie dochody i wydatki rosną o kwotę 392.223 zł. 

2.  Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych 
powiatu należy pokrywanie kosztów dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, w tym również na terenie innego powiatu. W związku z 
powyższym powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki 
na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej 
placówce. Wysokość ponoszonego wydatku określa porozumienie zawarte pomiędzy 
zainteresowanymi powiatami. W przypadku powiatu kościańskiego planowana wielkość tych 
wydatków na rok 2005 wynosi 472.740 zł zapisane w uchwale budżetowej w § 3110 – 
Świadczenia społeczne. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wydatek na ten cel 
powinien być zakwalifikowany w § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego. W związku z powyższy zachodzi konieczność dokonanie przesunięć 
planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale – Pomoc 
społeczna.   

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 XXV/260/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 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 17 do niniejszego protokołu. 
 
9/12 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli 

w II półroczu 2004 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 
2004 roku radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie projektu 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek poinformował, że Starosta 
poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Komisja jest zobowiązana raz na pół 
roku do przedstawienia sprawozdania z realizacji planu kontroli. W związku z powyższym 
Komisja przedstawia projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem z realizacji planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej za II półrocze 2004 rok z wnioskiem o jego przyjęcie. 
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 XXV/261/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji 
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Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2004 roku została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
9/13 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2005. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2005 radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Poinformował, że w załączniku do projektu uchwały wystąpił błąd 
drukarski polegający na wpisaniu w dwóch punktach tej samej sprawy związanej z przyjęciem 
zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. Sprawa ta będzie przedmiotem 
obrad sesji, która odbędzie się w miesiącu marcu 2005 roku, więc wskazane jest wykreślenie 
tego punktu zapisanego w miesiącach styczniu i lutym 2005 roku.                            Następnie 
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 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 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 XXV/262/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Powiatu Kościańskiego na rok 2005 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
19 do niniejszego protokołu. 
 
9/14 Uchwała 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 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 na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz przed sesją. Następnie poprosił 
o przedstawienie projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dokonał podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Powiat Kościański na ten cel 
otrzyma 1.216.418 zł. Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób 
niepełnosprawnych proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 332.169 zł, w tym na: 
1) zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i składek 

na ubezpieczenie społeczne –102.169 zł, 
2) udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

albo rolniczej 200.000 zł, 
3) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 

– 20.000 zł, 
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4) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z 
przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez 
służby medyczne tych potrzeb – 10.000 zł. 

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej proponuje się przeznaczyć środki w 
wysokości 884.249 zł, w tym na: 
1) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 360.000 zł, 
2) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych - 167.249 zł, 
3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 167.000 zł, 
4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 40.000 zł, 
5) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 
150.000 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 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 XXV/263/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
9/15 Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Więcej wiedzieć – więcej móc. 

Instytucjonalny system wsparcia osób niepełnosprawnych”, który został opracowany w 
odpowiedzi na konkurs 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”, ogłoszony przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 listopada 2004 
roku. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Więcej wiedzieć – więcej móc. Instytucjonalny system 
wsparcia osób niepełnosprawnych”, który został opracowany w odpowiedzi na konkurs 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”, ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 
listopada 2004 roku radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie 
projektu uchwały. 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie Pani Ewa Beba poinformowała, że na sesji w 
dniu 30 grudnia 2004 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XXIV/244/04 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 
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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. W 
związku z koniecznością wprowadzenia korekt określonych przez Instytucję Wdrażającą SPO 
RZL - działanie 1.4 niezbędne jest podjęcie nowej uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu 
„Więcej wiedzieć – więcej móc. Instytucjonalny system wsparcia osób niepełnosprawnych”. 
Zmiany dotyczą kwestii formalnych związanych m.in. z upoważnieniem Starosty do 
podejmowania wiążących decyzji w imieniu wnioskodawcy. Dodała, że uchwała w tej sprawie 
musi być przedłożona Instytucji Wdrażającej do dnia 22 lutego 2005 roku. 
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 XXV/264/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Więcej 
wiedzieć – więcej móc. Instytucjonalny system wsparcia osób niepełnosprawnych”, który został 
opracowany w odpowiedzi na konkurs 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”, ogłoszony przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 listopada 2004 roku 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
10. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady, w związku z tym, iż nie było pytań zaproponował przejść do następnego 
punktu obrad.   
 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. Nie było, więc zaproponował 
przejść do następnego punktu obrad. 
 
12. Zakończenie. 

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

 
 
 

Przewodniczący Rady 
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