


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 
XV/151/04 z dnia 23.03.2004 roku 

 
 

Sprawozdanie z działalności  
Komisji Spraw Społecznych w 2003 roku 

 
 

Komisja Spraw Społecznych w 2003 r. obradowała na 14 posiedzeniach. Realizowany 
harmonogram wynikał z planu pracy przyjętego przez Radę Powiatu uchwałą Nr VI/68/03 w 
dniu 15 kwietnia 2003 roku. 
 
Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 roku Komisja: 
1. Zapoznała się z informacją o uchwale Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie 

ustalenia na rok 2003 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański oraz maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli. 

2. Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 
1) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 

rok, 
2) ustanowienia stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu 

Kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania, 
3) przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2002 rok, 
4) zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr III/31/02 z dnia 30 grudnia 2002 

roku w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 

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

6) przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ograniczenia uprawnień 
samorządu powiatowego w zakresie zwierzchnictwa nad Policją. 

Na posiedzeniu w dniu 12 marca 2003 roku Komisja: 
1. Przyjęła plan pracy na rok 2003. 
2. Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 

1) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 
2002, 

2) przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2002 r., 

3) przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Komendy Powiatowej 
Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2002 r., 

4) delegowania radnego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
5) przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu 
za 2002 rok, 

6) podjęcia inwestycji pod nazwą: Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół 
Specjalnych w Kościanie. 

3. Zapoznała się z informacją na temat warunków umowy kupna - sprzedaży nieruchomości 
zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
użytkowanej przez SP ZOZ w Kościanie. 



Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2003 roku Komisja: 
1. Zapoznała się z informacją o realizacji uchwał Rady Powiatu Kościańskiego Nr 

XVI/106/2000 z dnia 28.03.2000r. i Nr XXV/178/2000 z dnia 20.12.2000r. dotyczących 
nabycia przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie 
nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

2. Zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na 
obszarze powiatu kościańskiego za 2002 r. 

3. Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 
1) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, 
2) powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów, 
3) powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej 

działania, 
4) zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2003 rok, 
5) zmiany uchwały nr IV/39/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.02.2003 roku w 

sprawie ustanowienia stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z 
Powiatu Kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania, 

6) przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie. 

Na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2003 roku Komisja: 
1. Przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kościańskiego w 2002 roku. 
2. Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie 

powierzenia Gminie Krzywiń prowadzenia zadania Powiatu Kościańskiego w zakresie 
edukacji publicznej. 

3. Zapoznała się z uchwałą Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia sposobu 
realizacji uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ustanowienia stypendium 
Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego oraz określenia 
zasad jego przyznawania. 

Na posiedzeniu w dniu 14 maja 2003 roku Komisja: 
1. Zapoznała się z informacją o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kościanie.  
2. Zwizytowała oraz zapoznała się z informacją o działalności Domu Pomocy Społecznej w 

Jarogniewicach. 
Na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2003 roku Komisja: 
1. Zwizytowała oraz zapoznała się z informacją o działalności Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
2. Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2002 rok, 

2) uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, 

3) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2003 rok, 

4) zatwierdzenia zmiany Regulaminu działania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 

5) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie budynku mieszkalnego przez 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 

6) przyjęcia darowizny budynku mieszkalnego, 
7) wyłączenia budynku mieszkalnego z funduszu założycielskiego Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 



8) utworzenia ponadpodstawowego publicznego Technikum Hodowli Koni dla 
Dorosłych oraz ponadgimnazjalnej publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla 
Dorosłych w Nietążkowie, 

9) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościanie w roku 2002. 

Na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2003 roku Komisja zwizytowała oraz zapoznała się z 
informacją o działalności Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach. 
Na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2003 roku Komisja: 
1. Zapoznała się z informacją o szlakach turystycznych na terenie Powiatu Kościańskiego. 
2. Zapoznała się z informacją o ścieżce edukacyjnej w Parku Krajobrazowym im. Generała 

Dezyderego Chłapowskiego w Turwi. 
Na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2003 roku Komisja: 
1. Zapoznała się z informacją o działalności szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 

Powiat Kościański w roku szkolnym 2002/2003 oraz o stanie przygotowań do roku 
szkolnego 2003/2004.  

2. Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 
1) uchwalenia programu z zakresu pomocy społecznej – „Utworzenie Zespołu Wsparcia 

Rodziny na bazie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego przy 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.”, 

2) utworzenia zespołu wsparcia rodziny na bazie placówki opiekuńczo-wychowawczej 
wsparcia dziennego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, 

3) powierzenia Miastu Poznań realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny 
zastępcze oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin 
zastępczych, 

4) powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny 
zastępcze oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin 
zastępczych. 

Na posiedzeniu w dniu 23 września 2003 roku Komisja: 
1. Zapoznała się z informacją o stanie zabytków na terenie Powiatu Kościańskiego. 
2. Zapoznała się z informacją o zadaniach biblioteki powiatowej wykonywanych przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie. 
3. Zapoznała się z informacją o działalności Szkoły Muzycznej w Kościanie. 
Na posiedzeniu w dniu 2 października 2003 roku Komisja: 
1. Zapoznała się z Informacją o realizacji programu przeciwdziałania bezrobociu i 

aktywizacji lokalnego rynku pracy. 
2. Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 

1) zmiany uchwały nr IV/39/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lutego 2003 roku 
w sprawie ustanowienia stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów 
z powiatu kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania, 

2) przyjęcia sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 

3) wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Kościanie własności nieruchomości, 

4) wyłączenia nieruchomości z funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 

5) wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w Kościanie na 
os. Jagiellońskim. 

 



Na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2003 roku Komisja: 
1. Zapoznała się z informacją o stanie zagrożeń uzależnieniami wśród młodzieży w 

szkołach ponadgimnazjalnych działających na terenie Powiatu Kościańskiego.  
2. Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 

1) nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Kościanie imienia Marii Konopnickiej, 
2) realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób 

niepełnosprawnych polegającego na współpracy w dziedzinie badań naukowych nad 
położeniem życiowym osób niepełnosprawnych i praktycznym przygotowaniem do 
zawodu z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 

3) zmiany uchwały nr VIII/93/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 r. 
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi 
Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, 

4) określenia obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkole zaocznej oraz 
zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, 

5) przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie,  

6) zmiany uchwały nr II/24/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2002 roku 
w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego. 

Na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2003 roku Komisja: 
1. Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 

1) zmiany uchwały nr VIII/93/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 r. 
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi 
Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych ze zmianami, 

2) współuczestniczenia w kosztach działania Kolegium Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Kościanie 

2. Wstępnie zapoznała się z informacją o programach operacyjnych do „Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kościańskiego na lata 2002 – 2015”. 

3. Zapoznała się z sytuacją związaną ze sprawą podpisania przez lekarzy rodzinnych oraz SP 
ZOZ w Kościanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2003 roku Komisja zapoznała się z informacją o 
działalności stowarzyszeń kultury, kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu 
Kościańskiego. 
 
 
Kościan, dnia 11.02.200r r. 

 
Przewodniczący Komisji 

(-) 
Józef Świątkiewicz 

 
 
 
 




