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PROTOKÓŁ NR XXXI/05 

 
z XXXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 18 października 2005 r. w 
sali Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
18.55. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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 15 radnych, co stanowi więcej niż połowę ogólnej liczby radnych i zgodnie z § 
27 ust. 1 Statutu Powiatu Kościańskiego podejmowane uchwały będą prawomocne. Swoją 
nieobecność usprawiedliwili radny Jerzy Dolata oraz radny Karol Malicki. 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 XXXI sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z 
problematyką posiedzenia. Powiedział, że w dniu 12 października 2005 roku Zarząd Powiatu 
zwrócił się do niego z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu 8/15 związanego z. 
podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ustalenia „Regulaminu 
przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Kościańskiego zawodnikom, którzy osiągnęli 
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym”. Następnie 
zapytał o inne wnioski i pytania do przedstawionego porządku obrad. Nie było, więc zarządził 
głosowanie nad przyjęciem wniosku Zarządu Powiatu. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 15 radnych, wniosek Zarządu Powiatu o 
wprowadzenie do porządku obrad punktu 8/15 związanego z podjęciem uchwały Rady Powiatu 
Kościańskiego w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu 
Kościańskiego zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym” został przyjęty jednogłośnie.  
Przewodniczący Rady zaproponował przystąpić do realizacji zmienionego porządku obrad 
obejmującego: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu. 
4. Informacja przewodniczącego rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
7. Zapytania radnych. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1) przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Zarządzie Powiatu Kościańskiego, 
2) wygaśnięcia mandatu radnego, 
3) przyjęcia sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym 

Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 
4) zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kościanie i zatwierdzenia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 
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5) uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok”, 
6) uchwalenia „Karty współpracy Powiatu Kościańskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi”, 
7) zmiany uchwały Nr XVIII/175/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 

roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu udzielania stypendium Starosty 
Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego oraz zasad jego 
przyznawania, 

8) sprzedaży nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej, 
9) sprzedaży własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Kościanie na os. 

Jagiellońskim 51 – 53 w Spółdzielni Mieszkaniowej, 
10) przyjęcia dotacji celowej od samorządu gminy Śmigiel, 
11) uchylenia uchwały Nr XXVIII/298/05 z dnia 08.06.2005 r. w sprawie przyjęcia pomocy 

finansowej w 2005 roku, 
12) zmiany uchwały Nr XXVII/285/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
13) zmiany uchwały Nr XXVII/286/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
14) zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu 

kościańskiego na 2005 rok, 
15) ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Kościańskiego 

zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym”. 

9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2004. 
10. Odpowiedzi na zapytania. 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
12. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z XXX sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XXX 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 15 radnych, protokół z XXX 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. 
 
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. 
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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. Wobec braku głosów w dyskusji zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad. 
 
7. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania?  
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Kazimierz Józefowski powiedział, że w związku z 
remontem nawierzchni na największym węźle, jakim jest rondo w Kiełczewie na drodze 
krajowej nr 5 chce zapytać, czy Powiat ma jakikolwiek wpływ na sposób wykonywanie tego 
remontu przez inwestora jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad? Stwierdził, iż uważa, 
że taki remont powinien być wykonywany przez 24 godziny na dobę, ze względu na szereg 
uciążliwości i objazdów. Tak ważne skrzyżowanie nie powinno być tak wolno remontowane. 
Dla przykładu w poniedziałek praca trwała do godziny 18.00 dzisiaj praca trwała do godziny 
15.00. Taki system pracy nie jest możliwy w starych państwach Unii Europejskiej. Stąd to 
pytanie, czy Powiat ma jakikolwiek wpływ na system wykonywania tego remontu? 
Na salę obrad przybył radny Kazimierz Dembny. W dalszej części obrad uczestniczyło 16 
radnych. 
Pan Starosta odpowiedział, że Powiat nie ma bezpośredniego wpływu na przebieg tego remontu, 
ponieważ jest to skrzyżowanie drogi krajowej nr 5 z drogą wojewódzką łączącą Gostyń, 
konkretnie Kunowo z Nowym Tomyślem. Powiat nie uczestniczy w realizacji tego 
przedsięwzięcia w żadnej mierze. W przypadku skrzyżowania dróg, to o jego stan dba zarządca 
drogi wyższego rzędu. Za stan techniczny tego skrzyżowania i jego modernizację 
odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad Oddział w Poznaniu. Ta jednostka 
koordynuje, zleca i prowadzi wszystkie sprawy z tym przedsięwzięciem. Powiat nie jest 
powiadamiany, jaka firma i na jakich zasadach to zadanie wykonuje. Umowa jest podpisana 
między wykonawcą a Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. Następnie powiedział, że z jego 
inicjatywy oraz Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie odbędzie się w dniu 20 
października 2005 roku spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 5, ze 
względu na to, iż obserwuje się niepokojący przyrost wypadków, również tych śmiertelnych. Na 
spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz 
przedstawiciele samorządów gmin, przez które ta droga przebiega. Na spotkaniu tym będzie 
rozmawiać się o bezpieczeństwie na tej drodze. Obiecał, że na tym spotkaniu podejmie temat 
modernizacji powyższego skrzyżowania i poprosi o to, aby zrobiono wszystko, by remont ten 
przebiegał sprawnie i szybko dla płynności ruchu. Zwłaszcza w kontekście tym, iż są utrudnienia 
w dojeździe do miejscowości sąsiadujących z tym rondem, zarówno dla ludzi dojeżdżających do 
Kościana i Kiełczewa, czy jadących w kierunku na Grodzisk. Na zakończenie ponownie 
zaznaczył, że Powiat nie ma bezpośredniego wpływu na ten remont. 
Radny Bernard Turski powiedział, że chciałby zabrać głos w podobnej materii. Stwierdził, że 
wie, iż Starostwo Powiatowe nie ma wpływu na remonty na drogach krajowych. Jest jednak 
podobna sytuacja na drodze ze Śremu do Leszna. Na wyjeździe z Krzywinia jest remontowany 
most. Remont ten trwa już ponad 3 miesiące. Korzystając z obecności na sesji mediów poprosił 
dziennikarzy o zajęcie się tą sprawą. Niech się zainteresują, dlaczego w taki sposób te remonty 
się odbywają. Firmy, które wygrywają przetargi na realizację takich inwestycji pracują niespełna 
pięć dni. Przykładem jest krzywińska inwestycja. Pracują cztery, pięć dni i znikają, by ponownie 
pojawić się po trzech dniach. Sytuacja powtarza się z tygodnia na tydzień. Powiedział, że 
objazdy wiążą się ze zwiększonym zużyciem paliwa i zatruwaniem środowiska. Szkody w tym 



 4

momencie są duże. W związku z powyższym ma apel, aby prasa w tym momencie pomogła i 
przyjrzała się tej konkretnej inwestycji. Inwestycje te realizowane są za środki publiczne i nie 
powinno być nikomu obojętne w jaki sposób te inwestycje są realizowane.  
Pan Starosta powiedział, że przyłącza się to tego apelu. Chciałby jednak sprostować to, że ta 
droga jest drogą wojewódzką. Zadanie to realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
Przewodniczący Rady poinformował, że inwestycje na drogach powiatowych realizowane są do 
godzin wieczornych. Nadal jeszcze trwają. 
Radna Urszula Iwaszczuk, w związku z niepokojącymi informacjami o inwazji ptasiej grypy, 
zainteresowała się jak przygotowany do tego jest Powiat Kościański, ewentualnie jak jest 
zabezpieczony. Zapytała, czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo oraz jak wyegzekwować to, aby 
kury lub inne ptactwo były zamknięte? Zwróciła uwagę, że mnóstwo kaczek jest na Obrze. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie Pan Tadeusz Grygier powiedział, że spodziewał się, 
iż będzie zainteresowanie tą sprawą. Sprawa zagrożenia zarażeniem ptasią grypą jest poważna. 
W tej chwili w Unii Europejskiej wykryto ognisko w Grecji. Natomiast w Delcie Dunaju w 
Rumuni stwierdzono najgroźniejszego wirusa H5N1. Natomiast w Grecji stwierdzono wirusa 
H5N7, który jest patogenem dla drobiu. Nawiązując do kwestii przygotowania powiedział, że 
pod względem finansowym przygotowanie jest beznadziejne. W dniu dzisiejszym Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii otrzymał decyzję Wydziału Finansów o przyznaniu na całe województwo 
wielkopolskie, na podstawowy sprzęt, kwoty 194.000 zł. Jest to kropla w oceanie potrzeb. 
Powiat Kościański jest w dość szczęśliwym położeniu. Jest niewiele ferm drobiu. Największym 
niebezpieczeństwem jest tzw. drób przyzagrodowy, który mimo, że weszło w życie 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa nie jest zamykany. Nakaz jego zamykanie jest nieco 
przesadzony, ponieważ drób zamknięty w zagrodzie nie jest tak narażony jak na przestrzeni 
otwartej. Zagrożeniem są migrujące ptaki, które za pośrednictwem odchodów mogą powodować 
rozprzestrzenianie się zarazy. Zaznaczył, że zgodnie z zaleceniem Głównego Lekarza 
Weterynarii lekarze weterynarii dokonują lustracji wykonywanie tego obowiązku. W każdej 
gminie mają być sprawdzone trzy wioski. Lekarze weterynarii mają uczulać rolników, aby 
respektowali to rozporządzenie. W kwestii medialnej powiedział, że sprawa jest niezwykle 
nagłośniona. Należy zachować powściągliwość i informować społeczeństwo o istocie ptasiej 
grypy. Grypa nie jest czymś nowym, co roku jest więcej, lub mniej zachorowań. Natomiast 
wirus H5N1 jest patogenem, którego system immunologiczny u człowieka nie rozpoznaje jako 
„intruza”. Stąd to niebezpieczeństwo, że następstwem śmiertelność może być dość wysoka.  W 
Azji grypa spowodowała śmierć tylko 60 osób, a w Europie takiego zdarzenia nie było. Stąd 
uświadamianie społeczeństwa o istocie tej choroby byłoby lepsze, niż wpadanie w histerię. Nie 
należy jednak tego lekceważyć. Szczepionki, których oczywiście brakuje, również nie 
zabezpieczą ludzi zaszczepionych. W dniu dzisiejszym Główny Inspektor Sanitarny Kraju 
wyszczególnił służby, inspekcje, urzędników i pracowników zoz-ów jako ludzi, którzy powinni 
być zaszczepieni w pierwszej kolejności. Zapomniał jednak o inspekcji weterynaryjnej. Pewnie 
pomyślał, że weterynaria jak zawsze da sobie radę.        
Pan Starosta powiedział, że gdy podano informację, iż ptasia grypa jest problemem 
ogólnoświatowym zostało zwołane posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania 
Kryzysowego z udziałem Powiatowego Lekarza Weterynarii. W posiedzeniu udział wzięli 
również Burmistrzowi i Wójt z gmin powiatu kościańskiego. Otrzymali oni odezwy, listy 
adresowane do mieszkańców, które zostały rozmieszczone na terenie całego powiatu uczulające 
ich na to, aby zachować bezpieczeństwo. Powiat organizacyjnie jest do tego przygotowany. 
Zaznaczył również, że kwota, o której mówi Pan Tadeusz Grygier została przekazana z 
Wydziału Finansów Urzędu Wojewody.  
Przewodniczący Rady wobec braku innych pytań zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad. 
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8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
8/1 Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Zarządzie Powiatu 

Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Zarządzie Powiatu Kościańskiego radni 
otrzymali w materiałach do sesji. Poinformował, że w dniu 25 września 2005 roku w wyborach 
do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Pan Bernard Ptak uzyskał mandat Posła na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w art. 177 ust. 3 mówi, iż 
wygaśnięcie mandatu posła zajmującego w dniu wyborów stanowisko lub funkcję, o których 
mowa w ust. 1 pkt 5 i pkt 7 - tj. m.in. członka zarządu powiatu - następuje, jeżeli nie złoży on 
Marszałkowi Sejmu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą 
wyników wyborów do Sejmu, oświadczenia o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska 
lub pełnionej funkcji. Również Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
w art. 26 ust. 3 stanowi, iż członkowstwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z mandatem 
posła. W związku z powyższym w dniu 6 października 2005 r. Pan Bernard Ptak złożył pisemne 
oświadczenie w którym zrezygnował z członkowstwa w Zarządzie Powiatu Kościańskiego, w 
związku z wyborem jego osoby na Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie art. 
31c ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w przypadku złożenia 
rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez członka niebędącego jego przewodniczącym, rada 
powiatu podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka 
zarządu zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia 
rezygnacji. Dodał, że wraz ze Starostą w imieniu Rady Powiatu złożył Panu Bernardowi Ptakowi 
gratulacje z tytułu uzyskania mandatu Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie 
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 XXXI/325/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2005 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z 
członkowstwa w Zarządzie Powiatu Kościańskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
8/2 Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wygaśnięcia mandatu radnego radni otrzymali w materiałach do sesji. Poinformował, że 
w dniu 25 września 2005 roku w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Pan Bernard Ptak 
uzyskał mandat Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 roku 
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w art. 177 ust. 3 mówi, iż wygaśnięcie mandatu posła zajmującego w dniu wyborów stanowisko 
lub funkcję, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i pkt 7 - tj. m.in. radnego rady powiatu - następuje, 
jeżeli nie złoży on Marszałkowi Sejmu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Państwową 
Komisję Wyborczą wyników wyborów do Sejmu, oświadczenia o złożeniu rezygnacji z 
zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji. Również Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie powiatowym w art. 21 ust. 8 stanowi, iż mandatu radnego rady powiatu nie można 
łączyć z mandatem posła. W związku z powyższym w dniu 6 października 2005 r. Pan Bernard 
Ptak złożył pisemne oświadczenie w którym zrzekł się mandatu radnego Rady Powiatu 
Kościańskiego, w związku z wyborem jego osoby na Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Na 
podstawie art. 190 ust 2 w związku z art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 1998 roku 
ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Rada Powiatu 
stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od 
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wystąpienia przyczyn wygaśnięcia mandatu. W związku z powyższym podjęcie powyższej 
uchwały jest zasadne Następnie 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 XXXI/326/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2005 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
8/3 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w 

Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Poinformował, że kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie przeprowadziła komisja w składzie: Edward Strzymiński, Kazimierz Dembny, 
Kazimierz Józefowski, Stefan Klupsz, Sylwia Sałacka, Adrian Kram. Zgodnie z uchwałą Rady 
Powiatu kontrola obejmowała rok 2004 i dotyczyła: 
- gospodarki finansowej, 
- realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, 
- prawidłowość gospodarowania mieniem. 
Komisja po przeprowadzonej kontroli dokonanej w oparciu o przedstawione dokumenty nie 
stwierdziła uchybień. Wszystkie wnioski i zalecenia wynikające ze wcześniejszych kontroli 
zostały zrealizowane. Komisja nie zgłosiła wniosków pokontrolnych. Proponuje jednak 
rozpatrzenie kwestii związanych z zakupem karetki oraz urządzeń i sprzętu medycznego.  
Pan Starosta powiedział, że w związku z omawianiem powyższej sprawy chciałby 
poinformować, że w dzisiejszej „Rzeczpospolitej” został przedstawiony ranking szpitali 
publicznych działających w Polsce. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie na ponad 600 placówek zajął w rankingu 29 miejsce. Zaznaczył, że na dalszych 
miejscach w rankingu znalazły się znane placówki medyczne, np. Górnośląskie Centrum 
Zdrowia Dziecka i Matki. Najlepszy szpital Centrum Onkologii w Bydgoszczy zdobył na 1000 
możliwych 889 punktów. Szpital w Kościanie zdobył 722 punkty. W rankingu zostały 
przedstawione kryteria, wg których oceniano te szpitale. W dniu dzisiejszym Dyrektor SP ZOZ 
w Kościanie jest na uroczystości w Warszawie, gdzie odbiera dyplom – wyróżnienie związane z 
osiągniętym miejscem w rankingu. Osiągnięta pozycja jest potwierdzeniem wyników kontroli 
przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie przez 
komisję powołaną uchwałą Rady Powiatu. Jest to pozytywna ocena Szpitala w Kościanie, która 
ukazała się w dość wiarygodnym piśmie. Podziękował dyrekcji, pracownikom administracyjnym 
oraz medycznym za dotychczasową pracę.  
Przewodniczący Rady powiedział, że przeprowadzona kontrola nie wykazała uchybień i ocena 
jest pozytywna. Wnioski związane są z zakupem urządzeń i sprzętu medycznego.  
Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie Pan 
Paweł Banaszak podziękował za pozytywną ocenę wynikającą z kontroli oraz za docenienie 
pracy i działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 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 XXXI/327/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej 
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w Kościanie została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 
 
8/4 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 powyższego projektu uchwały. 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pani Sylwia Sałacka poinformowała, że Rada 
Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie uchwałą nr 
21/IV/2005 z dnia 8 września 2005 roku uchwaliła zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie oraz tekst jednolity Statutu SP ZOZ. Zmiany 
wprowadzone w Statucie SP ZOZ w Kościanie w:  
- Rozdziale VII § 27  ust. I pkt 1 lit. B oraz lit. C ppkt. d) wynikają  z opracowania, 

przesłanego przez NFZ Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu, Skali TISS 
dokonanego przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
prof. dr hab. Andrzeja Küblera. Z powyższego opracowania wynika, że warunkiem 
bezwzględnym działalności oddziału intensywnej terapii (dotychczas nazywanego oddziałem 
intensywnej opieki medycznej) jest pełnienie stałego 24 – godzinnego dyżuru lekarskiego w 
OIT przez wyodrębnioną grupę lekarzy zatrudnionych w OIT i nie realizujących w tym 
czasie usług anestezjologicznych. W związku z tym zaistniała konieczność zmiany nazwy 
oddziału z „intensywnej opieki medycznej” na „intensywnej terapii” i powołania komórki 
organizacyjnej – działu anestezjologii. 

- Rozdziale VII § 27 ust I pkt 1 lit C ppkt. b) oraz w  § 27 ust I pkt 4 - wynikają z faktu, iż 
NFZ zapowiedział, że usługi opiekuńczo – lecznicze kontraktowane będą wyłącznie w 
przypadku świadczenia ich przez zakład opiekuńczo – leczniczy. Z tego względu zaistniała 
potrzeba powołania do życia nowej jednostki organizacyjnej SP ZOZ w Kościanie pn. 
„Zakład opiekuńczo – leczniczy” i zmiany profilu działania dotychczasowego oddziału 
opiekuńczo – leczniczego, który przekształcony zostanie w „oddział paliatywny”, zgodnie z 
rozeznanym zapotrzebowaniem na tego typu usługi.  

- Rozdziale VII § 27 ust. I pkt 2 lit. B  oraz § 27 ust. I pkt 2 – poprzez dodanie litery C – 
polegają na podzieleniu oddziału reumatologiczno-rehabilitacyjnego na dwa odrębne 
oddziały reumatologiczny i rehabilitacyjny. Zmiany te podyktowane są warunkami 
określonymi przez NFZ w zakresie kontraktowania usług zdrowotnych, którym 
przypisywane są odrębne kody resortowe. Zmiana Statutu polegająca na dodaniu ppkt „i”  do 
§ 27 ust. I pkt 1 lit. C podyktowana jest koniecznością rozszerzenia zakresu usług celem 
pozyskania większej ilości pacjentów i stworzenia możliwości kontraktowania usług 
szpitalnych w jak najszerszym spektrum przy wykorzystaniu bazy szpitalnej oraz potencjału 
organizacyjnego, sprzętowego i kadrowego. 

- Rozdziale VII § 27 ust. III  Statutu, polegające na dodaniu pkt  13 i 14,  związane są z 
koniecznością określenia siedzib jednostek organizacyjnych SP ZOZ w Kościanie.  
Dotychczasowe zapisy statutu nie uwzględniały wszystkich  siedzib jednostek 
organizacyjnych działających w Zakładzie. 

Dodała, że załącznik nr 1 przedstawia wprowadzone zmiany, a załącznik nr 2 przedstawia 
jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 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. 
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Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, uchwała nr XXXI/328/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 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 8 do niniejszego protokołu. 
 
8/5 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 

2006 rok”. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok” radni 
otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu 
uchwały. 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pani Sylwia Sałacka poinformowała, że 
uchwalenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok jest 
obowiązkiem Rady Powiatu jako organu samorządu terytorialnego. Obowiązek ten wynika z 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Program ten jest uchwalany po raz 
trzeci. Współpraca obejmuje współpracę z:  
- organizacjami pozarządowymi, 
- podmiotami działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 

- stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 
W tym roku po raz pierwszy projekt został wypracowany i przyjęty przez Zespół ds. 
opracowania karty współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006”.  
Zespół ten został powołany przez Pana Starostę zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programu 
społecznej akcji „Przejrzysta Polska”.   
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 XXXI/329/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2005 roku w sprawie uchwalenia „Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok” została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
8/6 Uchwała w sprawie uchwalenia „Karty współpracy Powiatu Kościańskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi”. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie uchwalenia „Karty współpracy Powiatu Kościańskiego z Organizacjami 
Pozarządowymi” radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pani Sylwia Sałacka poinformowała, że 
„Karty współpracy Powiatu Kościańskiego z Organizacjami Pozarządowymi” to nic innego, jak 
wieloletni plan współpracy z tymi organizacjami. Uchwalenie takiego wieloletniego planu 
wynika z założeń społecznej akcji „Przejrzysta Polska”, do której Powiat Kościański przystąpił. 
Jest to zadanie obligatoryjne związane z zasadą partycypacji społecznej. Obowiązek uchwaleni 
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Karty Współpracy wynika bezpośrednio z założeń społecznej akcji „Przejrzysta Polska”. 
Zadanie to musi być realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi i tak to w powiecie 
kościańskim przebiegało. Karta została wypracowana i przyjęta przez Zespół ds. opracowania 
karty współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz programu 
współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006. Karta 
współpracy z organizacjami pozarządowymi określa następujące elementy: 
- zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
- formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
- sposób dotowania organizacji (regulamin), 
- powołanie koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
- powołanie zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami, pozarządowymi, w 

którego skład wchodzą ich przedstawiciele (regulamin), 
- sposób monitorowania współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
- zasady komunikacji samorządu z organizacjami pozarządowymi - harmonogram spotkań 

władz gminy z organizacjami. 
Dodała, ze koordynatorem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi został Wydział 
Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 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 XXXI/330/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2005 roku w sprawie uchwalenia „Karty 
współpracy Powiatu Kościańskiego z Organizacjami Pozarządowymi” została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
8/7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/175/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 

15 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu udzielania 
stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego oraz 
zasad jego przyznawania. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/175/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 
roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu udzielania stypendium Starosty 
Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego oraz zasad jego przyznawania 
radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego 
projektu uchwały. 
Pan Wicestarosta poinformował, że w trakcie pracy Komisja Stypendialna wypracowała wnioski 
dotyczące zmian Regulaminu udzielania stypendium Starosty, które zostały przez Zarządu 
Powiatu zaakceptowane i zaprezentowane w przygotowanym projekcie uchwały. W wyniku 
zaproponowanych zmian punkt 2 lit. a otrzyma brzmienie: „Osiąga wysokie wyniki w nauce 
(średnia ocen z poprzedzającego semestru wynosi co najmniej 4,50 – w odniesieniu dla ucznia i 
4,20 – w odniesieniu do studenta. W przypadku studenta rozpoczynającego w danym roku studia 
za spełnienie tego kryterium uważa się osiągnięcie średniej ocen ustalonej dla ucznia, która 
wynika ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej)”. Zaznaczyła, że student 
rozpoczynający w danym roku studia otrzymywać będzie stypendium w wysokości 
przewidzianej dla studenta, tj. 200 zł miesięcznie. Natomiast punkt 2 lit. b otrzyma brzmienie: 
„Dochód na osobę w jego rodzinie jest nie wyższy niż kwota uprawniająca do uzyskania 
świadczeń rodzinnych określona w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 
rodzinnych (DZ. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 ze zm.); dochód oblicza się za okres i w sposób 
wskazany w tej ustawie.”. Dodał, że Zarząd uważa, iż te modyfikacje są bardzo istotne oraz 
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ważne. Ułatwiają one czytelność kryteriów przyznawania stypendiów. W związku z tym w 
imieniu Zarządu poprosił o podjecie powyższej 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 XXXI/331/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVIII/175/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia 
jednolitego tekstu Regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i 
studentów z powiatu kościańskiego oraz zasad jego przyznawania została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
8/8 Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że projekt uchwały dotyczy nieruchomości, które zostały 
zaznaczone kolorem żółtym na załączonej do projektu uchwały mapie. Są to dwie 
nieruchomości oznaczone numerami 2000/11 i 2000/10. Pierwsza nieruchomość jest o 
powierzchni 1444 m2 i za zgodą rady zostanie sprzedana w drodze nieograniczonego 
przetargu. Nieruchomość ta do tej pory była użytkowana i zarządzana przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kościanie. Jest to nieruchomość zbędna do wykonywania zadań tej 
placówki. Przypomniał, że została przyjęta koncepcja przekształcenia Warsztatów. 
Opracowany został również wniosek do programu PHARE 2003. Program ten umożliwi 
pozyskanie sprzętu koniecznego do wyposażenia działających tam w przyszłości pracowni.   
Teren ten nie jest użytkowany, więc Zarząd proponuje przeznaczyć tą nieruchomość do 
sprzedaży. Nieruchomość ta sąsiaduje z drogą dojazdową, na której za zgodą Rady 
ustanowiono służebność gruntową podmiotowi będącemu właścicielem sąsiednich działek. W 
tej chwili trwają prace związane z zagospodarowaniem tej drogi. Przez to nieruchomość, o której 
mowa w powyższym projekcie uchwały stała się atrakcyjną nieruchomością z bezpośrednim 
dostępem do utwardzonej drogi dojazdowej. To podnosi wartość tej nieruchomości. Na tej 
działce wcześniej była usytuowana kotłownia Warsztatów Szkolnych, która w związku 
wcześniejszą z modernizacją systemu ogrzewania została zburzona. W tej chwili można 
podjąć dalsze decyzje związane z przeznaczeniem tej działki. Druga działka oznaczona 
numerem 2000/10 o powierzchni 530 m2. Sąsiadującą nieruchomość nabyła firma Metalic w 
drodze przetargu nieograniczonego. Uchwałą Rady Powiatu firma ta otrzymała prawo 
dojazdu do tej nieruchomości przez nieruchomość stanowiącą własność powiatu zarządzaną 
przez ZSP w Kościanie. W celu uporządkowania kwestii władania tą nieruchomością został 
dokonany podział, w wyniku którego wytyczono drogę dojazdową do nieruchomości, która 
została wcześniej sprzedana. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami umożliwiają 
sprzedaż tej działki – drogi dojazdowej w drodze bezprzetargowej. W związku z 
powyższym Zarząd proponuje zbyć ją w drodze bezprzetargowej po wcześniejszej wycenie 
przez biegłego rzeczoznawcę. 
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. 
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Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem 
powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, uchwała nr XXXI/332/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
8/9 Uchwała w sprawie sprzedaży własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w 

Kościanie na os. Jagiellońskim 51 – 53 w Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie sprzedaży własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Kościanie na os. 
Jagiellońskim 51 – 53 w Spółdzielni Mieszkaniowej radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że projekt uchwały dotyczy lokalu, który jest własnością 
powiatu kościańskiego. Lokalu usytuowanego na os. Jagiellońskim nr 51 – 53. Jest to lokal 
o powierzchni 301 m2. W chwili obecnej ten lokal jest wydzierżawiony Niepublicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej „PULS” sp. c. Szeffner, Lehmann, Sikora, Zjawin, Glapiak  Jest 
to zespół lekarzy rodzinnych, który prowadzi działalność z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej. Lokal ten wymaga remontu, przede wszystkim należałoby wymienić wszystkie 
okna, ogrzewanie i drzwi wejściowe, wymienić posadzkę oraz dobudować wjazd dla osób  
niepełnosprawnych. Zarząd po przeanalizowaniu sytuacji i wszystkich kosztów remontu oraz 
uwzględniając starania spółki związane z nabyciem tego lokalu na własność postanowił 
przygotować projekt uchwały o jego zbyciu w drodze przetargu nieograniczonego. Nie ma 
możliwość jego zbycia w drodze bezprzetargowej. Po przyjęciu tej uchwały zostanie ogłoszony 
przetarg nieograniczony. 
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 16 radnych, uchwała nr XXXI/333/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2005 roku w sprawie sprzedaży własnościowego 
prawa do lokalu użytkowego położonego w Kościanie na os. Jagiellońskim 51 – 53 w 
Spółdzielni Mieszkaniowej została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu. 
 
8/10 Uchwała w sprawie przyjęcia dotacji celowej od samorządu gminy Śmigiel. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia dotacji celowej od samorządu gminy Śmigiel radni otrzymali w materiałach do 
sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że projekt uchwały dotyczy sprawy, którą Rada zajmowała się 
na poprzedniej sesji, tj. wspólnego sfinansowania zakupu samochodu policyjnego dla 
Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Na wcześniejszej sesji Rada przyjęła pomoc 
finansową od samorządu gminy Krzywiń i samorządu gminy Kościan. Samorząd gminy 
Śmigiel również podjął uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej na ten cel w wysokości 
5.000 zł. W związku z tym Zarząd Powiatu przedkłada projekt uchwały o przyjęciu 
powyższych środków z prośbą o akceptację.    
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
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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 XXXI/334/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2005 roku w sprawie przyjęcia dotacji celowej od 
samorządu gminy Śmigiel została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.  
Po przerwie Przewodniczący rady wznowi obrady Rady Powiatu Kościańskiego. 
  
8/11 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/298/05 z dnia 08.06.2005 r. w sprawie 

przyjęcia pomocy finansowej w 2005 roku 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/298/05 z dnia 08.06.2005 r. w sprawie przyjęcia pomocy 
finansowej w 2005 roku radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Członek Zarządu Pan Kazimierz Dembny poinformował, że Rada Miejska Krzywinia 
podjęła uchwałę o przekazaniu Powiatowi pomocy finansowej w wysokości 100.000 zł na 
drogę Krzywiń – Wieszkowo – Żelazno – Lubiń. Inwestycja ta ma być realizowana w 
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zadanie to nie 
będzie realizowane w tym roku. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy 
Krzywiń zaproponował wykorzystać te 100.000 zł na realizację zadania na innej drodze 
powiatowej w Łuszkowie, która ma być również realizowana w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Samorząd gmina Krzywiń przystąpił do 
budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na tej drodze. W związku z tym proponuje się 
przeznaczyć te 100.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej na drodze w Łuszkowie. Jest 
to inwestycja gminna, więc podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.  
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 XXXI/335/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXVIII/298/05 z dnia 08.06.2005 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2005 roku 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
8/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/285/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/285/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej radni otrzymali 
w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że projekt uchwały dotyczy zaciągniętej przez Powiat 
Kościański pożyczki w Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przeznaczonej na przebudowę kotłowni w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kościanie przy ul. Młyńskiej. W projekcie uchwały dostosowano 
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wysokość tej pożyczki do kwoty zapisanej w umowie jaką Zarząd Powiatu podpisał z 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wysokość 
pożyczki została ustalona na kwotę  98.735 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność 
zmiany zapisu § 3 uchwały Nr XXVII/285/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. 
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 XXXI/336/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVII/285/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
8/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/286/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/286/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej radni otrzymali 
w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że projekt uchwały dotyczy pożyczki zaciągniętej przez Powiat 
Kościański w Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przeznaczonej na budowę sieci sanitarnej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nietążkowie. W projekcie uchwały dostosowano wysokość tej pożyczki do kwoty zapisanej w 
umowie jaką Zarząd Powiatu podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wysokość pożyczki została ustalona na kwotę 64.899 zł. W 
związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany zapisu § 3 uchwały Nr XXVII/286/05 z 
dnia 26 kwietnia 2005 r.  
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 XXXI/337/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVII/286/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
8/14 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 wyniku otrzymania uchwały Rady Miejskiej Śmigiel w sprawie udzielenia dotacji 

Powiatowi Kościańskiemu, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu na 
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potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kościanie zwiększone zostają dochody i wydatki o 
kwotę 5.000 zł. Łączny koszt zakupu samochodu wyniesie 85.000 zł. Środki zostały zapisane 
w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, §6060 – 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 

2. W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 
zmniejszony zostaje plan dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł w związku z podjęciem 
decyzji o przesunięciu na rok 2006 realizacji zadania modernizacji drogi Krzywiń – 
Wieszkowo – Żelazno - Lubiń. W budżecie powiatu kwota 100.000 zł pochodziła z 
przyznanej pomocy finansowej z gminy Krzywiń. 

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami zwiększony zostaje plan dochodów o kwotę 50.000 zł w związku z 
odpłatnym ustanowieniem służebności drogowej na nieruchomości położonej przy ul. 
Młyńskiej w Kościanie stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego. 
Po stronie wydatków kwota 30.546 zł zostaje zapisana w tym samym rozdziale klasyfikacji 
budżetowej, między innymi na: przebudowę przyłącza wodociągowego, gazowego i 
elektrycznego do nieruchomości położonej na Placu Wolności 27 w Kościanie (21.000 zł) 
koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 
(8.000 zł). Różnica w wysokości 19.454 zł zasila rezerwę ogólną.  

4. W związku z otrzymaniem decyzji z towarzystwa ubezpieczeniowego dotyczącej powstałej 
szkody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie (zalanie pomieszczenia) 
Powiat Kościański uzyskał odszkodowanie w wysokości 11.112 zł. Środki zwiększają 
dochody powiatu oraz rezerwę celową na zadania oświatowe. 

5. W związku z przystąpieniem przez Powiat Kościański do realizacji projektów opracowanych 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 – 
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne na rok szkolny 
2005/2006 w budżecie powiatu zapisane zostają dwa projekty: dla uczniów i dla studentów. 
Źródła finansowania zadania określa załącznik nr 5 do uchwały. 

6. W wyniku przeszacowania dochodów powiatu pozyskiwanych z tytułu wpływów z innych 
powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu 
Kościańskiego zwiększone zostają dochody o kwotę 9.764 zł. Jednocześnie po 
przeanalizowaniu wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz 
utworzeniem od października 2005 r. rodziny zawodowej, zwiększone zostają wydatki na 
wskazane zadania o kwotę 61.460 zł. Niedobór zostaje pokryty z rezerwy celowej na zadania 
oświatowe.  

7. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie: 
1) zmniejszono planowane dochody w §0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.530 

zł, z czego zwiększono dochody o kwotę 989 zł w związku z otrzymaniem premii z 
Funduszu Pracy z tytułu odbycia stażu przez osobę bezrobotną (po stronie wydatków 
środki zwiększyły fundusz płac PCPR) oraz zmniejszono dochody o kwotę 2.519 zł w 
związku z przekwalifikowaniem kosztów utrzymania w Mieszkaniu Chronionym 
(jednoczesne zmniejszenie rezerwy ogólnej), 

2) utworzono plan dochodów w §0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych w wysokości 582 zł za pomieszczenia zajmowane przez Powiatowy Zespół 
Ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie (zwiększenie rezerwy ogólnej). 

8. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85322 – Fundusz 
Pracy zostaje zwiększony plan dochodów o kwotę 24.748 zł w związku z uzyskaniem 
refundacji wynagrodzeń i wyposażenia stanowisk pracy 3 osób zatrudnionych w ramach 
robót publicznych i prac interwencyjnych przy Centrum Sportu i Rehabilitacji. 
Po stronie wydatków zapisano kwotę 55.493 zł ze względu na zatrudnienie łącznie 5 osób 
(kierownika gospodarczego, 2 sprzątaczek, dozorcy i pomocy nauczyciela) oraz 
przeprowadzoną wycinką drzew i wywozem nieczystości przy przygotowywaniu nowego i 
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starego budynku do rozpoczęcia roku szkolnego. Powstały niedobór w wysokości 30.745 zł 
proponuje się pokryć z rezerwy celowej na zadania oświatowe. 

9. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe 
urzędy pracy zwiększone zostają dochody powiatu o kwotę 5.100 zł w tym 4.800 zł z tytułu 
zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego dotyczących zwrotu wypowiedzianej umowy 
pożyczki udzielonej ze środków Funduszu Pracy (środki przeznaczono na pokrycie 
wydatków poniesionych na sporządzenie i prowadzenie sprawy sądowej) oraz 300 zł jako 
zwiększone dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe wpłacanie 
zaliczek na podatek dochodowy. Zgodnie z wnioskiem (uwzględniając przesunięcia 
pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) po stronie wydatków kwota 1.800 zł zostaje 
przeznaczona na modernizację systemu alarmowego zamontowanego w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Kościanie. Niedobór w wysokości 1.000 zł planuje się sfinansować z 
rezerwy ogólnej. 

10. Zwiększony zostaje plan wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – 
Drogi publiczne powiatowe, §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 
100.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Śmigielskiej w Kościanie. Środki pochodzą 
z oszczędności w Biurze Rady (11.737 zł), Starostwie Powiatowym (57.730 zł), rozwiązania 
rezerwy celowej na zadania inwestycyjne na drogach (3.700 zł) oraz częściowego 
rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowe (26.833 zł). Łącznie na zadanie ( + 
przebudowa ronda) zaplanowano kwotę 890.000 zł.  

11. W związku z podpisaniem umów pożyczek z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
w Poznaniu na kwoty niższe niż wcześniej zapisano w budżecie powiatu, zmniejszony 
zostaje plan przychodów (zał. nr 3) o kwotę 29.366 zł, w tym: 
1) zadanie pn.: „Zmiana systemu ogrzewania węglowego na gazowe oraz wymiana 

instalacji c.o. w warsztatach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie przy ul. 
Młyńskiej”, podpisana umowa opiewa na kwotę 98.735 zł (wcześniej zapisano 112.000 
zł). Środki zapisane w budżecie powiatu w pełni zabezpieczą potrzeby w tym zakresie. 

2) zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nietążkowie”, wartość umowy 64.899 zł (wcześniej zapisano 81.000 zł), różnica 
zostanie pokryta ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

Po stronie wydatków zmniejszony zostaje plan w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 
80130 – Szkoły zawodowe, §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 
29.366 zł. 

12. Z rezerwy ogólnej rozdysponowana zostaje kwota 40.000 zł z przeznaczeniem na 
modernizację toalet na parterze i piętrze w budynku pałacowym Betania w Domu Pomocy 
Społecznej w Jarogniewicach. 

13. Na podstawie przedłożonych wniosków dokonuje się przesunięć w ramach klasyfikacji 
budżetowej wydatków: 
1) wydatki zapisane w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85141 – Ratownictwo 

medyczne do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 
75495 – Pozostała działalność. Są to wydatki zapisane na utworzenie Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego, 

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwota 
9.000 zł zostaje przesunięta z §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, do §6060 – 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych celem prawidłowego 
ewidencjonowania kosztu zakupu komputera, 

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 
kwota 12.000 zł zostaje przesunięta z wydatków inwestycyjnych na wydatki na zakupy 
inwestycyjne w związku z zakupem maszyny sprzątającej za kwotę 12.000 zł, 

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, §6050 – 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono środki o kwotę 500 zł z 
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przeznaczeniem na malowanie elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu 
w związku z nie ujęciem do kosztów inwestycji zajęcia pasa drogowego oraz wykonanie 
kosztorysu. 

14. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w 
Kościanie zwiększony zostaje plan przychodów i wydatków rachunku środków własnych w 
dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne z tytułu 
otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na wyposażenie Centrum Sportu i 
Rehabilitacji. 

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 XXXI/338/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 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 18 do niniejszego protokołu. 
 
8/15 Uchwała w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu 

Kościańskiego zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym”. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Kościańskiego 
zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym” radni otrzymali przed posiedzeniem Komisji Spraw 
Społecznych oraz przed sesją. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu 
uchwały. 
Pan Wicestarosta poinformował, że Zarząd Powiatu przedkłada projekt uchwały, która ma na 
celu wyróżnienie osób, które osiągają wybitne wyniki w zakresie współzawodnictwa sportowego 
na arenie międzynarodowej lub krajowej. Były takie przypadki w przeszłości i ma nadzieję, że 
będą takie również w przyszłości. Na terenie powiatu są takie osoby np. Mistrz Świata w Skeet-
cie (strzelaniu sportowym). Występował problem z formą wyróżnienia takiej osoby, gdyż Zarząd 
mógł zakupić nagrodę rzeczową. W przygotowanym projekcie uchwały Zarząd proponuje to 
uregulować, w takim sensie, by to wyróżnienie mogło być nie tylko w postaci nagrody 
rzeczowej, ale i też w postaci nagrody finansowej. Uregulowanie tej kwestii uzasadnia również 
propozycja, która radnym zostanie w szczegółach przedstawiona, dotycząca zorganizowania 10 
listopada 2005 roku Ogólnokrajowego Półmaratonu im. dr Henryka Florkowskiego  
Organizatorami tej imprezy są samorządy z terenu powiatu kościańskiego. W ten sposób 
samorządy chcą oddać cześć i honor temu wybitnemu mieszkańcowi Kościana. W celu 
ściągnięcia określonych zawodników na tą imprezę wskazane jest podjecie tej uchwały. Jest to 
uchwała oparta o zapisy ustawy o kulturze fizycznej i ustawy o sporcie kwalifikowanym, które 
przewidują możliwość przyznania nagród zawodnikom, którzy osiągają wybitne wyniki we 
współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej lub krajowej ze środków z budżetów 
jednostek samorządów terytorialnych. W związku z powyższym poprosił o podjecie powyższej 
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. 
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W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, uchwała nr XXXI/339/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2005 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu 
przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Kościańskiego zawodnikom, którzy osiągnęli 
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym” została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2004. 
 
Przewodniczący Rady poprosił Pana Starostę o zabranie głosu. 
Pan Starosta przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2004 roku 
przez członków Zarządu Powiatu Kościańskiego, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, 
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej powiatową osobą prawną oraz 
osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Kościańskiego. Informacja 
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady przedstawił informację o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady 
Powiatu Kościańskiego. Informacja stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Po 
przedstawieniu informacji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad.  
 
10. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady, w związku z tym, iż odpowiedzi na pytania zostały udzielone 
zaproponował przejść do następnego punktu obrad.   
 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych.  
Pan Wicestarosta poinformował, że w terminie od dnia 20 do 22 lub 24 października 2005 roku 
w związku z modernizacją drogi – ulicy Śmigielskiej w Kościanie zostanie całkowicie 
zamknięta, ze względów bezpieczeństwa, ulica Śmigielska od ronda do torów kolejowych. 
Spowodowane jest to koniecznością: 
- wykonania rozbiórki istniejącej spękanej i nienośnej konstrukcji nawierzchni, 
- wykonania koryta gruntowego, 
- wykonania warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, 
- wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
- wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.   
Za zaistniałe utrudnienia wszystkich przeprosił. Zaznaczył, że przejazd będą mieli zapewniony 
właściciele posesji przy ul. Śmigielskiej.  
Więcej głosów nie było, więc Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego 
punktu obrad. 
 
12. Zakończenie. 

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

 
 

Przewodniczący Rady 
 

Edward Strzymiński 
Protokolanci: 
Joanna Napierała  


