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PROTOKÓŁ NR XXVI/05 

 
 
z XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 22 marca 2005 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
19.50. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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 Pan Bernard Turski i Pan Michał Jurga. 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 XXVI sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z 
problematyką posiedzenia. Następnie zapytał o wnioski lub uwagi do porządku obrad. Nie było, 
więc zaproponował przejść do realizacji porządku obrad obejmującego: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXV 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 z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kościanie. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1) przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Komendy Powiatowej 
Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2004 r., 

2) przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu za 
2004 rok, 

3) przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2004 r., 

4) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie, 
5) zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu 

kościańskiego na 2005 rok, 
6) wyboru banku sprawującego obsługę bankową Powiatu Kościańskiego, 
7) przystąpienia do realizacji projektu „Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie” 

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

8) zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dotację z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na realizację projektu „Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie” w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 – 
Perspektywy dla młodzieży, Schemat b) – Promocja aktywności zawodowej młodzieży, 

9) zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji 
zawodowej i społecznej”; Działanie 1.2 „Perspektywy dla młodzieży”, 

10) zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji 
zawodowej i społecznej”; Działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego 
bezrobocia”, schemat A „Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych”, 

11) zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXI/207/04 z dnia 21.09.2004 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” Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 

12) zmiany uchwały Nr XXV/252/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 r. 
w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 
nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański, 

13) zmiany uchwały Nr XXV/255/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 r. 
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, 

14) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2004 roku, 
15) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2004 roku, 
16) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

Rozwoju Gospodarczego w 2004 roku. 
10. Odpowiedzi na zapytania. 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
12. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z XXV sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XXV 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 XXV sesji Rady Powiatu 
Kościańskiego został przyjęty jednogłośnie. 
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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. 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.  
Pan Jerzy Dolata poinformował, że ma pytanie do punktu 5 tj. uchwały nr 117/380/05 w sprawie 
przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kościanie 
przy ul. Młyńskiej. Część jawna przetargu odbędzie się 21 marca 2005 roku. Oraz informacji 
przedstawionej w sprawach bieżących, gdzie zapisano, iż: „Zarząd zapoznał się z informacją o 
wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej, który 
odbył się w dniu 4 lutego 2005 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Ofertę złożył 
jeden podmiot, który zaproponował cenę równą cenie wywoławczej.”. W związku z tym 
poprosił o informację, czy III przetarg doszedł do skutku i jakie są wyniki tego przetargu. 
Następnie poprosił o przedstawienie informacji o dalszym zagospodarowaniu nieruchomości 
położonej w Kościanie przy pl. Wolności, której nie udało się sprzedać w przetargu 
nieograniczonym. 
Pan Starosta poinformował, że Rada Powiatu uchwałą upoważniła Zarząd do zbycia 
nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej w drodze przetargowej. Zarząd 
postanowił, że przetarg ten odbędzie się w drodze przetargu nieograniczonego pisemnego. 
Kiedy dwa kolejne przetargi nie zostały pozytywnie rozstrzygnięte. W II przetargu 1 ofertę 
złożył podmiot prowadzący tam działalność gospodarczą. Zaproponowana kwota była równa 
cenie wywoławczej, którą Zarząd ustalił. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, 
żeby przetarg był rozstrzygnięty ta oferta musi być wyższa od ceny wywoławczej. W związku z 
tym uznano, że przetarg nie jest rozstrzygnięty. Zarząd postanowił ogłosić kolejny przetarg, 
czyli trzeci. Przetarg został rozstrzygnięty 22 marca 2005 roku. Została złożona 1 oferta przez 
ten samo podmiot na kwotę 202.000 zł. Cena wywoławcza była ustalona na kwotę 200.000 zł. 
Stąd należy uznać, że przetarg został rozstrzygnięty. Zakończenie procedury nastąpi w 
momencie, kiedy zostanie podpisany akt notarialny. Niemniej jednak wszystko wskazuje na to, 
że ten akt notarialny zostanie podpisany. Zarząd ustanowił dość wysokie wadium w kwocie 
30.000 zł i uważa, że jeżeli ktoś ma poważną ofertę to stać go na wpłacenie takiego wadium. 
Równocześnie nie będzie takich sytuacji, gdzie ktoś uczestniczy w przetargu, by sztucznie 
zawyżyć cenę. Wobec tego należy domniemywać, ze akt notarialny zostanie podpisany i 
dochody powiatu zostaną zwiększone o kwotę 202.000 zł. Nawiązując do sprawy przetargu na 
sprzedaż nieruchomości położonych w Kościanie przy pl. Wolności 27 powiedział, że Rada 
podjęła uchwałę o przetargowym zbyciu wydzielonych trzech nieruchomości. Pierwsza 
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nieruchomość stanowi lokal użytkowany przez Kościańskie Stowarzyszenie Wspierania 
Rozwoju Służby Zdrowia, które prowadzi tam aptekę. Druga nieruchomość to ta zdewastowana 
część budynku, a trzecia nieruchomość znajduje się za tą zdewastowaną częścią. Jest to 
niezabudowana działka. Ze względu na wniosek powyższego Stowarzyszenia, które uzyskało 
status organizacji pożytku publicznego i pojawienia się możliwości bezprzetargowego zbycia 
tego lokalu na rzecz Stowarzyszenia Zarząd postanowił ostatecznie rozliczyć się z tym 
podmiotem. Powiat ma zobowiązanie wobec tego Stowarzyszenia, które w chwili obecnej 
wynosi około 220.000 zł. Zarząd dąży do zbycia tego lokalu w trybie bezprzetargowym na rzecz 
Stowarzyszenia za kwotę równą tym zobowiązaniom powiatu wobec tego podmiotu. Natomiast 
pozostałe dwie nieruchomości miały zostać sprzedane w trybie przetargu nieograniczonego. 
Przetargi się odbyły. Nieruchomość zabudowana tym zdewastowanym obiektem została 
sprzedana za kwotę 26.834 zł. Natomiast na nieruchomość niezabudowaną nie było ofert. W tej 
chwili powstała idea, by dokonać zamiany tej nieruchomości na nieruchomość, która jest 
potrzebna na wytyczenie skrzyżowania na drodze łączącej Kościan – Śrem w miejscowości 
Spytkówki. Jest projekt budowy skrzyżowania, które może powstać po pozyskaniu części 
gruntu od prywatnego właściciela. W chwili obecnej trwają procedury związane z podziałem 
nieruchomości. Później nastąpi wycena tych nieruchomości. Wtedy też Zarząd wystąpi do 
Rady z prośbą o podjęcie uchwały związanej z zamianą tych nieruchomości. W zależności od 
wartości może być dopłata z jednej lub drugiej strony. Następnie powiedział, że na 
nieruchomości na pl. Wolności są dwa mieszkania. Jest już podpisany protokół uzgodnień z 
najemcą jednego lokalu. Natomiast to drugie mieszkanie może uda się sprzedać podziale 
instalacji elektrycznej i gazowej. Jest to warunek najemcy. W chwili obecnej trwają prace z 
tym związane. 
Radny Jerzy Dolata poprosił o dokładniejsze informacje związane z rozbiórką obiektów 
usytuowanych na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej.  
Pan Starosta poinformował, że Powiat zakupił od Miasta Kościana nieruchomość o 
powierzchni około 1100 m2 zabudowany dwoma obiektami. Pierwszym obiektem jest budynek 
spalony oraz budynek sąsiadujący z nieruchomością, na której budowane jest Centrum. Jest to 
czerwony budynek z dużym kominem. Natomiast część, na której jest budynek mieszkalny 
pozostała własnością Miasta Kościana. W tej chwili Zarząd jest w trakcie procedur formalnych 
związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniem tej 
nieruchomości. Jednak, aby zagospodarować tą nieruchomość należy te obiekty rozebrać. Na 
tym terenie według wstępnych koncepcji, które zostały przedstawione przez projektanta, na tym 
terenie będzie posadowione boisko sportowe, ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia, parkingi i teren 
rekreacyjny z zielenią i ławkami. W przyszłości będzie to scalone w jedną nieruchomość oddaną 
w trwały zarząd Zespołowi Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie. 
Radny Jerzy Dolata zainteresował się, że jest to teren, na którym pobudowane są budynki 
przeznaczone do rozbiórki.  
Pan Starosta wyjaśnił, że teren jest większy. Obejmuje powierzchnię za tymi budynkami. 
Czynności związane z nabyciem tej nieruchomości zostały dokonane już w 2004 roku. 
Radny Karol Malicki nawiązując do punktu 9 związanego z podjęciem uchwały nr 117/384/05 
w sprawie zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2005 na realizację zadań 
powiatu kościańskiego w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zainteresował się 
miejscem zapisania tych środków. 
Pan Starosta poinformował, że środki te zapisane są w budżecie. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch poinformowała, że środki te zostały zapisane w dziale 
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 – pozostała działalność. Są tam 
umieszczone wydatki przeznaczone na konkursy przedmiotowe organizowane w różnych 
szkołach dotyczące wiedzy z zakresu różnych przedmiotów. Do tej pory te konkursy były 
organizowane przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa, lecz finansowane ze 



 5

środków przeznaczonych na kulturę, kulturę fizyczną i promocję powiatu. W tej chwili środki te 
zgromadzone są w jednym miejscu, tj. dziale 854.  
Radna Urszula Iwaszczuk zwróciła uwagę na zapis w sprawozdaniu związany z prowadzeniem 
badania krwi. Stwierdziła, że czegoś w zapisie brakuje. 
Pan Starosta poinformował, że zakupionym aparatem u uczniów szkól ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat oraz pracowników mierzony będzie poziom trójglicerydów, 
cholesterolu i cukru we krwi. 
Radna Urszula Iwaszczuk zaproponowała przebadać radnych. 
Pan Starosta stwierdził, że jeżeli będzie takie życzenie radnych mogą być objęci tym badaniem. 
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 stwierdził, że prowadzone są szerokie dyskusje na temat sytuacji służby 
zdrowia związanej z różnymi podawanymi rozwiązaniami. W związku z tym chciałby 
dowiedzieć się czy była analizowana sytuacja szpitala powiatowego. W jakiej kondycji jest 
obecnie, czy została zrealizowana tzw. ustawa 203, jakie są plany, zamierzenia? Czy są jakieś 
inne propozycje? Zawirowania wokół służby zdrowia są bardzo duże stąd jego pytanie. Radni 
powinni mieć informację o sytuacji finansowej szpitala w Kościanie. 
Przewodniczący Rady poinformował, że na jednej z wcześniejszych sesji Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie składał pisemną i ustną 
informację o działalności i funkcjonowaniu Szpitala. Można do tego powrócić, gdyż Dyrektor 
SP ZOZ w Kościanie na koniec każdego kwartału przedstawia pisemną informację o realizacji 
planu finansowo-rzeczowego. Odpowiadając na pytanie, czy wypłacone zostały środki w 
ramach ustawy 203 powiedział, że Dyrektor Szpitala wyjaśnił, iż zostało to zrobione, szpital nie 
ma długów, ani zobowiązań wymagalnych. W wyniku realizacji programu naprawczego dla SP 
ZOZ w Kościanie kondycja szpitala nie jest zła. Odpowiadając na pytanie, czy mogłaby ona być 
lepsza powiedział, że jest to inna kwestia. Słuchając różnych doniesień w prasie wynika, że 
szpital powiatowy z Kościana jest w dobrej kondycji i znajduje się w grupie 300 szpitali w kraju 
na 700 nie posiadających zadłużenia. 
Radny Jerzy Dolata powiedział, że jego pytanie związane jest z dyskusją Sejmu nad ustawą 
zgłoszoną przez PiS. Stwierdził, iż nie chodzi mu o sprawozdanie. Chciałby otrzymać 
informacje, które mogą być związane z tą ustawą. Dodał, iż rozumie, że w chwili obecnej może 
nie uzyskać informacji na ten temat. Tą informację radni mogliby otrzymać na następnej sesji.  
Pan Starosta poprosił o sprecyzowanie pytania. 
Pan Jerzy Dolata powiedział, że swoje pytanie opiera na dzisiejszej dyskusji sejmowej, którą 
rano słuchał. Odbyło się wtedy głosowanie nad podjęciem ustawy. Padały tam różne opinie i 
stąd jego pytanie. Zainteresował się, czy istnieją jakieś zagrożenia, czy też nie. W jakim 
kierunku SP ZOZ w Kościanie pójdzie. W stosunku do sprawozdania Dyrektora SP ZOZ w 
Kościanie nie ma pytań. Swoje pytania opiera na dyskusji sejmowej. Zaznaczył, ze nie oczekuje 
pytania dzisiaj. Może być ona przygotowana na najbliższą sesję. 
Pan Starosta poprosił o sprecyzowanie, jakiej informacji się oczekuje. 
Radny Jerzy Dolata odpowiedział, że chciałby otrzymać informację o kondycji Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
Pan Starosta stwierdził, że było to wszystko w sprawozdaniu.  
Radny Jerzy Dolata stwierdził, iż przejrzy to i się do tego odniesie. 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że na najbliższej sesji Rada Powiatu będzie podejmowała 
uchwałę związaną z powołaniem komisji kontrolującej SP ZOZ w Kościanie. Rada jest 
zobowiązana do przeprowadzenia raz w roku określonej kontroli. Wtedy Rada wróci do rozmów 
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na temat Szpitala, jego kondycji i innych spraw związanych remontowych itp. W najbliższym 
czasie będzie okazja do rozmowy o tych sprawach. Ponadto biegły rewident dokona analizy 
sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kościanie.  
Pan Starosta nawiązując do sprawy sytuacji finansowej SP ZOZ w Kościanie powiedział, że jest 
ona w bieżącym zainteresowaniu Zarządu Powiatu i Rady. Informację na ten temat Zarząd 
otrzymuje co kwartał. Pan Dyrektor przedstawia informacje o stanie finansowym Szpitala. 
Zarząd ją przyjmuje albo ma jakieś uwagi.  W 2004 roku ze względu na niepokojące sygnały 
Zarząd zobowiązał Dyrektora SP ZOZ w Kościanie do przedstawienia programu naprawczego. 
Program został zaakceptowany i wprowadzony w życie. W ostateczności rok zakończył się 
pewną stratą, ale zdecydowanie niższą niż to się początkowo zapowiadało. Jest strata finansowa, 
lecz nie jest ona związana z tym, by Szpital miał jakieś zobowiązania wobec US, ZUS, 
dostawców usług i innych mediów. Wszystkie rachunki są regulowane na bieżąco. Sytuacja 
Szpitala Powiatowego jest wyjątkowa. Nawiązując do ustawy, o której wspomniał Pan Jerzy 
Dolata powiedział, że została ona przyjęta 1 głosem. Jest to ustawa przyjęta przez Sejm jako 
projekt Prawa i Sprawiedliwości. Ta ustawa nie stwarza możliwości dokonania przekształceń 
własnościowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W zasadzie odnosi 
się ona wyłącznie do problemu zobowiązań, zadłużenia i pomocy szpitalom w wyjściu z tej 
sytuacją. Stwierdził, że z jego punktu widzenia taka ustawa jest generalnie krzywdząca. Ona 
stwarza sytuację, że ci, którzy mają zobowiązania będą mogli liczyć na jakąś pomoc ze strony 
budżetu państwa. Natomiast inaczej jest w przypadku tych, którzy tych zobowiązań nie mają i 
wobec osób tam zatrudnionych, w szczególności w kontekście ustawy 203, prawie wywiązali 
się z tych zobowiązań. Prawie wywiązali się, ponieważ w Szpitalu Powiatowym są głosy, iż 
jakieś drobne kwoty, które powinny być jakość negocjowane między Dyrektorem a 
pracownikami. Generalnie jest to jednak uporządkowane. W tej części nie ma żadnych 
wątpliwości te świadczenia były wypłacone. Szpital takiej pomocy praktycznie uzyskać nie 
może. Co do dalszego funkcjonowania Szpitala powiedział, że sytuacja się nie zmieni. Forma 
prawna nie ulegnie zmianie w związku z tą ustawą, którą Sejm przyjął. Cała działalność oparta 
jest na kontrakcie, który Dyrektor Szpitala podpisuje każdego roku z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Kontrakt na 2005 rok o 0,05 % jest wyższy od kontraktu ubiegłorocznego. Mimo tego, 
że publicznie Pan Minister mówi, iż o 8 % kontrakty wzrosły na Funkcjonowanie szpitali w 
Polsce. SP ZOZ w Kościanie musi sobie radzić w tych warunkach. Nic się nie zmieni. Odnosząc 
się do uwag radnego Jerzego Dolaty prosił o sprecyzowanie tego o co chodzi, ponieważ ta 
ustawa nic nie wniesie do funkcjonowania SP ZOZ w Kościanie.  
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że radny Jerzy Dolata pytał o zagrożenia. Jakie są 
zagrożenia w związku z tą ustawą. Dodała, że według niej nie musi być tak jak dotąd. Pieniądze 
nie biorą się z nikąd. Jeżeli kultywuje się zasadę „hulaj dusza diabła nie ma” to dzieje się to 
kosztem tych, którzy sobie doskonale radzili. Żeby móc oddłużyć tamtych trzeba zabrać tym, 
którzy sobie świetnie radzą. Przyszły rok może być dla takich szpitali, tych 300, o których Pan 
Przewodniczący wspomniał, które bardzo dobrze się wywiązują z gospodarki finansami 
trudniejszy niż dotąd. 
Pan Przewodniczący przyznał, że tak może być. Środki na ten rok są jakby takie same jak w 
2004 roku. Ten ułamkowy większy budżet, to tak jakby był taki sam. Wiadomo, że warunki, w 
których funkcjonuje Szpital się zmieniły, np. podwyżki. W związku z tym jest pewna trudność. 
Wobec braku innych pytań zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
 
8. Informacja z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że informację z działalności Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kościanie 
radni otrzymali w materiałach do sesji. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
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protokołu. Powyższa informacja była przedmiotem obrad Komisji Spraw Społecznych. 
Następnie o zabranie głosu poprosił Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kościanie. 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Kościanie Pan Henryk Bartoszewski poinformował, że ochotnicze 
straże pożarne wypełniają funkcje, które statutowo mają przypisane. Często widząc mundur i 
strażaka kojarz się to wszystkim z pożarami. Dzisiaj funkcja ochotniczych straży pożarnych 
uległa modyfikacji i rozszerzeniu. Ma ona zadanie wychowawcze, kultywujące historię i 
tradycje. Ma także funkcje szkoleniowe. Często pełni funkcje kulturalne. Rola ochotniczych 
straży pożarnych znacznie wykracza poza częstą wyobraźnię o strażakach. Patrząc na strukturę 
zdarzeń można zauważyć, że często ochotnicza straż pożarna bierze udział w zdarzeniach, które 
nie mają nic wspólnego z pożarami. Biorą udział w zdarzeniach, które mogą każdego spotkać w 
dniu codziennym. To wymaga od strażaków oraz od organizacji, jaką jest Zarząd Powiatowy 
starań by spełnić wymogi, jakie stawia codzienny dzień. By być przygotowanym do 
minimalizacji skutków tragicznych nieraz zdarzeń i okoliczności w porze roku i dnia, w jakich 
straż może się znaleźć. Olbrzymią rolę przywiązuje się do działalności edukacyjnej. Służą temu 
różnego rodzaju konkursy, które mają od młodych lat zaszczepić w ludziach wyobraźnię i 
umiejętność radzenia sobie ze zdarzeniami, z którymi przyjdzie im się spotykać. Nie wszyscy 
oni będą strażakami, lecz ubogość wiedzy u dorosłych powoduje, że nie umieją się zachować w 
określonych warunkach. Gdyby nagle był wypadek i w wiedzę potrzebną do udzielenia pomocy 
dorośli są często ubodzy. Gdyby nagle zdarzyło się inne zdarzenie o kataklizmie chemicznym, 
gazowym czy powodziowym niewielu umiałoby sobie radzić. Dlatego też ochotnicza straż 
pożarna przywiązuje dużą wagę do spraw edukacyjnych. Edukacja nie jest panaceum na 
wszystko, bo człowiek mający dużą wiedzę, ale nieuzbrojony w odpowiednie narzędzia też 
będzie ubogi i bezradny. Kolejnym wielkim obszarem działalności związków ochotniczej straży 
i Zarządu jest dbałość o należyte wyposażenie jednostek. W sprawozdaniu przestawiono 
informacje o działalności straży w 2004 roku, więc nie chce odnosić się do licz i kwot. 
Stwierdzi, że mówi o spójnej pracy, której efektem ma być przygotowanie ludzi na terenie 
powiatu kościańskiego zrzeszonych w jednostkach do podjęcia różnorakich działań 
ratowniczych. Życie jednostek i straży obfituje także w wydarzenia świąteczne i promocyjne. 
Bardzo często ludzie są świadkami takich wydarzeń. Mają one charakter uroczysty, radosny, a 
czasem i smutny. Strażacy ochotniczej straży pożarnej uczestniczą w pogrzebach, 
uroczystościach religijnych. Sprawują straż, poczty sztandarowe uświetniają wiele uroczystości 
straży lokalnych, państwowych, czy uroczystości społecznych. Do kompletu działań straży 
pożarnych wymienionych przez niego potrzeba jeszcze jednego elementu. Jednostki muszą mieć 
swoje domy, swoje bazy, swoje stanice. To jest również element, gdzie troska Zarządu i jego 
zabieganie by strażacy mieli dobre warunki bytowania, czy zabezpieczenia sprzętu, a także 
warunki do umycia się po przyjeździe z różnych akcji, jest też jednym z tematów działań 
Zarządu Powiatowego.  Także w sprawozdaniu jest do tego nawiązanie. Strażacy są również 
elementem promocji. Na terenie powiatu kościańskiego jednym z wielkich zadań promocyjnych 
jest coroczne organizowanie zawodów sikawek konnych. To historia, to tradycja, ale to także 
promocja. Stwierdził, że niektórzy się z tego śmieją, lecz niech ktoś mu pokaże na terenie 
powiatu kościańskiego bardziej masową promocyjną imprezę. Nie spotkał takiej, w której 
uczestniczyłoby wiele tysięcy ludzi, na tak szerokim terytorium. W 2004 roku zawody te miały 
charakter międzynarodowy i w nazwie pojawiły się I Europejskie Zawody, oprócz Krajowych. 
To też pokazuje działalność Zarządu Powiatowego w minionym roku. To trud organizacyjny, 
który pokazany jest w sprawozdaniu. Straże pożarne to także ciągła troska o wyszkolenie. Jest 
to kolejny element, którego testem są organizowane zawody sportowo-pożarnicze. Kolejnym 
elementem jest zabawa. Strażacy uczestniczą i są organizatorami różnych imprez o charakterze 
zabawowym. Co roku organizowane są powiatowe święta. Mają one wymiar patriotyczny, 
religijny i historyczny. Bardzo często w okolicach święta patrona św. Floriana są organizowane 
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uroczystości. Zorganizowane uroczystości z okazji święta patrona były połączone z 
uroczystością oddania do użytku nowej strażnicy w Gryżynie. Straż to historia, to także 
przypomnienie ludzi, którzy tworzyli tą straż, którzy w szeregach jej pracowali i działali. To 
także ciągłe ich trwanie. O straży pożarnej można mówić dużo i bardzo długo. Nie mając w 
zwyczaju czytania tego, co zawarto na piśmie powiedział, że chciałby uzmysłowić wielu i 
ubogacić wiedzę na temat ochotniczej straży pożarnej. One obecnie stoją przed ciekawymi 
wyzwaniami. Niedługo zostanie dokonana kolejna reorganizacja i nastąpi posegregowanie 
wszystkich jednostek w tzw. jody. Niedługo zobaczy się jak to będzie rozwijać się i przedkładać 
na możliwości jednostek działających na terenie powiatu kościańskiego. Ze wstępnych oględzin 
wynika, że niewiele będzie kategorii pierwszej. Wynika to przede wszystkim z uwarunkowań 
sprzętowych i kadrowych. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 
zna te uwarunkowania i będą to nowe wyzwania, problemy i trudności. Przyjdzie konieczność 
dokonania kolejnego podziału na poszczególne kategorie. Będą one wynikać z uwarunkowań 
sprzętowych, kadrowych i poziomu wyszkolenia. Nie chodzi o to, aby mieć 100 ludzi. Czasami 
jest lepiej mieć 10 ludzi profesjonalistów. Również takie kwestie Zarząd w swojej działalności 
będzie musiał rozstrzygać. I to już jest rozstrzygane. W celu pozostawienia śladu z działalności 
jednostek ochotniczych straży pożarnych prowadzone są kroniki. Jeżeli radni będą sobie życzyli 
może przedstawić kronikę Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kościanie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawioną informacją. Wobec braku 
głosów w dyskusji poprosił Pana Henryka Bartoszewskiego o przekazanie podziękowań 
wszystkim członkom OSP za dotychczasową działalność. Następnie zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
9/1 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta 

Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2004 r. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Komendy Powiatowej 
Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2004 r. radni otrzymali w materiałach 
do sesji. Następnie poprosił o zabranie głosu Komendanta Komendy Powiatowej Policji w 
Kościanie. 
Komendant Komendy Powiatowej Policji w Kościanie Pan Henryk Kasiński poinformował, że 
zgodnie z ustawą o policji złożył każdemu z samorządów w powiecie sprawozdanie o jego 
działalności na przestrzeni 2004 roku oraz informację stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego w powiecie. W tym sprawozdaniu zawarto również ocenę stopnia realizacji zadań 
ujętych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawie Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego. Nie przytaczając szczegółów powiedział, że podstawowe cele ujęte w 
tym Programie zostały osiągnięte, a zadania zrealizowane. Następnie powiedział, że w 2004 
roku w Komendzie było 121 etatów policyjnych, w tym 8 wakatów i 15 etatów cywilnych. 668 
mieszkańców przypada na jednego policjanta. W chwili obecnej liczba wakatów zmniejszyła się 
do 3. Do końca roku powinien być pełen stan. Nie zależy to od niego oraz Komendanta 
Wojewódzkiego, lecz od liczby miejsc w szkołach policyjnych, która jest ograniczona. Aby 
było więcej policjantów na ulicach, zostały wypracowane sposoby postępowania dzięki którym 
czas, odsetek czasu służby, w terenie był jak najwyższy. W służbie patrolowej ten odsetek 
wynosi 52,8 %, a w służbie obchodowej 54,6 %. Są to dzielnicowi. Policjanci w ruch drogowym 
przebywali w służbie na drodze 80,25 % czasu służby. Ktoś powie, że połowa czasu to niewiele. 
W tym czasie są również szkolenia, delegacje, konwoje, zabezpieczenia imprez itd. Wskaźniki 
te są jedne z najlepszych w skali województwa. W celu zwiększenia liczby ludzi kierowanych 
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na ulice na przestrzeni roku zatrudniani byli, w ramach środków Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kościane, stażyści. Podziękował za to Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, 
ponieważ stażyści byli bardzo pomocni w pracach biurowych. Następnie odniósł się do 
zagrożenia przestępczości w poszczególnych kategoriach. Poinformował, że najpoważniejszego 
przestępstwa zabójstwa nie było. W 2003 roku było zabójstwo w Śmiglu. W 2004 roku również 
na terenie gminy Śmigiel było usiłowanie zabójstwa z użyciem broni palnej. Poszkodowany, 
który został poszkodowany zdołał zbiec. Sprawca został aresztowany i sprawa jest w toku. 
Kradzież cudzej rzeczy była mniej więcej na tym samy poziomie. 207 w 2004 roku, a 206 w 
2003 roku w skali powiatu. Kradzieży pojazdów było o połowę mniej. W 2004 roku było 12, a 
w 2003 roku 21. Kradzieży z włamaniem było zdecydowanie mniej z 225 na 176. Przestępstw 
rozbójniczych w 2004 roku było 12. Rok wcześniej 75. W 2003 roku była poważna, obszerna 
sprawa, która była na podłożu narkotykowym i stąd różne wymuszenia głównie na terenie 
Kościana i Czempinia. Uszkodzenia ciała, tzw. pobicia jeden na jednego nastąpił wzrost z 12 na  
22. Związane to było z różnymi imprezami sylwestrowymi oraz dyskoteki. Zdarzenia te miały 
miejsce również latem w miejscowościach wypoczynkowych. Bójek i pobić, czyli zdarzeń, w 
których kilka osób się biło było mniej, bo 11, a w 2003 roku 15. Zdarzenia związane z 
uszkodzeniem rzeczy były na podobnym poziomie, 28 i 29. Przestępstw narkotykowych było 
więcej. Nastąpił prawie dwukrotny wzrost z 49 na 96. Na ich wykrycie ma wpływ lepsze 
rozpoznanie, pomoc samorządów i praca operacyjna. Nastąpił gwałtowny wzrost liczby różnego 
rodzaju oszustw z 386 na 581, głównie w sektorze gospodarczym. Spadła liczba fałszerstw z  
209 na 112. Liczba przestępstw kryminalnych w powiecie spadła z 961 na 850. Najwięcej na 
trenie miasta i gminy Kościan 566 przestępstw, w Czempiniu 108, w Śmiglu 95, a w Krzywiniu 
81. Wskaźnik wykrywalności przestępczości kryminalnej wyniósł 77,8 %, czyli ponad 3 
przestępstwa na 4 są wykryte. Stwierdził, iż jest bardzo dobrze. Jest to 2 miejsce w skali 
województwa. Nawiązują do sprawy przestępstw drogowych powiedział, że nastąpił ich wzrost 
z 321 do 355. Wzrost ten podyktowany jest tym, że Policja ujawniła więcej nietrzeźwych 
kierowców. Było ich 316, a w 2003 roku 289, czyli zagrożenie nietrzeźwymi uczestnikami 
rośnie. Przestępczość ogółem spadła z 2071 do 1917, przy 90 % wykrywalności. Jest to drugie 
miejsce w Wielkopolsce. Na przestrzeni trzech ostatnich lat wykrywalność nie spadła poniżej 90 
%. Liczba osób podejrzanych spadła z 987 do 912. W tych 912 osobach jest 74 nieletnich. To 
jest dużo. Szeregując poszczególne gminy w powiecie można powiedzieć, że najbezpieczniejszą 
gminą była gmina wiejska Kościan, dalej Krzywiń, Śmigiel, Czempiń i miasto Kościan. W 
przeliczeniu na jednego mieszkańca zagrożenie rozkłada się proporcjonalnie ze wzrostem na 
terenie gminy Czempiń. Związane to jest z bezpośrednią bliskością Poznania. W mieście 
Kościanie zagrożenie jest większe, ponieważ ludności jest większe. Na stan bezpieczeństwa w 
powiecie ma wpływ między innymi stopa bezrobocia, która w listopadzie 2004 roku wyniosła 
16,6%, a także położenie geograficzne oraz przebieg głównych szlaków komunikacyjnych i 
związane z tym przemieszczanie się ludności. Zagrożeniem jest również łatwość zbycia 
skradzionych przedmiotów na giełdach samochodowych czy komputerowych, które znajdują się 
poza terenem powiatu. Od maja 2004 roku, od kiedy Polska jest w Unii Europejskiej do kraju 
zostało ściągnięte około 1.000.000 samochodów. W tym roku nie zarejestrowano jeszcze 70.000 
samochodów. Można sobie, więc wyobrazić, jakie jest zapotrzebowanie na części samochodowe 
i jakie będą problemy ze zbyciem tych pojazdów. W tym roku 2/3 ze skradzionych wszystkich 
pojazdów w województwie było skradzione na tzw. układ, czyli ktoś znajduje sobie złodzieja, 
który za niewielką opłatą oddaje auto, a właściciel korzysta z firmy ubezpieczeniowej. Niestety 
tak to wygląda. Udział powiatu kościańskiego w przestępczości województwa wielkopolskiego 
spadł z 1,70% w 2003r do 1,63% w 2004r. Jest więc lepiej. Współczynnik przestępstw na 
10.000 mieszkańców spadł z 264 do 247. Było bezpieczniej, co potwierdzają wyniki badań 
opinii społecznej przeprowadzonych w grudniu 2004 roku przez TNS OBOP, wg których 
bezpiecznie czuje się 93% mieszkańców naszego powiatu. Jest to wynik o 10 % lepszy niż 
przed rokiem. Jest to wynik najlepszy w województwie, jeżeli chodzi o powiaty. Wg 
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przeprowadzonej ankiety ocena pracy Policji poprawiła się o 18,7 punktów z 74,6 do 93,3 % 
ocen pozytywnych, przy średniej województwa 90,7 %. Wzrosło również zaufanie do Policji 
Powiatowej w Kościanie z 69 % do 81,2 %. Średnia województwa 73,1 %. Przestępstw o 
charakterze gospodarczym stwierdzono 661 tj. o 5 mniej w stosunku do 2003 roku. Ujawniono 
29.913 wykroczeń o ponad 5.600 mniej niż w 2003 roku. Nieletni w 2004 roku popełnili 106 
przestępstw, tj. dwukrotnie więcej niż w 2003 roku. Dodatkowo popełnili 61 wykroczeń, a w 
2003 roku tylko 20, czyli trzykrotnie więcej. Ogółem nieletni popełnili 12 % wszystkich 
przestępstw o charakterze kryminalnym. Odsetek sprawców nieletnich wyniósł 8 %. Nasuwa się 
wniosek, że nieletni popełniają coraz więcej przestępstw, a wiek sprawców się obniża. Na 
poprawę stanu bezpieczeństwa i życia społecznego ma wpływ efektywna praca policjantów oraz 
pomoc samorządów i współpraca mieszkańców, różnych instytucji oraz organizacjami przy 
szeroko zakrojonych programach prewencji kryminalnej oraz przy działaniach prewencyjno-
profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Komenda korzysta z różnego 
rodzaju broszurek, ulotek i innych przedmiotów, które promują bezpieczeństwo. W 2004 roku 
wartość podarowanych przedmiotów, które Policja rozprowadza wyniosła około 30.000 zł. Jest 
to duża pomoc, gdyż Policji nie stać, aby na ten cel przeznaczyć jakieś środki. Następnie 
powiedział, że od lipca 2004 roku zostały wprowadzone zmiany w kodeksie postępowania 
karnego, które miały Policji ułatwić pracę. Niestety, jak to często bywa, ustawodawca za 
jednym zamachem „wylał dziecko z kąpielą”. Zamiast ułatwić pracę Policji ją pogorszył. 
Ułatwił jednak pracę sądowi i prokuratorom. Większość zadań realizowanych w postępowaniu 
przygotowawczym jest scedowana na Policję. Pomimo tego, że w 2004 roku Policja prowadziła 
mniej postępowań niż w 2003 roku obciążenie było mniej więcej na tym samym poziomie. 
Odnosząc się do sprawy zagrożeń w ruchu drogowym powiedział, że nastąpił spadek ilości 
wypadków drogowych, było ich 109. W wypadkach zginęło 8 osób, tj. o 5 osób mniej niż w 
2003 roku. Rannych zostało 169 osób, tj. o 3 więcej w porównaniu z 2003 rokiem. Za nagminne 
przekroczenia przepisu ruchu drogowego, które są powodami tych zdarzeń należy uznać 
przekraczanie dozwolonej prędkości, nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe 
wyprzedzanie. Są to trzy najbardziej niebezpieczne zachowania na drodze. Znacznie poprawiło 
się bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 5. Tam jest najwięcej pełnionych służb. Coraz więcej 
policjanci ujawniają nietrzeźwych kierowców. Są to potencjalni zabójcy na drogach oraz 
jednocześnie potencjalne ofiary. Uczestnicy ruchu drogowego, w tym również piesi, 
spowodowali w 2004 roku 5 % wszystkich zdarzeń drogowych w powiecie. Jest to więcej niż 
przed rokiem, ponieważ w 2003 roku było to niecałe 3 %. Zagrożenie to wzrasta. W zdarzeniach 
tych z udziałem osób nietrzeźwych zginęły 2 osoby, a 17 zostało rannych. Są to ofiary 
bezmyślności ludzi. W związku z tym policjanci będą z pełną determinacją walczyć z tym 
zjawiskiem. Tym bardziej, że takiego samego zdania są mieszkańcy, którzy coraz częściej 
dzwonią na Policję, gdy widzą podejrzanie zachowujących się uczestników ruchu. W 2004 roku 
nie było zdarzeń podczas imprez masowych i nie występowały zagrożenia terrorystyczne. 
Można powiedzieć, że było spokojnie. Nawiązując do kwestii logistyki powiedział, że 
otrzymane środki i materiały pozwoliły na funkcjonowanie Policji w podstawowym 
minimalnym zakresie. Zaznaczył, że logistyka leży w gestii Komendanta Wojewódzkiego. To 
dzięki pomocy samorządów została wyremontowana i oddana recepcja, „niebieski” pokój, 
pomieszczenie dla zespołu do spraw nieletnich i patologii. Komenda Powiatowa Policji w 
Kościanie wzbogaciła się o dwa nowe pojazdy. W celu lepszego informowania społeczeństwa o 
pracy Policji została uruchomiona strona internetowa, gdzie można znaleźć informacje 
przedstawione sprawozdaniu, można poznać dzielnicowych i podstawowe sprawy związane z 
pracą policjantów. Zapraszając wszystkich do zapoznania się z tą stroną podał jej adres: 
www.koscianpolicja.gov.pl . Pomoc finansowa, jaką otrzymała Policja w 2004 roku to kwota 
ponad 187.000 zł. W przeciągu ostatnich trzech lat ta pomoc sięgnęła kwoty rzędu 400.000 zł. 
Jest to ogromny zastrzyk dla Policji. W 2004 roku największe wsparcie Policja miała od 
samorządu powiatowego. Na drugim miejscu było Stowarzyszenie na rzecz Zapobiegania 
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Wypadkom Drogowym „STOP ŚMIERCI”. Policji pomagały również wszystkie samorządy 
gminne. Następnie zauważył, że w gminach, które rok rocznie przekazują określone środki na 
Policję z budżetu, tym samym na bezpieczeństwo jest bezpieczniej. Dodał, że ma tu na myśli 
gminę wiejską Kościan i gminę Krzywiń. Na zakończenie podziękował radnym za pomoc 
materialną, którą przeznaczają na Policję. Dzięki temu poprawiane jest bezpieczeństwo. 
Podziękował za wsparcie Policji w różnych programach profilaktycznych i prewencyjnych. Za 
to w imieniu wszystkich policjantów podziękował. Podsumowując swoją wypowiedz stwierdził, 
że skoro Komenda Powiatowa Policji w Kościanie jest druga w rankingu w województwie, a 
województwo jest drugie w kraju to uważa, iż powiat jest jednym z bezpieczniejszych powiatów 
w skali kraju.     
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. 
Radny Jerzy Dolata zainteresował się wykorzystaniem i przydatnością systemu monitoringu w 
wykrywaniu przestępstw. 
Pan Henryk Kasiński poinformował, że monitoring jest cały czas obsługiwany przez Straż 
Miejską w Kościanie. „Serce” monitoringu jest w budynku Komendy. Operator, który obsługuje 
wszystkie kamery jest połączony bezpośrednią linią telefoniczną z dyżurnym. Dyżurny ma 
przed sobą ekran monitora z obrazem z kamery, na której bezpośrednio pracuje operator. Jeżeli 
wzrokowo wyłapie w terenie jakąś sytuacje, która może Policję niepokoić automatycznie 
wysyła tam radiowóz. Jeżeli dyżurny nie może skierować radiowozu, a jest w pobliżu patrol 
Straży Miejskiej automatycznie ten operator, który funkcjonuje w „sercu” monitoringu poprzez 
drogę radiową kontaktuje się ze strażnikami. Oni bezpośrednio reagują i podejmują interwencje. 
Jeżeli nie mogą sobie poradzić jest Policja do pomocy. Stwierdził, że monitoring jest bardzo 
dużą pomocą, jeżeli chodzi o sprawy porządkowe. Zagrożenie z centrum miasta, gdzie są 
kamery przeniosło się na obrzeża miasta. Odpowiadając na pytanie, czy to dobrze, czy źle 
powiedział, że w centrum głównie operuje Straż Miejska. Policja stara się zabezpieczyć obrzeża, 
sporadycznie centrum Kościana i pozostały teren powiatu. Nawiązując do sprawy odciążenie 
pracy Policji powiedział, iż dokładnie nie pamięta dokładnych zapisów ujętych w sprawozdaniu. 
Jednak kilkaset interwencji podjętych w skali roku przez monitoring i załatwionych przez Straż 
Miejską jest dla Policji bardzo dużym odciążeniem. Nawiązując do kwestii wykrywalności 
powiedział, że w przypadku, gdy jakaś sytuacja jest nagrana na monitoringu Policja ma 
bezpośredni dostęp do tego. Straż Miejska przekazuje Policji te nagrania. Policja może oglądać 
ten materiał oraz przekazać dalej do ekspertyzy. Zaznaczył, że kamera nie rozpozna sprawcy. 
Musi to zrobić Policja. Jest to narzędzie pośrednie chyba, że jest to ktoś miejscowy. Wtedy 
automatycznie można sprawcę „od ręki” ustalić. Jeżeli jednak jest to ktoś z zewnątrz to jest to 
trudniejsze. Stwierdził, że ogólnie może powiedzieć, iż tych kamer jest za mało.  
Pan Starosta nawiązując do kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego powiedział, że bardzo 
niepokojące jest narastające zjawisko nietrzeźwości kierowców. Do Starostwa wpływają wyroki 
sądu wydane na okres różny: roku, dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu lat związane z zakazem 
prowadzenia pojazdów. W tym kontekście powiedział, że powinno się to stać sprawą publiczną 
za pośrednictwem prasy, która jest obecna na sali. Ludzie nietrzeźwi kierujący rowerem będący 
uczestnikami ruchu drogowego często są zaskoczeni, gdy sąd orzeknie zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. Ludzie ci są często zrozpaczeni, ponieważ prawo jazdy jest im 
niezbędne do wypełniania obowiązków służbowych. Taki wyrok jest dla nich dotkliwą i 
poważną kara. Chciałby, aby publicznie to zaistniało, że również, gdy rowerzysta jest 
nietrzeźwy to sądy na ogół orzekają zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez 
określony okres roku, dwóch lat lub dłuższy. 
Pan Henryk Kasiński dodał, że minimalny okres wynosi pół roku.    
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji 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 powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXVI/265/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 
oraz informacji Komendanta Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego za 2004 r. została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu. 
 
 
Przewodniczący Rady poprosił Komendanta Powiatowej Policji w Kościanie o przekazanie 
swoim pracownikom podziękowania za dotychczasową działalność. Dodał, że jednogłośne 
przyjęcie powyższego sprawozdania wskazuje na wysoką ocenę, jaką radni wystawili 
kościańskiej policji oraz innym pracownikom Komendy. Następnie zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
9/2 Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 
pożarowych powiatu za 2004 rok. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu za 2004 
rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o zabranie głosu Zastępcę 
Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. 
Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie Pan 
Jarosław Tomaszewski poinformował, że operacyjne zabezpieczenie powiatu stanowi głównie 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie z 53 etatami w skład, której 
wchodzi jednostka ratowniczo-gaśnicza, czyli jednostka, która bierze bezpośrednio udział w 
działaniach ratowniczo-gaśniczych z 39 etatami. Oprócz tego na terenie powiatu są również 64 
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 21 jednostek to jednostki typu S, czyli 
jednostki, które posiadają samochody ratowniczo-gaśnicze. Spośród nich 6 jednostek zostało 
powołanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli jednostek pierwszego rzutu, 
które mogą również działać również poza terenem powiatu kościańskiego i województwa 
wielkopolskiego. Jednostka ratowniczo-gaśnicza wyposażona jest w następujący sprzęt: 
- średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/18 marki Renault, 
- średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 1,5/30 marki DAF, 
- ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/24 marki Jelcz, 
- lekki samochód ratownictwa technicznego SLRt 1/1, 
- samochód ratownictwa wodnego SRw z pełnym wyposażeniem do prowadzenia działań 

w zakresie ratownictwa wodnego, 
- samochód dowodzenia i łączności SDł marki Volkswagen, 
- samochód wężowy SW-3000, 
- samochód drabina SD-30, 
- samochody operacyjne SOp marki KIA Shuma oraz Opel Astra. 
Następnie przedstawił sytuację pożarową na terenie powiatu kościańskiego. Poinformował, że w 
2004 roku były 444 zdarzenia, z tego 178 to pożary, 258 miejscowe zagrożenia i 8 alarmów 
fałszywych. Straty spowodowane tymi zdarzeniami wyniosły 1.227.000 zł, z tego 403.000 zł 
przypadały na pożary, a 824.000 na miejscowe zagrożenia. W likwidacji skutków tych zagrożeń 
brało udział 367 sekcji państwowych straży pożarnych o obsadą 1701 strażaków ratowników 
oraz 247 sekcji ochotniczych straży pożarnych z obsadą 1449 osób. Podczas wszystkich zdarzeń 
odnotowano 3 osoby śmiertelne i 48 osób rannych. Najtrudniejszy dzień w roku był w sierpniu, 
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gdzie powstało 89 zdarzeń. Na terenie powiatu kościańskiego funkcjonuje 7668 przedsiębiorstw 
i instytucji, z czego 203 należą do sektora publicznego, a 7465 do sektora prywatnego. W 
handlu działają 2022 firmy, w rolnictwie 1281, w budownictwie 898, w produkcji 759, w 
transporcie 378, a 2330 firm zakwalifikowano do branży pozostałe. Przez powiat przebiegają 
dwa szlaki komunikacyjne tj. szlak kolejowy Poznań - Wrocław (główne zagrożenie stanowi 
przewóz toksycznych środków przemysłowych), oraz drogowe z południa na północ - droga nr 
5 (z dużym nasileniem ruchu oraz przewożonymi materiałami niebezpiecznymi i toksycznymi). 
Przystępując do omawiania zagrożeń na terenie powiatu powiedział, że głównymi przyczynami 
powstania zagrożenia życia lub utraty zdrowia dla osób przebywających w obiektach 
użyteczności publicznej mogą być: niezachowanie warunków ewakuacji lub brak oznaczeń 
kierunków dróg ewakuacyjnych, stosowanie łatwo zapalnego wystroju wnętrz, czy zły stan 
instalacji technicznych. Dlatego też rok rocznie Wydział Prewencji w tych obiektach 
przeprowadza kontrole. W roku ubiegłym skontrolowano 47 takich obiektów, gdzie stwierdzono 
128 nieprawidłowości. Również w 2004 roku było 17 zdarzeń – pożarów, w takich obiektach.  
Zagrożenie pożarowe w obiektach produkcyjnych i magazynowych może wynikać z 
prowadzonego procesu technologicznego, z ilości oraz rodzaju składowanych i przetwarzanych 
materiałów. Do najbardziej niebezpiecznych obiektów na terenie powiatu kościańskiego należy 
zakład STATOIL Gaz sp. z o.o. w Kościanie. Jest to zakład, który został zakwalifikowany do 
grupy zakładów o dużym ryzyku powstania awarii przemysłowej. Takich zakładów na terenie 
Wielkopolski jest 12. Podobnym pod względem zagrożenia zakładem jest LINDE Gaz sp. z o.o. 
w Kościanie. Ten zakład został zakwalifikowany do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku 
powstania awarii przemysłowej. Szczególnie te dwa zakłady są monitorowane przez Komendę. 
Corocznie przeprowadzana jest kontrola i jest stały kontakt z kierownictwem tych zakładów. 
Corocznie przeprowadzane są na tych zakładach ćwiczenia przez jednostkę ratowniczo-gaśniczą 
z Kościana oraz jednostki OSP należące do Systemu Krajowego i jednostki, które działają na 
terenie miasta Kościana i gminy Kościan. W obiektach podobnego typu przeprowadzono w 
2004 roku 73 kontrole, gdzie stwierdzono 237 nieprawidłowości. W obiektach magazynowych 
było również 12 pożarów w 2004 roku. Zagrożenie pożarowe obiektów należących do sektora 
rolnictwa związane jest głównie z nasileniem sezonowych prac w okresie żniw. Specyfika 
prowadzonych w tym okresie prac oraz materiały palne, jakimi są zboże i słoma powodują 
zwiększoną liczbę pożarów w okresie letnim. W roku ubiegłym w tego typu obiektach 
przeprowadzono 52 kontrole i stwierdzono 145 nieprawidłowości. W sektorze rolniczym w 
2004 roku było 48 pożarów. Na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kościanie działają dwa nadleśnictwa.  Nadleśnictwo Kościan z siedzibą w Kurzej 
Górze oraz Nadleśnictwo Konstantynowo z siedzibą w Konstantynowie. Zagrożenie pożarowe 
lasów związane jest z takimi czynnikami jak: warunki pogodowe, ruch turystyczny, 
prowadzenie praca rolnych na polach sąsiadujących z lasami, czy wypalanie pozostałości 
roślinnych w ich sąsiedztwie. W 2004 roku kontrolowano 9 obiektów należących do lasów 
państwowych i stwierdzono 18 nieprawidłowości. Było 5 pożarów. Następnie przedstawił 
zagrożenia związane z transportem kołowym. Powiedział, że rokrocznie ilość zdarzeń, w 
których uczestniczą środki transportu waha się w granicach od 50 do 70, z minimalną tendencją 
wzrostową. Potencjalne zagrożenie stanowi również drogowy i kolejowy transport materiałów 
niebezpiecznych i toksycznych środków przemysłowych, dlatego kilka razy w roku wspólnie z 
funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji funkcjonariusze Straży przeprowadzają akcję 
tzw. „materiały niebezpieczne”. Kontrolują pojazdy, które przewożą materiały, które można 
zaliczyć do grupy materiałów niebezpiecznych. Na terenie powiatu znajduje się kilka zakładów, 
które w procesach technologicznych wykorzystują toksyczne środki przemysłowe. W 2004 roku 
nie zanotowano zdarzeń w tych zakładach. Zaliczamy do nich następujące zakłady:  
1. Linde GAZ Polska spółka z o.o. Oddział Kościan – zakład zaliczony do grupy zakładów o 

zwiększonym ryzyku powstania awarii przemysłowej z uwagi na produkowany acetylen, 
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2. Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska Oddział w Kościanie – używa w procesie 
produkcyjnym amoniaku, 

3. CHAMPION sp. z o.o.  w Jarogniewicach - używa w procesie produkcyjnym amoniaku, 
4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie Zakład w Czempiniu - używa w procesie 

produkcyjnym kwas azotowy oraz kwas siarkowy 
5. Statoil – gaz sp. z o.o. ul. Północna 52 w Kościanie – zakład zaliczony do grupy zakładów o 

dużym ryzyku powstania awarii przemysłowej 
Na zakończenie przedstawił najważniejsze kierunki działania w 2005 roku: 
- kontynuowanie działań zmierzających do uruchomienia Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego, 
- prowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych w obiektach użyteczności publicznej i 

w obiektach przemysłowych zakwalifikowanych do zakładów dużego i zwiększonego 
ryzyka powstania awarii przemysłowej, 

- dalsza poprawa warunków służby, 
- wymiana sprzętu samochodowego.  
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. 
Radny Jerzy Dolata zainteresował się przygotowaniem Komendy Powiatowej Policji w 
Kościanie do usuwania skutków w przypadku jakiejkolwiek awarii w zakładach, które w 
procesach technologicznych wykorzystują toksyczne środki przemysłowe. Zapytał, czy 
Komenda może skorzystać z pomocy innej jednostki, czy też sama sobie poradzi z usunięciem 
skutków awarii? 
Pan Jarosław Tomaszewski poinformował, że tego typu zakłady są monitorowane przez 
Komendę, jest stały kontakt z kierownictwem tych zakładów. Są przeprowadzane szkolenia w 
tych zakładach. Ludzie tam pracujący są bardzo uczuleni na te kwestie. Obecnie Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie wyposażona jest w cztery ubrania 
gazoszczelne. Są to ubrania, które pozwalają na działanie w atmosferze toksycznej. Drobne 
awarie w zakładach typu Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska, gdzie amoniaku jest niewiele 
Komenda jest sama w stanie uszczelnić wyciek. Natomiast przepompowywaniem i likwidacją 
źródła zajmują się specjalistyczne służby. Komenda w Kościanie na pierwszy etap działań 
ratowniczych jest przygotowana. W Krzesinach jest specjalistyczna jednostka ratownictwa 
chemicznego, która w przeciągu 40 minut jest w stanie dotrzeć na teren powiatu kościańskiego.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji 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 powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXVI/266/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia informacji Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej 
oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu za 2004 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Przewodniczący Rady poprosił z-cę Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Kościanie o przekazanie swoim pracownikom podziękowania za dotychczasową działalność. 
Dodał, że jednogłośne przyjęcie powyższego sprawozdania wskazuje na wysoką ocenę, jaką 
radni wystawili kościańskiej straży oraz innym pracownikom Komendy. Następnie 
zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
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9/3 Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2004 r. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2004 r. radni otrzymali w materiałach do 
sesji. Następnie poprosił o zabranie głosu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Kościanie 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie Pani Łucja Pater-Chuda 
poinformowała, że informację o działalności Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie 
przedstawiła w przekazanym radnym sprawozdaniu. Chciałaby jednak w skrócie omówić i 
przedstawić to, czym zajmowała się Stacja w 2004 roku. Powiedziała, z Stacja zajmowała się 
zadaniami, które wynikają z ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej 1985 roku. Działalność 
Stacji sprowadza się do Działalność Stacji sprowadza się do czynności nadzorczej. Sprawowany 
jest nadzór bieżący i nadzór zapobiegawczy prawie nad wszystkimi podmiotami znajdującymi 
się na terenie powiatu kościańskiego. W 2004 roku skoncentrowano się na wdrażaniu systemu 
zarządzania jakością działalności nadzorowej. W związku z tym od połowy roku Stacja pracuje 
w oparciu o procedury systemu jakości, które jej zdaniem stworzą większe zaufanie do ich 
działalności. Na pewno pozbawią pracowników Stacji obiektywizmu w ich działalności, 
ponieważ wszystkie podmioty danej branży kontrolowanie i nadzorowane są na podstawie 
równych procedur działania. Inne procedury są dla kontroli wodociągów, a inne dla obiektów 
żywieniowo-żywnościowych. Są one wprowadzone zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora 
Sanitarnego.  Na początku było trochę trudno, lecz będzie dobrze. W porównaniu do 
wcześniejszych lat zmieniła się Stacja. W 2004 roku ta jednostka stała się jedną z 19 stacji 
nadzorowych na terenie województwa wielkopolskiego. Laboratorium Stacji nie 
spełniało wymogów unijnych, jakie są wymagane dla laboratoriów badających żywność i 
wodę oraz laboratoriów bakteriologicznych. Nie można było ich spełnić ze względu na 
warunki lokalowe jak i również wyposażenie. Próbki odwożone są do Leszna. 
Laboratorium, w którym badane są próbki żywności, wody i kału otrzymało akredytacje. 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie ma dobrego partnera do współpracy. 
Stacja kościańska będzie chciała uporać się z akredytacją w dziedzinie nadzoru. Będzie to 
potwierdzeniem kompetencji do tego, co Stacja wykonuje. Przystępując do omawiania 
zadań Stacji powiedziała, że największe zagrożenie może powstać w obiektach 
żywieniowo-żywnościowych. Pracownicy Stacji obawiają się, by nic złego nie działo się z 
wodą stąd pilność i kontrolowanie wszystkich urządzeń wodnych w ciągu roku 
przynajmniej jeden raz. Prowadzony jest monitoring kontrolny, przeglądowy, badanie 
wody. Wodociągi badane są przynajmniej raz w ciągu roku, a woda w sieci wielokrotnie. 
Próbki są odwożone do Leszna. O wynikach badań zawiadamiani są o stanie wody. Stacja 
bardzo często prosi o przedstawienie poprawy wodociągów. 19 wodociągów produkuje 
wodę, która nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 16 wodociągów produkuje 
wodę dobrą. Nawiązując do nieodpowiedniej wody powiedział, że występują w niej 
przekroczenia żelaza i manganu. Nie jest to obojętne dla zdrowia, ale tak bardzo nie zagraża to 
ludziom. Pracownicy Stacji mają pełną świadomość, że poprawa wody są to wieloletnie 
działania i nie można wymagać, aby zmieniło się to w krótkim okresie czasu. Poprawiła się 
jakość wody na niejednym wodociągów. Zwodociągowanie na terenie powiatu jest bardzo 
dobre. Miasta są zwodociągowane w 100 %, a wsie 97 %. Stacja w sezonie letnim czuwa nad 
kąpieliskami. Na terenie powiatu funkcjonowały trzy zorganizowane kąpieliska oparte na 
wodach powierzchniowych: jezioro Wonieść, jezioro miejskie Krzywiń i jezioro Cichowo-
Mórka. Badania wody i kontrole sanitarne wykonywane były co dwa tygodnie. Pierwszego 
poboru dokonano w miesiącu kwietniu a ostatniego w miesiącu wrześniu. Jakość wody pod 
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względem bakteriologicznym w czasie całego sezonu odpowiadała warunkom 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w 
kąpieliskach. Ogółem przeprowadzono 30 kontroli połączonych z poborem prób wody, a 
kąpieliska były przez cały sezon czynne. Zaznaczyła, że są to te kąpieliska, które są do Stacji 
zgłoszone jako kąpielisko. Wie, że na terenie powiatu są kąpieliska inne, które nie są badane. Do 
czasu, gdy nie są one zgłaszane jako kąpielisko to nie jest ono badane. W tym roku badanie 
kąpielisk rozpocznie się w maju. Badanie trwać będzie do 30 września 2005 roku. Następnie 
powiedziała, że basen działający w Śmiglu był cały sezon czynny. Przystępując do omawiania 
obiektów żywieniowo-żywnościowych powiedziała, że obiektów tych jest dosyć dużo. Jedne 
obiekty się likwidują, a inne tworzą. Jest z tym sporo zamieszania. W 2004 roku było 659 
obiektów żywnościowo – żywieniowych. Przeprowadzono w nich ponad 800 kontroli. Co roku 
kontrolowane są obiekty, w których odbywa się produkcja artykułów żywnościowy. W obiektach, 
które nie stwarzają większego zagrożenia kontrola przeprowadzana jest co 2 lata. Co roku 
sporządzany jest plan kontroli, który pracownicy Stacji starają się ściśle zrealizować i przeprowadzać 
te kontrole. Kontrole te przeprowadzały 4 osoby. W sumie w Stacji pracuje 25 osób, z tego 9 osób ma 
wyższe wykształcenie.  Pracownicy są wieloletni, kompetentni w swoich działaniach. Idąc na 
kontrole, kontrola ta jest zapowiadana zgodnie z ustawą o swobodzie gospodarczej. Kontrola nie jest 
tajemnicą, wyjątkiem są kontrole w obiektach żywieniowych. W wyniku kontroli wydano dość 
dużo decyzji. W przypadku ich wydania Stacja musi przeprowadzić rekontrolę wydanych 
decyzji. Niepokojące jest to, że w wielu przypadkach widoczne są stare przyzwyczajenia i 
pracownicy nie dbają o swoje miejsce pracy.  Stacja karze mandatami. Tych mandatów było 
nie mało. Następnie przeszła do omówienia sytuacji na dworcach i stacjach kolejowych. 
Powiedziała, że większość obiektów jest z złym stanie sanitarno - porządkowym. W związku 
ze wzmożonym nadzorem sanitarnym wydano 2 decyzje administracyjne na dworce w Kościanie i 
Czempiniu. Z uwagi na złą sytuację finansową PKP stan tych obiektów jak i realizacja zaleceń 
jest wydłużona w czasie. PPIS w Kościanie zwrócił się z pismem do Central i  PKP S.A.  w 
Ostrowie -Zak ładu Gospodarowania Nieruchomościami Rejonu Administrowania i 
Utrzymania Nieruchomości w Lesznie w celu przedłożenia planu napraw i remontów na lata 
2004 - 2005 dla budynków leżących w zasięgu powiatu kościańskiego. Otrzymany plan 
napraw i remontów budynków stacyjnych uważa się jako wiążący i ostateczny do wykonania 
przez Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Lesznie. W okresie 
sprawozdawczym 2004 dokonano odmalowania i oddania do użytku szaletów publicznych 
w Oborzyskach Starych. Następnie zaznaczył, że przed wydaniem decyzji administracyjnej 
zainteresowany jest informowany o wszczęciu postępowania. Decyzje opierane są na terminach 
zgłaszanych przez zainteresowanego, jeżeli dotyczy to czegoś, co może poczekać. Stacja stara się 
ustalić termin, który jest realny do wykonana oraz żeby właściciel danego obiektu był w stanie 
udźwignąć realizację określonego zalecenia. W przypadku, gdy sytuacja jest zła to Stacja ustala 
termin natychmiastowy. Jeżeli nie zostanie to wykonane, a obiekt zajmuje się żywnością i stwarza 
zagrożenie, to produkcja może zostać wstrzymana.  W 2004 roku wydano 1 decyzję o 
wstrzymaniu produkcji. Omawiając kwestię związaną z obiektami szkolnymi powiedziała, że 
nadzorem sanitarnym objęto 105 obiektów. Przeprowadzono w nich około 250 kontroli. 
Zadawalający jest stan, jeżeli chodzi o czystość bieżącą. Natomiast czasami szwankują 
kwestie remontów, malowań itp. Stacja również w tym przypadku umawia się z gospodarzem 
obiektów w zakresie wykonania określonych zaleceń. Nawiązując do zachorowań na choroby 
powiedziała, że nie jest źle. Nie było chorób przeciwko, którym prowadzone są szczepienia. 
Jest bardzo dobra wyszczepialność dzieci, która wynosi 97,5 %. Jedna z przychodni została 
wyróżniona w konkursie „Szczepienia dobrodziejstwem ludzkości” za wysoki współczynnik 
100 % wyszczepienia dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień. Szczepienia ochronne 
realizuje się w 18 placówkach (l odział noworodkowy i 17 gabinetów szczepień lekarzy 
rodzinnych). Kończąc swoją wypowiedź poprosiła o pytania.  
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. 
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Wobec braku głosów w dyskusji 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 powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXVI/267/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia informacji 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
powiatu kościańskiego za 2004 r. została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 
do niniejszego protokołu. 
 
 
Przewodniczący Rady poprosił Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie 
o przekazanie swoim pracownikom podziękowania za dotychczasową działalność. Dodał, że 
jednogłośne przyjęcie powyższego sprawozdania wskazuje na wysoką ocenę, jaką radni 
wystawili kościańskiej inspekcji oraz innym pracownikom Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
Następnie ogłosił kilkuminutową przerwę. 
 
Przewodniczący Rady po przerwie wznowił obrady Rady. 
 
 
9/4 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie radni 
otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że zmiany wprowadzono w wyniku zmian przepisów. Projekt 
uchwały ma charakter porządkowy. Wprowadzono również zmiany w strukturze organizacyjnej 
Starostwa. W związku ze zwiększeniem obowiązków Pełnomocnika Starosty ds. Integracji 
Europejskiej związanych z przygotowywaniem coraz większej liczby wniosków proponuje się 
utworzyć Biuro do Spraw Integracji Europejskiej. Kierować nim będzie Pełnomocnik Starosty 
Pan Mirosław Woźniak. Pracować w nim będzie troje stażystów. Jeżeli się sprawdzą to zostaną 
zatrudnieni. Z Wydziału Organizacyjnego wydzielono Zespół Obsługi Prawnej. Rozszerzono 
zakres zadań Biura Kontroli o zadania audytora wewnętrznego. Jego zatrudnienie związane jest 
z tym, że budżet powiatu kościańskiego przekroczy 35.000.000 zł. W takim przypadku jest 
ustawowy obowiązek zatrudnienia audytora. Zacznie on pracować po zrealizowaniu budżetu 
powiatu w 2005 roku. Dodał, że zgodnie z życzeniem radni otrzymali egzemplarz regulaminu, 
w którym zaznaczono wszystkie zmiany. Następnie poprosił o podjęcie przedstawionej 
uchwały.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady 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 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. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXVI/268/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
9/5 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 otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości 

przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz nieplanowaną sprzedażą nieruchomości i 
przeniesieniem niewykonanych w roku 2004 dochodów z tytułu inwestycji 
współfinansowanych z programu SAPARD, w projekcie uchwały proponuje się 
dokonać następujących zmian w budżecie: 
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 640.053 zł, 
- zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej - 433 zł, 
- zwiększenie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 

kwotę 35.439 zł, 
- wzrost dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o 

kwotę 74.715 zł, 
- wprowadzenie do budżetu po stronie dochodów środków SAPARD w wysokości 

493.548 zł za współfinansowanie budowy drogi powiatowej Bielewo - Bieżyń. 
Wydatki budżetu powiatu zostają zmienione następująco: 
- zmniejszona zostaje rezerwa oświatowa o kwotę 235.918 zł. Po zmianie w rezerwie 

pozostaje 114.082 zł, 
- utworzona zostaje rezerwa inwestycyjna na zadania drogowe - 50.000 zł, 
- kwota 150.000 zł zapisana w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przeznaczona zostaje na rozbiórkę 
budynków na działce nr 1873/1 przy ul. Nadobrzańskiej w Kościanie. 

 

2) Na podstawie porozumienia zawartego dnia 08.12.2004 r. pomiędzy Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych i Administracji a Powiatem Kościańskim w sprawie realizacji 
zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy 
danych prowadzonej przez Starostę do budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków 
w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe zostaje 
wprowadzona kwota 9.360 zł. Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na 
konwersację i weryfikację danych, która służy poprawie jakości danych zgromadzonych 
w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Środki były zapisane w budżecie powiatu na rok 2004 
jednak do końca ubiegłego roku nie spłynęły. 

3) W związku z przedłużonym terminem wymiany praw jazdy i zwiększoną liczba 
wydawanych wniosków zwiększone zostają wydatki na druki praw jazdy oraz dochody w 
budżecie powiatu o kwotę 26.558 zł. 
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4) W związku z przystąpieniem Powiatu Kościańskiego do projektu realizowanego w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 – 
Perspektywy dla młodzieży, Schemat b) – Promocja aktywności zawodowej młodzieży, w 
budżecie powiatu na rok 2005 zapisane zostają środki w wysokości 151.064 zł w dziale 853 
– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy 
pracy.  Program stanowi załącznik nr 3 do niniejszego projektu uchwały 

5) Zgodnie z planowym przeznaczeniem zadań, środki zapisane w dziale 921 - Kultura i 
ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność, zostają 
przeniesione do rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury. 

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 powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXVI/269/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 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 10 do niniejszego protokołu. 
 
9/6 Uchwała w sprawie wyboru banku sprawującego obsługę bankową Powiatu Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wyboru banku sprawującego obsługę bankową Powiatu Kościańskiego radni otrzymali 
w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch poinformowała, że uchwałą Nr XXXIX/320/02 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2002 r. bankiem sprawującym obsługę bankową 
Powiatu Kościańskiego wybrany został Bank Spółdzielczy w Kościanie. Skutkiem podjętej 
uchwały była umowa zawarta w dniu 29 kwietnia 2002 r. na okres trzech lat od daty jej 
podpisania. W związku z tym, konieczny stał się wybór banku obsługującego Powiat Kościański 
na kolejny okres czasu. Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o finansach publicznych bankową 
obsługę jednostki samorządu terytorialnego sprawuje bank wybrany przez organ stanowiący danej 
jednostki w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. W myśl art. 32 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych podstawą ustalenia wartości 
zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od 
towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. W myśl art. 34 ust. 
1 ustawy, podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi powtarzające się okresowo jest 
łączna wartość zamówień na usługi należące do tej samej kategorii określonej we Wspólnym 
Słowniku Zamówień, udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku 
budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług oraz prognozowanego 
na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Zgodnie 
z ust.4 art. 34 cytowanej wyżej ustawy, jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne 
usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia. 
Oznacza to, iż przy ustalaniu wartości zamówienia na usługi bankowe należy wziąć pod uwagę 
łączny koszt obsługi bankowej poniesiony przez powiat w 2004 roku. Wszystkie usługi 
świadczone przez Bank Spółdzielczy w Kościanie w roku 2004 były świadczone bezpłatnie. 
Mając, więc na uwadze treść art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, mówiącą, iż 
ustawy tej nie stosuje się do zamówień, których wartość bez podatku VAT nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000 EURO, tj. kwoty 24.280,80 zł, odstąpiono od 
wszczynania procedur określonych w Prawie zamówień publicznych. W związku z powyższym 
Zarząd Powiatu proponuje podpisać umowę kontynuującą dotychczasową umowę z Bankiem 
Spółdzielczym w Kościanie. 
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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 powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXVI/270/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie wyboru banku sprawującego 
obsługę bankową Powiatu Kościańskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
9/7 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Powiatowy Ośrodek Karier w 

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

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie” 
opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 
Działanie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży, Schemat b) – Promocja aktywności zawodowej 
młodzieży, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Pełnomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej poinformował, że w związku z pozytywnym 
rozpatrzeniem wniosku związanego z utworzeniem Powiatowego Ośrodka Karier w Kościanie 
konieczne jest podjęcie powyższej uchwały. Ośrodek mieścić się będzie przy ul. Młyńskiej. 
Następnie powiedział, że celem projektu jest wsparcie młodych bezrobotnych do 25 roku życia, 
pozostających bez pracy przez okres do 24 miesięcy, zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Kościanie. Projekt przewiduje stworzenie indywidualnego planu kariery 
edukacyjnej i zawodowej dla 60 bezrobotnych pod opieką doradcy zawodowego, psychologa i 
pedagoga. W oparciu o rezultaty poradnictwa zawodowego bezrobotni zostaną skierowani na 
kursy zawodowe oraz szkolenie przygotowujące ich do założenia własnej firmy. 
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 powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXVI/271/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie przystąpienia do realizacji 
projektu „Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie” opracowanego w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 – Perspektywy dla 
młodzieży, Schemat b) – Promocja aktywności zawodowej młodzieży, finansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
9/8 Uchwała w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dotację z Europejskiego 

Funduszu Społecznego na realizację projektu „Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie” w 
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 – 
Perspektywy dla młodzieży, Schemat b) – Promocja aktywności zawodowej młodzieży. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dotację z Europejskiego Funduszu 
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Społecznego na realizację projektu „Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie” w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 – Perspektywy 
dla młodzieży, Schemat b) – Promocja aktywności zawodowej młodzieży radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Pełnomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej poinformował, że w celu zagwarantowania 
prawidłowego wydatkowania środków, zgodnie z zapisami dokumentów programowych, 
niezbędne jest zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o finansowanie projektu w formie 
weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji. 
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 powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXVI/272/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zabezpieczenia prawidłowej 
realizacji umowy o dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu 
„Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży, Schemat b) – 
Promocja aktywności zawodowej młodzieży została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
9/9 Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku 
pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”; Działanie 1.2 „Perspektywy dla młodzieży”. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji 
zawodowej i społecznej”; Działanie 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie poinformowała, że przygotowywany projekt 
kierowany jest do bezrobotnej młodzieży, tj. osób poniżej 25 roku życia zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie krócej niż 24 miesiące. W ramach projektu, w celu 
przezwyciężenia złej sytuacji młodych ludzi na rynku pracy założono realizowanie poradnictwa 
zawodowego mającego na celu zmotywowanie ludzi młodych do dużej aktywności na rynku 
pracy, szkoleń umożliwiających uzyskanie nowych i podnoszenie już posiadanych kwalifikacji, 
staży zapewniających zdobycie jakże ważnego, pierwszego doświadczenia zawodowego oraz 
udzielanie bezzwrotnych środków osobom zainteresowanym podjęciem własnej działalności 
gospodarczej.  W ramach projektu Powiatowy Urząd Pracy planujemy pozyskać środki w 
wysokości 622.000 zł. Z tego 500.000 zł będzie do wykorzystania w tym roku, a  122.000 zł 
będą do wykorzystania w 2006 roku. Konieczne jest włożenie wkładu własnego przez 
projektodawcę w wysokości 27,4% ogólnej wartości projektu. Założono, iż niniejszy wkład 
własny stanowić będą wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie 
zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji i podróży pracowników, koszty 
dotyczące działań promocyjnych oraz wysyłki korespondencji.. 
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 powyższej uchwały. 
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W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXVI/273/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia projektu 
opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; 
Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”; Działanie 
1.2 „Perspektywy dla młodzieży została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 
do niniejszego protokołu. 
 
9/10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku 
pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”; Działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie 
długotrwałego bezrobocia”, schemat A „Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych”. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji 
zawodowej i społecznej”; Działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego 
bezrobocia”, schemat A „Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych” 
radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie poinformowała, że projekt skierowany jest 
do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia zagrożonych bezrobociem długotrwałym  i 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie krócej niż 24 miesiące.  W 
ramach projektu planuje się podjęcie szeregu inicjatyw na rzecz wsparcia w/w  grupy osób, 
poprzez poradnictwo zawodowe, szkolenia, przygotowanie zawodowe oraz udzielanie 
bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach projektu Powiatowy 
Urząd Pracy w Kościanie planuje pozyskać środki w wysokości 580.000 zł. Z tego 400.000 zł 
będzie wykorzystane w 2005 roku, a 180.000 będzie wykorzystane w 2006 roku. Zgodnie z 
założeniem projektu projektodawca musi mieć swój wkład własny  w wysokości 26,3 % całej 
wartości projektu. Wkład własny stanowić będą wynagrodzenia pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kościanie zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji i podróży 
pracowników, koszty dotyczące działań promocyjnych, wysyłki korespondencji oraz cześć 
wydatków poniesionych w związku z realizacją aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.  
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 powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXVI/274/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia projektu 
opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; 
Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”; Działanie 
1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”, schemat A „Wspieranie osób 
bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych” została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
 
 
 
 
9/11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXI/207/04 z dnia 

21.09.2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów 
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szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach Działania 2.2. 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXI/207/04 z dnia 21.09.2004 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” Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych poinformowała, że Rada Powiatu w dniu 21 
września 2004 roku uchwaliła Regulamin  przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach Działania 2.2 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. W § 4 ust.1 regulaminu 
ustaliła, że stypendium przyznaje się na okres dziesięciu miesięcy, tj. od 1 września 2004 r. do 
30 czerwca 2005 r. Zgodnie z decyzją Ministra Gospodarki i Pracy  wydatki personelu 
zatrudnionego w jednostkach samorządowych nie mogą być finansowane ze środków 
otrzymanych na projekt. W związku z tym zapisaną kwotę w wysokości 1750 zł na 
wynagrodzenia osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Kościanie obsługujących 
projekt Zarząd Powiatu proponuje przeznaczyć na dodatkowe stypendia. Jednakże ze względu 
na ich wysokość oraz okres krótszy niż przewidywany w  Regulaminie konieczne jest 
wprowadzenie zmiany w przytoczonym wyżej paragrafie Regulaminu przyznawania 
stypendiów. Zmiana ta umożliwi przyznanie stypendium dla 2 kolejnych osób z listy uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych spełniających kryteria formalne do jego wypłaty. 
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 powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXVI/275/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 
Kościańskiego Nr XXI/207/04 z dnia 21.09.2004 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” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
9/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 

15 lutego 2005 r. 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 zmiany uchwały Nr XXV/252/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 r. 
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. 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych poinformowała, że zmiany zaproponowane 
w powyższym projekcie uchwały oraz projekcie uchwały wymienionym w punkcie 9/13 
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wynikają z wejścia w życie w dniu 9 lutego 2005 roku nowego rozporządzenia w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Rozporządzenie to na 
mocy § 13 uchyliło rozporządzenie z dnia 11 maja 2000 r., na które powoływano się w uchwale 
Nr XXV/252/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 roku oraz w uchwale 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. Biorąc powyższe pod uwagę, niezbędne jest dostosowanie zapisów 
tych uchwał do przepisów  zawartych w akcie wyższego rzędu.  
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 powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXVI/276/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/05 
Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 r. 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 17 do niniejszego protokołu. 
 
9/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/255/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 

15 lutego 2005 r. 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 zmiany uchwały Nr XXV/255/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 r. 
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. 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych poinformowała, że omawiając oba projekty 
uchwał nie powiedziała, iż uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 stycznia 2005 r. 
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 powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXVI/277/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/255/05 
Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 r. 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 18 do niniejszego 
protokołu. 
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9/14 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 

2004 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2004 roku radni 
otrzymali przed sesją. Następnie o zabranie głosu poprosił Przewodniczącego Komisji. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że 
sprawozdanie z działalności Komisji zostało jednogłośnie przyjęte przez członków Komisji. 
Następnie w imieniu Komisji wniósł o podjęcie powyższej 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 XXVI/278/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 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 19 do niniejszego protokołu. 
 
9/15 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 

2004 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2004 roku radni 
otrzymali w materiałach do sesji. Następnie o zabranie głosu poprosił Przewodniczącego 
Komisji. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
sprawozdanie z działalności Komisji zostało jednogłośnie przyjęte przez członków Komisji. 
Następnie w imieniu Komisji wniósł o podjęcie powyższej 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 XXVI/279/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2004 roku została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
9/16 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2004 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Rozwoju Gospodarczego w 2004 roku radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie o 
zabranie głosu poprosił Przewodniczącego Komisji. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że sprawozdanie z działalności Komisji zostało jednogłośnie 
przyjęte przez członków Komisji. Następnie w imieniu Komisji wniósł o podjęcie powyższej 
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 XXVI/280/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
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działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2004 roku 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
 
10. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady, w związku z tym, iż odpowiedzi na pytania zostały udzielone 
zaproponował przejść do następnego punktu obrad.   
 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. Nie było, więc poinformował: 
- wszystkich obecnych, iż sesja absolutoryjna odbędzie się 26 kwietnia 2005 roku. 
- że w dniu dzisiejszym radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych, które wraz z 

kserokopiami PIT-ów należy złożyć do 30 kwietnia 2005 roku w Biurze Rady. Zaznaczył, 
że w razie potrzeby pracownicy skserują i poświadczą o zgodności przedłożone druki PIT-
ów. 

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji 
Świąt Wielkanocnych. Powiedział, że: „w imieniu Panów Wiceprzewodniczących i własnym 
złożę Państwu Radnym i zaproszonym gościom, Panom Starostom, Zarządowi, pracownikom 
Starostwa i przedstawicielom Prasy serdeczne życzenia. Najpierw na czas Wielkiego Tygodnia i 
przeżywania Tridum Paschalnego o ufności w wierze i nadziei, że to co nam dziś wydaje się 
cierpieniem, trudnym doświadczeniem w perspektywie mijającego czasu okaże się bardzo 
pozytywnym przeżyciem i zwycięstwem. Niech same Święta Wielkiej Nocy będą dniem radości 
przebywania z bliskimi, a świąteczny stół przyniesie wytchnienie i spokój. Niech te szczególne 
Święta napełnią nas równocześnie nowymi siłami sprzyjając naszym wspólnym 
zamierzeniom.”.  
Następnie zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
 
12. Zakończenie. 

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