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PROTOKÓŁ NR XXVII/05 
 
z XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2005 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
19.40. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
1. Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Pan Edward 
Strzymiński. Powitał wszystkich radnych przybyłych na sesję, zaproszonych gości, 
mieszkańców powiatu, Pana Starostę, członków Zarządu, pracowników Starostwa i jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz przedstawicieli prasy. Następnie zwrócił uwagę na zdarzenie, 
które miało miejsce 2 kwietnia 2005 roku. Na zdarzenie, które dotknęło cały świat, a szczególnie 
Polaków. W tym dniu zakończył swoją wędrówkę ziemską Papież Jan Paweł II Wielki. 
Zaproponował chwilą milczenia uczcić pamięć Wielkiego Polaka oraz uznać prawdy, które 
głosił. Po uczczeniu pamięci Ojca Św. Przewodniczący Rady stwierdził, że na 19 radnych w 
sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi więcej niż połowę ogólnej liczby radnych i zgodnie z § 
27 ust. 1 Statutu Powiatu Kościańskiego podejmowane uchwały będą prawomocne. Radna 
Urszula Iwaszczuk przekazała informację, iż spóźni się na dzisiejszą sesję. 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 XXVII sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z 
problematyką posiedzenia. Następnie powiedział, że w dniu 21 kwietnia 2005 roku zwrócił się 
do niego Zarząd Powiatu Kościańskiego z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad 
punktu 8/11 związanego z podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie 
zaopiniowania projektu konkursowego pod nazwą „Równe szanse, równy dostęp 2005”. W 
związku z powyższym zarządził głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad w/w sprawy. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, wniosek Zarządu Powiatu o 
wprowadzenie do porządku obrad XXVII sesji Rady punktu 8/11 związanego z podjęciem 
uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zaopiniowania projektu konkursowego pod 
nazwą „Równe szanse, równy dostęp 2005” został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zapytał o inne wnioski lub uwagi do porządku obrad. Nie było, więc 
zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, porządek obrad XXVII sesji Rady 
Powiatu Kościańskiego po zmianach został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zaproponował przystąpić do realizacji porządku obrad obejmującego: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu. 
4. Informacja przewodniczącego rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
7. Zapytania radnych. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego,  
2) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2004 

roku, 
3) przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego powiatu kościańskiego na lata 2004 – 2013, 
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4) przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

5) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, 

6) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, 

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

8) zatwierdzenia projektu „Aktywnie działam, osiągam niezależność. System wsparcia 
młodzieży Powiatu Kościańskiego” opracowanego w ramach SPO RZL; Priorytet 1 
„Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”; Działanie 1.2 
„Perspektywy dla młodzieży”, 

9) zatwierdzenie projektu „Pokonam trudności, odmienię swój los. Program wsparcia 
bezrobotnych z Powiatu Kościańskiego” opracowanego w ramach SPO RZL; Priorytet 1 
„Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”; Działanie 1.3 
„Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”, 

10) wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie środka trwałego, 

11) zaopiniowania projektu konkursowego pod nazwą „Równe szanse, równy dostęp 2005”. 
9. Odpowiedzi na zapytania. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
11. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z XXVI sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XXVI sesji Rady Powiatu się zapoznał i 
stwierdza, iż odzwierciedla on w pełni przebieg obrad poprzedniej sesji. Następnie zgodnie z § 
38 pkt 4 Statutu Powiatu Kościańskiego zarządził głosowanie nad jego przyjęciem bez 
odczytywania.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, protokół z XXVI sesji Rady Powiatu 
Kościańskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że informację o jego czynnościach w okresie 
międzysesyjnym radni otrzymali w materiałach do sesji. Informacja stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do złożonego 
sprawozdania. Wobec braku głosów w dyskusji zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad. 
 
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał 
Rady Powiatu radni otrzymali w materiałach do sesji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do złożonego 
sprawozdania. 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 
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niniejszego protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do złożonego 
sprawozdania.  
Radny Jerzy Dolata zainteresował się wynikiem przetargu, o którym mowa w uchwale nr 
123/395/05 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Zaznaczył, że w sprawozdaniu zapisano, że 
otwarcie ofert odbyło się w dniu 11 kwietnia 2005 roku. Następnie poprosił o przedstawienie 
zadań, które realizować będą stowarzyszenia za środki uzyskane w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Zarząd Powiatu. Dodał, że chodzi mu o Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Oddział w Kościanie, które otrzymało dotację w wysokości 4.100 zł oraz 
Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” w Kościanie, które otrzymało dotację w wysokości 6.207 zł. Na 
zakończenie poprosił o przybliżenie kwestii związanej z informacją o planie zamówień 
publicznych na 2005 rok Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, z 
wyłączeniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie. 
Pan Wicestarosta poinformował, że rozstrzygnięcie przetargu na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, którego kosztorys wstępny 
opiewał na kwotę 120.000 zł, faktycznie nastąpiło w dniu 11 kwietnia 2005 roku. Zadanie to 
wykona firma z Leszna za kwotę około 89.000 zł. Zaznaczył, że realizowane zadanie jest 
związane z zadaniem realizowanym przez gminę Śmigiel. Nawiązując do drugiej sprawy 
poinformował, że w budżecie powiatu pozostały wole środki na realizację określonych zadań 
zlecanych organizacją pożytku publicznego w drodze ogłoszonego konkursu. W związku z 
powyższym Zarząd Powiatu postanowił ogłosić drugi konkurs, by wzięły w nim udział również 
te organizacje, które swoich ofert nie złożyły w pierwszym terminie. Takimi organizacjami były 
m.in. w/w Stowarzyszenia. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej Zarząd przyznał 
Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddziałowi w Kościanie dotację na realizację 
następujących zadań: 
- organizację rajdu turystycznego „40 Kościańska Jesień nad Obrą”- teren powiatu 

kościańskiego z metą w Racocie, 
- organizację rajdu turystycznego „28 Rajd Kolarski im. D. Chłapowskiego”- teren powiatu 

kościańskiego z metą w Turwi, 
- odnowienie szlaków turystycznych na terenie powiatu kościańskiego: uzupełnienie i 

renowację znaków, 
- organizację i przeprowadzenie szkolenia kadry programowej Oddziału PTTK w Kościanie. 
Natomiast Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” w Kościanie otrzymało dotację na: 
- zorganizowanie wycieczki krajoznawczo-koncertowej, podczas której realizowany będzie 

program koncertowy, propagowane będą pieśni chóralne kompozytorów polskich i 
zagranicznych wśród turystów, 

- upowszechnianie muzyki chóralnej wśród społeczeństwa i młodzieży. 
Następnie nawiązując do trzeciej sprawy, którą interesował się Radny Jerzy Dolata 
poinformował, że jednostki organizacyjne powiatu przedkładają plan zamówień publicznych. 
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie nie przedłożył planu, ponieważ zadania w tej jednostce 
w większości realizowane są od II kwartału.   
Radny Jerzy Dolata zainteresował się, co jest w tych planach, co poszczególne jednostki planują.  
Pan Wicestarosta poinformował, że w planie zapisano m.in. zakup energii cieplnej, elektrycznej, 
czy zakup żywności dla domów pomocy społecznej. Zaznaczył, że trudno jest wszystko 
wymienić. 
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że interesuje go, co zawierają plany jednostek. Dodał, że kwestię 
tą wyjaśni na Komisji Rady. 
Radny Karol Malicki nawiązując do podjętej uchwały nr 125/401/05 w sprawie umorzenia 
wierzytelności zainteresował się, dlaczego Zarząd podjął taką decyzję. 
Pan Starosta poinformował, że uchwała dotyczy umorzenia wierzytelności związanych z 
niezapłaceniem dzierżawy m.in. za lokal mieszkalny użytkowany przez byłego pracownika ZSP 
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w Nietążkowie. Sytuacja rodziny zajmującej ten lokal jest trudna, gdyż rodzina ta jest niepełna. 
Wcześniej były w tej rodzinie problemy z alkoholem, a w chwili obecnej należności są 
regulowane na bieżąco. Zarząd po zapoznaniu się z trudną sytuacją rodziny, na wniosek 
Dyrektora ZSP w Nietążkowie, oraz po zaciągnięciu opinii Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Śmiglu podjął decyzje o umorzeniu wierzytelności, które powstały w latach 2001 – 
2003. 
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 poinformował, że Gazeta Prawna wydała atlas turystyczny, w którym 
przedstawiono sąsiadujące powiaty. Nie mówi się w nim jednak o powiecie kościańskim i 
Kościanie. Zainteresował się, czy w powiecie nie ma ciekawych obiektów godnych wyróżnienia. 
Następnie zainteresował się, czy wydawca lub redakcja Gazety kontaktowała się ze Starostwem 
w sprawie przedstawienia powiatu kościańskiego w wydawanym atlasie. 
Pan Starosta poinformował, że Gazeta Prawna prowadzi różnego rodzaju działalność. Zajęła się 
również tą kwestią. Zaznaczył, że pierwszy raz słyszy, iż Gazeta Prawna wydała atlas 
turystyczny. Stwierdził, że pytanie radnego o ciekawe obiekty było pytaniem retorycznym, gdyż 
na terenie powiatu jest mnóstwo atrakcji turystycznych. Zarząd prowadzi działania mające na 
celu ich przedstawienie. Wydawane są biuletyny, mapy oraz realizowane są inne zadania z tym 
związane. Dodał, że nie przypomina sobie, by wydawca Gazety Prawnej kontaktował się ze 
Starostwem w sprawie wydania atlasu turystycznego.  
Radny Jerzy Dolata powiedział, że w atlasie zaznaczono wiele sąsiadujących z powiatem miast, 
a Kościana nie. Stąd było jego pytanie. 
Przewodniczący Rady stwierdził, iż można sprawdzić, w jaki sposób „rodziło” się wydanie tego 
atlasu. Wobec braku innych pytań zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
8/1 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych Rada Powiatu rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły i 
podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. Sprawozdanie z wykonania 
budżetu powiatu kościańskiego za rok 2004 Zarząd Powiatu Kościańskiego przekazał 
Przewodniczącemu Rady w dniu 16 marca 2005 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. Powyższe sprawozdanie zostało przekazane radnym Rady Powiatu 
Kościańskiego. Następnie o zabranie głosu poprosił Pana Starostę. 
Na sale obrad przybyła Radna Urszula Iwaszczuk. W dalszej części obrad uczestniczyło 19 
radnych. 
Pan Starosta powiedział, że budżet to plan dochodów i wydatków. Pomimo oczywistych 
możliwości finansowania wydatków przychodami to dochody w budżecie determinują poziom 
wydatków. Miniony rok 2004 to rok wzrostu realizacji dochodów. W porównaniu z rokiem 2003 
wykonane dochody były większe o 5.350.000 zł. Porównując koniec roku z planem określonym 
w uchwale budżetowej wzrost dochodów wyniósł 3.464.000 zł. W roku 2004 pozyskano 
dodatkowe środki zewnętrzne: 
- z programu SAPARD – 791.000 zł, 
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 960.000 zł, 
- z Totalizatora Sportowego – 200.000 zł, 
- ze zwiększonej subwencji ogólnej 406.000 zł, 
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- z pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 165.000 zł na drogi 
powiatowe i 75.000 zł na zakup samochodu dla Policji.  

Razem dało to kwotę 2.600.000 zł. Następnie zwrócił uwagę, że w 2004 roku w sposób znaczący 
zmieniła się struktura dochodów powiatu. Był to pierwszy rok bez subwencji drogowej, ale ze 
zwiększonym udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziałem w podatku od 
osób prawnych. Ponieważ udział w podatkach dochodowych stanowi dochód własny samorządu, 
stąd zmiana w podstawowych wskaźnikach udziału dochodów własnych z 11,86 % w 2003 roku 
do 28,41 % w roku 2004. Wpływ na taki poziom tego wskaźnika miało również wyjątkowo 
korzystne wykonanie w roku 2004 dochodów z opłat komunikacyjnych. Przychody powiatu 
zrealizowano w kwocie 3.410.000 zł. W marcu dokonano podziału nadwyżki budżetowej w 
kwocie 791.000 zł, a w III kwartale wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 2.500.000 zł. 
Budżet został również zasilony częściowo umarzalnymi pożyczkami z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 119.000 zł. Tak zrealizowane dochody i 
przychody w budżecie powiatu pozwoliły wykonać wydatki w kwocie 34.114.000 zł. W 
stosunku do uchwały budżetowej wydatki wzrosły o 5.075.000 zł. Stwierdził, że rok 2004 w 
budżecie był szczególny zważywszy na poziom wydatków majątkowych, które osiągnęły 
wskaźnik 19,01 %, a kwotowo wyniosły 6.486.000 zł. Na sumę tą złożyły się wydatki: 
- na drogi powiatowe w wysokości 3.861.000 zł, w tym 2.975.000 zł na zadania 

dofinansowane z programu SAPARD, 
- na budowę Centrum Sportu i Rehabilitacji w wysokości 1.944.000 zł, 
- na inne zadania w wysokości 681.000 zł, tj. przebudowa kotłowni przy poradni w Śmiglu, 

remont siedziby Starostwa przy ul. Gostyńskiej, zakup nieruchomości przy ul. 
Nadobrzańskiej, remont komendy Policji. 

Dodał, że w roku 2004 przeprowadzono remonty w szkołach prowadzonych przez powiat, np. w 
ZSP w Nietążkowie wyremontowano aulę, w ZSP w Kościanie wyremontowano ciąg 
komunikacyjny, a w LO w Śmiglu przebudowano drewnianą klatkę schodową. Realizacja tych 
zadań pozwoliła, chociaż w części zmienić oblicze tych placówek. W tym roku również 
udzielono z budżetu powiatu dotację Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 
kwocie 50.000 zł. Na zakończenie powiedział, że wykonany budżet roku 2004 w jego odczuciu 
oraz całego Zarządu jest budżetem dobrym, zapewniającym prawidłową realizację zadań przez 
samorząd powiatowy, ale też budżetem rozwojowym. Rok 2004 zakończył się nadwyżką w 
wysokości około 1.800.000 zł, której podziałem Rada zajmie się w dalszej części obrad. 
Następnie poprosił o pozytywną ocenę i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatowi 
Kościańskiemu. 
Przewodniczący Rady powiedział, że przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2004 rok uzyskało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w dniu 12 kwietnia 2005 
roku na podstawie, której sporządzono wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. 
Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji o 
wykonaniu budżetu w roku 2004. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek przedstawił opinię Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego z prac nad oceną wykonania budżetu przez Zarząd 
Powiatu Kościańskiego w 2004 roku. Opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie 
wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek przedstawił wniosek Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiemu. Wniosek 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie 
uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącej 
wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Kościańskiego z wykonania budżetu powiatu. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek przedstawił uchwałę nr SO 
20/6/A/Ln/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 
kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Kościańskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kościańskiego z tytułu 
wykonania budżetu powiatu za 2004 rok. Kserokopia uchwały RIO stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przekazane 
przez Zarząd Powiatu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w celu zaopiniowania. 
W związku z powyższym poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie uchwały składu 
orzekającego RIO w Poznaniu dotyczącej wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
powiatu kościańskiego za rok 2004. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch przedstawiła uchwałę nr SO 20/5/S/LN/2005 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2005 roku w 
sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym w dniu 25 marca 2005 roku sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za rok 2004. Kserokopia uchwały RIO stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu 
kościańskiego za rok 2004. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Gospodarczego.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione 
sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kościańskiego za rok 2004. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu 
kościańskiego za rok 2004. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem z 
wykonania budżetu powiatu kościańskiego za rok 2004. 
Radna Urszula Iwaszczuk powiedziała, że w imieniu Klubu Radnych Forum Demokratycznego 
chciałaby pogratulować realizacji budżetu w pięknym stylu z uwagą, iż po ich stronie jest trochę 
zasługi, bo aktywnie pilnowali Zarząd.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XXVII/281/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu Kościańskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 
10 do niniejszego protokołu. 
Pan Starosta podziękował za udzielenia absolutorium Zarządowi. Stwierdził, że takie wykonanie 
budżetu nie jest wyłącznie zasługą Zarządu. Podziękował Radzie za dotychczasową współpracę, 
konstruktywną krytykę i kontrolę. Podziękował za współpracę Pani Skarbnik, która jest osobą 
bardzo, bardzo ważną w pracach Zarządu. Za jej kompetencje, skrupulatność i trzeźwą ocenę. 
Podziękował pracownikom Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Powiedział, że 
Zarząd wytycza kierunki, a Starostwo i jednostki uczestniczą w ich realizacji.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę. 
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i zaproponował przejść do następnego 
punktu obrad.  
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8/2 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w 2004 roku. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2004 
roku radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o zabranie głosu Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów.  
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Pani Ewa Szymczak poinformowała, że jak co roku 
stosownie do postanowień art. 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i 
konsumentów Rzecznik zobowiązany jest złożyć Radzie Powiatu sprawozdanie ze swojej 
działalności w roku poprzednim. W przedłożonym Radzie sprawozdaniu starała się w sposób 
bardzo szczegółowy przedstawić realizację ustawowych zadań rzecznika konsumentów. Mając 
na uwadze powyższe chciałaby zasygnalizować to co najważniejsze. Rzecznik powołany został 
uchwałą Rady Powiatu i działa na terenie powiatu kościańskiego. Rzecznik przyjmuje 
interesantów w każdą środę w godzinach od 10.00 do godz. 15.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22. Zadania Rzecznika określone zostały w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Do zadań Rzecznika w 
szczegółowości należy: 
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów, 
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w 

zakresie ochrony interesów konsumentów, 
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, 
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji 

Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi. 
Ponadto Rzecznik może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz 
wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów 
konsumentów. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest 
oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o 
wykroczenia. Powiedziała, że w roku 2004 do Rzecznika w ramach pełnionych dyżurów 
zwróciło się ogółem 220 konsumentów. Z tej ogólnej liczby Rzecznik udzielił porad i informacji 
bezpośrednio 180 osobom, a 48 spraw zostało załatwionych korespondencyjnie. Tematyka oraz 
zakres udzielonych porad obejmowała tak jak w latach ubiegłych naruszenie szeroko pojętych 
uprawnień konsumentów, a ściślej rzecz biorąc chodzi o odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu 
niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, określoną przepisami ustawy o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianami kodeksu cywilnego. Ponadto chodzi o 
naruszenie uprawnień z tytułu gwarancji oraz wadliwego wykonania umów. Oprócz udzielenia 
informacji i porad, w związku ze zgłaszanymi problemami, Rzecznik podjął następujące 
działania: 
- w 48 przypadkach wystąpił pisemnie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i 

interesów konsumenckich wzywając do działania zgodnego z prawem, 
- w 20 przypadkach przygotował konsumentom pisma i wezwania kierowane do 

przedsiębiorców naruszających ich uprawnienia, 
- w 15 przypadkach skierował konsumentów do Polubownego Sądu Konsumenckiego w 

Lesznie celem złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przed takim sądem,  
- w 20 przypadkach przygotował konsumentom pozwy sądowe o zapłatę w postępowaniu 

upominawczym, 
- w 35 przypadkach przygotował konsumentom pisma i wezwania odstępujące od umowy albo 

żądające obniżenia wynagrodzenia, zaadresowane do przedsiębiorców naruszających ich 
uprawnienia. 

Jak co roku Rzecznik pozytywnie ocenia współpracę i możliwości telefonicznych konsultacji z 
służbami prawnymi Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu, 
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Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Delegatura w Lesznie oraz Stowarzyszenia 
Konsumentów Polskich w Warszawie. W okresie sprawozdawczym Rzecznik odbył jedno 
spotkanie z uczniami szkół ponadgimnazjalnych z kandydatami do uczestnictwa w II 
Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej. Ponadto Rzecznik zorganizował i 
przeprowadził konkurs powiatowy II Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. 
Podsumowując stwierdziła, że stały wzrost liczby udzielanych przez rzecznika porad, 
interwencji wobec przedsiębiorców i wytoczonych pozwów wskazuje, iż przedmiotowa 
instytucja staje się coraz bardziej popularna i zapotrzebowanie na nią stale wzrasta. Ponadto 
oprócz wzrostu ilości spraw wzrósł także ich ciężar gatunkowy i stopień skomplikowania. 
Następnie poprosiła o zgłaszanie pytań. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. 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. 
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 18 radnych, uchwała nr XXVII/282/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2004 roku została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady podziękował Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów za 
dotychczasową działalność. Następnie zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
 
8/3 Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego powiatu kościańskiego na lata 2004 

– 2013. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego powiatu kościańskiego na lata 2004 – 2013 radni 
otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  
Etatowy członek Zarządu Pan Kazimierz Dembny poinformował, że obowiązek opracowania i 
uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) nakłada Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR) przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 16 marca 2004 roku 
oraz Uzupełnienie do tego Programu. PRL jest dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o 
środki strukturalne Unii Europejskiej. Plan Rozwoju Lokalnego porządkuje proces inwestycyjny 
w powiecie kościańskim, optymalizuje zakres rzeczowy potrzeb inwestycyjnych w stosunku do 
możliwości finansowych, wskazuje źródła finansowania oraz ułatwia komunikację społeczną 
pomiędzy władzami Powiatu a społecznością lokalną poprzez włączenie jej w proces planowania 
rozwoju powiatu i stworzenie platformy informacyjnej o postępie prac. 
Bezpośrednim celem PRL jest zapewnienie koncentracji ograniczonych środków na 
strategicznych działaniach samorządu powiatu, zgodnie z opracowanym harmonogramem, 
uwzględniając przy tym przyjętą hierarchię zadań. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Kościańskiego obejmuje lata 2004-2013, z podziałem na dwa etapy realizacyjne: 
I etap realizacji obejmuje lata 2004-2006, 
II etap realizacji obejmuje lata 2007-2013. 
Przyjęcie perspektywy wieloletniej pozwoli samorządowi powiatu na wykorzystanie środków z 
funduszy unijnych również w kolejnych okresach programowania. Zgodnie z przyjętymi 
założeniami dokument będzie monitorowany i będzie podlegał okresowej weryfikacji. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Gospodarczego.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 
uchwały. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Radny Jerzy Dolata powiedział, że opracowany dokument jest niezbędny i bardzo ważny. Jednak 
po zapoznaniu się z tym dokumentem nasuwają się pewne wątpliwości. W związku z tym 
poprosił o informację, na jakim etapie są zadania ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego, które 
realizowane mają być w latach 2004 – 2006. Przykładem jest utworzenie w latach 2005 – 2006 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Poinformował, że przedstawiony Plan przedstawił na 
spotkaniu z mieszkańcami miasta Kościana. W chwili obecnej chciałby uzyskać informację:  
- o zakresie robót związanych z przebudową i modernizacją ul. Sierakowskiego i 

Koszewskiego w Kościanie, które zaplanowano na lata 2007 – 2013, 
- o miejscu, w którym odbudowane będą rowy przydrożne ze zjazdami i przepustami 

drogowymi przy przebudowie i modernizacji ciągu komunikacyjnego (ul. Kościuszki, 
Wrocławska, Wyszyńskiego, Kościelna, Rynek, Szczepanowskiego, Piłsudskiego, 
Poznańska) w Kościanie, 

- o miejscu, w którym zbudowany będzie tunel pod przejazdem kolejowym wielotorowym 
przy przebudowie i modernizacji ciągu komunikacyjnego (ul. Śmigielska, Surzyńskiego, pl. 
Żołnierza Polskiego, Młyńska, Łąkowa, Północna) w Kościanie, 

- jakie działania podjęto w roku 2004 w związku z zaplanowaną na lata 2004 – 2006 
modernizacją 170 km dróg powiatowych. 

Zainteresował się, czy realne jest wykonanie zadań w określonych Planie. Następnie powiedział, 
że w Planie zapisano, iż kluczową rolę w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu pełni 
Starosta Kościański. Do jego zadań należeć będzie bieżące kontrolowanie przebiegu realizacji 
projektów zawartych w Planie i ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia 
opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji projektu. Zapytał, czy takie działania były 
podejmowane przez Pana Starostę.  Następnie poinformował, że podczas obrad dwóch Komisji 
Rady wnioskował o zdjęcie tego tematu z porządku obrad, ponieważ należy się z 
przygotowanym Planem dokładnie zapoznać. Jego wnioski w obu przypadkach zostały 
odrzucone. W związku z powyższym zgłosił wniosek o ponowne skierowanie projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego powiatu kościańskiego na lata 2004 – 2013 pod 
obrady Komisji. Pozwoli to na dokładne przeanalizowanie tego dokumentu, ponieważ jego 
zdaniem nie wszyscy się z nim zapoznali. Jest w nim szereg spraw wymagających szerszego 
omówienia. 
Pan Starosta poinformował, że przygotowany dokument został przygotowany zgodnie z 
wytycznymi Rady Ministrów. Tworząc ten dokument nie kierowano się dowolnymi 
przesłankami. Następnie odnosząc się do pytań radnego Jerzego Dolaty poinformował, że Plan 
Rozwoju Lokalnego jest dokumentem strategicznym przedstawiającym planowane inwestycje. 
Jest to dokument otwarty, który będzie podlegał ciągłej modyfikacji. Nawiązując do kwestii 
poruszanych przez radnego Jerzego Dolatę poinformował, że środki na utworzenie Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego zabezpieczono w budżecie powiatu na 2005 rok. Planuje się, że 
zadanie to będzie sfinansowane z dwóch źródeł: dochodów własnych powiatu 85.300 zł i 
środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 255.920 zł. Łącznie 
planowane nakłady na rok 2005 pochłoną kwotę 341.220 zł. Na przygotowaniem wniosku 
pracuje Biuro ds. Integracji Europejskiej przy współpracy Komendanta Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej Kościanie, Komendanta Powiatowej Policji w Kościanie, Dyrektora 
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Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie oraz Pani Marii 
Olejniczak. 
Radny Jerzy Dolata zwrócił uwagę, że z informacji przedstawionych w Teleskopie wynika, iż 
funkcjonowanie CPR stoi pod znakiem zapytania. W Wielkopolsce ma ich być 5, w byłych 
miastach wojewódzkich. 
Pan Starosta poinformował, że pojawiają się różne wypowiedzi dotyczące tworzonej sieci centr. 
Nieszczęściem jest to, że różne poglądy na ten temat występują wśród organów administracji 
rządowej. Wojewoda ma jedną koncepcję, a Komendant Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej inną. Nie wiadomo jak to będzie wyglądało. W chwili obecnej obowiązuje 
dokument przyjęty przez Wojewodę Wielkopolskiego, w którym zapisano, że Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego ma być utworzone w Kościanie. Chciałby, aby Centrum to 
utworzone było do 2006 roku. Dodał, że w przypadku gdyby nie udało się pozyskać środków 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zadanie to realizowane będzie 
ze środków własnych powiatu. W następnych latach Centrum będzie uzupełniane o 
specjalistyczny sprzęt. Odpowiadając na pytanie o zakres robót związanych z przebudową i 
modernizacją ul. Sierakowskiego i Koszewskiego w Kościanie powiedział, że zadanie to 
realizowane będzie w latach 2007 – 2013. Wtedy też w dokumentacji projektowej zostanie 
przedstawiony pełen zakres robót. W chwili obecnej jest na to za wcześnie. Odpowiadając na 
pytanie związane z określeniem miejsca, w którym odbudowane będą rowy przydrożne ze 
zjazdami i przepustami drogowymi przy przebudowie i modernizacji ciągu komunikacyjnego w 
Kościanie powiedział, że będą one wykonane na ul, Poznańskiej. Nawiązując do budowy tunelu 
pod przejazdem kolejowym przy ul. Młyńskiej w Kościanie powiedział, że planowana jest 
modernizacja linii kolejowej Poznań – Wrocław. Samorządy oraz mieszkańcy na spotkaniu z 
projektantami mogli zapoznać się z planami modernizacyjnymi. Samorząd powiatu 
kościańskiego reprezentował Pan Kazimierz Dembny. Po zapoznaniu się z tymi planami 
przedstawiono opinię samorządy powiatowego, w której stwierdzono, iż korzystne będzie 
wybudowanie tunelu w tym miejscu. Zaznaczył, iż ma świadomość, że powiat za własne środki 
nie może zrealizować tego zadania. Dodał, że w latach 2007 – 2013 mają być większe środki 
unijne przeznaczone na realizację zadań na drogę. Być może uda się pozyskać środki na ten cel. 
Nawiązując do kwestii planowanej modernizacji dróg powiatowych w latach 2004 – 2006 
powiedział, że w budżecie powiatu na rok 2004 zabezpieczono środki w wysokości 400.000 zł 
na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej związanych z realizacją tych zadań. 
Opracowano już dokumentację dla 6 z 8 zadań. Po przyjęciu Planu Rozwoju Lokalnego zostaną 
zakończone prace nad przygotowaniem studium wykonalności projektów oraz raportu 
oddziaływania na środowisko. Po ich wykonaniu Zarząd będzie mógł złożyć wniosek związany z 
dofinansowaniem zadań realizowanych na drogach powiatowych w latach 2004 – 2005. W 
przypadku, gdy powiat nie uzyska środków na dofinansowanie tych zadań Rada Powiatu będzie 
musiała się zastanowić, co dalej. Zarząd wtedy wypracuje jakąś propozycję, którą przedstawi do 
akceptacji. Następnie w imieniu Zarządu poprosił radnych o podjęcie powyższej uchwały. 
Pozwoli to na złożenie kompletnego wniosku. Zaznaczył, że wcześniej treść załącznika do tego 
projektu uchwały była przekazana radnym w formie elektronicznej. Radni mieli możliwość 
zapoznania się z Planem i zgłoszenia ewentualnych uwag. Nikt ich nie zgłosił. 
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że chciał uzyskać informacje o realizacji zadań zapisanych w 
Planie Rozwoju Lokalnego. 
Pan Starosta poinformował, że taka informacja może zostać przygotowana. Zaznaczył, że zakres 
realizacji zadań zależy od środków zapisanych w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę 
Powiatu. Bez zgody Rady niczego nie uda się zrealizować. 
Radny Jerzy Dolata poprosił o przygotowanie powyższej informacji. 
Pan Starosta stwierdził, iż trudno opisać realizacje zadań, które realizowane będą od 2007 roku. 
Radny Jerzy Dolata poinformował, że chodzi mu o informację o bieżącej realizacja zadań 
zapisanych w Planie na lata 2004 – 2006.  
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Przewodniczący Rady zainteresował się, czy radny Jerzy Dolata zgłasza formalny wniosek o 
wykreślenie z porządku obrad punktu związanego z podjęciem uchwały Rady Powiatu 
Kościańskiego w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego powiatu kościańskiego na lata 
2004 – 2013. 
Radny Jerzy Dolata poinformował, że po uzyskaniu powyższych informacji rezygnuje ze 
zgłoszenia w/w wniosku.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XXVII/283/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 
Lokalnego powiatu kościańskiego na lata 2004 – 2013 została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
8/4 Uchwała w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że projekt uchwały dotyczy umorzenia przez Zarząd 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki zaciągniętej na 
realizację inwestycji pn. „Odłączenie od centralnej kotłowni węglowej i budowa kotłowni 
gazowej w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie. W momencie 
spłaty 50 % zaciągniętej pożyczki Zarząd zgodnie z zawartą umową wystąpił z wnioskiem o 
umorzenie pozostałej części pożyczki w wysokości 72.254,50 zł. Zarząd Wojewódzkiego 
Funduszu podjął decyzję o jej umorzeniu i zaznaczył, że umorzone środki mają być 
przeznaczone na inwestycje związane z ochroną środowiska. W związku z powyższym Zarządu 
Powiatu proponuje przeznaczyć ją na inwestycję pn. „Zmiana systemu ogrzewania węglowego 
na gazowe oraz wymiana instalacji c.o. w warsztatach zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Kościanie przy ul. Młyńskiej 1”.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Gospodarczego.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 
uchwały. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XXVII/284/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
8/5 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
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Wodnej radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie projektu 
uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia pożyczki na realizację 
zadania, o którym mówił wcześniej. Z budżetu powiatu zostanie na ten cel przeznaczona 
umorzona kwota w wysokości 72.254,50 zł. Dodatkowo w projekcie uchwały proponuje się 
zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
wysokości do 75.000 zł, ponieważ promesa Zarządu Funduszu jest na tą kwotę. Zaznaczył, że 
pożyczka ta może być umorzona w 20 %. Dodał, że koszt tej inwestycji ustalono na kwotę 
147.254 zł. Jego ostateczny koszt ustalony będzie po rozstrzygnięciu przetargu na realizację 
powyższego zadania.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Gospodarczego.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 
uchwały. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XXVII/285/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
8/6 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie projektu 
uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że uchwała dotyczy zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie” w wysokości 
do 60.000 zł, ponieważ na tą kwotę jest promesa Zarządu Funduszu. Po przeprowadzonym 
przetargu wiadomo już jest, iż koszt tego zadania wyniesie około 100.000 zł. W budżecie 
powiatu na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 60.000 zł. W związku z tym w następnym 
projekcie uchwały proponuje się 20.000 zł przeznaczyć na inwestycje drogowe.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Gospodarczego.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 
uchwały. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XXVII/286/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 
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Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
8/7 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 o umorzeniu 50 % kwoty pożyczki zaciągniętej w dniu 

18 lipca 2003 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Odłączenie od centralnej kotłowni węglowej i 
budowa kotłowni gazowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w 
Kościanie”, zmniejszony zostaje plan rozchodów o kwotę 72.254 zł. 

2. W wyniku otrzymania przez Powiat Kościański dwóch promes pożyczek z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, podjęte zostają niżej 
wymienione przedsięwzięcia oraz dokonuje się następujących zmian w budżecie powiatu: 
1) „Zmiana systemu ogrzewania węglowego na gazowe oraz wymiana instalacji c.o. w 

warsztatach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie przy ul. Młyńskiej 1”, w 
dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększony 
zostaje plan wydatków o kwotę 147.254 zł, w tym środki z: pożyczki umarzalnej do 25% 
w wysokości 75.000 zł i środki z umorzonej pożyczki wymienionej w punkcie I – 72.254 
zł. 

2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nietążkowie”, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, 
zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę pożyczki w wysokości 60.000 zł, umarzalnej 
do wysokości 25%. Łącznie zadanie szacowane jest na kwotę 100.000 zł. 

3. Dokonuje się podziału nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym z lat ubiegłych 
osiągniętej w wysokości 1.832.096 zł na realizację następujących inwestycji: 
1) zwiększenie planowanych nakładów na budowę Centrum Rehabilitacji i Sportu przy 

Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie w latach 2003-2005 do wysokości 
3.060.000 zł. W roku 2005 w budżecie powiatu plan na zadanie wzrasta o kwotę 492.239 
zł, w tym 175.591 zł jako środki niewykorzystane w roku 2004. Łączny wzrost 
planowanych nakładów na realizowaną inwestycję wynosi 310.000 zł (z 2.750.000 zł do 
3.060.000 zł) i jest związany z zabezpieczeniem środków na zagospodarowanie terenu i 
działki zakupionej od Gminy Miejskiej Kościan poprzez budowę parkingu, wykonanie 
oświetlenia, budowę boiska, koszty dokumentacji i nadzoru, a także wyposażenie 
wszystkich pomieszczeń łącznie z wydzieleniem boisk. 

2) zabezpieczenie środków na modernizację elewacji i ogrodzenia w Zespole Szkół im. M. 
Konopnickiej w Kościanie – 171.226 zł.  

Zadania wymienione w pkt. 1-2 ujęte zostały w budżecie powiatu w dziale 801 – Oświata i 
wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowej specjalne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych. 
3) zabezpieczenie środków w wysokości 280.546 zł w zakresie sporządzenia dokumentacji 

pod przebudowę i modernizację dróg bitumicznych w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Środki w wysokości 274.546 zł nie zostały 
wykorzystane w roku 2004. 

4) realizację zadania pt. „Uspokojenie ruchu na drodze powiatowej ul. Śmigielska w 
Kościanie” w ramach „Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach” – 
kwota 375.000 zł. 
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5) modernizacja dróg powiatowych w miejscowości Bonikowo – 300.000 zł oraz Zbęchy – 
200.000 zł. 

Zadania wymienione w pkt. 3-5 ujęte zostały w budżecie powiatu w dziale 600 –Transport i 
łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 i § 6059 – Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych. 
6) powiększenie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne na drogach – 13.085 zł.   

4. Z rezerwy celowej na zadania oświatowe środki w wysokości 23.180 zł zostają przeznaczone 
na remont istniejącego boiska szkolnego (13.420 zł) oraz wykonanie małej architektury w 
tym zieleni (9.760 zł) w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie (dział 801 – 
Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowej specjalne). 

5. Załącznik Nr 3 do uchwały określa wszystkie zadania inwestycyjne realizowane przez 
Powiat Kościański w roku 2005. 

6. Zwiększona zostaje rezerwa celowa na zadania inwestycyjne na drogach o kwotę 86.000 zł z 
tytułu następujących przesunięć w budżecie powiatu: 
1) niewykorzystanych środków w wysokości 66.000 zł zapisanych w dziale 700 – 

Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 
6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, przeznaczonych na rozbiórkę 
budynku przy ul. Nadobrzańskiej w Kościanie. 

2) kwoty 20.000 zł z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, 
§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z otrzymaniem 
promesy pożyczki w wysokości 60.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie”. Wcześniej na zadanie w 
budżecie powiatu zapisano 60.000 zł, natomiast szacowana wartość inwestycji wyniesie 
100.000 zł. 

Dodała, że po wprowadzeniu powyższych zmian tworzy się rezerwy w wysokości 303.718 zł, w 
tym: 
- rezerwę ogólną w wysokości 63.731 zł, 
- rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 90.902 zł, 
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne na drogach w wysokości 149.085 zł. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
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 19 radnych, uchwała nr XXVII/287/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
8/8 Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywnie działam, osiągam niezależność. 

System wsparcia młodzieży Powiatu Kościańskiego” opracowanego w ramach SPO RZL; 
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 „Aktywnie działam, osiągam niezależność. System wsparcia 
młodzieży Powiatu Kościańskiego” opracowanego w ramach SPO RZL; 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. 
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Ewa Beba poinformowała, że powyższy projekt 
uchwały związany jest z uchwałą podjętą przez Radę Powiatu na posiedzeniu w dniu 22 marca 
2005 roku. W chwili obecnej konieczne jest uzupełnienie uchwały o tytuł projektu oraz jego 
wartość. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XXVII/288/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia projektu 
„Aktywnie działam, osiągam niezależność. System wsparcia młodzieży Powiatu Kościańskiego” 
opracowanego w ramach SPO RZL; Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji 
zawodowej i społecznej”; Działanie 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
8/9 Uchwała w sprawie zatwierdzenie projektu „Pokonam trudności, odmienię swój los. Program 

wsparcia bezrobotnych z Powiatu Kościańskiego” opracowanego w ramach SPO RZL; 
Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”; 
Działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenie projektu „Pokonam trudności, odmienię swój los. Program wsparcia 
bezrobotnych z Powiatu Kościańskiego” opracowanego w ramach SPO RZL; Priorytet 1 
„Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”; Działanie 1.3 
„Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” radni otrzymali w materiałach do 
sesji. Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Wicestarosta poinformował, że powyższy projekt uchwały jest uzupełnieniem uchwały 
podjętej na sesji w dniu 22 marca 2005 roku o nazwę i wartość projektu. Dodał, że w ramach 
pierwszego projektu Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie na zadania związane z aktywizacją 
rynku pracy będzie mógł wykorzystać środki w wysokości 890.874,15 zł, a w ramach drugiego 
projektu środki w wysokości 818.993,98 zł. Zaznaczył, że środki te zostaną wykorzystane na 
polepszenie sytuacji osób długotrwale bezrobotnych. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XXVII/289/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenie projektu 
„Pokonam trudności, odmienię swój los. Program wsparcia bezrobotnych z Powiatu 
Kościańskiego” opracowanego w ramach SPO RZL; Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy 
oraz integracji zawodowej i społecznej”; Działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie 
długotrwałego bezrobocia” została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do 
niniejszego protokołu. 
 
8/10 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Kościanie środka trwałego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 
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Kościanie środka trwałego radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie projektu uchwały. 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pani Sylwia Sałacka poinformowała, że 
projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Rade Powiatu zgody na zbycie przez Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie nieruchomości – budynku ośrodka 
wypoczynkowego w Gryżynce. Zgodnie z procedurą Dyrektor SP ZOZ w Kościanie wystąpił do 
Rady Społecznej SP ZOZ z wnioskiem o wyrażenie opinii w tej sprawie. Rada Społeczna SP 
ZOZ w Kościanie w dniu 12 kwietnia 2005 roku wydała opinię pozytywną w tej sprawie. W 
związku z powyższym w tym samym dniu Dyrektor SP ZOZ w Kościanie zwrócił się do Rady 
Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie w/w nieruchomości. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Gospodarczego.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 
uchwały. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XXVII/290/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie środka trwałego została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
9/11 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu konkursowego pod nazwą „Równe szanse, 

równy dostęp 2005”. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zaopiniowania projektu konkursowego pod nazwą „Równe szanse, równy dostęp 2005” 
radni otrzymali na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych lub przed sesją. Następnie poprosił o 
przedstawienie projektu uchwały. 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Pani Grażyna Talarczyk 
poinformowała, że konkurs skierowany do jednostek samorządowych ogłosił Zarząd 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przygotowany projekt 
konkursowy obejmuje działania sprzyjające dostosowaniu lokalnego środowiska do potrzeb osób 
niepełnosprawnych jak również wyrównuje szansę tych osób w zakresie pełnego uczestnictwa w 
życiu społecznym. Mają to być działania, które nie są prowadzone przez samorząd. 
Podstawowym celem przygotowanego projektu jest realizacja prawa osób niepełnosprawnych z 
powiatu kościańskiego do swobodnego poruszania się i przemieszczania. W projekcie w ramach 
konkursu proponuje się: 
- zakupić samochód – busa z wyposażeniem przystosowanym do przewozu 

niepełnosprawnych, koszt tego zadania określono na kwotę około 170.000 zł, 
- opracować i wydrukować folder informacyjny dla osób niepełnosprawnych, koszt tego 

zadania określono na kwotę około 30.000 zł, 
- utworzyć stanowisko komputerowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych, koszt tego 

zadania określono na kwotę około 30.000 zł. 
Szczegółowy kosztorys opiewa na kwotę 250.000 zł, gdyż taką kwotę powiat może otrzymać, 
jeżeli wygra konkurs. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie pragnie wziąć udział 
w tym konkursie. Uczestnictwo w konkursie musi być poprzedzone pozytywną opinią Rady 
Powiatu Kościańskiego. W związku z powyższym przygotowano powyższy projekt uchwały.   
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
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Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.  
Radny Karol Malicki powiedział, ze chciałby się upewnić, iż od nowego roku powiat ponosił 
będzie koszty związane z zatrudnieniem kierowcy oraz eksploatacją samochodu. 
Pani Grażyna Talarczyk odpowiedziała, że tak. Dodała, że w każdym programie otrzymuje się 
środki na uruchomienie projektu. Dalsze koszty związane z realizacją programu ponosi 
wnioskodawca. Zaznaczyła również, że samochód ten będzie wypożyczany na wyjazdy na 
turnusy rehabilitacyjne.  
Pan Karol Malicki poprosił o wyjaśnienie, co to jest czytnik. 
Pani Grażyna Talarczyk odpowiedziała, że jest to urządzenie do czytania wykorzystywane przez 
osoby niewidome.   
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XXVII/291/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zaopiniowania projektu 
konkursowego pod nazwą „Równe szanse, równy dostęp 2005” została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
9. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady, w związku z tym, iż odpowiedzi na pytania zostały udzielone 
zaproponował przejść do następnego punktu obrad.   
 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. Nie było, więc przypomniał, że 
do dnia 30 kwietnia 2005 roku radni są zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych. 
Poinformował również, że Burmistrz Miasta Kościana zaprasza radnych Rady Powiatu 
Kościańskiego: 
- do udziału w uroczystościach z okazji Dnia 3 Maja; o godz. 10.00 w Kościele Farnym 

odbędzie się uroczysta msza święta, 
- na widowisko słowno-muzyczne „A prawem moim – Ojczyzna” z okazji 60 Rocznicy 

Zakończenia II Wojny Światowej, które odbędzie się 9 maja 2005 roku o godz. 13.00 w sali 
widowiskowej Kościańskiego Ośrodka Kultury. 

Następnie zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
 
11. Zakończenie. 

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

 
 
 

Przewodniczący Rady 
 

Edward Strzymiński 
Protokolant: 
Łukasz Postaremczak 
 
Joanna Napierała 
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