
 1

 
PROTOKÓŁ NR XXXII/05 

 
z XXXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 6 grudnia 2005 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
19.35. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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 Kazimierz Józefowski, radny Kazimierz Dembny i radny 
Stefan Klupsz. 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 XXXII sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z 
problematyką posiedzenia. Następnie zapytał o wnioski i pytania do przedstawionego porządku 
obrad.  
Radna Urszula Iwaszczuk powiedziała, ze w imieniu Klubu Radnych Forum Demokratyczne 
chciałaby zgłosić wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 9/2 związanego z podjęciem 
uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu 
Kościańskiego. Wniosek uzasadniła tym, że do końca kadencji pozostało niewiele czasu, a 
Zarząd Powiatu w mniejszym gronie dzielnie sobie radzi. Zaoszczędzone w ten sposób 
pieniądze można przeznaczyć na inne cele. W związku z powyższym Klub wnioskuje, aby 
pozostawić wakat.  
Wobec braku innych wniosków Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem 
powyższego wniosku. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 15 radnych, 10 głosami przeciw, przy 4 głosach 
za i 1 głosie wstrzymującym się wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 9/2 
związanego z podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie wyboru członka 
Zarządu Powiatu Kościańskiego został odrzucony. 
Przewodniczący Rady poprosił radcę prawnego o opinię, czy Rada powinna wybrać nowego 
członka Zarządu, czy nie.  
Pan Zbigniew Kaczmarek poinformował, że jest to kwestia wyboru Rady. Po chwili sprostował 
to i powiedział, że zapis art. 31b ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdza, że: „w 
przypadku odwołania członka zarządu niebędącego jego przewodniczącym, rada powiatu 
dokonuje wyboru nowego członka zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania”. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że można przyjąć, iż jest konieczność wyboru nowego członka 
Zarządu.  
Pani Urszula Iwaszczuk zainteresowała się, czy jest zapis, iż liczba członków Zarządu wynosi 
od do. 
Pan Starosta stwierdził, że w tej chwili dyskusja odbiega od debaty nad porządkiem obrad. 
Warto jednak powiedzieć, że ustawa o samorządzie powiatowym wskazuje, że zarząd powiatu 
liczy od 3 do 5 członków. Dalej jest odesłanie do statutu powiatu. W statucie Powiatu 
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Kościańskiego jest zapis, że Zarząd Powiatu Kościańskiego działa w składzie pięcioosobowym. 
Nie ma innej możliwości jak powołać nowego członka Zarządu, jeżeli statut tak stanowi.  
Radna Urszula Iwaszczuk powiedziała, że o ile ją pamięć nie myli to w statucie jest również 
zapis o funkcji sekretarza. Jakiś czas temu, gdy radni zwrócili uwagę, iż nie ma sekretarza 
powiatu uzyskali odpowiedź, że jest zapis, ale na tym stanowisku będzie wakat. Okazuje się, że 
jeżeli w statucie jest zapis o istnieniu jakieś funkcji, to raz może być wakat, a raz nie może go 
być. Stwierdziła, że tak to rozumie.  
Pan Zbigniew Kaczmarek powiedział, że zapis ustawy o samorządzie powiatowym nie 
pozostawia Radzie jakiegoś wyboru, możliwości manewru. Przepis sformułowany jest tak, że 
Rada Powiatu dokonuje wyboru nowego członka Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia jego 
odwołania, a nie, że może Rada go wybrać.  
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że jej zdaniem skoro jest taki zapis to oznacza, że Rada 
dokonuje wyboru z powodu jakieś rutyny. Jeżeli byłoby to obligatoryjne byłby zapis, że Rada 
ma obowiązek wybrać. 
Pan Zbigniew Kaczmarek stwierdził, że pozostawi to bez komentarza. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to kwestia interpretacji. W związku z tym, iż w wyniku 
głosowania wniosek Klubu Radnych Forum Demokratyczne został odrzucony Rada może 
przystąpić do realizacji przedstawionego w zawiadomieniu porządku obrad. 
Pan Zbigniew Kaczmarek powiedział, że nie jest to kwestia interpretacji. Tu nie ma wątpliwości. 
Jeżeli ustawodawca formułuje przepis w taki sposób, że dokonuje się wyboru, to nie ma miejsca 
na wolną interpretacje. To oznacza obowiązek dokonania takiego wyboru. 
Przewodniczący Rady zaproponował przystąpić do realizacji porządku obrad obejmującego: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXI 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 stowarzyszeń funkcjonujących na terenie powiatu kościańskiego. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1) wstąpienie na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego, 
2) wyboru członka Zarządu Powiatu Kościańskiego, 
3) powołania Zespołu do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi 

zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Kościański w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 roku, 

4) sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu Kościańskiego na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Kościański, 

5) uchwalenia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu 
kościańskiego”, 

6) nabycia nieruchomości w związku z modernizacją drogi powiatowej na odcinku 
Spytkówki – Stary Gołębin, 

7) organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej w Kościanie, 

8) zmieniająca uchwałę Nr XXV/263/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005r. 
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych ze zmianami, 

9) zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu 
kościańskiego na 2005 rok, 
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10) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2006. 
10. Odpowiedzi na zapytania. 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
12. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z XXXI sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XXXI 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 XXXI 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. Nie było, więc wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Panem 
Ryszardem Fornalikiem oraz Starostą Kościańskim Panem Andrzejem Jęczem złożył Panu 
Bernardowi Ptakowi podziękowanie za dotychczasową pracę na rzecz samorządu powiatowego 
oraz gratulacje w związku z objęciem przez niego mandatu posła na Sejm RP.  
Poseł na Sejm RP Pan Bernard Ptak podziękował za miłe przyjęcie. Powiedział, że chciałby za 
pośrednictwem radnych podziękować wyborcom Ziemi Kościańskiej za poparcie jego osoby w 
wyborach do Sejmu RP. Stwierdził, że wyborów samemu się nie wygrywa. Wygrał wybory 
dzięki determinacji wyborców oraz własnej wieloletniej, ciężkiej pracy na rzecz społeczności 
lokalnej. Za wszelką cenę będzie się starał nie zawieść poparcia społeczeństwa okręgu 
wyborczego kalisko – leszczyńskiego, a przede wszystkim powiatu kościańskiego. Powiatu, w 
którym się urodził, mieszkał i będzie mieszkał. Wie, że kadencja trwa cztery lata i zwykle po 
tych czterech latach się wraca. Stwierdził, że jest przekonany, iż będzie miał gdzie wrócić. 
Powiedział, że to co dzisiaj robione jest w Parlamencie idzie w dobrym kierunku. W dużej 
mierze jest realizowane to o co walczył dla środowiska. Jeszcze raz podziękował oraz 
poinformował, że nie będzie długo na sesji Rady Powiatu, ponieważ musi jechać na obrady 
Sejmu. 
Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
 
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał 
Rady Powiatu radni otrzymali w materiałach do sesji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do złożonego 
sprawozdania. Nie było, więc zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
 
6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w 
okresie międzysesyjnym radni otrzymali w materiałach do sesji. Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do 
złożonego sprawozdania.  
Radny Karol Malicki poinformował, że ma pytanie związane z uchwałą nr 152/504/05 w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek najmu za korzystanie z pomieszczeń i 
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wyposażenia w Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii 
Konopnickiej w Kościanie. Zapytał na czym polegały zmiany tych stawek? 
Pan Starosta poinformował, że w tej uchwale nie dokonano zmian obowiązujących stawek za 
korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia Centrum Sportu i Rehabilitacji w Kościanie. Ta 
uchwałą jedynie umożliwiono funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kościanie nieodpłatne korzystanie z sali sportowej i wyposażenia w wymiarze 1 
godziny tygodniowo na ćwiczenia. Ćwiczenia te odbywają się w ramach ustawowych 
obowiązków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Powtórzył, że 
Zarząd stawek nie zmieniał. 
Radny Paweł Kaczmarek powiedział, że chciałby uzyskać dodatkowe informacje w dwóch 
sprawach. Pierwsza związana jest z uchwałą nr 148/491/05 w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Racot. Poprosił o przybliżenie uwag zgłoszonych do przedstawionego projektu. Druga sprawa 
dotyczy spraw bieżących, w których zapisano, że Zarząd zapoznał się informacją o 
przygotowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie do „Akcji Zima”. W związku z tym 
poprosił o przedstawienie informacji jaki jest stan przygotowana Zarządu Dróg do „Akcji Zima” 
na drogach powiatowych. Dodał, że porusza tą kwestie w związku z zaistniałą sytuacją, która 
miała miejsce na drogach powiatowych tydzień temu z poniedziałku na wtorek. Na wielu 
kilometrach dróg powiatowy było lodowisko.  
Pan Starosta nawiązując do pierwszej sprawy związanej z uzgodnieniem planu 
zagospodarowania przestrzennego i zgłoszonych uwag powiedział, że pierwsza uwaga Zarządu 
związana była z koniecznością wybudowania ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
biegnącej od Gostynia do Grodziska Wielkopolskiego z drogą powiatową biegnącą od Gryżyny 
w stronę na Lubosz. Druga uwaga dotyczyła usytuowania ścieżki rowerowej w dalszym biegu 
ścieżki, która została już wykonana z Kościana do Racotu. Pierwszy etap został już zakończony, 
a wiosną rozpoczną się prace przy drugim etapie. W koncepcji oraz Strategii Rozwoju Dróg 
Powiatowych przyjętej uchwałą Rady Powiatu przyjęto, że będzie ścieżka rowerowa od 
miejscowości Racot do Gryżyny i Dębca. W koncepcji, którą przedstawił Zarządowi Wójt 
Gminy Kościan ścieżka ta została usytuowana po lewej stronie drogi. Zarząd chciał, aby ona 
była po prawej stronie drogi. Tak, aby była kontynuacja. Ponadto Zarząd wstępnie przystąpił do 
procedur związanych z wykupem gruntów niezbędnych do realizacji tej inwestycji. Następnie 
poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie o przedstawienie informacji o 
przygotowaniu tej jednostki organizacyjnej do „Akcji Zima”. 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie Pan Mirosław Świątkowski poinformował, 
że Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie podpisał stosowne umowy, które wynikały z 
przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawców zimowego utrzymania dróg 
powiatowych. Dni 28 i 29 listopada bieżącego roku były pierwszymi dniami, które pokazały, że 
wprawdzie Zarząd jest przygotowany do zimowego utrzymania dróg, ale popsuła się jedna 
piaskarka i jeden wykonawca nie mógł wyjechać na trasę, a drugi wykonawca nie odbierał 
telefonów. Drogi zostały poprawione w dniu następnym tj. 28 listopada i sytuacja została 
opanowana. Następnie przeprosił za kłopoty, które wystąpiły na drogach powiatowych w 
pierwszych dwóch dniach zimowych. Obecnie są osoby dyżurujące przez niego wyznaczone. 
Zaznaczył, że on odpowiada za akcję zimową. Natomiast w Zarządzie Dróg Powiatowych są 
dwie osoby, które na zmianę pełnią cotygodniowe dyżury. Wyraził nadzieję, że będzie dobrze 
jeżeli chodzi o drogi powiatowe. 
Pan Starosta powiedział, że w związku z prośbami radnych zgłoszonymi m.in. na posiedzeniu 
Komisji Budżetu i Finansów poprosił Pana Dyrektora o przygotowanie na najbliższe posiedzenie 
Komisji informacji z zaznaczeniem stref działań poszczególnych firm, które odśnieżaniem i 
posypywanie dróg powiatowych będą się zajmować. Informacja zawierać będzie numery 
telefonów do szefów tych firm oraz osób, które z ramienia Zarządu Dróg Powiatowych „Akcją 
Zima” będą zarządzać. Pozostali radni otrzymają tą informację w najbliższym czasie.  
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Radny Jerzy Dolata poprosił o przybliżenie kwestii związanej z podjętym postanowieniem w 
sprawie negatywnego zaopiniowania projektu modernizacji linii kolejowej E – 59 w zakresie 
skrzyżowań z drogami powiatowymi, w którym zapisano, że warunkiem pozytywnego 
zaopiniowania powyższego projektu jest budowa wiaduktu na ul. Młyńskiej w Kościanie. 
Stwierdził, że nie jest to temat nowy i chciałby się dowiedzieć, czy jest coś nowego w tej 
kwestii. Następnie nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Pana Starosty stwierdził, że radni 
powinni wcześniej otrzymać informację o firmach, które zajmują się odśnieżaniem i 
posypywaniem dróg powiatowych.  
Pan Starosta poinformował, że przedstawiono Zarządowi koncepcję modernizacji linii kolejowej 
Poznań – Wrocław, która związana jest ze skrzyżowaniami linii kolejowej z różnymi drogami. 
W tym przypadku dotyczyło to skrzyżowań z drogami powiatowymi. W tej koncepcji na 
skrzyżowaniu linii kolejowej z ul. Młyńską w Kościanie jest tylko tzw. inteligentna rogatka, 
czyli przejazd sterowany automatycznie. Bariery mają być opuszczane automatycznie, gdy 
przejeżdżać ma pociąg. Ustawienie inteligentnej rogatki wiąże się, według wiedzy Zarządu, z 
wydatkiem około 1.500.000 zł. Zarząd uważa, że nie jest to dobre rozwiązanie. Dlatego też 
Zarząd w swojej opinii wyraził konieczność wybudowania skrzyżowania bezkolizyjnego – 
wiaduktu. Z analizy zagospodarowania przestrzennego tego terenu wynika, że jest możliwość 
zbudowania wiaduktu. Przejście drogowe może być nad lub pod linia kolejową. Taka uwagę 
Zarząd sformułował i przesłał ją do instytucji, która na zlecenie Polskich Kolei Państwowych 
przygotowuje tą koncepcję. Zarząd uważa, że jest to taki nerw komunikacyjny miasta Kościana. 
Przejazd kolejowy jest bardzo dużym utrudnieniem dla mieszkańców Kościana oraz osób 
dojeżdżających. Obok wiaduktu jest Urząd Skarbowy, do którego bardzo dużo ludzi dojeżdża. 
Tą drogą dojeżdżają również zainteresowani do Starostwa. Między innymi z tych powodów 
Zarząd uważa, że na tym skrzyżowaniu powinien być ruch bezkolizyjny. Zważywszy na to, że 
koszt modernizacji całej tej linii jest przeogromny, więc budowa bezkolizyjnego przejazdu nie 
powinna stanowić żadnego utrudnienia w realizacji całego przedsięwzięcia. Stąd ta uwaga, która 
Zarząd przekazał instytucji, która na zlecenie Polskich Kolei Państwowych przygotowuje tą 
koncepcję.  
Radny Jerzy Dolata zainteresował się, czy została sporządzona jakaś analiza związana z budową 
wiaduktu, czy tunelu.  
Pan Starosta powiedział, że takie opracowanie zostanie przygotowane przez podmiot, który 
przygotowuje tą koncepcję. W przypadku, gdy koncepcja zostanie zaakceptowana przez 
zleceniodawcę, czyli Polskie Koleje Państwowe, będzie realizowany następny etap, tj. 
projektowanie. Zarząd Powiatu napisał, aby było to skrzyżowanie bezkolizyjne. Z 
przeprowadzonych analiz technicznych i kosztorysowych będzie wynikało, po zaakceptowaniu 
propozycji utworzenia przejazdu bezkolizyjnego, czy będzie to tunel, czy wiadukt. Zaznaczył, że 
w dla kolei tunel jest również wiaduktem. Z punktu widzenia jest on wiaduktem, bo tory są nad 
tunelem. Przebieg tego wiaduktu będzie rozwiązaniem czysto technicznym. Wszystko zależy od 
inwestora. Zaznaczył, że Zarząd widzi możliwość pewnego współfinansowania budowy 
wiaduktu. Powiat nie jest jednak w stanie sam sfinansować tego zadania. Budowa wiaduktu 
przekracza możliwości finansowe Powiatu, ponieważ koszt tego przedsięwzięcia wynosi kilka 
milionów złotych.  
Radny Jerzy Dolata powiedział, że z wcześniejszej wypowiedzi Pana Starosty zrozumiał, że jest 
jakaś informacja, dokumentacja czy analiza. Stąd było to pytanie, czy taka dokumentacja jest. 
Dodał, że sam chciałby się z taką dokumentacją zapoznać, gdyż ta kwestia jest poruszana od 
wielu lat. 
Pan Starosta powiedział, że Zarząd nie ma takiego opracowania. Opracowanie takiej 
dokumentacji wiąże się z dużymi kosztami. Musi być to dobrze wykonana koncepcja 
wymagająca dużej wiedzy merytorycznej i sporych nakładów. W postanowieniu przedstawiono 
stanowisko Zarządu w sprawie uzgodnienia skrzyżowań linii kolejowych z drogami 
powiatowymi.  
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Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad. 
 
7. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania?  
Radny Karol Malicki poprosił o przedstawienie na piśmie informacji o wykorzystaniu 
pomieszczeń i wyposażenia Centrum Sportu i Rehabilitacji przy zespole szkół specjalnych im. 
Marii Konopnickiej w Kościanie. 
Pan Starosta powiedział, że powyższa informacja zostanie przygotowana na piśmie. W tej chwili 
chciałby jednak powiedzieć, że obiekt Centrum jest w pełni wykorzystywany. Szczegółowa 
informacja będzie na piśmie. Dodał, że uchwała Zarządu pozwoliła na bezpłatne korzystanie z 
tego obiektu jednostce powiatowej – Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Kościanie. 
Pan Karol Malicki zwrócił uwagę, że zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z pomieszczeń 
Centrum bezpłatnie korzysta również Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie.  
Radny Jerzy Dolata powiedział, że chciałby otrzymać informacje na temat dwóch inwestycji 
prowadzonych przez Powiat Kościański. Pierwsza inwestycja związana jest z modernizacją 
drogi – ul. Śmigielskiej w Kościanie, a druga z budową drogi w Bonikowie. Zainteresował się, 
jak przebiegają te inwestycje, czy są realizowane zgodnie z planem.  
Pan Wicestarosta powiedział, że modernizacja, przebudowa ul. Śmigielskiej w Kościanie 
wykonywana jest trochę niechlujnie przez wykonawcę, który ciągle poprawia chodniki. Jezdnia, 
według komisji, która przyjechała z Poznania, jest wykonana dość dobrze, wszystkie zasady 
ujęte w projekcie zostały zrealizowane. Stąd też uznano, że ulica Śmigielska jest ulicą 
bezpieczną jeśli chodzi o wyciszenie, stłumienie ruchu poprzez pobudowanie specjalnych 
urządzeń, tzw. azyli i małego ronda. Zarząd jest trochę zawiedzony poziomem wykonania 
chodników. W imieniu Zarządu wszystkich zapewnił, że z wykonawca zostanie zobowiązany do 
tego, by wszystkie elementy, również na chodniku zostały wykonane zgodnie ze sztuką 
budowlaną. Wykonanie tej modernizacji napotykało wiele trudności z uwagi na to, że ta 
modernizacja odbywała się przy ciągłym ruchu. Wykonawca chciał zamknąć całą ulicę 
Śmigielską, ale Zarząd uznał, że zamknięcie tego ważnego nerwu komunikacyjnego, poza 
krótkimi momentami, jest niemożliwe. Z tego tytułu wyniknęły trudne sytuacje dla wykonawcy. 
Obecnie obserwuje, że po prawej stronie drogi, gdzie są znaki zakazu samochody zatrzymują się 
na ciągu jezdnym dla rowerów. Mimo, że służby Powiatowej Policji ostro reagują to chodniki 
robią wrażenie, że są w pewnych momentach nierówne. Przykładem może być rozjechany zakręt 
przy ul. Wyzwolenia. Niektóre samochody ciężarowe przejeżdżają przez azyle mimo, że 
wiadomo jest, iż kostka nie jest przystosowana do przejazdu samochodów ciężarowych. Jest to 
pewien aspekt modernizacji takiego ciągu jezdnego jakim jest ul. Śmigielska. Dzisiaj otrzymał 
ostateczne zapewnienie wykonawcy, że do soboty upora się ze wszystkimi mankamentami, które 
widać na chodnikach. Nawiązując do drugiej inwestycji powiedział, że wykonawca przebudowy 
drogi w Bonikowie czeka na odpowiednią pogodę do położenia nakładki. Wszystko jest 
przygotowane, jest nawieziony tłuczeń i wykonany krawężnik. Pozostaje jedynie położenie 
nakładki. Wiadomo jest, że nakładkę bitumiczną kładzie się, gdy jest w miarę sucho, gdy nie 
pada. Stwierdził, że są poślizgi wykonawcze, ale są również umowy, w których są przewidziane 
kary za nie wykonanie zadania w określonym terminie.  
Radny Jerzy Dolata powiedział, że bulwersującą sprawą jest kolejna przebudowa ronda przy ul. 
Śmigielskiej. Zaznaczył, że są zadawane pytania, dlaczego to nie zostało wykonane za 
pierwszym razem tak jak powinno to być? Następnie zainteresował się, czy zachowane są 
ustalone w umowie terminy wykonania zadania na ul. Śmigielskiej w Kościanie oraz w 
Bonikowie, czy też te terminy minęły. 
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Pan Wicestarosta powiedział, że ustalone w umowach terminy minęły. Zaznaczył, że Zarząd 
poinformuje radnych jakie decyzje w tym zakresie zostały podjęte. Nawiązując do pierwszej 
sprawy powiedział, że nie może zgodzić się z wypowiedzią, iż tzw. małe rondo zostało po raz 
kolejny przebudowane. Sytuacja, która miała miejsce w ubiegłym roku zmierzała do 
wyprofilowania określonych elementów. Zarząd miał określoną sumę pieniędzy na to, aby 
właściwie usytuować tzw. „wyspę” i rozpocząć organizację małego ronda. Następnie zwrócił 
uwagę na elementy, które zostały zmienione. Zmieniono chodniki, lekko poszerzona została 
strona prawa idąc w kierunku ul. Wielichowskiej, zostały wydłużone tzw. azyle, o które 
upominała się Komisja Bezpieczeństwa działająca przy Wojewodzie. Była to istotna sprawa, o 
którą Komisja prosiła. Pozostałe elementy takie jakie były w pierwotnej wersji. Rondo zostało 
dokończone.  
Radna Mirosława Mueller poprosiła o rozważenie możliwości zlikwidowania strefy parkingowej 
przy al. Kościuszki w Kościanie. W związku z otwarciem nowego centrum handlowego jest w 
tym miejscu ruch utrudniony. Ponadto poprosiła o wprowadzenie zakazu parkowani na ul. Św. 
Ducha od strony ul. Moniuszki. Parkujące samochody stwarzają zagrożenie dla poruszających 
się tam samochodów. Zaznaczyła, że na ul. Moniuszki są dwa przedszkola, do których 
przywożone są dzieci i ruch przez parkujące samochody jest utrudniony oraz zagrożony. 
Pan Starosta powiedział, że obecnie jest przygotowywana zmiana organizacji ruchu na al. 
Kościuszki. Według planu mają zostać zlikwidowane miejsca postojowe po lewej stronie jadąc 
od pl. Żołnierza do WBK-u. Droga zostanie podzielona na trzy pasy. Wydzielony zostanie 
lewoskręt, który prowadził będzie do nowego centrum handlowego. Ma to na celu upłynnienie 
ruchu na tym odcinku. Ta zmiana organizacji ruchu zostanie w najbliższym czasie przygotowana 
i zostaną uruchomione procedury do wdrożenia nowej organizacji ruchu. O tej zmianie zostaną 
poinformowani mieszkańcy. Nawiązując do kwestii ul. Św. Ducha powiedział, że można 
wprowadzić zakaz postoju. W mieście jest to jednak pewien problem. Z takim problemem 
spotkano się również przebudowując ul. Śmigielską. Wprowadzono tam zmianę organizacji 
ruchu, która polega między innymi na wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się. Uwagi w tym 
zakresie zgłaszali szczególnie ci, którzy prowadzą sklepiki, czy inna działalność gospodarczą 
przy tej ulicy. Twierdzili, że to utrudnia im prowadzenie działalności. Jest to trudny problem, 
ponieważ są pewne przyzwyczajenia i trudno jest wokół tego wszystkiego przejść i stworzyć 
nowy system. Obiecał, że podmioty zainteresowane zastanowią się nad tą kwestią i zobaczą, czy 
jest to bardzo poważny problem. 
Radna Mirosława Mueller poinformowała, że tam parkują głównie mieszkańcy posesji 
usytuowanych przy tej ulicy. Osoby te mogą wjechać na swój teren – podwórka. Powiedziała, ze 
jest tam zakręt, który stwarza spore zagrożenie. Dodała, ze działający przy tej ulicy sklep ma 
swój parking, na który mogą zjeżdżać klienci. 
Radny Jerzy Dolata powiedział, że chciałby poruszyć jeszcze jedną sprawę. Zainteresował się 
przebiegiem procedury związanej ze zmianą organizacji ruchu na ul. Nadobrzańskiej w 
Kościanie. 
Pan Wicestarosta powiedział, że jeżeli chodzi o ten odcinek ul. Nadobrzańskiej, to 
wprowadzono tam ruch dwukierunkowy w momencie, gdy zamknięty był odcinek ul. M. 
Konopnickiej. Przystąpiono wtedy do przygotowania projektu zmiany organizacji ruchu, co w 
chwili obecnej jest zawieszone, ponieważ osoby prowadzące działalność gospodarczą na ul. 
Nadobrzańskiej zgłosiły protest. W związku z powyższym ostatecznej decyzji o zmianie 
organizacji ruchu nie ma.  
 Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad. 
 
8. Informacja o działalności stowarzyszeń funkcjonujących na terenie powiatu kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że informację o działalności stowarzyszeń 
funkcjonujących na terenie powiatu kościańskiego radni otrzymali w materiałach do sesji. 
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Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Powyższa informacja była 
przedmiotem obrad Komisji Spraw Społecznych. Następnie poprosił Pana Wicestarostę o 
krótkie przedstawienie tej informacji. 
Pan Wicestarosta poinformował, że obecnie zaewidencjonowanych jest około 180 stowarzyszeń. 
Według oceny pracowników Wydziału Oświat i Spraw Społecznych oraz Zarządu 1/3 
stowarzyszeń znakomicie sobie radzi. W przygotowanym materiale przedstawiono informację o 
tym, w jaki sposób sprawowany jest nadzór nad stowarzyszeniami. Zadaniem samorządu 
powiatowego jest czuwanie nad tym, aby wszystkie organizacje działały zgodnie z przepisami 
prawa o stowarzyszeniach i innymi aktami prawnymi, które w jednoznaczny sposób wskazują 
jak określone zadania przez stowarzyszenia były realizowane. Nadzór polega na wnikliwym 
spojrzeniu na sprawy związane z funkcjonowaniem stowarzyszeń. Ostatnio stowarzyszenia 
otrzymały pisma z prośbą o przedstawienie informacji o aktualnych członkach stowarzyszenia, 
regulaminach, o walnych zgromadzeniach i zarządach. Zaznaczył również, że samorząd 
powiatowy stara się współpracować z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe 
są takimi organizacjami, które mogą wykonywać zadania z zakresu opieki społecznej, na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Między innymi dlatego też Zarządowi zależy na współpracy z 
organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta jest realizowana, bowiem od 3 lat Rada Powiatu 
określa program współpracy z organizacjami pozarządowymi. W programie tym określone są 
dziedziny, obszar i formy tej współpracy. Jednocześnie realizując zadania w ramach projektu 
„Przejrzysta Polska” przygotowywana jest mapa aktywności organizacji pozarządowych. Jest to 
zadanie, które polega na ukazaniu działalności organizacji pozarządowych. Działalność ta 
zostanie przedstawiona w Powiatowym Biuletynie Informacyjnym. Powołano również Zespół 
Koordynacyjny, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych. Osoby te 
zostały wybrane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie 
powiatu kościańskiego. Ostatnie spotkanie miało na celu przedstawienie organizacjom 
pozarządowym projektu budżetu na realizację zadań, które są przedmiotem zainteresowania tych 
organizacji. Na zakończenie powiedział, że są to znakomici partnerzy i Radzie oraz Zarządowi 
powinno zależeć na tej współpracy. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym materiałem.  
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
zapoznała się z powyższą informacją. Komisja otrzymała informację, iż zbierane są dokładne 
dane o działających stowarzyszeniach. Stwierdził, że po zebraniu tych informacji powinny być 
one przedstawione radnym. 
Przewodniczący Rady powiedział, że stowarzyszenia kultury fizycznej te informacje miały 
przesłać wcześniej, a pozostałe stowarzyszenia mają je przedstawić do dnia 12 grudnia 2005 
roku. W związku z powyższym zaproponował, aby Wydział Oświaty i Spraw Społecznych na 
początku roku 2006 przygotował dla radnych informację na ten temat. Wobec braku innych 
głosów w dyskusji zaproponował przejść do następnego punktu obrad.   
 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
9/1 Uchwała w sprawie wstąpienie na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wstąpienie na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie nad 
podjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 15 radnych, uchwała nr XXXII/340/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie wstąpienie na mandat radnego 
Rady Powiatu Kościańskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6  do 
niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady poprosił Panią Marię Maj o zajęcie miejsca przy stole obrad i złożenie 
ślubowania. Powiedział, że ślubowanie należy potwierdzić słowem „Ślubuję”. Dodał, że 
ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie odczytał 
treść ślubowania w brzmieniu: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki 
wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko 
dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać 
Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej  Polskiej.” 
Pani Maria Maj potwierdziła ślubowanie zdaniem: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 
Przewodniczący Rady podziękował i zaproponował przystąpić do dalszych obrad.  
 
W dalszej części obrad uczestniczyło 16 radnych. 
 
9/2 Uchwała w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Kościańskiego radni otrzymali w materiałach do sesji. 
Następnie poinformował, że w przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu 
niebędącego jego przewodniczącym, Starosta obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od 
dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, przedstawić radzie 
powiatu nową kandydaturę na członka Zarządu. Przypomniał, że na poprzednie Sesji, uchwałą 
nr XXXI/325/05 Rada Powiatu przyjęła rezygnację z członkowstwa w Zarządzie Pana Bernarda 
Ptaka. W związku z powyższym poprosił Pana Starostę o wskazanie kandydata na członka 
Zarządu Powiatu Kościańskiego. 
Pan Starosta zaproponował kandydaturę Pana Karola Kopienki na członka Zarządu Powiatu 
Kościańskiego. Poinformował, że Pan Karol Kopienka jest młodym człowiekiem, rocznikiem 
1980 i w chwili obecnie ma 25 lat. Ukończył on Zespół Szkół Rolniczych im. Jana Kasprowicza 
w Nietążkowie uzyskując bardzo wysoką średnią na maturze 5,15. W trakcie kształcenia w tej 
szkole był stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Po zdaniu matury podjął studia na Akademii 
Rolniczej w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem. Był w gronie 25 % najlepszych 
absolwentów Akademii Rolniczej z tego rocznika. Jest on osobą, która doskonale zna problemy 
naszego powiatu, problemy którymi zajmuje się Rada. Jest on bardzo aktywnym radnym. 
Wielokrotnie poprzez aktywność i działania na forum Komisji Rady oraz poprzez różne 
rozmowy, które odbywały się w obecności jego osoby, poprzez uwagi, które zgłaszał i 
spostrzeżenia, które często były bardzo trafne i mądre pokazał, że jest osobą przygotowaną do 
pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Kościańskiego. Poprzez jego osobiste kontakty z 
Panem Karolem Kopienką sądzi, że jest on dobrze zorientowany w tym wszystkim, czym 
zajmuje się Rada Powiatu, przede wszystkim w aspekcie finansowym, w aspekcie wykonywania 
budżetu, aspekcie realizacji zadań inwestycyjnych. Jest on osobą bardzo zorganizowaną, 
operatywną i rzetelną. Jako znany sportowiec zajmował się również organizacją różnych 
przedsięwzięć osiągając sukcesy w tym zakresie. Biorąc powyższe pod uwagę poprosił radnych 
o zaakceptowanie w głosowaniu zgłoszonego kandydata na członka Zarządu Powiatu 
Kościańskiego.     
Przewodniczący Rady zapytał Pana Karola Kopienkę, czy wyraża zgodę na kandydowanie na 
członka Zarządu? 
Pan Karol Kopienka odpowiedział, że tak. 
Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym w związku z § 79, pkt 1 i 2 Statutu Powiatu Kościańskiego Rada 
Powiatu wybiera pozostałych członków Zarządu w liczbie 3, na wniosek Starosty zwykłą 
większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 
Rady. Wybór zwykłą większością głosów oznacza, że kandydat zostaje wybrany, wówczas gdy 
otrzyma więcej głosów „za” niż „przeciw”. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się, nie 
dolicza się do żadnej z grup głosujących. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach 
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opatrzonych pieczęcią Rady. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana 
przez Radę Powiatu spośród radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera Przewodniczącego Komisji. 
Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. Przewodniczący 
Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu. Z 
głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do 
protokołu z sesji. Głosowanie przeprowadza wybrana z grona radnych Komisja Skrutacyjna z 
wybranym pośród siebie Przewodniczącym. Wybór Komisji następuje w głosowaniu jawnym 
przeprowadzonym przez Przewodniczącego obrad. Następnie zaproponował, aby została 
powołana trzyosobowa Komisja. 
Powyższa propozycja została przyjęta przez radnych Rady Powiatu. 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Przypomniał, 
że poprzednio tę funkcje pełnili radny Jerzy Dolata, radny Paweł Kaczmarek oraz radny Karol 
Kopienka. Zaproponował, aby członkami Komisji zostali ponownie radny Jerzy Dolata oraz 
radny Paweł Kaczmarek. Następnie poprosił o wskazanie trzeciego członka Komisji. 
Pan Wiktor Snela zgłosił kandydaturę Pana Ryszarda Fornalika. 
Przewodniczący Rady zapytał osoby wskazane, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji 
Skrutacyjnej? 
Radny Jerzy Dolata odpowiedział, że tak. 
Radny Paweł Kaczmarek odpowiedział, że tak. 
Radny Ryszard Fornalik odpowiedział, że tak. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych kandydatów. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16radnych, do pracy w Komisji Skrutacyjnej 
jednogłośnie zostali powołani radny Jerzy Dolata, radny Paweł Kaczmarek oraz radny Ryszard 
Fornalik. 
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na ukonstytuowanie się Komisji skrutacyjnej oraz 
przygotowanie kart do głosowania.  
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Komisji wznowił obrady. Następnie poinformował, że 
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Pan Paweł Kaczmarek. 
W związku z powyższym poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie i 
poprowadzenie procedury wyboru członka Zarządu Powiatu. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Paweł Kaczmarek poinformował, że: 
1. Głosowanie odbywa się w formie głosowania tajnego za pomocą ostemplowanych pieczęcią 

Rady Powiatu kart do głosowania.  
2. Karty do głosowania przygotowują pracownicy Biura Rady pod bezpośrednim nadzorem 

Komisji Skrutacyjnej bezpośrednio przed aktem głosowania. 
3. Kart do głosowania nie może być przygotowanych więcej niż radnych obecnych na sesji.  
4. Karty do głosowania wydaje radnym Komisja Skrutacyjna, w ten sposób, że członek Komisji 

wyczytuje nazwisko radnego, który po podejściu do komisji otrzymuje jedną kartę do 
głosowania. 

5. Głosowanie odbywa się pojedynczo w kabinie zapewniającej głosującemu tajność 
głosowania. 

6. Kartę do głosowania po oddaniu głosu wrzuca się do urny wyborczej umieszczonej na stole 
prowadzącego obrady. 

7. Ustalenie wyników głosowania dokonuje Komisja Skrutacyjna w pomieszczeniu 
umożliwiającym sprawną i nie zakłóconą pracę, a także zapewniającą tajność prac Komisji. 

8. Z przebiegu głosowania Komisja sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 

9. Protokół z głosowania odczytuje radnym obecnym na sesji Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej. Wynik wyborów ogłasza Przewodniczący obrad. 

10. Po ustaleniu wyników głosowania karty do głosowania zakleja się w kopercie 
opieczętowanej pieczęcią Rady Powiatu i dołącza się do protokołu z sesji. 

Następnie powiedział, że: 
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1. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie jednego znaku " x " na karcie do głosowania.  
2. Za głos ważnie oddany uważa się głos: 

- oddany na ostemplowanej pieczęcią Rady Powiatu karcie, a nadto na którym znajduje się 
jeden znak " x ". 

3. Za głos nieważny uważa się głos: 
- oddany na nieostemplowanej pieczęcią Rady Powiatu kartach do głosowania,  

- oddany na ostemplowanej pieczęcią Rady Powiatu karcie do głosowania na której  nie 
postawiono znaku „x” lub postawiono więcej niż jeden znak " x ". 

4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków 
nie wpływa na ważność oddanego głosu. 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do głosowania. 
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na ustalenie wyników 
głosowania. 
Wznawiając obrady Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o 
odczytanie protokołu z przebiegu głosowania. 
Przewodniczący Komisji Pan Paweł Kaczmarek odczytał powyższy protokół. Protokół wraz z 
kartami do głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Poinformował, że 
kandydat Pan Karol Kopienka uzyskał 12 głosów za, 3 głosy przeciw i 1 głos wstrzymujący się. 
Kandydat Pan Karol Kopienka  uzyskał zwykłą wymaganą większość głosów.   
Przewodniczący Rady poinformował, że członkiem Zarządu został wybrany Pan Karol 
Kopienka. Następnie odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie nad podjęciem 
uchwały o wyborze Pana Karola Kopienki na członka Zarządu Powiatu Kościańskiego. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, uchwała nr XXXII/341/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu 
Kościańskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
Przewodniczący Rady pogratulował Panu Karolowi Kopience wyboru na członka Zarządu 
Powiatu Kościańskiego i zaproponował przystąpić do realizacji dalszego porządku obrad.  
 
9/3 Uchwała w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami 

zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Kościański w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 roku. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Kościański w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 roku radni otrzymali w 
materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Wicestarosta poinformował, że ustawodawca w ustawie Karta Nauczyciela nałożył na organ 
prowadzący szkoły i placówki oświatowe, czyli Radę Powiatu obowiązek corocznego 
uchwalania regulaminu  dodatków do wynagrodzeń nauczycielskich. Ma się to dokonywać 
poprzez negocjacje i uzgodnienia ze związkami zawodowymi branży nauczycielskiej. W 
związku z powyższym Zarząd przedkłada powyższy projekt uchwały, by mogły odbyć się te 
uzgodnienia. 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. Ponadto Komisja proponuje, aby w 
pracach zespołu udział wzięli: Pan Michał Jurga, Pan Wiktor Snela i Pani Mirosława Mueller. 
Przewodniczący Rady zapytał wskazane osoby, czy wyrażają zgodę na kandydowanie? 
Pan Michał Jurga odpowiedział, że tak. 
Pan Wiktor Snela odpowiedział, że tak. 
Pani Mirosława Mueller odpowiedziała, że tak. 



 12

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych kandydatów. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, Pan Michał Jurga, Pan Wiktor Snela 
i Pani Mirosława Mueller zostali jednogłośnie wybrani do pracy w powyższym Zespole.  
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, uchwała nr XXXII/342/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Zespołu do 
przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół i 
placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli w 2006 roku została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
9/4 Uchwała w sprawie sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu 

Kościańskiego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu Kościańskiego na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Kościański radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie 
poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Wicestarosta poinformował, że zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela organ prowadzący 
szkołę jest zobowiązany  do wyodrębnienia w budżecie środków na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W poprzednich 
latach ten 1 % był dzielony w następujący sposób: 80% wyodrębnionych środków przeznaczano 
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, a 20% na dofinansowanie kosztów 
obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielowi, któremu  powierzono 
zadania doradcy metodycznego. Na skutek rezygnacji z doradztwa zawodowego przez tego 
nauczyciela całe 100 % przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. Dodał, że każda szkoła dysponuje 1 % na doskonalenie zawodowe w ramach 
swojego budżetu, środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli. Zarząd określa 
wysokość dofinansowania i formy dokształcania, które będą dofinansowane. 
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 XXXII/343/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie sposobu podziału środków 
wyodrębnionych w budżecie Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
9/5 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży z powiatu kościańskiego”. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie uchwalenia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu 
kościańskiego” radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
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Pan Wicestarosta poinformował, że projekt uchwały dotyczy wspierania dzieci i młodzieży 
szczególnie uzdolnionych w szczególnych dziedzinach. Dotychczas formy wsparcia dzieci i 
młodzieży zostały określone w postaci stypendiów unijnych i stypendiów Starosty. To jest 
kolejna forma wsparcia dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych z powiatu kościańskiego. 
Pojawiające się na różnych szkołach i uczelniach  „perełki” z powiatu kościańskiego również 
potrzebują wzmocnienia w formie wyróżnienia lub przyznania nagrody, czy też stypendium, aby 
mogły dalej rozwijać swoje zdolności. W związku z powyższym jest propozycja Zarządu, aby 
dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionej przyznawać pomoc w formie jednorazowego 
stypendium w wysokości 1.000 zł  dla uczniów i 1.500 zł dla studentów z powiatu 
kościańskiego. Stwierdził, że jest to cenna propozycja i poprosił radnych o podjęcie powyższej 
uchwały. 
Salę obrad opuściła radna Mirosława Mueller. W dalszej części obrad uczestniczyło 15 radnych. 
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 15 radnych, uchwała nr XXXII/344/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia „Programu wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego” została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
9/6 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości w związku z modernizacją drogi powiatowej na 

odcinku Spytkówki – Stary Gołębin. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie nabycia nieruchomości w związku z modernizacją drogi powiatowej na odcinku 
Spytkówki – Stary Gołębin radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że projekt uchwały związany jest z zamierzeniem modernizacji 
drogi powiatowej na odcinku Spytkówki – Stary Gołębin. Dokumentacja na modernizację jest 
przygotowana. Zarząd chciałby tę modernizację przeprowadzić w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na działki, które wpisane są w treści projektu 
uchwały, są umowy użyczenia z właścicielami. Chcąc uporządkować stosunki własnościowe 
Zarząd proponuje nabyć nieruchomości, które wejdą po modernizacji w pas drogi powiatowej, 
na własność Powiatu Kościańskiego. Są to trzy działki o powierzchni 245 m2, 297 m2 i 438 m2. 
Łącznie stanowi to 980 m2. Przypomniał, że wcześniej Rada podjęła uchwałę umożliwiającą 
Zarządowi nabycie nieruchomości położonej również przy drodze przeznaczonej do 
modernizacji. Zostało to już wykonane. Sporządzono akty notarialne. Średnia cena 1 m2 po 
negocjacjach wyniosła 15 zł. W przypadku, gdy Rada wyrazi zgodę na nabycie nieruchomości 
przy odcinku drogi Spytkówki – Gołębin Stary i odbyciu negocjacji z właścicielami cena byłaby 
podobna, to koszt ich nabycia wyniesie około 15.000 zł. 
Na salę obrad powróciła radna Mirosława Mueller. W dalszej części obrad uczestniczyło 16 
radnych. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Gospodarczego.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 
uchwały. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.  
Radny Jerzy Dolata powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Rozwoju Gospodarczego radni zostali poinformowani, że toczą się negocjacje z właścicielami. 
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Teraz Pan Starosta powiedział, że są podpisane z właścicielami umowy użyczenia. W związku z 
powyższym zainteresował się na jakim etapie jest ta sprawa. Następnie powiedział, ze jeden z 
właściciel jest zainteresowany zbyciem całej działki. Zainteresował się, która to jest działka. W 
projekcie przedstawiono część tej powierzchni, więc co będzie z pozostałą częścią. 
Pan Starosta  powiedział, że umowy użyczenia zostały podpisane z właścicielami tych 
nieruchomości na potrzeby wynikające z procedury prawa budowlanego i wydania pozwoleń na 
budowę. Żeby było można projektować tą drogę obejmującą te nieruchomości niezbędne było 
podpisanie tych umów. One zostały podpisane, ale czym innym są negocjacje, które związane są 
z wykupem nieruchomości. Wstępne rozmowy związane z wyrażeniem przez właścicieli 
nieruchomości woli ich zbycia się odbyły. Oni taką wolę wyrazili, stąd też taki projekt uchwały 
Zarząd przygotował. Kwestie dotyczące konkretnych kwot związanych z wykupem 
nieruchomości oraz inne okoliczności związane z podziałem nieruchomości, ewentualnym 
poszerzeniem tych gruntów wykupywanych zostaną przedstawione radnym po przeprowadzeniu 
konkretnych negocjacji. W projekcie uchwały wpisane są nieruchomości, które znajdują się w 
projektowanym do modernizacji pasie drogowym.  
Radny Jerzy Dolata powiedział, że radni zostali poinformowani, że jeden z właścicieli chce, aby 
wykupiono jego nieruchomości w całości. Zainteresował się, która to jest działka oraz co będzie 
z pozostałą częścią, jeżeli rozpocznie się procedura wywłaszczeniowa. Czy są jakieś propozycje, 
gdyby doszło do takiej sytuacji. 
Pan Starosta powiedział, że na tym etapie nie ma mowy o procedurze wywłaszczeniowej. Zarząd 
chce to przeprowadzić w sposób cywilizowany i chce te nieruchomości kupić od właścicieli. Są 
również takie okoliczności, że jedna z nieruchomości, którą Zarząd chce kupić przylega do 
nieruchomości, która w wyniku tych działań straci swoją wartość. Właściciel o tym coś mówił, 
ale nie zna szczegółów ponieważ nie uczestniczył w prowadzonych rozmowach. Poprosił o 
zabranie głosu Pana Czesława Marcinkowskiego. 
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pan 
Czesław Marcinkowski powiedział, że w rozmowach właściciel jednej z nieruchomości 
wspominał o tym, że byłby zainteresowany zbyciem całej działki. Konkrety w tym zakresie będą 
po negocjacjach. Projekt uchwały obejmuje jednak cześć działki nr 104/4 wchodzącą w 
projektowany do modernizacji pas drogowy. W chwili obecnej nie mówi się o wywłaszczeniu. 
Ten tryb może być uruchomiony, gdy właściciele nie wyrażą zgody ich zbycie. Na dzień 
dzisiejszy odbywać się to będzie w formie negocjacji i nikt nie bierze pod uwagę trybu 
wywłaszczeniowego. Natomiast pozostała część działki nr 104/4 może być również w ramach 
negocjacji wykupiona, jeżeli właściciel stwierdzi, iż jest ona dla niego zbędna. To wyniknie 
jednak dopiero w negocjacjach i gdy Zarząd uzyska zdecydowane stanowisko właściciela tej 
nieruchomości wystąpi do Rady Powiatu z propozycją podjęcia uchwały w tej sprawie. 
Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, uchwała nr XXXII/345/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości w związku 
z modernizacją drogi powiatowej na odcinku Spytkówki – Stary Gołębin została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
9/7 Uchwała w sprawie organizacji  oraz szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  

pobyt  w  Ośrodku Interwencji  Kryzysowej w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie organizacji  oraz szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  Ośrodku 
Interwencji  Kryzysowej w Kościanie radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił 
o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Pani Grażyna Talarczyk 
poinformował, że w przygotowany projekt związany jest ze zmianą zasad płatności za pobyt 
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dzieci w Ośrodku Interwencji  Kryzysowej. Chodzi o to, że w Ośrodku przebywają kobiety z 
małymi dziećmi. Są to kobiety z przemocy, najczęściej uciekające z domów. W związku z tym 
w projekcie uchwały proponuje się zwolnić z opłat za pobyt w Ośrodku dzieci do lat 7.   
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 XXXII/346/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie organizacji  oraz szczegółowych  
zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  Ośrodku Interwencji  Kryzysowej w Kościanie 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
9/8 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/263/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 

15.02.2005r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu 
na realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  
niepełnosprawnych ze zmianami. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego 
zmieniającej uchwałę Nr XXV/263/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005r. w 
sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  
zadań  z  zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  
niepełnosprawnych ze zmianami radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie Pani Ewa Beba poinformowała, że 
przedmiotem projektu uchwały jest przesunięcie środków. Przesunięcia polegają na tym, że 
przesunięto 10.000 zł z zadania refundacja kosztów przystosowania stanowiska do potrzeb osób 
niepełnosprawnych na zadanie związane z przeprowadzaniem szkoleń osób niepełnosprawnych. 
Ponadto 70.000 zł z zadania związanego z udzielaniem pożyczek osobom niepełnosprawnym na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej proponuje się przenieść na zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych. Przesunięcia te spowodowane są tym, że jest małe 
zainteresowanie pożyczkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Udzielono 5 pożyczek, z 
czego 1 została zwrócona, ponieważ zainteresowany zrezygnował z prowadzenia działalności. 
Następnie poprosiła, aby podział tych środków przedstawiła Pani Grażyna Talarczyk.  
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Pani Grażyna Talarczyk 
poinformowała, że środki w wysokości 70.000 zł proponuje się przeznaczyć na  
- zwiększenie o kwotę 15.000 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych do kwoty 222.249 
zł, 

- zwiększenie o kwotę 10.000 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie  likwidacji  
barier  architektonicznych,  w  komunikowaniu  się  i technicznych, w związku z 
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych do kwoty 277.000 zł, 

- zwiększenie o kwotę 45.000 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie  zaopatrzenia  w   
sprzęt   rehabilitacyjny,   przedmioty  ortopedyczne i   środki    pomocnicze   przyznawane    
osobom   niepełnosprawnym   na   podstawie odrębnych przepisów do kwoty 289.058 zł. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Ryszard Fornalik poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
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Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, uchwała nr XXXII/347/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę Nr XXV/263/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych 
Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej  
oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych ze zmianami została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
9/9 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 

budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu 
kościańskiego na 2005 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pani Skarbnik poinformował, że:  
1) Zmniejszony zostaje plan przychodów w kwocie 5.250.000 zł w tym z tytułu pierwotnie 

planowanej emisji komunalnych w kwocie 1.500.000 zł oraz kredytu pomostowego lub 
pożyczki na prefinansowanie wydatków w kwocie 3.750.000 zł. Wycofanie się z zamiaru 
zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych jest związane z przesunięciem na rok 2006 
inwestycji drogowych planowanych do sfinansowania w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym plan wydatków w dziale 
600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zostaje zmniejszony 
o kwotę 5.000.000 zł. Wartość zadań zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w 
latach 2004-2006 przewiduje się na kwotę 9.000.000 zł. W roku 2005 na zadanie zapisana 
zostaje kwota 293.676 zł przeznaczona na sporządzenie dokumentacji oraz podział i wykup 
gruntów. Zmniejszeniu ulega plan wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 255.920 zł. Są to 
środki zaplanowane jako dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w celu uruchomienia Powiatowego Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego. Zadanie zostało wykreślone z Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego. 

2) Na podstawie otrzymanych decyzji Ministra Finansów zwiększa się planowaną część 
oświatową subwencji ogólnej o kwotę 177.000 zł, w tym z przeznaczeniem na: 
- likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami 

losowymi – 97.000 zł, 
- dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek 

oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji 
lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe – 80.000 zł. Po stronie wydatków 
przyznane środki finansowe zasilają rezerwę celową na zadania oświatowe. 

3) W związku z zwiększeniem planowanej kwoty środków przekazywanych z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla 
właścicieli powierzchni gruntu rolnego zalesionego o wskaźnik waloryzacji oraz wskutek 
zmian powierzchniowych zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów i wydatków 
budżetu powiatu na rok 2005 w dziale 020 - Leśnictwo, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna o 
kwotę 4.269 zł. 

4) Na podstawie przedłożonego wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie 
dokonuje się następujących zmian w budżecie powiatu: 
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- zmniejszone zostają dochody w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdz. 85322 – Fundusz Pracy, §0970 – Wpływy z różnych dochodów o 
kwotę 137.414 zł z tytułu niezrealizowania wpływów z refundacji wynagrodzeń 
pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, 

- zwiększone zostają dochody w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi 
publiczne powiatowe, 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST 
na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 89.000 zł, oraz pozostałych dochodów o kwotę 
693 zł, 

- zmniejszony zostaje plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie o kwotę 
47.721 zł. 

5) W wyniku przeprowadzonej kalkulacji dochodów własnych (z wyłączeniem planu 
dochodów realizowanych przez ZDP w Kościanie omówionych w pkt. 4), zwiększone 
zostają dochody powiatu o kwotę 212.115 zł. Wypracowane w różnych pozycjach 
klasyfikacji budżetowej ponadplanowe dochody własne dotyczą m.in.: 
- naliczonych kar umownych za niedotrzymanie terminów wykonania usług geodezyjnych 

w zakresie sporządzenia dokumentacji pod przebudowę i modernizację dróg 
bitumicznych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego – 2.000 zł, 

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 48.766 zł, 
- opłat komunikacyjnych – 100.000 zł, 
- opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych – 38.114 zł, 
- ustawowych 2,5 % wpływów środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na zadania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych – 12.000 zł. 

6) Na podstawie porozumień podpisanych z włodarzami gmin powiatu kościańskiego o 
utworzeniu oddziału przysposabiającego do pracy zorganizowanego w ramach gimnazjum 
dla uczestników OHP przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie gminy przekażą 
Powiatowi Kościańskiemu środki odpowiadające iloczynowi liczby uczniów z gminy 
przyjętych od 1 września do oddziału i 4/12 standardu oświatowego przypadającego na 
jednego ucznia. Kwota przypadająca na jednego ucznia za okres wrzesień-grudzień wynosi 
646 zł przy 33 uczniach, co  stanowi 21.327 zł do końca 2005 r. Po stronie dochodów 
przewidywane dochody zostają zapisane w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 
80110 – Gimnazja, natomiast po stronie wydatków w rezerwie celowej na zadania 
oświatowe. 

7) Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie dokonuje się 
przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 – Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85322 – Fundusz Pracy. Zmiany dotyczą realizacji 
projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 
Działanie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży oraz Działania 1.3 – Przeciwdziałanie i 
zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Źródła finansowania określa załącznik nr 8 do 
uchwały. 

8) Ze względu na późniejszy niż planowano termin podpisania umowy o dofinansowanie w 
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.5 
Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, schemat 
a) „Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, finansowanie zadania 
wydłuża się z okresu 2005-2006 na okres 2005-2007. W związku z powyższym plan 
dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – 
Pozostała działalność zostaje zmniejszony o kwotę 15.500 zł, natomiast po stronie wydatków 
kwota 13.784 zł zostaje przeniesiona z rozdz. 85395 – Pozostała działalność do rozdz. 85333 
– Powiatowe urzędy pracy. 
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9) Zwiększony zostaje plan wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – 
Drogi publiczne powiatowe, §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 
55.000 zł na zadania realizowane na drogach powiatowych. 

10) Na podstawie przedłożonych wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek 
organizacyjnych dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 
dotyczących wydatków inwestycyjnych w następujących pozycjach: 
- dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 –Drogi publiczne powiatowe, 
- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102  - Szkoły podstawowe specjalne, 
- dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. 

11) W załączniku nr 5 - Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych w 2005 r. oraz w 
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, zadanie pn.: Wymiana ogrzewania i instalacji c.o. w 
ZSP N. zapisane w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe 
zmienia się ogólna wartość i źródła finansowania zadania w latach 2005-2007 z kwoty 
400.000 zł na kwotę 551.650 zł. Realizację zadania przewiduje się sfinansować z środków 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 
385.000 zł, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 165.000 zł 
oraz środków własnych – 1.650 zł. W roku 2005 plan zaplanowanych wydatków zostaje 
zmniejszony o kwotę 28.850 zł.  

12) Po dokonaniu wszystkich zmian stan rezerw budżetu powiatu na rok 2005 wynosi 377.386 
zł, w tym: 
- rezerwa ogólna w wysokości 50.209 zł, 
- rezerwa celowa na zadania oświatowe w wysokości 227.177 zł, 
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne na drogach – 20.000 zł, 
- rezerwa celowa na zadania bieżące na drogach w wysokości – 80.000 zł. 

13) Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dokonuje 
się zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych (załącznik nr 4). 
Konieczność dokonania zmian wynika z wypracowania ponadplanowych przychodów w 
wysokości 7.000 zł.  

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Ryszard Fornalik 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 XXXII/348/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
9/10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2006. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego 
projektu uchwały. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek poinformował, że Komisja 
Rewizyjna działa w oparciu o zatwierdzony przez radę Powiatu plan kontroli. W związku z 
powyższym przedstawia powyższy projekt uchwały i wnosi o jego podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, uchwała nr XXXII/349/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
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10. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady, w związku z tym, iż odpowiedzi na pytania zostały udzielone lub zostaną 
udzielone na piśmie zaproponował przejść do następnego punktu obrad.   
 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Więcej głosów nie było, więc Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja Rady 
Powiatu odbędzie się w dniu 29 grudnia o godzinie 16.00. Następnie zaproponował przejść do 
następnego punktu obrad. 
 
12. Zakończenie. 

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

 
 

Przewodniczący Rady 
 

Edward Strzymiński 
 
Protokolanci: 
Łukasz Postaremczak 
 
Joanna Napierała  


