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PROTOKÓŁ NR XXVIII/05 
 
z XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 8 czerwca 2005 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
19.00. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
1. Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Pan Edward 
Strzymiński. Powitał wszystkich radnych przybyłych na sesję, zaproszonych gości, 
mieszkańców powiatu, Pana Starostę, członków Zarządu, pracowników Starostwa i jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz przedstawicieli prasy. Następnie stwierdził, że na 19 radnych w 
sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi więcej niż połowę ogólnej liczby radnych i zgodnie z § 
27 ust. 1 Statutu Powiatu Kościańskiego podejmowane uchwały będą prawomocne. Lista 
obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Swoją nieobecność usprawiedliwili 
radna Urszula Iwaszczuk, radna Mirosława Mueller, radny Zygmunt Cichocki. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu 
posiedzenia XXVIII 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 przystąpić do realizacji porządku obrad obejmującego: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Wręczenie stypendiów Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego. 
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu. 
5. Informacja przewodniczącego rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym. 
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
7. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
8. Zapytania radnych. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2004 rok, 

2) zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 

3) przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2004 rok 

4) przekształcenia publicznego Gimnazjum z oddziałem przysposabiającym do pracy dla 
uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie w publiczne Gimnazjum dla 
Dorosłych w Kościanie, 

5) zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXIV/241/04 z dnia 30 grudnia 2004 
roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok, 

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

10) wynagrodzenia Starosty Kościańskiego, 
11) zmiany uchwały nr VIII/90/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku 

w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, 

10. Odpowiedzi na zapytania. 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
12. Zakończenie sesji. 
 
3. Wręczenie stypendiów Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Sekretarza Stowarzyszenia Oświatowego im. 
Dezyderego Chłapowskiego. 
Sekretarz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego Pani Wanda Trosiak 
powiedziała, że jest zaszczycona tym, iż może na sesji Rady Powiatu Kościańskiego w imieniu 
władz Stowarzyszenia wręczyć akty nadania stypendiów i wyróżnienia uczniom i studentom z 
terenu powiatu kościańskiego. Stowarzyszenie oświatowe działa na terenie powiatu 
kościańskiego od ośmiu lat. Stowarzyszenie działając gromadzi środki finansowe na fundusz 
stypendialny i raz w roku prowadzona jest akcja stypendialna. Wtedy przyznawane są stypendia 
oświatowe stałe i roczne, wyróżnienia, nagrody oraz pomoc finansową. Otrzymują je wybitnie 
uzdolnieni uczniowie osiągający doskonałe wyniki w nauce i jednocześnie znajdujący się w 
trudnej sytuacji finansowej. Stowarzyszenie przyznaje tylko po części stypendia socjalne. W 
głównej mierze są to stypendia oświatowe, ponieważ Stowarzyszenie wyszukuje zdolną 
młodzież, która osiąga dobre wyniki w nauce oraz rozwija talent w różnych dziedzinach. O 
stypendia ubiegają się uczniowie szkół gimnazjalnych, licealnych i studenci z powiatu 
kościańskiego. Na przestrzeni tych ośmiu lat o stypendia ubiegało się 360 uczniów. 
Stowarzyszenie łącznie przyznało 17 stypendiów stałych, wypłacanych przez cały czas trwania 
nauki, 41 stypendiów rocznych, 11 stypendiów pomostowych, które wypłacane są we 
współpracy z Łódzką Fundacją Przedsiębiorczości i 28 nagród. W tym roku Stowarzyszenie 
przyznało 1 stypendium stałe, 5 rocznych i 6 nagród finansowych i wyróżnień. Środki na ten cel 
pochodzą m.in. z budżetu powiatu. Powiat Kościański i Miasto Kościan są członkami 
Stowarzyszenia. Wpłacane środki są lokowane z przeznaczeniem na fundusz stypendialny. 
Stowarzyszenie otrzymuje również dotacje i dofinansowanie od samorządów gminnych z terenu 
powiatu. Są to pieniądze przeznaczone na fundusz stypendialny lub na wsparcie letniej akcji 
stypendialnej organizowanej z myślą o stypendystach. Kolejnym źródłem finansowania są 
składki członkowskie. Obecnie Stowarzyszenie liczy 49 członków. Od ubiegłego roku 
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i ten status pozwala na pozyskiwanie 1 % 
podatków od osób fizycznych. Od pięciu lat Stowarzyszenie współpracuje z Warszawską 
Fundacją Stefana Batorego. Stowarzyszenie we współpracy z tą Fundacją realizuje program 
„Równać szanse”. Program ten polega na tym, że co roku Fundacja Stefana Batorego przyznaje 
Stowarzyszeniu dotację w niemałej kwocie. Były lata, kiedy Stowarzyszenie otrzymywało 
40.000 zł rocznie dofinansowania na fundusz stypendialny pod warunkiem, że tyle samo 
środków zebrało Stowarzyszenie na terenie powiatu kościańskiego. Jak do tej pory dzięki 
wsparciu m.in. Rady Powiatu zawsze się to udawało. W tym roku Stowarzyszenie uzyskało 
dotację od Fundacji Batorego w wysokości 20.000 zł. Taką samą kwotę zebrało Stowarzyszenie 
na fundusz stypendialny. Stowarzyszenie w kolejnym roku szkolnym będzie dysponowało kwotą 
40.000 zł. Zaznaczyła, że Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego dla 
Fundacji Batorego oraz Łódzkiej Fundacji Przedsiębiorczości jest wiarygodnym partnerem, 
ponieważ samorządy powiatowy i gminne traktują to Stowarzyszenie poważnie i je wspierają 
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finansowo. Radni dostrzegają zubożenie wielu rodzin na terenie powiatu kościańskiego, a także 
problemy tych rodzin w wykształceniu swoich dzieci. Dzięki temu, że dostrzegają dotacje jako 
wyrównywanie szansy tych dzieci i młodzieży można w dniu dzisiejszym wręczyć te stypendia. 
Podziękowała radnym Rady Powiatu Kościańskiego, obecnym przedstawicielom samorządów 
gminnych za zrozumienie i wsparcie finansowe. Szczególne podziękowania złożyła Panu 
Staroście, Przewodniczącemu Rady oraz Panu Wicestaroście za zrozumienie i życzliwość, z jaką 
Stowarzyszenie spotyka się w Starostwie. Następnie poprosiła Pana Starostę oraz 
Przewodniczącego Rady o pomoc we wręczeniu aktów nadania stypendiów. 
Akt nadania stypendium rocznego otrzymały: 
Małgorzata Lemańska zamieszkała w Nowej Wsi. Uczennica, która ukończyła Gimnazjum w 
Śmiglu. Ma uzdolnienia językowe, uwielbia się uczyć języka angielskiego nie tylko w szkole, 
ale również w Śmigielskim Centrum Kultury. W przyszłości chciałaby studiować filologię 
angielską i zostać nauczycielką. 
Magdalena Majchrzak zamieszkała w Starym Gołębinie. Obecnie jest uczennicą III klasy 
Gimnazjum w Czempiniu. Ma uzdolnienia matematyczne, uwielbia uczyć się fizyki. Od 
września chciałaby uczęszczać do Liceum w Kościanie, a potem studiować.     
Milena Jąder zamieszkała w Morownicy. Obecnie jest uczennicą III klasy Liceum w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Brała udział między innymi w V Ogólnopolskim 
Konkursie Wiedzy o Integracji Europejskiej. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. 
Akt nadania stypendium stałego otrzymała Weronika Krzywicka zamieszkała w Śmiglu. 
Tegoroczna maturzystka, która ukończyła Liceum Ekonomiczne w Kościanie. Uzyskuje bardzo 
dobre wyniki w nauce. Na co dzień tańczy w Zespole Tańca i Pieśni Żeńcy oraz działa w 
Stowarzyszeniu Miłośników Folkloru. 
Po raz trzeci akt nadania stypendium rocznego otrzymał Michał Bączyk zamieszkały w 
Czempiniu. Od października student V roku teologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. W sposób ponadprzeciętny łączy studiowanie z poświęceniem własnego czasu dla 
dzieci niepełnosprawnych, a także zajmuje się młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologią 
społeczną.   
Nagrodę od Stowarzyszenia Oświatowego otrzymała Martyna Makowiec zamieszkała w Śmiglu. 
Obecnie jest uczennicą III klasy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Osiąga 
bardzo dobre wyniki w nauce. Interesuje się ekologią i marzy o studiowaniu na tym kierunku.   
Następnie Pani Wanda Trosiak powiedziała, że wszystkie stypendia i nagrody Stowarzyszenie 
przyznało doceniając wyniki w nauce, osiągnięcia szkolne, ale także pasję, z jaką ci uczniowie 
rozwijają w sobie swoje zainteresowania pozaszkolne, ich ambicje, jaką niewątpliwie mają, by 
osiągać takie wyniki. Podziękowała Panu Staroście i Przewodniczącemu Rady za wręczenie 
powyższych aktów.  
Pan Starosta w imieniu radnych Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz własnym pogratulował 
stypendystom. Stwierdził, że są oni przyszłością. Swoim działaniem pokazują, iż poważnie 
myślą o przyszłości, o inwestycji w siebie. Obok tego, że bardzo dobrze się uczą są otwarci na 
innych, nie zamykają się w sobie. To jest dobrym świadectwem dobrego życia. Życzył im, aby tą 
drogę, którą kroczą utrzymywali. By było to dla nich czymś bardzo ważnym: praca dla innych, 
pomoc innym i ciągłe doskonalenie siebie. W imieniu radnych Rady Powiatu oraz własnym 
podziękował Stowarzyszeniu Oświatowemu im. Dezyderego Chłapowskiego. Stwierdził, iż 
dobrze jest, iż takie Stowarzyszenie istnieje, ma bogatą tradycję oraz osiągnięcia. W swoim 
działaniu ukierunkowana jest na młode pokolenie. Jest to najlepsza inwestycja i każda pomoc 
udzielona młodemu człowiekowi na pewno będzie procentować w przyszłości. Życzył 
Stowarzyszeniu wszystkiego dobrego i, aby z taką siłą i poświęceniem dalej działało na terenie 
powiatu. Poprosił o przyjęcie drobnego podziękowania w formie wydawnictw, które w ostatnim 
czasie powstały przy wsparciu środków z budżetu powiatu. Są to wydawnictwa poświęcone 
patronowi Stowarzyszenia gen. Dezyderemu Chłapowskiemu oraz osobie, która miała wielkie 
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znaczenie w mieście Kościanie, powiecie kościańskim – nieżyjącemu ś. p.  Henrykowi 
Florkowskiemu. 
Pani Wanda Trosiak podziękowała za otrzymane wydawnictwa. Dodała, że Stowarzyszenie przy 
współudziale Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie co roku organizuje konkurs wiedzy o 
Dezyderym Chłapowskim i korzysta się z różnych wydawnictw na jego temat. Otrzymane 
wydawnictwo na pewno się przyda.  
Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
 
4. Przyjęcie protokółu z XXVII sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XXVII sesji Rady Powiatu się zapoznał 
i stwierdza, iż odzwierciedla on w pełni przebieg obrad poprzedniej sesji. Następnie zgodnie z § 
38 pkt 4 Statutu Powiatu Kościańskiego zarządził głosowanie nad jego przyjęciem bez 
odczytywania.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, protokół z XXVII sesji Rady 
Powiatu Kościańskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie 
międzysesyjnym radni otrzymali w materiałach do sesji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do złożonego 
sprawozdania.  
Radny Karol Malicki powiedział, że chciałby uzyskać więcej informacji związanych z punktem 
3 zapisanym w sprawach bieżących przedłożonego sprawozdania. Punkt ten dotyczy pozwu 
Gminy Miejskiej Kościana przeciwko Powiatowi Kościańskiemu o wydanie nakazu zapłaty 
kwoty 37.652,74 zł wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu nie zamortyzowanych części kosztów 
dwu zdemontowanych węzłów cieplnych uprzednio zamontowanych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kościanie. 
Pan Wicestarosta poinformował, że kiedy była dokonywana zmiana systemu grzewczego w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie przy ul. Wielichowskiej była tam 
zainstalowany tzw. wymiennik ciepła, przez który dostarczane było ciepło do budynków Szkoły 
przez Miejską Spółkę Ciepłowniczą. Zmiana systemu grzewczego spowodowała likwidację 
urządzeń, które się znajdowały w jednym z pomieszczeń. Tej likwidacji dokonała Spółka 
Ciepłownicza, która była właścicielem tych urządzeń. Urządzenia te zostały zabrane przez 
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Spółkę i pomieszczenie wróciło do właściciela, czyli Szkoły. W momencie likwidacji Spółki 
wniesiono roszczenia co do nie zamortyzowanych części, które były tam zainstalowane. Po 
rocznej wymianie poglądów na ten temat Burmistrz Miasta Kościana wystąpił z pozwem do sądu 
o zapłatę tej nie zamortyzowanej kwoty, tj. 37.652,74 zł. Odbyła się pierwsza rozprawa, która 
nie rozstrzygnęła sprawy, ponieważ brakowało materiałów. W drugiej części rozprawy pozew 
został oddalony. W chwili obecnej Zarząd czeka na uzasadnienie tego wyroku sądu. Dodał, że 
nie wie jak dalej będzie sytuacja wyglądać. Niemniej jednak pozew został oddalony jako 
niezasadny i w ten sposób zostanie zakończona ta sprawa.  
Radny Karol Malicki stwierdził, że przedłożone wyjaśnienie jest wystarczające. Dodał, że 
najważniejsze było stwierdzenie, iż pozew został oddalony. 
Wobec braku innych głosów i zapytań Przewodniczący Rady zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
8. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania?  
Przewodniczący Rady wobec braku innych pytań zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad. 
 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
9/1 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty 

finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2004 
rok. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2004 rok radni 
otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie o wprowadzenie do powyższej sprawy. 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie Pan Zbigniew 
Szewczyk przedstawił sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kościanie za 2004 rok stanowiące 
załącznik do wyżej wymienionego projektu uchwały. Poinformował, że rok 2004 zakończył się 
stratą finansową w wysokości 199.324,57 zł. Następnie powiedział, że chciałby przedstawić 
informację o sytuacji finansowej SP ZOZ w Kościanie po 5 miesiącach 2005 roku. Powiedział, 
że płatności są wykonane w 100 %. Niekiedy można źle oszacować potrzeby oddziałów lub 
pacjentów i na jednym oddziale są nadwyżki, za które nie chcą zapłacić, a na innym niedoróbki i 
środki przepadają. W SP ZOZ w Kościanie takich sytuacji nie ma. Kontrakt za 5 miesięcy na 
kwotę 5.487.042 zł wykonano za 5.936.462 zł. Rachunki zostały wystawione na kwotę 
zakontraktowaną. Nadwyżka wynosi około 450.000 zł. To jest nadwyżka w granicach 10 % i 
uważa, iż taką nadwyżkę można utrzymywać. Liczy, iż podobnie jak w poprzednich latach pod 
koniec roku jakieś pieniądze będą w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wtedy Fundusz za 
powstałe nadwyżki, jeżeli nie w całości to w części zapłaci. Zaznaczył, że SP ZOZ w Kościanie 
jako szpital powiatowy nie może pozwolić sobie na wielkie kolejki. W szpitalach są pacjenci, 
którzy chcą się leczyć i nie czekać na leczenie w klinikach. Z przyczyn fizycznych wyjątkiem 
jest oddział rehabilitacji w Śmiglu. Na przyjęcie trzeba czekać 7 – 8 miesięcy. Nie ma 
możliwości na to, by to zmienić. Następnie poprosił o zadawanie pytań.                                                            
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Kazimierz Józefowski zainteresował się kosztami amortyzacji. 
Stwierdził, że z tych kosztów wynika, iż SP ZOZ w Kościanie posiada sporo nowego sprzętu. 
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Pan Zbigniew Szewczyk poinformował, że SP ZOZ w Kościanie jest specyficznym szpitalem, 
który jest właścicielem budynków i terenów. Oprócz tego należy pamiętać o wszystkich nowych 
inwestycjach, w tym utworzeniu Oddziału Ratunkowego oraz gabinetów poradni 
specjalistycznych. To wszystko niesie za sobą amortyzację, która jest kosztem. Jest to znaczny 
koszt, gdyż znajduje się on na czwartej pozycji kosztów SP ZOZ w Kościanie.    
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 16 radnych, uchwała nr XXVIII/292/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz pokrycia straty finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie za 2004 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady pogratulował Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie jednogłośnego przyjęcie powyższego sprawozdania. Poprosił 
pogratulować wszystkim pracownikom oraz życzył mu, aby dążył do tego, by nie było straty. 
 
9/2 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kościanie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie projektu uchwały.  
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pani Sylwia Sałacka poinformowała, że 12 
kwietnia 2005 roku Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie uchwaliła zmiany Statutu SP ZOZ w Kościanie oraz tekst jednolity obejmujący te 
zmiany. Zgodnie z przepisami Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
podlega zatwierdzeniu przez organ założycielski - Radę Powiatu. Uchwalone zmiany obejmują 
trzy obszary. Są to zmiany organizacyjne, porządkowe. Trzecia zmiana dotyczy wyboru biegłego 
rewidenta. Zmiany organizacyjne w Szpitalu dotyczą m. in. włączenia położniczo-
ginekologicznej izby przyjęć do ogólnej izby przyjęć Szpitala, zlecenia żywienia pacjentów oraz 
sprzątania szpitala firmom zewnętrznym w trybie zamówień publicznych, a także zmiany 
dotyczące funkcjonowania komórek organizacyjnych. Zgodnie z wprowadzoną zmianą Dyrektor 
ma uprawnienia do powołania komórek organizacyjnych Szpitala udzielających dany zakres 
świadczeń zdrowotnych. Jest to korzystne, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosi konkurs na 
udzielanie określonych świadczeń i usług medycznych. Wówczas Dyrektor może powołać taką 
komórkę bez długotrwałego procesu, który obejmuje zmiany Statutu. Zmiany porządkowe są to 
zmiany, które dotyczą zmienionej nomenklatury funkcjonującej w ochronie zdrowia, a także 
zmiany ustawy na podstawie, których statut został uchwalony. Ostatnia zmiana dotyczy wyboru 
biegłego rewidenta, który bada sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kościanie. Dotychczas 
biegłego rewidenta wybierała Rada Powiatu. W tej chwili zgodnie z tą zmianą biegły rewident 
będzie wybierany przez Zarząd Powiatu.    
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. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, uchwała nr XXVIII/293/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie i zatwierdzenia 
jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
9/3 Uchwała w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2004 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2004 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kościana działa w oparciu o ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Zgodnie z 
Regulaminem Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie raz do roku Przewodniczący Rady Społecznej składa Radzie Powiatu informację o 
działalności Rady Społecznej. Rada Powiatu Kościańskiego w drodze uchwały ustaliła skład 
Rady Społecznej i powołała Starostę do pełnienia funkcji Przewodniczącego tej Rady. W 
załączniku do projektu uchwały jest szczegółowe sprawozdanie z działalności Rady w roku 
2004, jest wykaz wniosków i opinii skierowanych do Dyrektora SP ZOZ w Kościanie, jest 
wykaz uchwał, które zostały przez Radę Społeczną podjęte. Przedstawiając powyższy projekt 
uchwały poprosił w imieniu Zarządu Powiatu i Rady Społecznej o zaakceptowanie tego 
sprawozdania i podjęcie 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 16 radnych, uchwała nr XXVIII/294/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia informacji o 
działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie za 2004 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
 
9/4 Uchwała w sprawie przekształcenia publicznego Gimnazjum z oddziałem przysposabiającym 

do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie w publiczne 
Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przekształcenia publicznego Gimnazjum z oddziałem przysposabiającym do pracy dla 
uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie w publiczne Gimnazjum dla Dorosłych 
w Kościanie radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
Pan Wicestarosta poinformował, że w ubiegłym roku Wysoka Rada podjęła decyzję o 
utworzeniu Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do zawodu. Wówczas były takie 
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możliwości prawne. Obecnie się one zmieniły. Zmiany są korzystne dla organu prowadzącego 
jak i również dla osób pobierających naukę. Przypomniał, że jest to młodzież, która co najmniej 
ukończyła 15 rok życia i nie rokuje nadziei na ukończenie gimnazjum w trybie programu 
obowiązującego. Teraz istnieją możliwości prawne, że zamiast Gimnazjum z klasami 
przysposabiającymi do zawodu może być Gimnazjum dla Dorosłych mimo, że uczniowie tego 
Gimnazjum mają skończone 15 lat. Korzyścią jest to, że uczniowie ci pobierają naukę 
teoretyczną przez trzy dni w tygodniu w szkole, a dwa dni poświęcają na praktyczne 
przygotowanie do zawodu. W Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do zawodu uczniowie 
mieli cztery dni teoretycznej nauki i jeden dzień przygotowania zawodowego. Młodzież ta jest 
ukierunkowana na właściwe przygotowanie zawodowe i stąd potrzeba większej ilości godzin 
poświeconych przygotowaniu praktycznemu. Zawnioskował o dokonanie tego przekształcenia 
poprzez podjęcie powyższej uchwały. Przypomniał, że uchwała intencyjna w tej sprawie została 
przez Radę podjęta, gdyż takie są wymogi proceduralne.  
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 16 radnych, uchwała nr XXVIII/295/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie przekształcenia publicznego 
Gimnazjum z oddziałem przysposabiającym do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca 
Pracy w Kościanie w publiczne Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu. 
 
9/5 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXIV/241/04 z dnia 

30 grudnia 2004 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXIV/241/04 z dnia 30 grudnia 2004 
roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie 
poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że powyższy projekt uchwały wynika z kilku przesłanek. Pierwszą z 
tych przesłanej jest zbilansowanie środków tego Funduszu na dzień 1 stycznia 2005 roku. Po 
ostatecznym zbilansowaniu tych środków zaistniała sytuacja, że niewykorzystana pozostała 
kwota w wysokości 238.543 zł. Tą kwotą zasilany jest Fundusz po stronie przychodów. 
Równocześnie zwiększono planowane przychody z przelewów redystrybucyjnych, czyli kwotę 
jaką uzyskuje powiat z Urzędu Marszałkowskiego jako powiatowy udział w funduszu ochrony 
środowiska. Jest to część kwoty, jaka powstaje z wpłat za korzystanie ze środowiska przez 
podmioty gospodarcze. Ostatecznie kwota ta ma wynieść przynajmniej 140.000 zł. W sumie 
przychody zwiększa się do kwoty 378.543 zł. Po stronie rozchodów proponowane zmiany 
wynikają z dwóch przesłanek. Po pierwsze jest potwierdzenie ze strony Urzędu 
Marszałkowskiego, iż Urząd uzyskał środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania 
związanego z likwidacją składowisk materiałów niebezpiecznych na terenie województwa 
wielkopolskiego. Część zadań została zrealizowana wcześniej. Teraz Urząd Marszałkowski 
przystępuje do realizacji dalszych zadań. Ten zakres obejmuje również miejsce, które znajduje 
się na terenie powiatu kościańskiego w Tarnowie Starym gm. Czempiń. Odbyły się rozmowy z 
Urzędem Marszałkowskim i została zaproponowana umowa, która zakłada, że Powiat będzie 
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uczestniczył w realizacji tego przedsięwzięcia w przewidywanej wysokości 50.000 zł. Jest to 
drobna część przewidywanych kosztów związanych z likwidacją tego mogilnika. Wedle obliczeń 
Urzędu Marszałkowskiego koszt ten będzie wynosił około lub ponad 1.000.000 zł. Ostateczna 
kwota będzie określona po dokonaniu odkrycia tego miejsca, po precyzyjnym zidentyfikowaniu, 
jakie to są te materiały niebezpieczne. Nie ma materiałów źródłowych i trudno jest w tej chwili 
oszacować, jakie to przedsięwzięcie będzie i jakie będą ponoszone koszty. Przewidziany udział 
Powiatu określono na kwotę 50.000 zł. Umowa, która będzie zawarta z Urzędem 
Marszałkowskim gwarantuje Powiatowi pełny udział kontrolny w przedsięwzięciu w zakresie 
dokumentacji, całego postępowania przetargowego, który ma wyłonić wykonawcę tego 
przedsięwzięcia, szczegółowej identyfikacji złóż materiałów niebezpiecznych. W związku z tym 
Zarząd proponuje to przedsięwzięcie sfinansować z zasobów Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zarząd chciałby również sfinansować z tego Funduszu zakup 
systemu informacji prawnych LEX. Chodzi o jedno stanowisko, które byłoby wykorzystywane 
przez pracowników Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska w tej części 
związanej z ochroną środowiska. Jest to bardzo trudne, skomplikowane prawodawstwo i Zarząd 
chce by osoby, które te problemy rozwiązują miały dostęp do informacji prawnej. Po stronie 
rozchodów ważną pozycją są środki inwestycyjne, które zostały określone w wysokości 270.000 
zł. W chwili obecnej nie jest możliwe określenie konkretnych kwot potrzebnych na realizację 
zadań zapisanych w załączniku do projektu uchwały. Zapisano tu trzy zadania, tj.  
- termomodernizacja budynku dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach, 
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, 
- zmiana systemu ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. 
Drugie przedsięwzięcie jest realizowane poprzez decyzje budżetowe, które zostały wcześniej 
podjęte. Zadanie to częściowo będzie sfinansowane z tego Funduszu. Nawiązując do trzeciego 
zadania powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu omawiano tą kwestię. Są już 
formalne uzgodnienia z podmiotem, który zajmuje się dystrybucją gazu na terenie gminy 
Czempiń, tj. ze Spółką KRI. Zarząd otrzymał projekt umowy do podpisania w tej sprawie. 
Podpisanie umowy pozwoli na podłączenie gazu do obiektów Domu Pomocy Społecznej w  
Jarogniewicach. Zarząd chce w pierwszym etapie dokonać zmiany środka energetycznego, tzn. 
w tych urządzeniach, które są wymienione zostaną urządzenia spalające to medium. W tej chwili 
przygotowywana jest dokumentacja. Z realizacją tej części zadania Zarząd chciałby zdążyć do 
przed sezonem grzewczym. Jest to ważne w kontekście zamysłu wprowadzenia podatku VAT na 
paliwa ciekłe. Obecny koszt olejem opałowym jest olbrzymi, a po wprowadzeniu tego podatku 
może być jeszcze wyższy. Zarząd podejmuje takie działania, aby przed sezonem grzewczym 
została dokonana zmiana medium grzewczego. W kolejnym etapie, po przygotowaniu 
konkretnej dokumentacji technicznej i po przejściu wszystkich procedur formalnych zostanie 
sfinansowana wymiana urządzeń ciepłowniczych. Wtedy poniesione w tej chwili nakłady nie 
będą zmarnowane. Przyłącze będzie elementem stałym, a urządzenia służące do spalania gazu 
będą wykorzystane w nowych urządzeniach, które będą tam zainstalowane. 
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. 
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W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, uchwała nr XXVIII/296/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 
Kościańskiego Nr XXIV/241/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zestawienia 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
2005 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
9/6 Uchwała w sprawie przyjęcia pomocy finansowej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia pomocy finansowej radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił 
o przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że w roku 2003 Rada Powiatu przyjęła program przedsięwzięć 
inwestycyjnych na drogach powiatowych powiatu kościańskiego. Wśród tych przedsięwzięć, 
które tam zapisano była wymieniona inwestycja związana z realizacją drogi powiatowej w 
Bonikowie. Zarząd Powiatu przygotowując wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, którym ma 
być realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
również ujęto ten odcinek drogi w ciąg dróg, które poprzez realizację tego Programu chce 
zrealizować. Realizując uchwałę z 2003 roku na ostatniej sesji Rada Powiatu przyjęła zmiany w 
budżecie, które wynikają z podziału niewykorzystanych środków w 2004 roku. Wtedy formalnie 
zapisano w budżecie realizację tego zadania w Bonikowie. Dodał, że od dłuższego czasu trwały 
rozmowy z Wójtem Gminy Kościan dotyczące tego przedsięwzięcia. W trakcie tych rozmów 
uzgodniono, że gmina włączy się do realizacji tego przedsięwzięcia ze względu na to, iż pewien 
odcinek tej modernizowanej drogi będzie polegał na wykonaniu od nowa drogi o długości około 
300 m. Ostatecznie tak się stało Rada Gminy Kościan podjęła 21 kwietnia 2005 roku uchwałę o 
udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
budowy drogi w Bonikowie. Zarząd Powiatu uważa, że jest to pomoc, którą należy przyjąć. 
Pozwoli ona na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. W imieniu Zarządu poprosił o akceptację i 
przyjęcie tej 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 poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Gospodarczego.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 
uchwały. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.  
Radny Jerzy Dolata powiedział, że w związku z tym, iż nie udało mu się uzyskać wszystkich 
informacji na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego 
prosi o przedstawienie na piśmie informacji: 
- o aktualnym stanie przygotowań tej inwestycji do realizacji, 
- o przeznaczeniu terenów przyległych do nowej drogi w Bonikowie zapisanych w planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan.   
Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, uchwała nr XXVIII/297/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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9/7 Uchwała w sprawie przyjęcia pomocy finansowej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia pomocy finansowej radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił 
o przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że przedsięwzięcie pod nazwą „modernizacja drogi powiatowej 
Krzywiń – Wieszkowo- Żelazno- Lubiń” jest również w wykazie inwestycji przyjętych przez 
Radę Powiatu do realizacji we wniosku przygotowanym do Urzędu Marszałkowskiego. Zadania 
to ma być realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. Gmina Krzywiń w dniu 29 grudnia 2004 roku podjęła uchwałę o udzieleniu 
pomocy finansowej w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację tego 
przedsięwzięcia. budowę drogi powiatowej na odcinku Krzywiń – Wieszkowo- Żelazno- Lubiń. 
W imieniu Zarządu poprosił o akceptację i przyjęcie tej 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 poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Gospodarczego.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 
uchwały. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.  
Radny Jerzy Dolata powiedział, że w związku z tym, iż nie udało mu się również uzyskać 
wszystkich informacji na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 
Gospodarczego prosi o przedstawienie na piśmie informacji: 
- o całkowitych kosztach tej inwestycji oraz udziale gminy Krzywiń w jej sfinansowaniu, 
- o aktualnym stanie przygotowań tej inwestycji do realizacji. 
Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, uchwała nr XXVIII/298/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
9/8 Uchwała w sprawie przyjęcia pomocy finansowej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia pomocy finansowej radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił 
o przedstawienie projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że ten projekt uchwały dotyczy pomocy finansowej, jaką chce 
udzielić Gmina Śmigiel Powiatowi Kościańskiemu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: 
„odnowa, modernizacja obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu”. Dokładnie chodzi o 
odnowę elewacji tego budynku. Dyrektor LO w Śmiglu przygotował kosztorys tego 
przedsięwzięcia, z którego wynika, że to zadanie wyniesie około 40.000 zł. W związku z 
powyższym Zarząd Powiatu przygotował pewne zmiany budżetu, które zostaną omówione w 
następnym punkcie obrad Rady. Zmiany te umożliwią realizację tego zadania. Przyłączając się 
do realizacji tego zadania Rada Miejska Śmigla podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy 
finansowej w wysokości 6.000 zł. Zaznaczył, że ostateczny koszt tego przedsięwzięcia będzie 
znany po rozstrzygnięciu przetargu na jego realizację. Kwota ta obejmuje szereg prac 
związanych z odnowieniem elewacji budynku. Nie wystarczy malowanie, gdyż po analizie 
okazało się, iż jest szereg elementów, które należy wyremontować. Jest kwestia opierzenia, 
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rynien i odwodnienia budynku. Zadanie to ma być zrealizowane kompleksowo, aby do tej 
sprawy w kolejnych latach nie wracać. Następnie w imieniu Zarządu poprosił o akceptację i 
przyjęcie tej 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 16 radnych, uchwała nr XXVIII/299/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
9/9 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. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Następnie powiedział, że w dniu dzisiejszym Zarząd 
Powiatu zwrócił się do niego z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki do w/w projektu 
uchwały. Treść autopoprawki stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Na zakończenie 
poprosił o przedstawienie projektu uchwały wraz z przygotowaną autopoprawką.  
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch poinformowała, że:  
1. Dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne 

powiatowe rosną o kwotę 425.000 zł, w tym: 
1) z tytułu przyjęcia pomocy finansowej od gmin Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem 

na roboty drogowe – kwota 300.000 zł, 
2) na mocy umowy podpisanej w ramach „Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na 

Drogach” z przeznaczeniem na zadanie pt. ”Uspokojenie ruchu na drodze powiatowej ul. 
Śmigielska w Kościanie” – kwota 125.000 zł. 

2. W związku ze sprzedażą nieruchomości położonej przy ul. Młyńskiej oraz lokalu 
mieszkalnego przy ul. Wolności w Kościanie – dochody wzrastają o kwotę 219.815 zł. 
Pozyskane środki finansowe oraz rezerwa celowa na zadania inwestycyjne na drogach w 
wysokości 149.085 zł oraz środki rezerwy ogólnej w kwocie 2.996 zł zostają przeznaczone 
na następujące zadania: 
1) w zakresie nakładów na drogi powiatowe (dział 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne 

powiatowe): 
- zwiększenie nakładów na powierzchniowe utrwalenie dróg o kwotę 243.600 zł oraz 

budowę i modernizację chodników – 89.400 zł (§ 6050), 
- wykonanie ścinki poboczy dróg – 20.000 zł (§ 4300), 

2) zwiększenie środków na zmianę systemu ogrzewania węglowego na gazowe oraz 
wymiany instalacji centralnego ogrzewania warsztatów Warsztatach Szkolnych Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie o kwotę14.746 zł. Łącznie wartość zadania 
zgodnie z rozstrzygnięciem przetargowym wyniesie 162.000 zł (dział 801, rozdz. 80130, 
§ 6050),   

3)  zamontowanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu na zewnątrz budynku pałacowego 
w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach (kwota 3.747 zł - § 6050) oraz naprawę 
ogrodzenia (kwota 403 zł, § 4300). Środki zapisano w dziale 852, rozdz. 85202 – Domy 
pomocy społecznej. 
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3. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie 
zwiększone zostają dochody i wydatki w dziale 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o 
kwotę 22.000 zł. Są to środki z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie od mieszkańców 
bloku przy ul. Arciszewskich oraz domu wielorodzinnego przy ul. Dudycza w Nietążkowie. 

4. W związku z przystąpieniem Powiatu Kościańskiego do programów współfinansowanych w 
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w załączniku nr 6 
wprowadza się projekty wymienione w punktach od 2 do 5. Programy wymienione w 
punktach 2,3,5 będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast 
wkład własny stanowią: środki zapisane w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kościanie (wynagrodzenia osób obsługujących programy) oraz środki zapisane w algorytmie 
Funduszu Pracy. Natomiast w przypadku Działania 1.4 całość programu będzie finansowana 
ze środków zewnętrznych. W wyniku przystąpienia do wskazanych programów budżet 
powiatu wzrośnie w 2005 r. o kwotę 266.972 zł. Całkowita wartość programów wyniesie 
2.359.885,13 zł, z czego budżet powiatu w latach 2005-2006 zostanie zasilony kwotą 
305.809 zł, pozostałe środki będą realizowane w ramach Funduszu Pracy pozostającego w 
dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie. 

5. Zgodnie z przedłożonymi wnioskami dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami 
klasyfikacji budżetowej: 
- w dziale 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, środki w wysokości 62.900 zł 

zostają przesunięte z usług na inwestycję dotyczącą modernizacji chodników przy ul. 
Nadobrzańskiej i Konopnickiej w Kościanie, 

- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, środki w 
wysokości 9.384 zł wcześniej zapisane w §4300 – Zakup usług pozostałych i 
przeznaczone na wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości Skarbu 
Państwa w Kokorzynie zostają przeniesione zgodnie z klasyfikacją budżetową do § 6050 
– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,  

- w dziale 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, kwota 56.000 zł 
przeznaczona na modernizację elewacji i ogrodzenia przy Zespole Szkół im. M. 
Konopnickiej w Kościanie zostaje przeniesiona z § 4270 – Zakup usług remontowych do 
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 

6. W wyniku udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Śmigiel z przeznaczeniem na 
wykonanie elewacji budynku szkolnego Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu zwiększone 
zostają dochody i wydatki powiatu o kwotę 6.000 zł. Ponadto w załączniku nr 5 do uchwały 
w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące wyodrębnione zostało zadanie pn.: „Wykonanie 
elewacji budynku LO Śmigiel”. Zadanie pochłonie kwotę 38.760 zł. 

7. W związku z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej (dotyczącą klasyfikowania 
refundacji dotyczących poborowych kwota 37.360 zł zmniejsza się dochody i wydatki 
powiatu w różnych pozycjach klasyfikacji budżetowej. Dotychczas refundacje poniesionych 
wydatków związanych z zatrudnianiem tych osób w budżecie powiatu występowały zarówno 
po stronie dochodów i wydatków. Po wprowadzonej zmianie, nakłady na ten cel nie będą 
odzwierciedlane w budżecie powiatu, gdyż poniesione wydatki będą pomniejszane przez 
otrzymywane refundacje. 

      Łącznie dochody i wydatki budżetu powiatu kościańskiego rosną o kwotę 902.427 zł. 
8. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dokonuje 

się zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych (załącznik nr 3). 
Konieczność dokonania zmian wynika z wypracowania ponadplanowych przychodów w 
wysokości 16.960 zł w związku z wystąpieniem nieplanowanego zlecenia z Urzędu Gminy 
Kościan.  

9. W załączniku Nr 4 do uchwały dokonano zmian w planie przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwiększone przychody 
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i nierozdysponowane wcześniej środki zostają przeznaczone na następujące zadania: zakup 
Systemu Informacji Prawnej (3.000 zł), zwiększenie nakładów o kwotę 80.000 zł na wydatki 
inwestycyjne funduszy celowych oraz likwidację mogilnika w Tarnowie Starym (50.000 zł). 

Salę obrad opuścił radny Stefan Klupsz. W dalszej części obrad uczestniczyło 15 radnych. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały oraz 
zgłoszoną autopoprawką.  
Radny Jerzy Dolata poprosił o informacje o nieruchomości Skarbu Państwa w Kokorzynie, w 
której wykonano przyłącze wodociągowe. 
Pan Starosta poinformował, że jest to pałac - mienie w zasobie Skarbu Państwa. 
Gospodarowanie tym mieniem odbywa się w ramach zapisu ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. Pałac zamieszkuje kilka rodzin. Osoby zamieszkujące ten obiekt żyją w 
złych warunkach. W związku z powyższym podjęto starania, które mają na celu poprawienie 
podstawowych elementów związanych z życiem tych osób. Ma to umożliwić w miarę normalne 
życie, więc postanowiono trochę zainwestowano i wykonać to zadanie. Po spełnieniu wszystkich 
wymogów formalno-prawnych zadanie to zostanie zrealizowane. 
Przewodniczący Rady zainteresował się, czy udzielona informacja jest wystarczająca. 
Radny Jerzy Dolata odpowiedział, że tak.    
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem zgłoszonej autoporawki. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 15 radnych, autopoprawka do projektu uchwały 
Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 
2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały bez autopoprawki 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały wraz z przyjętą 
autopoprawką. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 15 radnych, uchwała nr XXVIII/300/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 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 15 do niniejszego protokołu. 
 
9/10 Uchwała w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie powiedział, że uwzględniając postanowienia Uchwały Rady Powiatu nr I/6/02 z dnia 
19 listopada 2002 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do składania 
oświadczeń woli z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu uznał za uzasadnione 
przedłożenie projektu uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Starosty Kościańskiego. 
Zaproponowana w projekcie uchwały wysokość składników wynagrodzenia jest zgodna z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 listopada 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania 
i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, 
starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Dodał, iż przedstawiając ten projekt 
uchwały kierował się tym, że Pan Starosta poprzez swoje działanie dobrze realizuje zadania 
zapisane w kolejnym budżecie powiatu. Tego wyrazem jest udzielone absolutorium. Prowadzi 
działania skierowane na pozyskiwanie środków zewnętrznych, które kierowane są wyłącznie na 
zadania inwestycyjne. Pan Starosta właściwie reprezentuje powiat kościański oraz urząd 
Starostwa na wszystkich uroczystościach. Działa w Związku Powiatów Polskich. Ponadto 
prowadzi działania, które mają poprawić warunki pracy pracowników Starostwa. To stało się 
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podstawą do zgłoszenia projektu uchwały związanego z podniesieniem uposażenia Pana 
Starosty. Następnie stwierdził, że Pan Starosta jest jedyną osobą w Starostwie, która przez okres 
prawie 3 lat nie miała żadnych zmian związanych z wynagrodzeniem. Ponadto Starosta nie 
otrzymuje nagród. Obowiązujące przepisy pozbawiają również Pan Starostę prawa do 
otrzymania trzynastej pensji. W związku z powyższym poprosił radnych o zaakceptowanie 
powyższej propozycji i podjęcie tej uchwały. Kończąc swoją wypowiedź poprosił o 
przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Gospodarczego.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 
uchwały. 
Przewodniczący Rady 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 14 radnych, uchwała nr XXVIII/301/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty 
Kościańskiego została podjęta jednogłośnie. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała 
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
9/11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/90/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17 

czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały nr VIII/90/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 
roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Komendant Komendy Powiatowej Policji w Kościanie Pan Henryk Kasiński poinformował, że 
zaproponowane zmiany zostały podyktowane zmianami w funkcjonowaniu policji. Wcześniej 
przyjęte zadania zostały w przeważającej części zrealizowane w roku ubiegłym. Część zadań 
dotyczyła przygotowania do wejścia do Unii Europejskiej. To się już stało. Obecnie Komendant 
Główny wytyczył nową strategię działania policji na lata 2005 – 2010. Na tej podstawie 
komendanci wojewódzcy opracowali własne strategie działania policji. Natomiast komendanci 
powiatowi zostali zobowiązani do opracowania strategii działania na trzy lata 2005 – 2007. 
Zadania narzucone przez Komendanta Głównego i Komendę Wojewódzką są zgodne z 
kierunkami działania Komendy Powiatowej przyjętymi na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa 
i Przestrzegania Prawa oraz pokrywają się z działaniami ujętymi we wcześniejszej uchwale 
Rady.  
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. 
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W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 15 radnych, uchwała nr XXVIII/302/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/90/03 
Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia powiatowego 
programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 
protokołu. 
 
10. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady, w związku z tym, iż odpowiedzi na pytania zostaną udzielone na piśmie 
zaproponował przejść do następnego punktu obrad.   
 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych.  
Radny Jerzy Dolata podziękował za odpowiedzi, które otrzymał na swoje pytania. Następnie 
powiedział, że poinformowano go, iż w marcu 2005 roku gazety kościańskie informowały, że na 
terenie powiatu kościańskiego mieszka osoba, która honorowo oddała 100 litrów krwi. 
Stwierdził, iż jest to fakt, który powinien być w jakiś sposób uhonorować. W związku z 
powyższym zgłosił wniosek o uhonorowanie Pana Bogusława Kostyka.  
Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie 
się 12 lipca 2005 roku. Po sesji będzie miesięczna przerwa w pracach Rady. Następnie 
zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
 
12. Zakończenie. 

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