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PROTOKÓŁ NR XXXIII/05 

 
z XXXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2005 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 16.00 do 
18.10. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
1. Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Pan Edward 
Strzymiński. Powitał wszystkich radnych przybyłych na sesję, zaproszonych gości, 
mieszkańców powiatu, Pana Starostę, członków Zarządu, pracowników Starostwa i jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz przedstawicieli prasy. Następnie stwierdził, że na 19 radnych w 
sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi więcej niż połowę ogólnej liczby radnych i zgodnie z § 
27 ust. 1 Statutu Powiatu Kościańskiego podejmowane uchwały będą prawomocne. Swoją 
nieobecność usprawiedliwili radny Kazimierz Dembny i radny Paweł Kaczmarek. 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 XXXIII sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z 
problematyką posiedzenia. Następnie zapytał o wnioski i pytania do przedstawionego porządku 
obrad. Nie było, więc zaproponował przystąpić do realizacji porządku obrad obejmującego: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXII 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 przebiegu realizacji Programów Operacyjnych do Strategii Rozwoju Powiatu 

Kościańskiego. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1) udzielenia pomocy finansowej gminie Kościan, 
2) udzielenia pomocy finansowej gminie Krzywiń, 
3) przyjęcia pomocy finansowej w 2006 roku, 
4) przyjęcia pomocy finansowej w 2006 roku, 
5) zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej na 2006 rok, 
6) zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego, 

7) budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok, 
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) utworzenia wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2005, 
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10) zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu 
kościańskiego na 2005 rok, 

11) ustalenia na 2006 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla 
nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański, 

12) podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli 
stażystów i nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Kościański, 

13) zmiany Uchwały Nr XXVII/283/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2005 
roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego powiatu kościańskiego na lata 2004 
– 2013, 

14) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2006 rok, 
15) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 

Gospodarczego na 2006 rok, 
16) zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2006 rok. 

10. Odpowiedzi na zapytania. 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
12. Zakończenie sesji. 
 
3. Przyjęcie protokółu z XXXII sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem z XXXII sesji Rady Powiatu się zapoznał 
i stwierdza, iż odzwierciedla on w pełni przebieg obrad poprzedniej sesji. Następnie zgodnie z § 
38 pkt 4 Statutu Powiatu Kościańskiego zarządził głosowanie nad jego przyjęciem bez 
odczytywania.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, protokół z XXXII 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 zaproponował przejść do realizacji 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 realizacji 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 powiedział, że w przedstawionym sprawozdaniu zapisano w sprawach 
bieżących, że Zarząd Powiatu zapoznał się ze wstępną informacją o planowanych środkach, 
które otrzymać ma Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kościanie w 2006 roku 
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w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w Poznaniu. W związku z 
tym zainteresował się, czy Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie podpisał kontrakt na 2006 rok? Jeżeli tak, to na jakich warunkach? 
Pan Starosta powiedział, że w chwili obecnej kontrakt nie jest podpisany. Zaznaczył, ze 
większość szpitali w Województwie Wielkopolskim nie podpisała kontraktów zaproponowanych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W dniu dzisiejszym prowadzone są rozmowy i nie ma 
informacji o ich efektach. Zaproponowane kontrakty są nie do zaakceptowania. Zaproponowane 
kwoty były na poziomie roku 2005. Oczekiwania są, aby wzrost był wyższy o 3,5 % lub 4 %. Z 
ogólnej atmosfery rozmów wynika, że kompromis jest możliwy do osiągnięcia. Zaznaczył, iż 
mimo braku kontraktu SP ZOZ w Kościanie będzie działał. Być może, do czasu porozumienia, 
zostanie podpisany aneks do kontraktu zawartego na rok 2005 związany z finansowaniem usług 
medycznych w I kwartale 2006 roku. W trakcie tego kwartału nastąpi dalszy ciąg tych 
negocjacji i podpisanie kontraktu na cały 2006 rok. Być może w ostatnich dniach 2005 roku 
nastąpi jakiś przełom i ten kontrakt zostanie podpisany. W chwili obecnej nie ma żadnego 
zagrożenia dla bieżącej działalności SP ZOZ w Kościanie. Jest świadomość, że w przypadku 
braku kontaktu jest konieczność podpisania jakiegoś aneksu na przekazywanie środków w 
wysokościach, które są zapisane w kontrakcie tegorocznym. Wszystko to pozwala mieć 
przekonanie, że początek roku przebiegnie spokojnie i w najbliższym czasie ta sprawa będzie 
rozwiązana. 
Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady zaproponował przejść do realizacji następnego 
punktu obrad. 
 
7. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania?  
Radny Jerzy Dolata powiedział, że na poprzedniej sesji została przedstawiona informacja o 
realizacji zadań na drogach powiatowych w Bonikowie oraz ul. Śmigielskiej w Kościanie. W 
związku z niedotrzymaniem terminu wykonania tych zadań chciałby dowiedzieć się, co dzieje 
się w tym zakresie. 
Pan Starosta powiedział, że modernizacja ul. Śmigielskiej w Kościanie została zakończona z 
opóźnieniem. Za opóźnienie, z winy wykonawcy, została naliczona kara umowna w wysokości 
około 65.000 zł. Z faktur wystawionych przez wykonawcę została ta kwota odliczona. W ten 
sposób ta sprawa została rozliczona. Dodał, że wiosną przyszłego roku nastąpi przegląd 
inwestycji i wykonanych prac. W przeglądzie udział wezmą: Inspektor Nadzoru, przedstawiciel 
wykonawcy oraz przedstawiciel inwestora, czyli przedstawiciel Zarządu. W trybie gwarancji, w 
krótkim okresie czasu, wykonawca będzie musiał usunąć wszystkie stwierdzone 
nieprawidłowości i usterki. W innym przypadku jest zabezpieczenie finansowe, tj. środki 
wykonawcy, które są zdeponowane na rachunku Powiatu. Wtedy Zarząd zleci innej firmie 
likwidację tych usterek i sfinansuje to środkami wykonawcy powyższej inwestycji. Natomiast 
druga inwestycja nie została zakończona. Jeden z punktów porządku obrad dzisiejszej sesji 
związany jest z ustanowieniem wydatków nie wygasających w kwocie związanej z budową 
drogi w Bonikowie i wynagrodzeniem Inspektora Nadzoru. W chwili obecnej wykonawca nie 
otrzymał żadnej zapłaty za realizację tego przedsięwzięcia. Odpowiednim zapisem w dzienniku 
budowy dokonanym przez Inspektora Nadzoru roboty zostały wstrzymane ze względu na 
warunki atmosferyczne. Zarząd czeka na moment, kiedy będzie mogło nastąpić wznowienie tych 
prac. Równocześnie zwrócił się o opinie prawne do radców prawnych, aby mieć precyzyjną 
wykładnię prawną, co należy w tym przypadku zrobić i jakie kary należy stosować. W tym 
przypadku kary umowne również będą naliczane. Zaznaczył, że Zarząd bardzo ubolewa nad 
tym, że wykonawca stworzył taką sytuację. Jest to związane z pewną niewydolnością 
wykonawcy na tych zadaniach. W związku z tym już poniósł i poniesie pewne kary finansowe. 
Jaka będzie jej wysokość Zarząd poinformuje, gdy zostanie ona naliczona po zakończeniu tego 
zadania. Dodał, że w ramach inwestycji prowadzonej na ul. Śmigielskiej w Kościanie 
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postanowiono wykonać pakiet dodatkowych zadań: zainstalowano przystanek ochronny dla osób 
oczekujących na autobus, zainstalowano dodatkowe oświetlenie na małym rondzie, posadzono 
drzewka wzdłuż tej ulicy. Zadania te sfinansowano z budżetu powiatu. Są to zadania wykonane 
poza tą umową, która była zawarta z wykonawcą. Równocześnie na skrzyżowaniu z ul. 
Fabryczną i ul. Kwiatową, wspólnie z miastem Kościanem, które zakupiło kostkę brukową za 
kwotę 5.000 zł, wykonane będą miejsca parkingowe dla osób korzystających z prowadzonych 
tam usług i punktów handlowych. Przypomniał, że ilość miejsc parkingowych na ul. 
Śmigielskiej została znacznie ograniczona.  
Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Jerzy Dolata jest usatysfakcjonowany uzyskaną 
odpowiedzią? 
Radny Jerzy Dolata odpowiedział, że tak. 
Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady zaproponował przejść do realizacji następnego 
punktu obrad. 
 
8. Informacja o przebiegu realizacji Programów Operacyjnych do Strategii Rozwoju Powiatu 

Kościańskiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że informację o przebiegu realizacji Programów 
Operacyjnych do Strategii Rozwoju Powiatu Kościańskiego radni otrzymali w wersji 
elektronicznej w materiałach do sesji. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. Dodał, że powyższa informacja była przedmiotem obrad Komisji Rady. Następnie 
poprosił Pana Wicestarostę o krótkie przedstawienie tej informacji. 
Pan Michał Jurga poinformował, że przedłożona informacja pokazuje, iż Strategia Rozwoju 
Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kościańskiego jest Strategią żywą. Strategia była 
początkiem wyjścia do opracowania programów operacyjnych, tj. zadań, które są możliwe do 
realizacji na obszarze całego powiatu. Zgodnie z corocznym obyczajem w programie porządku 
obrad znajduje się punkt, w którym Zarząd przedstawia informację, jak te programy operacyjne 
były realizowane w tym roku. W tym zbiorze informacji są również takie zadania, jest ich osiem, 
które mają zapis, iż nie podjęto realizacji. To nie oznacza, że nie będą realizowane. Czas 
pokazuje, że znajdują się również zapisy, które nie są realne do wykonania i należy od nich 
odstąpić. Radni poprzez swoje głosowanie przyjęli dwa kolejne dokumenty, które są efektem 
Strategii i programów operacyjnych. Jest to Program Rozwoju Lokalnego, który jest 
dokumentem bardziej precyzyjnym określającym zadania inwestycyjne na poszczególne lata do 
2013 roku. Drugim dokumentem jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
Stwierdził, że myśli, iż w przyszłości Rada mogłaby się skoncentrować przede wszystkim na 
realizowaniu Programu Rozwoju Lokalnego. W tym dokumencie zadania są bardziej 
uszczegółowione, które pokazują, w jaki sposób w praktyce Strategia Rozwoju Społecznego - 
Gospodarczego przyjęta w 2002 roku jest wdrażana w życie. To nie oznacza całkowitej 
rezygnacji z tego dokumentu, bowiem są pewne punktu, które wymagają realizacji. Na tym 
zakończył swoją wypowiedź. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawioną informacją. Następnie 
powiedział, że ta informacja przedkładana jest co roku, aby radni mieli wgląd w realizację zadań 
ujętych w Strategii, która ma ukonkretnienie w Programie Rozwoju Lokalnego. Wobec braku 
dalszych głosów w dyskusji zaproponował przejść do realizacji następnego punktu obrad.   
 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
9/1 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kościan. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kościan radni otrzymali w materiałach na sesję. 
Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
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Pan Starosta poinformował, że projekt uchwały dotyczy realizacji II etapu budowy ścieżki 
rowerowej na odcinku Kościan – Racot. Przypomniał, że w tym roku gmina Kościan, jako 
prowadząca tą inwestycję, zakończyła I etap budowy tej ścieżki. I etap obejmuje odcinek ścieżki 
znajdujący się w granicach administracyjnych miasta Kościana oraz odcinek biegnący wzdłuż 
lasu racockiego, czyli od granic miasta Kościana do początku terenu, na którym są łąki, a także 
odcinek na terenie wsi Racot. W przyszłym roku gmina Kościan zamierza zrealizować II etap tej 
ścieżki. Dotyczy on odcinak przebiegającego wzdłuż łąki położonej między lasem a 
miejscowością Racot. Na to zadanie Zarząd proponuje przyznać gminie Kościan pomoc w 
wysokości 80.000 zł. Dodał, że inwestycja ta jest wpisana w planie przedsięwzięć drogowych w 
Programie Rozwoju Lokalnego.  
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 XXXIII/350/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
gminie Kościan została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu. 
 
9/2 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzywiń. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzywiń radni otrzymali w materiałach na sesję. 
Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej gminie 
Krzywiń w wysokości 100.000 zł na realizację przedsięwzięcie pn. „Modernizację drogi 
powiatowej Świniec – Wławie”. Z taką inicjatywą wystąpił Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, 
który zaproponował realizację tego zadania jako inwestor. Został wykonany wstępny kosztorys 
tego przedsięwzięcia na kwotę 300.000 zł. 200.000 zł ma pochodzić z budżetu gminy Krzywiń, a 
100.000 zł z budżetu powiatu. Zaznaczył, że jest to droga powiatowa i jej modernizacja byłaby 
dokończeniem inwestycji związanej z połączeniem miejscowości Świniec z miejscowością 
Wławie. W tym roku gmina Kościan zmodernizowała odcinek Choryń – Wławie leżący na 
terenie tej gminy. Gmina Krzywiń chce wykonać swój odcinek w 2006 roku. Dodał, że gmina 
Krzywiń chce pozyskać środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100.000 zł. 
W takim przypadku 100.000 zł pochodziłoby z budżetu gminy, 100.000 zł z budżetu powiatu i 
100.000 zł. Działanie to pozwoli na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. 
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 XXXIII/351/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
gminie Krzywiń została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu.  
 
9/3 Uchwała w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2006 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2006 roku radni otrzymali w materiałach na sesję. 
Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
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Pan Starosta poinformował, że projekt uchwały związany jest z przyjęciem pomocy finansowej z 
budżetu gminy Krzywiń w wysokości 100.000 zł. Środki te mają być przeznaczone na 
modernizację skrzyżowania ul. Chłapowskiego, Mostowej, Szkolnej i Kilińskiego w Krzywiniu. 
Jest to bardzo ważny węzeł komunikacyjny dla tego miasta. Są problemy z komunikacją w tym 
miejscu. Ponadto stan nawierzchni skrzyżowania jest bardzo zły. Jest to również inicjatywa 
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, który przedłożył na piśmie gotowość udzielenie pomocy 
finansowej na ten cel. Wartość tej inwestycji oszacowano na kwotę 350.000 zł. Gmina Krzywiń 
finansowej w wysokości 100.000 zł. W przypadku przyjęcia tej pomocy, środki w budżecie 
powiatu w wysokości 250.000 zł pozwolą na realizację tego przedsięwzięcia. Zaznaczył, że to 
zadanie i dwa wcześniejsze są zapisane w projekcie budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.  
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 XXXIII/352/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 
2006 roku została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
 
 9/4 Uchwała w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2006 roku. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2006 roku radni otrzymali w materiałach na sesję. 
Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że projekt tej uchwały dotyczy przyjęcia pomocy finansowej od 
gminy Krzywiń w wysokości 100.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi 
powiatowej Jerka – Świniec”. Jest to droga mocno zdewastowana o niewłaściwej szerokości. Na 
długim odcinku jej szerokość wynosi 3,5 m. Zakładana modernizacja spowoduje usprawnienie 
komunikacji na tym odcinku drogi. To zadanie jest również zapisane w projekcie budżetu 
powiatu kościańskiego na 2006 rok. 
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 XXXIII/353/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 
2006 roku została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu.  
 
9/5 Uchwała w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na 2006 rok radni otrzymali w materiałach na sesję. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Następnie poprosił o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że projekt uchwały dotyczy wydatkowania środków zgromadzonych 
w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na mocy uregulowań 
prawnych Powiat Kościański jest udziałowcem w środkach, które przeznaczone są na zadania 
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związane z ochroną środowiska. W przyszłym roku budżetowym, tj. w 2006 roku Zarząd 
przewiduje przychody w wysokości 511.000 zł, z tego 311.000 zł są to środki niewykorzystane 
w 2005 roku, a 200.000 zł to planowane przychody, które Powiat uzyska w 2006 roku. Zarząd 
Powiatu proponuje rozdysponować powyższe środki w następujący sposób: 
1) na zakup materiałów i wyposażenia zapisano 10.000 zł, 
2) na zakup usług pozostałych zapisano 20.000 zł, w tym na unieszkodliwianie padliny, 
3) na wydatki na zakupy inwestycyjne zapisano 20.000 zł, 
4) na wydatki inwestycyjne funduszy celowych zapisano 4000.000 zł, z przeznaczeniem na: 

- przebudowę z termomodernizacją budynku mieszkalnego pensjonariuszy Domu Pomocy 
Społecznej w Mościszkach, 

- zmianę systemu ogrzewania w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nietążkowie, 

- modernizację kotłowni grzewczej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, 
- budowę Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie. 

5) na dotacje z funduszy celowych zapisano 50.000 zł. 
Nie rozdysponowane pozostaną środki w wysokości 11.004 zł. Następnie nawiązując do sprawy 
budowy Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie powiedział, że Burmistrz Gminy 
Czempiń pełniąca funkcję Przewodniczącej Związku zrzeszającego gminy zainteresowane 
budową Centrum zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o dofinansowanie tego 
przedsięwzięcia, bez podania kwoty. W chwili obecnej nie wiadomo, kiedy będą podejmowane 
konkretne działania inwestycyjne. W przypadku, gdy te działania rozpoczną się w przyszłym 
roku zaproponowany zapis pozwoli Powiatowi Kościańskiemu na wsparcie tego przedsięwzięcia 
ze środków Funduszu. 
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. Ponadto Komisja zgłasza wniosek o wprowadzenie zmiany do załącznika do projektu 
uchwały. Zmiana ma polegać na zastąpieniu w punkcie 4 słowa „rozchody” słowem „wydatki”. 
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 wraz z 
zaproponowaną zmianą. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, uchwała nr XXXIII/354/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zestawienia przychodów i 
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  
 
9/6 Uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych 
do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do 
rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego radni otrzymali w 
materiałach na sesję. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Wicestarosta powiedział, że kwestię udzielania dotacji reguluje ustawa o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. Natomiast przy udzielaniu dotacji na konserwację 
zabytków należy również powoływać się na ustawę o ochronie zabytków i opiece nad 
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zabytkami. Ta ustawa określa, że organy stanowiące ustalają zasady i tryb postępowania przy 
udzielaniu i rozliczaniu dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Wcześniej dotacje były udzielane w ramach 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zarząd jednak uważa, że należy te 
kwestie uregulować w oparciu o zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W 
imieniu Zarządu poprosił o podjęcie tej uchwały.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, uchwała nr XXXIII/355/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy 
udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla 
obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu 
Kościańskiego została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu.  
 
9/7 Uchwała w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok radni otrzymali w materiałach na sesję. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Starosta poinformował, że projekt budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 można 
określić jako budżet rozwojowy, proinwestycyjny. Zamyka się on kwotą 39.567.860 zł. 
Dochody wyszacowane zostały na kwotę w wysokości 36.387.063 zł. Przy szacowaniu 
dochodów przyjęto całkowicie realne wielkości, wynikające bądź z otrzymanych informacji z 
Ministerstwa Finansów i Wojewody Wielkopolskiego, bądź z prognoz dochodów własnych 
powiatu sporządzonych na podstawie informacji oraz szczegółowych kalkulacji. Przewidywane 
dochody własne stanowią w przedstawionym projekcie budżetu 33,30 %. Jest to 1/3 całości 
dochodów budżetu. Warto zwrócić uwagę, że następuje proces większej autonomii dla 
samorządów. Przejawia się on udziałem dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów, które 
są przypisane poszczególnym typom jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększony wskaźnik 
udziału dochodów własnych wynika z wysokiego poziomu planowanych dochodów z 
gospodarowania mieniem w roku 2006 oraz stosunkowo wysokiego poziomu planowanych 
dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w 
podatku jest, zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
dochodem własnym. Zostało to zmienione. W starej ustawie o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego udział w podatku nie był zapisany jako dochód własny. Wysokość udziału w 
podatku przyjęto zgodnie z wielkością oszacowaną przez Ministerstwo Finansów. Biorąc pod 
uwagę wielkość bieżących wpływów z tego tytułu można przyjąć planowany poziom dochodów 
jako poziom realny. Mimo, że jest znaczny wzrost tych dochodów to ten poziom jest możliwy 
do wykonania. Wydatki zaplanowano na kwotę w wysokości 39.567.900 zł przy założeniu 
pokrycia deficytu budżetowego emisją obligacji komunalnych na kwotę 3.000.000 zł oraz 
pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub preferencyjnym kredytem z 
Banku Ochrony Środowiska. Zaznaczył, że emisja obligacji byłaby uruchomiona w wypadku, 
gdyby zamierzenia budżetowe związane z realizacją zadań w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego były prowadzone. Z posiadanych informacji wynika, że 
na początku 2006 roku będzie ogłoszony konkurs na realizacje przedsięwzięć, które mogą być 
realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zarząd 
jest do tego przygotowany, gdyż ma pełną dokumentacje, pozwolenia na budowę, Program 
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Rozwoju Lokalnego, Studium Wykonalności, Raport o Stanie Oddziaływania na Środowisko. 
Zarząd jest w pełni przygotowany do przystąpienia do tego konkursie. Następnie powiedział, że 
największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki na oświatę, które stanowią 36,26 %. 
Planowane wydatki na drogi powiatowe to kwota 6.758.129 zł, co stanowi 17,08 % ogółu 
wydatków. W wydatkach na oświatę zaplanowano również przedsięwzięcia o charakterze 
inwestycyjnym, między innymi wykonanie projektu Sali Sportowej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kościanie, wykonanie projektu przebudowy wejścia i sanitariatów w 
budynku Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu oraz wykonanie projektu zmiany systemu 
ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgminazjalnych w Nietążkowie. Wydatki bieżące w 
placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat zaplanowano na poziomie, który winien 
zabezpieczyć ich prawidłowe funkcjonowanie. Tak skonstruowany budżet pozwoli na 
zaangażowanie kwoty 6.865.000 zł na wydatki majątkowe. Zaznaczył, że w tej oszacowanej 
kwocie wydatków inwestycyjnych nie ma zakładanych wydatków przewidzianych do 
sfinansowania ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego. Oznacza to 17,35 % udział wydatków inwestycyjnych w planowanych 
wydatkach ogółem. Podkreślił, że wydatki inwestycyjne przewidziane do sfinansowania ze 
środków unijnych zostaną wprowadzona do budżetu po ewentualnym podpisaniu umowy o 
dofinansowaniu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Przy zakładanym zaangażowaniu środków pomocowych Unii Europejskiej w wysokości 
6.750.000 zł udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósłby 13.615.444 zł, tj. 
34,41 %. Dodał, że dziś można założyć, iż kwoty wydatków inwestycyjnych będą większe. 
Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu roku 2005 to spodziewane wolne środki w 
budżecie, można założyć poszerzenie zakresu zadań na drogach powiatowych czy innych 
przedsięwzięć inwestycyjnych. Zarząd Powiatu podjął działania zmierzające do pozyskania 
środków w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań związanych z 
modernizacją obiektu w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach. Zostanie również 
ostatecznie rozwiązany problem modernizacji systemu grzewczego oraz całego kompleksu 
obiektów w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. Przedłożony projekt uchwały 
budżetowej zabezpiecza bieżącą działalność jednostek organizacyjnych powiatu a poprzez 
właściwą organizację wykonanie zadań postawionych przez ustawodawcę przed samorządem 
powiatowym w Kościanie. Na zakończenie w imieniu Zarządu zwrócił się do Rady o przyjęcie 
przedstawionego przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej na 2006 rok wraz z 
autopoprawkami, które zostały wstępnie przedstawione na posiedzeniach Komisji Rady.  
W trakcie wypowiedzi Pana Starosty na salę obrad przybył radny Bernard Turski. W dalszej 
części obrad uczestniczyło 17 radnych. 
Przewodniczący Rady projekt budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 wraz z materiałami 
informacyjnymi został przekazany przez Zarząd Powiatu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
Poznaniu w dniu 15 listopada 2005 roku. Następnie poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch przedstawiła uchwałę Nr SO-20/5/LN/2005 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2005 roku w 
sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Kościańskiego na 2006 rok. Uchwała 
RIO stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt budżetu powiatu na rok 2006 otrzymał w dniu 15 
listopada 2005 roku i niezwłocznie przekazał go wszystkim radnym. Do dnia 30 listopada 2005 
roku wszystkie Komisje Rady zakończyły prace nad projektem budżetu powiatu na 2006 rok i 
przekazały swe opinie Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów. Ostateczną opinię o 
projekcie budżetu Komisja Budżetu i Finansów przy udziale Przewodniczącego Komisji Spraw 
Społecznych oraz Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 
Gospodarczego sformułowała podczas posiedzenia w dniu 7 grudnia 2005 roku.  
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Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu oraz 
przyjęła wniosek, aby w załączniku nr 8 do projektu budżetu – wykaz realizowanych zadań 
inwestycyjnych w 2006 roku – w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zadanie pn. 
„Modernizacja drogi Stare Bojanowo – Sierpowo.” zastąpić zadaniem pn. „Modernizacja drogi 
Stare Bojanowo – Nietążkowo.”.  
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Józef Świątkiewicz poinformował, że Komisja 
Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu oraz przyjęła wniosek o 
wykreślenie, w załączniku nr 9 do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie 
budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok, zapisu określającego wymiary Hali Sportowej przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja nad projektem budżetu pracowała podczas dwóch posiedzeń. Na drugim posiedzeniu 
Komisja zapoznała się z wnioskami wypracowanymi przez Komisję Spraw Społecznych oraz 
Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. Po dyskusji Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz przyjęła 
wnioski zgłoszone przez w/w Komisje Rady. 
Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 8 grudnia 2005 roku otrzymaną od 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów opinię przekazał Zarządowi Powiatu. W dniu 29 
grudnia 2005 roku Zarząd Powiatu przyjął autopoprawki do przedstawionego projektu, które 
zostały przekazane radnym przed dzisiejsza sesją wraz z projektem uchwały po zmianach. 
Następnie poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zgłoszonych przez Zarząd Powiatu 
autopoprawek 
Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawki do projektu budżetu powiatu kościańskiego na 2006 
rok. Treść autopoprawek stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Poinformowała, że 
zaproponowane w autopoprawkach zmiany związane są: 
- z wnioskami Komisji Rady, 
- z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, 
- z informacją Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wielkości dotacji celowych w związku z 

wprowadzoną przez Radę Ministrów autopoprawką do projektu ustawy budżetowej na rok 
2006, 

- z usunięciem błędów drukarskich, 
- ze zmianą klasyfikacji budżetowej, 
- ze zmianami wprowadzonymi do budżetu powiatu kościańskiego na rok 2005 uchwałami 

Rady Powiatu, 
- z wnioskiem Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska o 

dokonania zmian w załączniku nr 14 – projekcie planu przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006. 

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały oraz 
zgłoszonymi autopoprawkami. Wobec braku głosów w dyskusji odczytał treść projektu uchwały 
i zarządził głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych autopoprawek. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, autopoprawki Zarządu Powiatu do 
projektu budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok zostały przyjęte jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały wraz z 
przyjętymi autopoprawkami. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXXIII/356/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego 



 11

na 2006 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 
protokołu. 
Przewodniczący Rady podziękował radnym za pracę nad projektem budżetu na forum Komisji 
Rady. Następnie pogratulował Panu Staroście oraz członkom Zarządu jednogłośnego przyjęcia 
budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok. 
Pan Starosta podziękował za przyjęcie przedstawionego budżetu powiatu kościańskiego na 2006 
rok. Stwierdził, że jego zrealizowanie będzie sukcesem całej Rady Powiatu Kościańskiego. 
Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę.  
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady wznowił obrady. 
 
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 na sesję. Następnie poprosił o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
Pan Wicestarosta poinformował, że jest taka procedura ustawowo określona, która mówi, iż 
wszystkie zmiany wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
muszą być zatwierdzane przez organ stanowiący - Radę Powiatu. Na poprzedniej sesji została 
podjęta uchwała o zmianach przeznaczenia otrzymanych środków. W dniu dzisiejszym jest 
kolejna zmiana związana z przeniesieniem kwoty 1.003 zł. Powiedział, że jedna osoba 
zrezygnowała z udziału w turnusie rehabilitacyjnym, więc pozostały środki, które miały być 
przeznaczone na dofinansowanie tego turnusu. W związku z tym oraz dużym zapotrzebowaniem 
na sprzęt rehabilitacyjny Zarząd proponuje przeznaczyć te środki na dofinansowanie 
zapotrzebowania w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środków 
pomocniczych. Dodał, że w przypadku niewykorzystania środków Powiat Kościański będzie 
musiał je zwrócić, więc dokonanie tej zmiany 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 17 radnych, uchwała nr XXXIII/357/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 29 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 17 do niniejszego protokołu.  
 
9/9 Uchwała w sprawie utworzenia wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 

2005. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie utworzenia wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2005 radni 
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otrzymali w materiałach na sesję. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego projektu 
uchwały. 
Pan Wicestarosta poinformował, że sprawa związana z tym projektem uchwały była poruszona 
na początku obrad dzisiejszej sesji. Sprawa ta dotyczy niezrealizowanego zadania drogowego w 
miejscowości Bonikowo. Środki na realizację tego zadania, na podstawie tej uchwały, zostaną 
przeniesione na rachunek środków nie wygasających. Pozwoli to na sfinansowanie tego zadania 
po jego zakończeniu w 2006 roku. W imieniu Zarządu poprosił o podjecie przedstawionej 
uchwały. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXXIII/358/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia wydatków nie 
wygasających z upływem roku budżetowego 2005 została podjęta jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  
 
9/10 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 na sesję. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Dodał, że w dniu dzisiejszym zwrócił się do niego 
Zarząd Powiatu z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały. Druk 
autopoprawki wraz z projektem uchwały po zmianach radni otrzymali przed sesją. Następnie 
poprosił o przedstawienie powyższego projektu uchwały oraz zgłoszonej autopoprawki. 
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Szproch poinformowała, że:  
1) Na podstawie otrzymanych decyzji Ministra Finansów zwiększa się planowaną część 

oświatową subwencji ogólnej o kwotę 308.171 zł, w tym 75.000 zł z przeznaczeniem na 
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 natomiast kwota 233.171 zł wynika z podziału 
dodatkowych środków części oświatowej subwencji ogólnej dokonanego na podstawie 
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 07.12.2005 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005. Po stronie wydatków przyznane środki 
finansowe zasilają rezerwę celową na zadania oświatowe. 

2) Po stronie dochodów i wydatków zapisana zostaje kwota 2.320 zł jako środki pozyskane od 
gmin Powiatu Kościańskiego przeznaczone na opiniowanie przez Powiatową Komisję 
Architektoniczno-Urbanistyczną projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

3) W wyniku przeprowadzonej kalkulacji dochodów własnych, zmienione zostają dochody 
powiatu: 
- zwiększone zostają dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy 

pomocy społecznej o kwotę 3.699 zł, w tym dochody wypracowane przez Dom Pomocy 
Społecznej w Jarogniewicach ze sprzedaży składników majątkowych (99 zł), wpływy za 
odpłatne żywienie pracowników i gości oraz świadczenie usług pralniczych (3.600 zł), 

- zmniejszone zostają dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – 
Szkoły zawodowe o kwotę 13.200 z tytułu mniejszej niż planowano ilości 
przeprowadzonych egzaminów,  
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- zmniejszone zostają dochody i wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 13.000 zł w związku z 
mniejszym zainteresowaniem wynajmem internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. 
Różnica w wysokości 9.501 zł zostaje pokryta z rezerwy ogólnej. 

4) Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w następujących 
pozycjach: 
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

zmniejszony zostaje §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 19.100 zł, a zwiększony 
§6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na 
zakup przyczepy samochodowej (13.000 zł) oraz płyty wibracyjnej (6.100 zł), 

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – 
Pozostała działalność w środkach przeznaczonych na tworzenie Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego. 

5) Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dokonuje 
się zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych (załącznik nr 3). 
Zmian dokonano w celu prawidłowego rozliczenia podatku naliczonego związanego ze 
sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. 

6) W związku z wystąpieniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie do instytucji 
wdrażającej o zmiany w ramach projektu: „Więcej wiedzieć. Więcej móc. Instytucjonalny 
system wsparcia osób niepełnosprawnych” opracowanego w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.4 – Integracja zawodowa i społeczna 
osób niepełnosprawnych, Schemat a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności na otwartym rynku pracy, nastąpiło przesunięcie wydatków z roku 2005 
na rok 2006 w wysokości 2.069 zł. W związku z powyższym dochody i wydatki w dziale 
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zostają zmniejszone o kwotę 2.069 zł. 

7) W załączniku nr 6 do uchwały dokonano zmian w planie przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Kwota 200 
zł została przeniesiona z  §4300 – Zakup usług pozostałych do §4610 – Koszty postępowania 
sądowego i prokuratorskiego w związku z toczącym się postępowanie sądowym w sprawie 
egzekucji zaległych należności. 

8) Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zwiększony 
zostaje plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych z tytułu otrzymanej 
darowizny w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na cele pomocy społecznej (załącznik nr 
7).  

Następnie przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu 
kościańskiego na 2005 rok. Treść autopoprawki stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 
protokołu. Poinformowała, że zaproponowane zmiany do projektu uchwały związane są: 
- z koniecznością prawidłowego zakwalifikowania środków przyznanych Powiatowi 

Kościańskiemu w ramach „Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach” z 
przeznaczeniem na zadanie pt. „Uspokojenie ruchu na drodze powiatowej ul. Śmigielska w 
Kościanie”, 

- ze zwiększeniem dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na 
uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 
roku nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe, 

- z przesunięciem na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie 
planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale transport i 
łączność.  

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 bez zgłoszonej autopoprawki. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały oraz 
zgłoszoną autopoprawką. Wobec braku głosów w dyskusji odczytał treść projektu uchwały i 
zarządził głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej autopoprawki. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, autopoprawka Zarządu Powiatu do 
projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z 
dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok została przyjęta 
jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały wraz z przyjętą 
autopoprawką. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXXIII/359/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 29 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 21 do niniejszego protokołu.  
 
9/11 Uchwała w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Kościański. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański radni otrzymali w materiałach na sesję. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Wicestarosta poinformował, że ustawodawca nałożył obowiązek na organy prowadzące 
szkoły i placówek oświatowych polegający na corocznym ustalaniu wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Są 
to następujące dodatki: funkcyjne, motywacyjne i za warunki uciążliwe. Ten obowiązek musi 
być poprzedzony uzgodnieniami tego regulaminu ze związkami zawodowymi działającymi w 
oświacie. Miało to miejsce w Powiecie Kościański. Rada wyznaczyła Zespół do 
przeprowadzenia negocjacji, w którego skład weszli: radny Wiktor Snela, radna Mirosława 
Mueller, on, czyli Michał Jurga oraz Pani Skarbnik i pracownicy Wydziału Finansów i Wydziału 
Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa. Negocjacje zostały przeprowadzone i osiągnięto 
pewien kompromis, o którym powie. Podczas rozmów członkowie Zespołu jako strona 
samorządowa bardzo wyraźnie przedstawili zagrożenia, jakie mogą być, gdy związki zawodowe 
będą starały się, aby te dodatki były jak najwyższe. Zespół zwracał uwagę na kilka spraw. 
Zwrócono uwagę, że: 
- w tym roku szkolnym w szkołach powiatowych jest mniej uczniów o 143 osoby, 
- fundusz wynagrodzeń nauczycieli w 2006 roku wzrośnie o ponad 4 %, a w sferze 

budżetowej fundusz ten wzrośnie o 1,5 %, 
Te dwa wskaźniki wskazuję, że należy bardzo ostrożnie brać propozycje związków pod uwagę. 
Trzecią kwestią jest to, iż nie wiadomo do końca, czy subwencja oświatowa będzie zrealizowana 
we wstępnie naliczonej wysokości. Przypomniał, że tegoroczna subwencja, po uchwaleniu 
budżetu, została zmniejszona o 630.000 zł. Dobrze, że część tych pieniędzy udało się odzyskać. 
Są to czynniki, które wpływały na stanowisko Zespołu, który nie mógłby być zbyt łaskawy dla 
żądań związków zawodowych. Niemniej jednak członkowie Zespołu doprowadzili do takiej 
sytuacji, że regulamin udało się uzgodnić ze związkami w całości. Zespół poszedł na pewne 
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ustępstwa, po otrzymaniu informacji o możliwości zwiększenia dodatku motywacyjnego. W tym 
roku środki na dodatek motywacyjny stanowiły 1 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych 
nauczycieli. W przygotowanym projekcie dodatek ten został ustalony w podobnej wysokości. W wyniku 
prowadzonej dyskusji Zespół zaproponował zwiększyć ten dodatek do 2 %. Zespół zaproponował 
również, na wniosek związków zawodowych, zwiększyć dodatek dla opiekuna stażu z 3 % do 4 %. Są to 
dwie zmiany skutkują zwiększeniem środków na wynagrodzenia o ponad 60.000 zł. Następnie w imieniu 
radnych pracujących w Zespole negocjacyjnym poprosił o przyjęcie zmian, zgodnie z którymi § 4 ust. 5 
otrzymałby brzmienie: „W budżecie szkoły na dodatek motywacyjny dla nauczycieli zapewnia się 
środki finansowe w wysokości 2% planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Na dodatek 
motywacyjny dla dyrektorów szkół zapewnia się w budżecie dodatkowe środki.”. Zaznaczył, że 
dyrektorzy szkół i placówek oświatowych nie zabierają środków, na swoje dodatki motywacyjne, z puli 
środków zabezpieczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. Natomiast w § 5 ust. 5 lit. a 
otrzymałaby brzmienie „sprawowania funkcji opiekuna stażu - 4 %”. Te propozycja zostały przyjęte 
przez związki zawodowe, które odczuły, iż pewien postęp w negocjacjach jest. Wpływa on na wzrost 
dodatków motywacyjnych. Na zakończenie poprosił Radę o przyjęcie tej uchwały wraz z 
zaproponowanymi zmianami. 
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 przyjęciem zgłoszonych zmian. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, wniosek członków Zespołu 
negocjacyjnego o wprowadzenie zmian do powyższego projektu uchwały został przyjęty 
jednogłośnie.  
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały wraz z przyjętą 
zmianą. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXXIII/360/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia na 2006 rok 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Kościański została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do 
niniejszego protokołu.  
 
9/12 Uchwała w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 

nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Kościański. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli 
stażystów i nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Kościański radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie poprosił o 
przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Pan Wicestarosta poinformował, że ustawodawca nakłada na organ prowadzący obowiązek 
doprowadzenia do takiej sytuacji, aby poszczególne grupy zawodowe nauczycieli uzyskiwali 
średnie wynagrodzenie w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu. 
Trudno jest to osiągnąć w grupie nauczycieli kontraktowych i nauczycieli stażystów. W związku 
z tym ten projekt uchwały ma na celu podniesienie tego wynagrodzenia nauczycielom 
kontraktowym o 5 % i nauczycielom stażystom o 10 %. Podkreślił, że nauczycieli kontraktowi i 
nauczyciele stażyści najczęściej nie mają dodatków motywacyjnych, godzin 
ponadwymiarowych. Dlatego też trudno jest osiągnąć wymaganą średnią. Następnie przedstawił 
informację o średnich wynagrodzeniach nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański: 
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- średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego w szkołach powiatowych, przy 2 % 
dodatku motywacyjnym, wynosić będzie 3.496 zł,  

- średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego w szkołach powiatowych, przy 2 % 
dodatku motywacyjnym, wynosić będzie 2.785 zł,  

- średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego w szkołach powiatowych, przy 2 % 
dodatku motywacyjnym i 5 % podwyżce wynagrodzenia zasadniczego, wynosić będzie 
1.886 zł,  

- średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty w szkołach powiatowych, przy 2 % dodatku 
motywacyjnym i 10 % podwyżce wynagrodzenia zasadniczego, wynosić będzie 1.618 zł. 

Dodał, że średnie będą wyższe od tych, które zawarte są w rozporządzeniu, co będzie tożsame z 
wypełnieniem obowiązku, jaki ustawodawca nakłada na organ prowadzący szkoły i placówki 
oświatowe. 
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 17 radnych, uchwała nr XXXIII/361/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie podwyższenia minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kościański została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.  
 
9/13 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/283/05 Rady Powiatu Kościańskiego z 

dnia 26.04.2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego powiatu 
kościańskiego na lata 2004 – 2013. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/283/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2005 
roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego powiatu kościańskiego na lata 2004 – 2013 
radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie poprosił o przedstawienie powyższego 
projektu uchwały. 
Pełnomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej Pan Mirosław Woźniak poinformował, że 
zaproponowane w projekcie uchwały zmiany odzwierciedlają aktualny stan wiedzy na temat 
zadań drogowych oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego i związane są z koniecznością 
dostosowania zapisów PRL-u do przygotowywanych projektów o dofinansowanie z unijnych 
środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w obecnej edycji 
programowania. Składane wnioski projektowe muszą wykazywać pełną spójność z 
dokumentami stanowiącymi obligatoryjne załączniki, do których zalicza się również plan 
rozwoju lokalnego. Zaproponowane w projekcie uchwały zmiany dotyczą: 
- bardziej szczegółowego podziału zadań drogowych z zastosowaniem nomenklatury użytej w 

posiadanych opracowaniach projektów drogowych; zadania oznaczone poprzednio 
numerami od 20 do 27 otrzymały dodatkowe oznaczenia literowe przy poszanowaniu 
pierwotnej logiki podziału, 

- uregulowania realizacji zadań drogowych w oparciu o kosztorysy, 
- dostosowania nazewnictwa zadań drogowych i CPR do używanego w przygotowywanych 

projektach o dofinansowanie ze środków UE; nomenklatura jest w każdym przypadku 
zdeterminowania przez charakter wsparcia udzielonego w ramach konkretnych Priorytetów 
ZPORR. 

Dodał, że dla pełnej przejrzystości i ułatwienia posługiwania się Planem Rozwoju Lokalnego 
opracowano zaktualizowany jednolity tekst, który radni otrzymali w wersji elektronicznej. 
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Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Rozwoju Gospodarczego.  
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Pan 
Grzegorz Ratajczak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 
uchwały. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XXXIII/362/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXVII/283/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2005 roku w sprawie przyjęcia Planu 
Rozwoju Lokalnego powiatu kościańskiego na lata 2004 – 2013 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.  
 
9/14 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2006 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2006 rok radni otrzymali w 
materiałach na sesję. 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 17 radnych, uchwała nr XXXIII/363/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Budżetu i Finansów na 2006 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.  
 
9/15 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

Rozwoju Gospodarczego na 2006 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 
Gospodarczego na 2006 rok radni otrzymali w materiałach na sesję. 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 17 radnych, uchwała nr XXXIII/364/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2006 rok została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.  
 
9/16 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2006 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2006 rok radni otrzymali w 
materiałach na sesję. 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 17 radnych, uchwała nr XXXIII/365/05 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Spraw Społecznych na 2006 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.  
 
10. Odpowiedzi na zapytania. 
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Przewodniczący Rady, w związku z tym, iż odpowiedzi na pytania zostały udzielone 
zaproponował przejść do realizacji następnego punktu obrad.   
 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. Nie było, więc złożył 
wszystkim obecnym życzenia Noworoczne. Następnie zaproponował przejść do realizacji 
następnego punktu obrad. 
 
12. Zakończenie. 

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

 
 

Przewodniczący Rady 
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