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PROTOKÓŁ NR XXX/05 

 
z XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 7 września 2005 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
19.30. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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 18 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.  
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i 
miejscu posiedzenia XXX sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały 
związane z problematyką posiedzenia. Następnie zaproponował przystąpić do realizacji 
porządku obrad obejmującego: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu. 
4. Informacja przewodniczącego rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
7. Zapytania radnych. 
8. Informacja o działalności szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2004/2005 

oraz organizacja roku 2005/2006. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1) przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Kościańskiego na lata 2005 – 2015”, 

2) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej, 
3) nabycia nieruchomości w związku z realizacją inwestycji: budowa drogi powiatowej – 

skrzyżowanie dróg powiatowych Racot – Czempiń i Kościan – Stary Gołębin – Śrem, 
4) przyjęcia pomocy finansowej w 2005 roku, 
5) udzielenia pomocy finansowej gminie Kościan, 
6) przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
7) przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
8) przyjęcia darowizny pieniężnej na rzecz powiatu, 
9) przyjęcia dotacji celowej od samorządu gminy Kościan, 
10) przyjęcia dotacji celowej od samorządu gminy Krzywiń, 
11) zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu 

powiatu kościańskiego na 2005 rok, 
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12) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 
2005 roku. 

10. Odpowiedzi na zapytania. 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
12. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z XXIX sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XXIX 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 XXIX sesji Rady 
Powiatu Kościańskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie 

międzysesyjnym.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że informację o jego czynnościach podjętych w okresie 
międzysesyjnym radni otrzymali w materiałach do sesji. Informacja stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do złożonego 
sprawozdania. Wobec braku głosów w dyskusji zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad. 
Na salę obrad przybył radny Bernard Ptak. W dalszej części obrad uczestniczyło 19 radnych. 
 
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał 
Rady Powiatu radni otrzymali w materiałach do sesji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do złożonego 
sprawozdania. Nie było, więc zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
 
6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w 
okresie międzysesyjnym radni otrzymali w materiałach do sesji. Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do 
złożonego sprawozdania.  
Radny Jerzy Dolata powiedział, że ma kilka pytań. Zapytał, czy publikacja pt. „Rycerze św. 
Floriana”, na którą z budżetu powiatu wydatkowano 1.700 zł jest dostępna na terenie 
powiatu? Nawiązując do kwestii przyznania środków w wysokości 700 zł na zakup opon dla 
osoby promującej powiat kościański w zawodach kartingowych zainteresował się, kto je 
otrzymał i w jaki sposób będzie promował powiat. Następnie poprosił o dodatkowe 
informacje związane z instrukcją postępowania w przypadkach zaistnienia podejrzenia 
wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł. Ponadto zainteresował się rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w 
wysokości 11.112 zł na sfinansowanie napraw szkód powstałych w auli szkolnej Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie podczas prac związanych z wymianą pokrycia 
dachowego. Nawiązując do spraw bieżących, którymi zajmował się Zarząd zainteresował się, 
dlaczego negatywnie został rozpatrzony wniosek Ludowego Klubu Sportowego „SANA” o 
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pomoc w realizacji wyjazdu zawodniczki i trenera Klubu na Mistrzostwa Świata Juniorów w 
Biegach Górskich oraz wielkością wnioskowanej kwoty. Ponadto poprosił o dodatkowe 
informacje związane ze wstępną koncepcją przekształcenia Warsztatów Szkolnych Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie na potrzeby pracowni kształcenia praktycznego.  
Pan Wicestarosta poinformował, że ks. kanonik Konrad Kaczmarek przy wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wydał publikację 
poświęconą ochotniczym strażom pożarnym. Wydanie to jest kosztowne, więc zakup tych 
pozycji był formą wsparcia publikacji. Powiat Kościański zakupił 50 sztuk, jako wsparcie 
tego wydawnictwa. Zarząd uznał, że bardzo dużo spraw związanych z historią ochotniczych 
straży pożarnych oraz czasami współczesnymi jest w tej publikacji zawarte. Niebawem 
zostanie ona przekazana strażom pożarnym jak i bibliotekom szkolnym oraz bibliotece 
powiatowej. Jest to bardzo ciekawy obszar historii - ruchu strażaków. Odpowiadając na 
pytanie, dlaczego to jest w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej powiedział, że Marszałek tam 
zlecił dystrybucję tej pozycji.  
 Pan Starosta powiedział, że następne pytanie dotyczyło przeznaczenia 700 zł na zakup opon 
dla osoby promującej powiat kościański w zawodach kartingowych. Poinformował, że jest to 
Tomasz Maćkowiak młody siedemnastoletni uzdolniony człowiek zamieszkały w Krzywiniu. 
Uczestniczy on od kilku sezonów w Mistrzostwach Polski w tej dyscyplinie osiągając duże 
sukcesy. Cykl tych zawodów polega na tym, że w Polsce organizowane są zwody w 7 
różnych miejscowościach i uczestnicy tych zawodów muszą sami sfinansować koszty 
związane z udziałem w wyścigach. Po każdym udziale w zawodach konieczna jest wymiana 
opon. Koszt jednego kompletu opon wynosi 700 zł. Zawodnik ten w przypadku, gdy osiągnie 
dobre wyniki w zawodach, które odbywają się w Polsce ma zagwarantowany udział w 
Mistrzostwach Europy. W momencie zakwalifikowania się koszty udziału zawodnika w 
Mistrzostwach Europy pokrywa Polski Związek Motorowy. W związku z powyższym 
zawodnik ten zwraca się do różnych instytucji o wsparcie finansowe. Zarząd postanowił 
wesprzeć tego młodego człowieka i ufundować jeden komplet opon. W zamian za to on 
będzie promował powiat kościański poprzez umieszczenie na pojeździe oraz stroju „loga” 
powiatu kościańskiego. W ten sposób będzie promował powiat na terenie Polski oraz, gdy się 
zakwalifikuje, na Mistrzostwach Europy. Następne pytanie związane było z podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia instrukcji postępowania w przypadkach zaistnienia podejrzenia 
wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł. Powiedział, że podjęcie powyższej uchwały wynika wprost z 
zapisów ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu 
finansowaniu terroryzmu. Jest to ustawa, która zobowiązuje określone jednostki, w tym 
jednostki samorządu terytorialnego do wydania powyższej instrukcji. Generalnie chodzi o to, 
by uniknąć procederu, który nazywa się „praniem brudnych pieniędzy”. Każda instytucja, 
wymieniona w tej ustawie jest zobowiązana do przyjęcia takiej instrukcji. W tym przypadku 
właściwym organem decyzyjnym do określenia tej instrukcji jest Zarząd Powiatu. Stąd też 
realizując zapisy tej ustawy Zarząd taką instrukcję przyjął.  
Radny Jerzy Dolata zainteresował się, jakich jednostek ta instrukcja dotyczy. 
Pan Starosta odpowiedział, że generalnie ona dotyczy całego budżetu powiatu, więc 
wszystkich jednostek finansowych z budżetu powiatu. W instrukcji są określone procedury 
postępowania w przypadku, gdyby taka sytuacja zaistniała. Szefowie jednostek są 
zobowiązani powiadamiać Przewodniczącego Zarządu Powiatu o takiej sytuacji. 
Przewodniczący Zarządu z kolei jest zobowiązany do powiadomienia właściwych instytucji o 
tym fakcie. Zaznaczył, że nie wynika to z tego, iż taka sytuacja miała miejsce. Zarząd nie 
stwierdził takiej sytuacji na terenie powiatu kościańskiego. Jest to jednak ustawowy wymóg i 
Zarząd musiał taką instrukcję przyjąć. Następnie powiedział, że kolejne pytanie dotyczyło 
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rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w wysokości 11.112 zł na sfinansowanie napraw szkód 
powstałych w auli szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie podczas prac 
związanych z wymianą pokrycia dachowego. Poinformował, że na zlecenie Dyrektora Szkoły 
były prowadzone prace związane z wymianą pokrycia dachowego. Firma, które te prace 
prowadzi w sposób niedostateczny zabezpieczyła dach i podczas intensywnych opadów 
deszczu nastąpił przeciek. W związku z powyższym na mocy ubezpieczenia wykonawcy prac 
firma ubezpieczeniowa oszacowała wielkość straty. Uzyskane środki z ubezpieczenia należy 
przyjąć do budżetu powiatu. Są one po części wydatkiem powiatu. Środki te wrócą do 
budżetu po wypłaceniu przez firmę ubezpieczeniową środków z tytułu wypłaconego 
odszkodowania.  Zaznaczył, że Powiat nic nie traci.  
Radny Jerzy Dolata powiedział, iż rozumie, że ubezpieczony był wykonawca robót. 
Pan Starosta powiedział, że tak i to z jego polisy ubezpieczeniowej zostanie wypłacone 
odszkodowanie. Nawiązując do następnego pytania związanego z wyjazdem zawodniczki i 
trenera Ludowego Klubu Sportowego „SANA” na Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegach 
Górskich do Nowej Zelandii powiedział, że wnioskodawca chciał uzyskać kwotę 4.000 zł. 
Zarząd po analizie tego wniosku stwierdził, iż jest to trudne przedsięwzięcie, tym bardziej, że 
zawody odbywają się w znacznej odległości od Polski. Trener z zawodniczką mieli wylecieć 
jednego dnia by po dwóch dniach wrócić. Zarząd podjął decyzję, że nie przekaże środków na 
ten cel. Dodał, że Zarząd dofinansował udział zawodniczki tego Klubu w dwóch 
wcześniejszych Mistrzostwach, które odbyły się we Włoszech i na Alasce. Ponadto Klub ten 
otrzymuje dość znaczne dofinansowanie z budżetu powiatu ze środków przeznaczonych na 
wspieranie stowarzyszeń i klubów sportowych. Następnie powiedział, że ostatnie pytanie 
związane jest z koncepcją przekształcenia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kościanie. Poinformował, że Zarząd chce zmodernizować Warsztaty 
Szkolne, by w przyszłości na ich bazie można było utworzyć nowoczesną jednostkę, która 
będzie zajmować się przygotowaniem zawodowym młodego pokolenia oraz pozyskaniem 
dodatkowych kwalifikacji przez dorosłych. Ma to być Centrum Kształcenia Praktycznego. W 
chwili obecnej zaistniała możliwość pozyskania środków na wyposażenie tej jednostki z 
Programu PHARE 2003. Konkurs został już ogłoszony, a termin składania wniosków 
ustalono do dnia 15 września 2005 roku. Wniosek praktycznie jest już gotowy. Zakup 
wyposażenia i sprzętu może być dofinansowany w 75 % jego wartości. 25 % musi pochodzić 
z budżetu powiatu. Ponadto z budżetu musiałyby być sfinansowane prace budowlane i 
modernizacyjne istniejących budynków. W związku z tym, iż jest możliwość pozyskania 
środków w wysokości około 300.000 zł Zarząd postanowił pójść w tym kierunku. Jest to 
bardzo ważne działanie, które stworzy możliwość nowoczesnego kształcenia. Dodał, że 
szczegóły przedstawi Pan Michał Jurga. 
Pan Wicestarosta powiedział, że ta koncepcja będzie przedmiotem obrad Komisji Spraw 
Społecznych. Jeżeli będzie życzenie radnych to przedstawi ją również na innych Komisjach 
Rady. Następnie stwierdził, że jeżeli Rada nie zrobi nic w kierunku modernizacji Warsztatów 
to Warsztaty „umrą śmiercią naturalną”, ponieważ liczba uczniów chętnych do kształcenia na 
tej placówce jest znikoma. Dlatego też należy iść w kierunku przekształcenia Warsztatów 
Szkolnych. W chwili obecnej nie jest w stanie powiedzieć, czy będzie to Centrum Kształcenia 
Praktycznego, czy też Centrum Kształcenia Ustawicznego. Niemniej jest kierunek taki, aby te 
obiekty przekształcać w pracownie kształcenia praktycznego. Już taki proces się rozpoczął. W 
roku ubiegłym w części budynku została zainstalowana pracownia CAD, która jest na 
usługach różnych kierunków kształcenia. Na pracownię tą Powiat pozyskał fundusze unijne. 
Niedobrze by się stało gdyby Rada na tym etapie się zatrzymała. Należy podejmować 
następne działania, by sprostać pewnym wymaganiom jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe. 
Koncepcja kształcenia musi iść w kierunku kształcenia w formach krótkich, formach 
modułowych oraz kształcenia wspomagającego kierunki, które są realizowane w szkołach. 
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Dokonano inwentaryzacji wszystkich budynków, które w roku 1990 zostały wykupione przez 
ówczesnego Kuratora Oświaty w Lesznie na potrzeby Warsztatów Szkolnych. Budynki te są 
w nienajlepszym stanie. Inwentaryzacja posłużyła do tego, aby mniej więcej wiedzieć jakie 
koszty będzie trzeba ponieść z tytułu modernizacji i remontów tych budynków. W 
tegorocznym budżecie zabezpieczono środki, na inwestycję, która jest już zakończona, tj. na 
modernizację systemu grzewczego w Warsztatach. Obecnie proponuje się w tej części, gdzie 
jest obecnie pracownia CAD dokonania modernizacji sanitariatów, przekształcenia obecnej 
stołówki w salę audiowizualną. Następnie kolejno przekształcać i modernizować kolejne 
obiekty. Oszacowano, że koszt tego zadania wyniesie 1.551.200 zł. Zaznaczył, że nie jest to 
kwota, którą można jednorazowo zaangażować. Zarząd jednak musi mieć jakąś koncepcję 
przy składaniu wniosków o środki unijne. Musi to być oparte na jakiś przemyśleniach. 
Powstaną tam następujące pracownie: pracownia symulacyjna do prowadzenia kształcenia 
praktycznego w zakresie przedmiotów ekonomicznych, małe pracownie do kształcenia 
modułowego, pracownia spawalnicza, pracownia montażu instalacji sanitarnej, pracownia 
elektryczna, pracownia obróbki mechanicznej, pracownia ślusarska. Jest również duża hala od 
strony ul. Młyńskiej, gdzie znajduje się hala maszyn obróbki, w której są maszyny z lat 50. 
Zostanie ona wykorzystana na potrzeby tworzonego Centrum. W związku z zauważalną 
reaktywacją zawodów: ślusarz i mechanik hala ta zostanie podzielona na boksy, w których 
będzie funkcjonować m. in. obróbka ręczna. Zaznaczył, że jest to krótki opis planowanego 
przekształcenia Warsztatów. Szczegóły zostaną przedstawione na posiedzeniach Komisji 
Rady.  
Przewodniczący Rady zaproponował, aby następne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 
odbyło się na terenie Warsztatów Szkolnych. Dodał, że przedstawiony koszt w wysokości 
1.551.200 zł obejmuje również wyposażenie. Wobec braku innych głosów i zapytań 
zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
 
7. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania?  
Radna Urszula Iwaszczuk poinformowała, że ma dwa pytania. Pierwsze jest związane z 
Centrum Sportu i Rehabilitacji w Kościanie. Zainteresowała się, kto będzie zarządzał tym 
obiektem oraz kto będzie decydował co i kiedy będzie się tam odbywać. Przypomniała, że z 
tego obiektu mają również korzystać mieszkańcy powiatu oraz Domów Pomocy Społecznej. 
Natomiast drugie pytanie jest związane z przyjazdem do Polski delegacji z Alzey. Zwróciła 
uwagę, że znów radni nie zostali poinformowani o tym, iż coś takiego będzie miało miejsce. 
Przyznała, że Pan Wicestarosta potwierdził, że ta delegacja przyjedzie w dniach 22 – 23 
września 2005 roku. Następnie zainteresowała się programem wizyty delegacji z powiatu 
Alzey oraz jej składem. Zapytała również, czy Pan Starosta poinformuje o tym radnych, czy 
też mają o tym dowiedzieć się z gazet?  
Pan Starosta powiedział, że dzisiaj chciał przedstawić tą informację. Powiedział, że ta wizyta 
była przygotowywana od dłuższego czasu, lecz brakowało konkretów, co do daty. 
Proponowany był początek września 2005 roku, by powiązać tą wizytę z otwarciem Centrum 
Sportu i Rehabilitacji. Ostatecznie, mniej więcej trzy tygodnie temu, ustalono termin 
przyjazdu tej delegacji, tj. 22 – 24 września 2005 roku. Delegacja ta będzie krótko przebywała 
w Polsce. Następnie przedstawił program wizyty. Powiedział, że w dniu przyjazdu odbędzie 
się wizyta w Centrum Sportu i Rehabilitacji w Kościanie przy Zespole Szkół im. Marii 
Konopnickiej w Kościanie. Delegacja zwiedzi budynek, a następnie odbędą się rozmowy z 
dyrektorami szkół powiatowych na temat możliwości współpracy szkół. Następnego dnia 
odbędzie się spotkanie z Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie, na którym zostanie 
przedstawiona sytuacja na rynkach pracy oraz omówiona możliwość współpracy. Ponadto 
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delegacja uda się do Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. Tam po zwiedzeniu tego 
obiektu delegacja zostanie poinformowana o tym, w jaki sposób tego rodzaju jednostki 
funkcjonują w Polsce. Zostanie zaproponowana współpraca na tym polu. Ponadto zostaną 
przedstawione niektóre podmioty gospodarcze z powiatu, tj. Przedsiębiorstwo HOFFMANN 
w Śmigu, Przedsiębiorstwo GASTROMETAL w Śmiglu, Firmę DANKO w Choryni. 
Ponadto delegacja zwiedzi Opactwo Benedyktynów w Lubiniu, w którym wysłucha koncertu 
organowego w wykonaniu Pani Magdaleny Kaczor. Poza tym odbędzie się spotkanie w 
Jeziorkach, które będzie miało na celu omówienia współpracy gospodarczej. Dodał, ze w 
rozmowie z nowym Starostą Powiatu Alzey-Worms powiedział, że chciałby konkretnej 
współpracy jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych. Następnie 
powiedział, że w skład delegacji wejdą: nowy Starosta Powiatu Alzey –Worms wybrany 
wiosną tego roku, Dyrektor Liceum w Alzey, dwóch – trzech pracowników urzędu, dwóch 
przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych. W sumie będzie 7 osób. Nawiązując do 
pierwszego pytania poinformował, że Centrum nie jest żadną odrębną jednostką. Jest 
wewnętrzna jednostką szkoły i będzie zarządzana przez Dyrektora Szkoły. Sformalizowane 
zostanie to po zapłaceniu ostatniej faktury, co w najbliższym czasie zostanie przeprowadzone. 
Po zapłaceniu należności obiekt ten decyzją Zarządu zostanie oddany na stan Zespołu Szkół 
im. Marii Konopnickiej w Kościanie i zarząd nad tym obiektem obejmie Dyrektor Szkoły.  
Radny Jerzy Dolata zainteresował się sprawą ustalenia zasad i form korzystania z obiektów 
Centrum przez mieszkańców powiatu. Ponadto zwrócił uwagę, że mimo nowego 
oznakowania samochody nadal jeżdżą bardzo szybko przy tej jednostce. W związku z 
powyższym zawnioskował o zamontowanie urządzenia zwalniającego. 
 Pan Starosta powiedział, że w dzisiejszej „Gazecie Kościańskiej” ukazała się informacja, iż 
w dniu 11 września 2005 roku w godz. od 11.00 do 17.00 zainteresowani będą mogli wejść na 
teren Centrum i obejrzeć ten obiekt. Obiekt ten ma służyć społeczności szkolnej oraz 
mieszkańcom powiatu. Musi odbywać się to jednak w sposób uporządkowany. W związku z 
powyższym Zarząd ustali zasady korzystania z tego obiektu. Zaznaczył, że zlecił 
pracownikom Starostwa przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie. Dotyczyć to będzie 
obiektów w Centrum jak i dwóch zewnętrznych boisk ze sztuczną nawierzchnią. Odbywać się 
to będzie po godzinach działalności szkoły, tj. od godz. 15.00. Będą tam zatrudnione osoby, 
tzw. opiekunowie, którzy będą nadzorować funkcjonowanie tego obiektu. Nawiązując do 
kwestii związanej z problemem komunikacji przy tej szkole powiedział, że opracowany został 
projekt zmiany organizacji ruchu. Usankcjonowana zostanie ta organizacja ruchu, która 
działała w momencie układania nowego chodnika przy ul. Nadobrzańskiej i ul. Konopnickiej. 
Zgodnie z projektem ul. Nadobrzańska ma być dwukierunkowa, a ul. Konopnicka 
jednokierunkowa. Zostały już przygotowane dwa pasy dla skręcających w lewo i prawo. Tam 
będzie znak „STOP”. To będzie oczywistym wstrzymaniem tego ruchu w obrębie Szkoły. 
Ponadto w tej chwili te pasy są elementem zasad ruchu drogowego. Oznakowanie poziome 
zgodne z kodeksem ruchu drogowego jest tak samo ważne jak oznakowanie pionowe. Jest 
tam linia ciągła oraz teren zakreskowany. Tam żaden samochód nie powinien przejeżdżać. W 
dniu dzisiejszym byli wyłapywani w tym miejscu kierowcy, którzy nie przestrzegali tego 
oznakowania. Akcja ta będzie utrzymana i policja w tym miejscu się uaktywni, by 
mieszkańców przyzwyczaić do tych zmian.  Usankcjonowanie ostateczne zmiany organizacji 
ruchu poprawi bezpieczeństwo przy tej Szkole. 
Radny Jerzy Dolata zainteresował się, kiedy zostaną ustalone zasady korzystania z obiektów 
Centrum oraz od kiedy obowiązywać będą zmiany komunikacyjne przy Szkole.  
Pan Starosta powiedział, że zasady korzystania z tych obiektów zostaną ustalone na 
najbliższym posiedzeniu Zarządu. Natomiast nowa organizacja ruchu będzie obowiązywała 
od 1 listopada 2005 roku. 
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Przewodniczący Rady wobec braku innych pytań zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad. 
 
8. Informacja o działalności szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2004/2005 

oraz organizacja roku 2005/2006. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Wicestarostę. 
Pan Wicestarosta przedstawił informację o działalności szkół i placówek oświatowych w roku 
szkolnym 2004/2005 oraz organizacja roku 2005/2006. Informacja stanowiła załącznik nr 5 
do niniejszego protokołu. Poinformowała, że 31 sierpnia zakończył się rok szkolny 
2004/2005. Pora więc spojrzeć na ten rok, który odszedł i krótko przedstawić informacje o 
roku szkolnym 2005/2006. Rok szkolny 2004/2005 był okresem pozytywnym jeśli chodzi o 
zwiększoną liczbę uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański. Liczba tych 
uczniów wyniosła 2508. W stosunku do roku szkolnego 2003/2004 było o 266 uczniów 
więcej. Podkreślił to, ponieważ algorytm naliczania subwencji obejmuje również liczbę 
uczniów. Każdy uczeń ma przypisaną kwotę bazową, która jest istotna przy naliczaniu 
ogólnym subwencji oświatowej. W minionym roku szkolnym ponad 60 % uczniów kształciło 
się w typach szkół, które kończą się egzaminem dojrzałości. Rada uruchomiła nową formę 
kształcenia dla uczniów, którzy mają problemy z nauką i muszą ja kontynuować w 
gimnazjum dla dorosłych. W tym miejscu można pokazać dobrą współpracę samorządów w 
zakresie realizowania tego zadania. Zaznaczył, że nie jest to zadanie obowiązkowe samorządu 
powiatowego. W minionym roku liczba uczniów poszczególnych oddziałów wzrosła. Z 
punktu widzenia organu prowadzącego i środków finansowych jest to korzystne zjawisko. 
Natomiast z punktu widzenia organu nadzoru pedagogicznego jest odwrotnie. Wg tego 
organu kształcenie w mniejszych oddziałach jest lepsze. Średnia liczba uczniów w oddziałach 
wzrosła i wynosi ponad 27 uczniów. Zaznaczył, że liczba uczniów w oddziałach Szkoły 
Specjalnej jest inną sprawą. Średnia w tej jednostce wynosi ponad 9 uczniów na oddział. 
Kolejną istotną sprawą jest zmniejszenie liczby godzin ponadwymiarowych realizowanych 
przez nauczycieli. Jest to wynikiem zatrudnienia dużej liczby nauczycieli stażystów. Liczba 
nauczycieli, osób, które mają kwalifikacje do zatrudnienia w oświacie rośnie. Następnie 
powiedział, że był to rok szczególnie istotny, gdyż po raz pierwszy były egzaminy 
zewnętrzne w postaci nowej matury. Ponad 80 % uczniów zdało nową maturę. W jednej ze 
szkół prowadzonych przez Powiat ta maturę zdało 100 % uczniów przystępujących do 
egzaminu maturalnego. Odbyły się również egzaminy dojrzałości według starego systemu. 
Zdało ją około 92 % uczniów. Koszty kształcenia są zróżnicowane od typu placówek. 
Kosztem są wydatki przekazywane z budżetu powiatu na 1 ucznia. Koszty kształcenia rosną, 
ale one obrazują również to, iż w szkołach prowadzone są prace remontowe. To 
automatycznie podnosi ten koszt kształcenia. Ponadto na koszty kształcenia wpływają awans 
zawodowy nauczycieli oraz odprawy z tytułu odejścia na emeryturę, czy też nagrody 
jubileuszowe. W minionym roku było tego dosyć sporo. Dużym obciążeniem budżetu jest 
również nauczanie indywidualne. Duży obszar nauczania indywidualnego realizowany jest w 
Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej. Są to koszty zrozumiałe, gdyż jest grupa uczniów, 
którzy nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w systemie szkolnym. Ważnym 
elementem jest to, jak samorząd powiatowy dba o swoje placówki. W roku szkolnym 
zainwestowano na zadania inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych ponad 
4.000.000 zł. W tym jest kwota związana z inwestycją prowadzoną przy Zespole Szkół im. 
Marii Konopnickiej.  Same inwestycje, z wyjątkiem Centrum Sportu i Rehabilitacji to kwota 
600.000 zł. Przykładem jest modernizacja elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego w 
Śmiglu, zmiana systemu ogrzewania Warsztatów Szkolnych, zainstalowanie monitoringu w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, który jest rozbudowany, modernizacja 
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kanalizacji sanitarnej oraz sanitariatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. 
Istotną kwestią jest również fakt, iż decyzją Ministra Finansów została obcięta planowana 
subwencja oświatowa o ponad 600.000 zł. W roku szkolnym 2005/2006 samorząd podniósł 
średnie wynagrodzenia nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym, na co 
wydatkowano blisko 100.000 zł. Mimo drastycznych cięć to sytuacja w szkołach do końca 
tego roku będzie dobra. Omawiając nowy rok szkolny 2005/2006 powiedział, że rozpoczął się 
on liczbą 100 uczniów mniej. To odbije się na wysokości subwencji oświatowej. Mimo, że 
jest o 6 oddziałów mniej to liczba godzin niewiele spadnie. Tego powodem są przepisy 
mówiące o kategorycznym podziale oddziałów na grupy przy realizacji określonych zajęć.  
Następnie poprosił o zadawanie pytań. 
Przewodniczący Rady poinformował, że powyższa informacja była przedmiotem obrad 
Komisji Spraw Społecznych. Następnie zaproponował dyskusję nad przedstawioną 
informacją. Wobec braku głosów w dyskusji podziękował za przygotowanie i przedstawienie 
informacji oraz zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
9/1 Uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2005 – 2015”. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Kościańskiego na lata 2005 – 2015” radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie o 
zabranie głosu poprosił Dyrektora Departamentu Planowania Rozwoju Lokalnego dr Macieja 
Dudziaka. 
Dr Maciej Dudziak poinformował, że reprezentuje Agencję Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
w Poznaniu. W firmie odpowiada za pion związany z planowaniem lokalnym. Zaznaczył, że 
jest współtwórcą Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Kościańskiego na lata 2005 – 2015. Następnie w skróconej formie przedstawił to, co zawiera 
przygotowana Strategia. Powiedział, że Unia Europejska wymaga planowania na wiele lat do 
przodu. Nie chodzi tu o planowanie założeniowe, ale o planowanie konkretne. Jednostki 
ubiegające się o środki unijne, lub te, które będą się o nie ubiegać muszą w sposób wyraźny 
sformułować cele oraz przedstawić ich realizację w postaci konkretnych projektów. Jednym z 
takich dokumentów jest lokalna strategia rozwiązywania problemów społecznych. Obowiązek 
posiadania tej strategii wynika z ustawy przyjętej w roku ubiegłym, tj. ustawy o pomocy 
społecznej. Ustawa ta nałożyła na wszelkiego rodzaju poziomy administracyjne samorządu, 
tj. miasta, gminy i powiaty obowiązek przygotowania i uchwalenia strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. W ustawie nie określono jednak terminu jej uchwalenia. Do chwili 
obecnej niewiele samorządów w Polsce do tego przystąpiło i ją przyjęło. Proces ten jednak 
będzie narastał i tych dokumentów będzie znacznie więcej. Dużym plusem jest to, że Rada 
Powiatu Kościańskiego przystąpiła do tego w pierwszej turze. Powiatowa Strategia 
Rozwiązywania Problemów Społecznych idzie w kierunku usystematyzowania wiedzy na 
temat sektora społecznego w powiecie oraz konkretnych celów, które będą realizowane na 
przestrzeni lat 2005 – 2015. Przy opracowywaniu Strategii toczony był mały spór o ramy 
czasowe. Z reguły tego rodzaju dokumenty przygotowywane są na lata 2005 – 2006 i 2007 - 
2013. Ta Strategia dotyczy dłuższego okresu planowania do roku 2015. Wykracza to poza rok 
2013, ponieważ Powiatowa Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dotyczy roku 2015. 
W związku z tym jest to działanie uzasadnione. Przygotowana Strategia zakłada realizację 
konkretnych przedsięwzięć, z konkretnymi kosztami i źródłami ich finansowania. W 
przygotowanie tej strategii zostały zaangażowane wszystkie instytucje, które na terenie 
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powiatu mają do czynienia z szeroko rozumianym sektorem pomocy społecznej. W Strategii 
są konkretne projekty z każdej dziedziny i każdej gminy z terenu powiatu kościańskiego. Jest 
to strategia kompleksowa, lecz nie oznacza to, że ma ona charakter zamknięty. W Strategii 
będzie można zawsze coś dopisać lub zmienić. Przyjęte w strategii przedsięwzięcia maja być 
realizowane m.in. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to jeden z 
głównych instrumentów wsparcia strukturalnego m. in. polskich beneficjentów. W ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego środków jest nadal dość sporo, co skutkuje tym, że 
duża ilość dobrze przygotowanych projektów może być zrealizowana. Są już takie projekty 
realizowane. Przygotowana Strategia składa się z siedmiu rozdziałów, wstępu i zakończenia. 
W systematyczny sposób pokazuje stan wiedzy obecnej oraz skatalogowanie problemów 
społecznych występujących na terenie powiatu kościańskiego. Zawiera analizę SWOT, plany 
inwestycyjne idące w kierunku sektora społecznego. W momencie pojawienia się możliwość 
pozyskania środków na cele społeczne Powiat powołując się na ten dokument będzie mógł 
ubiegać się o środki na realizację danego programu. Ta Strategia ułatwia pozyskiwanie 
środków zewnętrznych. To jest jej podstawowa funkcja. Strategia nie jest celem sama w 
sobie, lecz jest instrumentem do pozyskiwania środków zewnętrznych. Następnie poprosił o 
zadawanie pytań związanych z przygotowaną Strategią.  
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 XXX/313/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 2005 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2005 – 
2015” została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę. 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady wznowił obrady. 
 
9/2 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że właściciel nieruchomości wymienionych w projekcie uchwały 
wystąpił do Zarządu Powiatu Kościańskiego z wnioskiem o umożliwienie korzystania w 
formie drogi wewnętrznej z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego 
położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej. Są to działki ułożone w pas o szerokości 4 – 5 m i 
długości około 150 m. Jest to nieruchomość usytuowana na zapleczu terenu, którym 
dysponują Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie. Jest to 
nieruchomość niezagospodarowana i zaniedbana. Właściciel sąsiadującej nieruchomości od 
strony ulicy al. Kościuszki zwrócił się z prośbą i umożliwienie mu korzystania z tej 
nieruchomości. Wnioskodawca zobowiązał się do urządzenia w całości na własny koszt tej 
drogi jako drogi wewnętrznej, umożliwienia korzystania z niej przez właścicieli przyległych 
nieruchomości oraz do jednorazowej opłaty za ustanowienie na jego rzecz służebności za 
okres 20 lat. Ze względu na trudności komunikacyjne, jakie miałby wnioskodawca oraz osoby 
korzystające z ulicy al. Kościuszki Zarząd Powiatu postanowił przychylić się do wniosku i 
pozwolić wnioskodawcy na korzystanie z wybudowanej drogi wewnętrznej. Zaznaczył, że z 
tej drogi korzystać będą również właściciele wszystkich nieruchomości przylegających do tej 
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drogi. Wspomniał, że nastąpił podział terenu użytkowanego przez Warsztaty Szkolne. Została 
wydzielona nieruchomość, którą Zarząd zaproponuje przeznaczyć do sprzedaży. 
Wybudowanie drogi wewnętrznej spowoduje wzrost atrakcyjności tej nieruchomości. Środki 
pozyskane ze sprzedaży, po uzyskaniu zgody Rady, będą wykorzystane na koszty związane z 
przekształceniem Warsztatów Szkolnych na Centrum Kształcenia Praktycznego.  
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. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XXX/314/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności gruntowej została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
9/3 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości w związku z realizacją inwestycji: budowa 

drogi powiatowej – skrzyżowanie dróg powiatowych Racot – Czempiń i Kościan – Stary 
Gołębin – Śrem. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie nabycia nieruchomości w związku z realizacją inwestycji: budowa drogi powiatowej 
– skrzyżowanie dróg powiatowych Racot – Czempiń i Kościan – Stary Gołębin – Śrem radni 
otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu 
uchwały. 
Etatowy członek Zarządu Pan Kazimierz Dembny poinformował, że w związku z 
przystąpieniem do opracowania projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego zachodzi potrzeba opracowania niezbędnej dokumentacji. W trakcie 
opracowywania dokumentacji związanej z przebudową drogi powiatowej – skrzyżowania 
dróg powiatowych nr 21106 Racot – Czempiń i 21134 Kościan – Stary Gołębin – Śrem zaszła 
konieczność wykupu na własność Powiatu Kościańskiego gruntów pod budowane rondo. 
Działki należy wykupić od czterech właścicieli. Od trzech właścicieli nabycie gruntów 
nastąpi odpłatnie, natomiast grunt od Agencji Nieruchomości Rolnej Powiat będzie mógł 
przejąć nieodpłatnie. W imieniu Zarządu poprosił o podjęcie powyższej 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. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XXX/315/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości w 
związku z realizacją inwestycji: budowa drogi powiatowej – skrzyżowanie dróg powiatowych 
Racot – Czempiń i Kościan – Stary Gołębin – Śrem została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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9/4 Uchwała w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2005 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2005 roku radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że projekt uchwały dotyczy realizacji inwestycji – budowy 
nowego odcinka drogi w Bonikowie. Inwestycja ta jest zapisana w budżecie powiatu 
kościańskiego. Na ten cel zapisano w budżecie 500.000 zł. Został ogłoszony przetarg i 
nastąpiło otwarcie ofert. Najtańsza oferta na realizacje tego zadania opiewa na kwotę 631.000 
zł. W związku z tym, iż w budżecie zabezpieczono na ten cel 500.000 zł przed podpisaniem 
umowy z wykonawcą konieczne jest zwiększenie środków. W związku z tym została 
przeprowadzona rozmowa z Wójtem Gminy Kościan, której tematem w pierwszej kolejności 
było podjęcie decyzji o zakresie robót. Przypomniał, że zakres obejmował budowę nowego 
odcinka drogi oraz przebudowę już istniejącego odcinka drogi. Wójt opowiedział się za 
wybudowaniem w pierwszej kolejności nowego odcinka drogi. Wójt uzasadnił to tym, że 
Rada Gminy Kościan przystąpiła do opracowania projektu planu zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczając grunty przy nowej drodze pod działalność gospodarczą. 
Ponadto wskazał, że ten nowo wybudowany odcinek po wybudowaniu drogi ekspresowej nr 5 
będzie łączył się z tym węzłem komunikacyjnym, co spowoduje wzrost atrakcyjności tego 
terenu. Wpłynie to w pewnym sensie na pewien rozwój gospodarczy. Zarząd Powiatu po 
przeanalizowaniu całej sytuacji przychylił się do tego poglądu. Mając na względzie tą 
przesłankę, iż należy działać w takim kierunku, by pobudzać rozwój gospodarczy powiatu 
Zarząd Powiatu przygotował taki projekt uchwały. Rada Gminy Kościan podjęła już uchwałę 
o zwiększeniu pomocy finansowej na realizację tego zadania o kwotę 80.000 zł. Przypomniał, 
że wcześniejsze uchwały Rady Gminy Kościan i Rady Powiatu Kościańskiego dotyczyły 
udzielenia pomocy finansowej na realizację tego zadania w kwocie 200.000 zł. W wyniku 
podjęcia tej uchwały pomoc finansowa gminy Kościan na realizację tego przedsięwzięcia 
wyniosłaby łącznie 270.000 zł.  
Przewodniczący Rady zaproponował uzupełnić uzasadnienie o numer i datę uchwały Rady 
Gminy Kościan, tj. uchwała nr XXVIII/209/2005 z dnia 5 września 2005 roku. Następnie 
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, 17 głosami za, przy 2 głosach 
wstrzymujących się uchwała nr XXX/316/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 
2005 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2005 roku została podjęta. Uchwała 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
9/5 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kościan. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kościan radni otrzymali w materiałach do 
sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
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Pan Starosta poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej 
gminie Kościan na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej Kościan – 
Racot” w wysokości 80.000 zł. Program budowy ścieżek rowerowych jest zapisany w 
dokumentach programowych przyjętych przez Radę Powiatu, tj. w Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczym Powiatu oraz Planie Rozwoju Lokalnego. Jedną z tych ścieżek jest 
ścieżka rowerowa łącząca miasto Kościan z miejscowością Racot i dalej przez Gryżynę z 
miejscowością Dębiec Nowy. Wójt Gminy Kościan poinformował Zarząd Powiatu o tym, że 
gmina Kościan przystępuje do realizacji tego zadania. To zadanie ma być zrealizowane w 
dwóch etapach. Pierwszy etap, realizowany w tym roku, obejmuje odcinek ścieżki rowerowej 
od granicy miasta Kościana do końca lasu oraz odcinek przez miejscowość Racot do rozjazdu 
w kierunku na Gryżynę. Drugi etap będzie przebiegał przez łąki, które są we władaniu 
Agencji Nieruchomości Rolnych będzie realizowany w przyszłym roku. Zarząd Powiatu po 
uzyskaniu tej informacji i przeanalizowaniu całej sytuacji oraz uwzględnieniu przesłanki 
zasadniczej, iż ścieżka rowerowa poprawi bezpieczeństwo rowerzystów na tej drodze 
postanowił przedstawić projekt uchwały w przygotowanym brzmieniu. 
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 poprosił o pisemne wyjaśnienie tego manewru. Zainteresował się po, co 
ma zostać wykonany manewr przyjęcia od gminy Kościan 80.000 zł na jedno zadanie i 
przekazania gminie Kościan 80.000 zł na inne zadanie. Zapytał, czy ma to tylko na celu 
podjęcie dwóch uchwał? 
Pan Starosta powiedział, że przedstawi to wyjaśnienie na piśmie. Chciałby jednak w tej chwili 
przedstawić odpowiedź ustnie. Poinformował, że to nie jest tworzenie sztucznej dokumentacji 
oraz podejmowanie dwóch uchwał, które nie mają sensu. Sens zasadniczy obu uchwał jest 
taki, że one są odzwierciedleniem współpracy w realizacji oddzielnych przedsięwzięć przez 
oba niezależne podmioty jakimi są Gmina Kościan i Powiat Kościański. Gdyby Rada tych 
uchwał nie podjęła to byłaby taka sytuacja, iż jedno zadanie jest realizowane przez jeden 
podmiot, a drugie zadanie jest realizowane przez drugi podmiot. Zarządowi zależy na tym, 
aby przedsięwzięcia realizowane na terenie powiatu generalnie były realizowane na zasadzie 
współdziałania podmiotów, które chcą tą współpracę prowadzić. Z Gminą Kościan są bardzo 
dobre relacje, jest ścisła wola współdziałania. Szczególnie w zakresie współpracy w 
przedsięwzięciach związanych z drogami. Zarządowi zależy na tej współpracy. Ponadto 
Zarząd chce zachęcić inne samorządy do współpracy. Pan Wójt wystąpił również z 
wnioskiem do Burmistrza Miasta Kościana o współfinansowanie tej inwestycji. Korzystając z 
obecności Wójta Gminy Krzywiń zapytał o odpowiedź od Burmistrza. 
Wójt Gminy Kościan Pan Henryk Bartoszewski powiedział, że czeka na odpowiedź.  
Pan Starosta powiedział, iż Zarząd Powiatu uważa, że jest to przedsięwzięcie, które jest w 
generalnych założeniach rozwoju powiatu i stąd byłoby rzeczą bardzo złą, gdyby to zadanie 
nie było współfinansowane przez Powiat Kościański. W związku z powyższym Zarząd 
przygotował ten projekt uchwały.  
Radny Karol Malicki powiedział, że chciałby powiedzieć coś w kwestii tych dwóch uchwał, 
ponieważ jest tą osobą, która się wstrzymywała przy ich opiniowaniu na Komisjach Rady. 
Stwierdzi, że rozumie, iż Strategia mówi o ścieżce i Rada powinna wspierać inwestycję 
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realizowana przez gminę Kościan. Zaproponował, aby Rada Powiatu przeznaczyła 80.000 zł 
na drogę w Bonikowie, a Pan Wójt przeznaczy 80.000 zł na ścieżkę rowerową. Następnie 
Rada Powiatu mogłaby znaleźć dodatkowe 80.000 zł na ścieżkę rowerową. To byłby 
właściwy udział Powiatu w tej inwestycji. Teraz to wygląda na to, że Powiat przekazuje Panu 
Wójtowi 80.000 zł na ścieżkę rowerową, a Pan Wójt przekazuje Powiatowi 80.000 zł na 
drogę w Bonikowie. Nawiązując do inwestycji w Bonikowie powiedział, że miała ona 
polegać na modernizacji istniejącej drogi oraz budowie nowego odcinka drogi. Rada 
zabezpieczyła na to 500.000 zł Okazuje się teraz, że samo wybudowanie nowego odcinka 
drogi kosztuje 631.000 zł. W związku z tym zainteresował się, kto szacuje te koszty. Za tą 
kwotę miała być wykonana modernizacja i wybudowana droga. Okazuje się, że nawet to 
500.000 zł nie wystarczy na wybudowanie nowej drogi. 
Przewodniczący Rady powiedział, że są podejmowane dwie inwestycje. W ogólnym 
rozliczeniu zostanie przedstawione to, iż na drogę w Bonikowie gmina Kościan przekazuje 
280.000 zł, a na ścieżkę rowerową Powiat przekazuje 80.000 zł. W przypadku gdyby środki w 
wysokości 80.000 zł nie zostały przekazane gminie Kościan to wyszłoby tak, że Powiat nie 
uczestniczy w budowie ścieżki rowerowej. Podejmując te uchwały wyraźnie zostanie 
pokazane, że udział Gminy Kościan w budowie drogi w Bonikowie wynosić będzie 280.000 
zł, a udział Powiatu w budowie ścieżki rowerowej wyniesie 80.000 zł. W ten sposób jest 
pokazana pomoc obu samorządów w realizacji tych zadań.  
Pan Starosta powiedział, że szacunek jest zawsze szacunkiem. Ostateczny koszt jest zawsze 
znany po otwarciu ofert. Zaznaczył, że go samego to zaskoczyło, ponieważ za wybudowanie 
drogi w Zglincu o długości 1.500 m Powiat zapłacił 670.000 zł. Teraz ma być budowana 
droga o długości około 700 m. Wybrano najtańszą ofertę z 5 złożonych. Trudno jest, więc to 
oszacować. Nawiązując do sprawy przekazania środków na realizacje tych dwóch zadań 
powiedział, że nie chodzi tu o samą operacje finansową. W przypadku, gdy powiat 
uczestniczy we współfinansowaniu dwóch inwestycji musi mieć odzwierciedlenie w zapisach 
budżetu. Pominięcie tego zapisu skutkowałoby tym, że Powiat nie uczestniczyłby w budowie 
ścieżki rowerowej, a zadanie realizowane byłoby za środki z budżetu gminy Kościan. 
Radny Karol Malicki powiedział, że gdyby Rada tego nie przyjęła to Zarząd mógłby 
poszukać środków na budowę ścieżki rowerowej. Wtedy Pan Wójt miały więcej środków na 
budowę ścieżki rowerowej.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, 17 głosami za, przy 2 głosach 
wstrzymujących się uchwała nr XXX/317/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 
2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kościan została podjęta. Uchwała 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
Salę obrad opuścił radny Karol Malicki. W dalszej części obrad uczestniczyło 18 radnych.  
 
9/6 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 powyższego projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że zgodnie z zawartą umową została umorzona pożyczka 
udzielona przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
realizację przedsięwzięcia pn. „Odłączenie od kotłowni węglowej wspólnoty mieszkaniowej i 
budowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c. o. w budynku Starostwa Powiatowego 
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w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38”. W projekcie uchwały proponuje się umorzoną kwotę 
12.500 zł, tj. 25 % udzielonej pożyczki przeznaczyć na zadanie z zakresu ochrony środowiska 
pn. „Zmiana systemu ogrzewania węglowego na gazowe oraz wymiana instalacji c. o. w 
budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie”. 
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 Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem 
powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr XXX/318/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 2005 roku w sprawie przeznaczenia części 
umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
Na salę obrad powrócił radny Karol Malicki. W dalszej części obrad uczestniczyło 19 
radnych.  
 
9/7 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 powyższego projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że zgodnie z zawartą umową została umorzona pożyczka 
udzielona przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja kotłowni węglowej i budowa kotłowni gazowej 
dla budynku Przychodni Rejonowej w Śmiglu, przy ul. Skarżyńskiego 6 wraz ze zmianą 
systemu grzewczego na gazowy w lokalu mieszkalnym Starostwa Powiatowego 
zlokalizowanym w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego 4”. W projekcie uchwały proponuje się 
umorzoną kwotę 18.000 zł, tj. 40 % udzielonej pożyczki przeznaczyć na zadanie z zakresu 
ochrony środowiska pn. „Zmiana systemu ogrzewania węglowego na gazowe oraz wymiana 
instalacji c. o. w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie”. 
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 XXX/319/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 2005 roku w sprawie przeznaczenia części 
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umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
9/8 Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny pieniężnej na rzecz powiatu. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia darowizny pieniężnej na rzecz powiatu radni otrzymali w materiałach do 
sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że ten projekt uchwały oraz projekty uchwał w sprawie: 
- przyjęcia dotacji celowej od samorządu gminy Kościan, 
- przyjęcia dotacji celowej od samorządu gminy Krzywiń, 
dotyczą jednej sprawy. Wynikają one z powstałej inicjatywy związanej z zakupem 
samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Szacunkowa wartość tego 
samochodu wynosi 85.000 zł. Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym 
„STOP ŚMIERCI” przekaże na ten cel 50.000 zł. Gmina Kościan i gmina Krzywiń po 10.000 
zł. Gmina Śmigiel rozważa możliwość przyznania na ten cel dotacji w wysokości 5.000 zł. W 
tej chwili nie ma jednak uchwały Rady Miejskiej Śmigla. Pozostała kwota, tj. 10.000 zł 
pochodzić ma z budżetu powiatu. 
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. 
Pan Starosta powiedział, że z rozmowy z Komendantem Wojewódzkim Policji wynika, iż 
Komenda Powiatowa Policji w Kościanie po nabyciu tego samochodu może liczy na 
otrzymanie następnych dwóch samochodów od Komendanta Wojewódzkiego. 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem 
powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XXX/320/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 2005 roku w sprawie przyjęcia darowizny 
pieniężnej na rzecz powiatu została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 
do niniejszego protokołu. 
 
9/9 Uchwała w sprawie przyjęcia dotacji celowej od samorządu gminy Kościan. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia dotacji celowej od samorządu gminy Kościan radni otrzymali w materiałach 
do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
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 XXX/321/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 2005 roku w sprawie przyjęcia dotacji celowej od 
samorządu gminy Kościan została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu. 
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9/10 Uchwała w sprawie przyjęcia dotacji celowej od samorządu gminy Krzywiń. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia dotacji celowej od samorządu gminy Krzywiń radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
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 XXX/322/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 2005 roku w sprawie przyjęcia dotacji celowej od 
samorządu gminy Krzywiń została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu. 
 
9/11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w 

sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu 
powiatu kościańskiego na 2005 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił 
o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Skarbnik Powiaty Pani Grażyna Szproch poinformowała, że: 
1. W związku z podjęciem działań zmierzających do zakupu samochodu na potrzeby 

Komendy Powiatowej Policji w Kościanie zwiększone zostają dochody o kwotę 70.000 
zł, z tytułu darowizny przekazanej powiatowi przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Zapobiegania Wypadkom Drogowym „STOP ŚMIERCI” w wysokości 50.000 zł oraz 
kwoty dotacji udzielonych powiatowi przez samorządy gminne w Kościanie (10.000 zł) i 
Krzywiniu (10.000 zł). 
Po stronie wydatków na zakup samochodu zapisana zostaje kwota 80.000 zł w tym 10.000 
zł środków własnych powiatu pochodzących z rezerwy ogólnej.  

2. W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 
zwiększony zostaje plan dochodów o kwotę 80.000 zł z tytułu udzielonej pomocy 
finansowej przez gminę Kościan z przeznaczeniem na budowę drogi w Bonikowie.  

3. W wyniku przeszacowania dochodów z opłat komunikacyjnych zwiększony zostaje plan 
dochodów o kwotę 330.000 zł. Po stronie wydatków środki zostają podzielone 
następująco: 
1) 80.000 zł na wydatki na druki komunikacyjne, 
2) 136.300 zł na zwiększenie nakładów na budowę drogi w Bonikowie. Łącznie w 

budżecie powiatu na zadanie zapisano kwotę 636.300 zł, w tym 280.000 zł dotacji z 
gminy Kościan, 

3) 80.000 zł na udzielenie pomocy finansowej gminie Kościan z przeznaczeniem na 
dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Kościan-Racot (I etap),  

4) 100.000 zł na zwiększenie nakładów na przebudowę ul. Śmigielskiej w Kościanie; 
łącznie w budżecie powiatu na zadanie zapisano 600.000 zł, 

5) 13.700 zł na zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje drogowe. 
4. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-370/05 z dnia 

10.08.2005 r. zwiększony zostaje plan dochodów i wydatków w dziale 754 – 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy 
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20.660 zł. Przyznana dotacja celowa 
przeznaczona zostaje na zakup cyfrowych rejestratorów rozmów, które niezbędne są w 
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celu sprawnego funkcjonowania numeru alarmowego „112” – zgodnie z wymogami 
stawianymi przez Unię Europejską. 

5. Powiat Kościański pozyskał kwotę 5.500 zł z środków Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych będącego w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z 
przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 
prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz ewidencji gruntów i budynków. 

6. Zmniejszony zostaje plan rozchodów (zał. nr 3) o kwotę 30.500 zł z tytułu częściowego 
umorzenia pożyczek zaciągniętych w dniu 20.10.2004 r. w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska w Poznaniu: 
1) 40% kwoty pożyczki zaciągniętej na zadanie pn.: „Likwidacja kotłowni węglowej i 

budowa kotłowni gazowej dla budynku Przychodni Rejonowej w Śmiglu, przy ul. 
Skarżyńskiego 6 wraz ze zmianą systemu grzewczego na gazowy w lokalu 
mieszkalnym Starostwa Powiatowego zlokalizowanym w Śmiglu przy ul. 
Skarżyńskiego 4” – 18.000 zł, 

2) 25 % kwoty pożyczki zaciągniętej na zadanie pn.: „Odłączenie od kotłowni węglowej 
wspólnoty mieszkaniowej i budowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o. 
w budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38” – 12.500 zł. 

Po stronie wydatków środki zostają zapisane w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania węglowego na gazowe 
oraz wymiana instalacji c.o. w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nietążkowie. Wartość kosztorysowa inwestycji planowanej do realizacji na lata 2005-
2006 wynosi 400.000 zł, z czego w roku 2005 zaplanowano koszty sporządzenia 
dokumentacji. W roku 2006 planowane jest zaciągnięcie pożyczki częściowo umarzalnej 
w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.  

7. W związku z podpisaniem aneksu do umowy w ramach projektu: „Więcej wiedzieć. 
Więcej móc. Instytucjonalny system wsparcia osób niepełnosprawnych” opracowanego w 
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.4 
– Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, Schemat a) Wsparcie osób o 
znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy, 
nastąpiło przesunięcie wydatków z roku 2005 na rok 2006 w wysokości 23.072 zł. W 
związku z powyższym dochody i wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, zostają zmniejszone o kwotę 23.072 zł. 

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach zwiększone 
zostają dochody budżetu powiatu o kwotę 11.546 zł z tytułu uzyskania refundacji 
wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2005 r. oraz 
zatrudniania osób w celu przygotowania zawodowego i osób odbywających zastępczą 
służbę wojskową w 2004 r. Dochody zostają zapisane w rozdz. 85322 – 8.000 zł, rozdz. 
85332 – 1.206 zł, rozdz. 84516 – 2.340 zł. Po stronie wydatków kwota 8.000 zł zwiększa 
fundusz wynagrodzeń Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach, natomiast kwota 3.546 
zł zasila rezerwę ogólną.  

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie 
zostają zwiększone dochody i wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – 
Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 1.645 zł, z tytułu uzyskania od towarzystwa 
ubezpieczeniowego odszkodowania za włamania do placówki. 

10. Z rezerwy ogólnej rozdysponowana zostaje kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na 
wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
Wszystkich Świętych w Starym Białczu. 
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11. Na podstawie przedłożonych wniosków dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami 
klasyfikacji budżetowej: 
1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe po stronie 

dochodów dokonano przeniesień w celu prawidłowego zaewidencjonowania 
dochodów z tytułu zlikwidowanych środków specjalnych przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kościanie i Nietążkowie, 

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 
kwota 50.000 zł zostaje przesunięta z § 3110 – Świadczenia społeczne, do § 2320 – 
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
umów między jednostkami samorządu terytorialnego celem prawidłowego 
ewidencjonowania kosztów utrzymania w domach dziecka dzieci z powiatu 
kościańskiego, 

3) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, 
kwota 8.236 zł zostaje przesunięta z § 4270 – Zakup usług remontowych do z §6050 – 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w celu prawidłowego 
zaewidencjonowania kosztów przebudowy budynku garażowo-gospodarczego 
znajdującego się przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. 

Dodała, że powyższe zmiany skutkują zmianami w innych załącznikach do uchwały 
budżetowej.  
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, 18 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym się uchwała nr XXX/323/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 
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. Uchwała stanowi załącznik nr 16 
do niniejszego protokołu. 
 
9/12 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu 

kontroli w I półroczu 2005 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 
2005 roku radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek poinformował, że zgodnie z 
obowiązującymi Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji 
planu kontroli okresowo raz na pół roku. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna 
przedkłada stosowny projekt uchwały Rady wraz z ze sprawozdaniem 
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 XXX/324/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2005 roku została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
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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 powiedział, że chciałby ponowić swoje wnioski zgłoszone na poprzedniej 
sesji. Chodzi o pisemną informację o stanie odszkodowań za zajęte tereny pod drogi do 
połowy roku 2005 roku. Stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi, dlatego prosi o informację. 
Druga rzecz dotyczy informacji jaką otrzymał od Pana Przewodniczącego odnośnie 
inwestycji drogowych. Chodzi o drogę w Bonikowie oraz drogę Wieszkowo – Żelazno -
Lubiń. Ponownie poprosił o udzielenie dokładnych i precyzyjnych odpowiedzi na 
sprecyzowane pytania. Rozumie, że w punkcie 9, 10, 11 i 12 jeżeli chodzi o drogę 
Wieszkowo – Żelazno - Lubiń nie otrzyma odpowiedzi, gdyż sprawy te są w trakcie 
realizacji. Pozostałe kwestie można jednak sprecyzować. Poprosił więc o uzupełnienie tej 
informacji. Następnie zgłosił wniosek w sprawie przedstawienia na posiedzeniu Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego dokumentacji na budowę drogi w 
Bonikowie oraz ul. Śmigielskiej w Kościanie. Poprosił również o wyjaśnienie jeszcze jednej 
sprawy. Powiedział, że w piśmie z dnia 11 lipca 2005 roku dotyczącego inwestycji na drodze 
Wieszkowo - Żelazno-Lubiń etatowy członek Zarządu informuje, że na ukończeniu jest 
wykonywana dokumentacja związana wraz tą inwestycją oraz kosztorys inwestorski. 
Natomiast później uzyskał informację, że  przetarg na opracowanie dokumentacji został 
ogłoszony dopiero 30 lipca. Stwierdził, że jest tu pewna nieścisłość, którą poprosił wyjaśnić. 
Pan Starosta zwrócił uwagę, że przetarg został ogłoszony 30 lipca 2004 roku. 
Pan Jerzy Dolata przeprosił za swój błąd. Następnie ponowił swój wniosek związany z 
przedstawieniem na forum Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 
Gospodarczego dokumentacji na budowę drogi w Bonikowie oraz ul. Śmigielskiej w 
Kościanie.  
Etatowy członek Zarządu Pan Kazimierz Dembny powiedział, że kosztorysu inwestorskiego 
przed przetargiem się nie podaje, więc Zarząd Powiatu go nie podał. 
Pan Jerzy Dolata się z tym zgodził. Dodał, że w momencie, gdy zostanie to zrealizowane 
chciałby uzyskać informację na ten temat.  
Przewodniczący Rady czy te informacje, które Pan radny otrzymał można było na dzisiaj 
udzielić i czy są wystarczające? Czy jakiś informacji nie udzielono, bo na tym etapie nie 
można ich udzielić?  
Radny Jerzy Dolata powiedział, że w tym zakresie jest jasna sprawa. Wie, że uzyska je w 
momencie, gdy będzie można ich udzielić. Chciałby dowiedzieć się kto i kiedy wystąpił o 
wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Kto ją wydał? Kiedy i 
gdzie został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu. Zapisano kiedy, ale gdzie go 
ogłoszono?  
Pan Starosta powiedział, że przetarg został ogłoszony w Starostwie, w internecie, na tablicy 
ogłoszeń.  
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że prosi o sprecyzowanie tej informacji, czy ogłoszenie to jest 
na tablicy ogłoszeń, w prasie, czy też w internecie. 
Pan Starosta powiedział, że prawo przewiduje, gdzie się umieszcza ogłoszenia o przetargach. 
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że on to zna i nie trzeba mu tego tłumaczyć. Skoro jednak 
otrzymuje pismo o sprecyzowanie pytań, to chciałby uzyskać precyzyjną odpowiedź. 
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Pan Starosta stwierdził, że gdyby pytania były precyzyjne to i odpowiedź byłaby równie 
precyzyjna.   
Radny Jerzy Dolata stwierdził, że pytania były precyzyjne i chce uzyskać odpowiedzi 
precyzyjne. 
Przewodniczący Rady zakończył dyskusję w powyższej sprawi i zapytał o inne wnioski i 
oświadczenia. 
Pan Starosta powiedział, że wniosek złożony przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie o udzielenie dotacji budżetu państwa na realizację przedsięwzięć 
modernizacyjnych w Szpitalu został przyjęty przez Ministra Zdrowia. Jest decyzja Ministra o 
udzieleniu dotacji Szpitalowi w kwocie 950.000 zł. Jest to kolejny wspólny sukces, gdyż 
udało się pozyskać środki na poprawę standardu SP ZOZ w Kościanie. Na najbliższym 
posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Kościanie Dyrektor Szpitala przedstawi 
szczegółowy plan wydatkowania tych środków. Po akceptacji Rady Społecznej będzie można 
te środki wydatkować. Na następnej sesji będzie w stanie powiedzieć konkretnie na jakie cele 
zostały te środki przeznaczone. Następnie powiedział, że w dniu dzisiejszym odbyła się 
uroczystość nominacji Pana Jarosława Tomaszewskiego na stanowisko Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Jego zastępcą został Pan Andrzej 
Ziegler.  
Przewodniczący Rady w nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi radnego Jerzego Dolaty, w 
które stwierdził iż nie otrzymał odpowiedzi na swoje wcześniejsze pytanie powiedział, że jest 
pewny, że odpowiedź została udzielona. Zaznaczył, że teraz nie może tego potwierdzić, ale to 
sprawdzi. Więcej głosów nie było, więc zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
 
12. Zakończenie. 

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