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Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr XXVI/278/05 

Rady Powiatu Kościańskiego 
z dnia 22.03.2005 roku 

 
Sprawozdanie z działalności  

Komisji Spraw Społecznych w 2004 roku 
 
 

Komisja Spraw Społecznych w 2004 r. obradowała na 16 posiedzeniach. Realizowany harmo-
nogram wynikał z planu pracy przyjętego przez Radę Powiatu uchwałą Nr XIV/136/04 w dniu 
17 lutego 2004 roku. 
 
Na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2004 roku Komisja: 
1. Pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok. 
2. Przyjęła plan pracy na rok 2004. 
 
Na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2004 roku Komisja: 
1. Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 

1) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 rok, 
2) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarzą-

dowymi na rok 2004”, 
3) utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Uzupełniają-

cego w Kościanie, 
4) utworzenia Technikum Uzupełniającego w Nietążkowie. 

2. Przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2003 roku.. 
3. Pozytywnie zaopiniowała wniosek Powiatowego Szkolnego Zawiązku Sportowego w Ko-

ścianie o dotację w wysokości 37.000 zł na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
4. Pozytywnie zaopiniowała wniosek Ludowego Klubu Sportowego SANA w Kościanie o 

dofinansowanie w kwocie 800 zł zgrupowania sportowego w ramach ferii zimowych. 
5. Pozytywnie zaopiniowała wniosek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Kościanie o 

dofinansowanie w kwocie 2.000 zł półkolonii dla dzieci z terenu powiatu kościańskiego. 
 

Na posiedzeniu w dniu 17 marca 2004 roku Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał 
Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 
1) 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. 

2) utworzenia Technikum Uzupełniającego w Nietążkowie. 
3) przekształcenia ponadpodstawowego technikum rolniczego dla dorosłych wchodzącego w 

skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie. 
4) przekształcenia ponadpodstawowego technikum hodowli koni dla dorosłych wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie. 
5) powierzenia Gminie Krzywiń prowadzenia zadania Powiatu Kościańskiego w zakresie edu-

kacji publicznej. 
6) 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 po-
wiatu kościańskiego oraz określenia zasad jego udzielania zmienionej uchwałą Nr VI/71/03 
Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2003 roku oraz uchwałą Nr X/109/03 Ra-
dy Powiatu Kościańskiego z dnia 7 października 2003. 

7) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2004. 
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W dniu 13 kwietnia 2004 roku na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Komisja zapoznała się 
z dokumentacją inwestycji pn. „Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkół 
Specjalnych w Kościanie” oraz informacją na temat aktualnego stanu prac. 
 
Na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2004 roku Komisja: 
1. Zapoznała się z informacją o działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP w Kościanie w 2003 roku. 
2. Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 

1) przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Komendy Powiatowej 
Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2003 r., 

2) przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bez-
pieczeństwa sanitarnego Powiatu Kościańskiego za 2003 r., 

3) przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu 
za 2003 rok. 

 
Na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2004 roku Komisja: 
1. Pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kościańskiego w 

2003 roku. 
2. Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 

1) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2003 
roku, 

2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestęp-
czości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,  

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

 
Na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2004 roku Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty 
uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 
1) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościa-

nie w roku 2003, 
2) przyjęcia do realizacji programu z zakresu pomocy społecznej „Utworzenie Ośrodka Inter-

wencji Kryzysowej”, 
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2003 rok, 
4) przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2003 rok,  
5) przyjęcie sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w SPZOZ w Kościanie, 
6) ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla 

uczniów i studentów z powiatu kościańskiego, 
7) przejęcia przez powiat kościański zadania gminy Krzywiń w zakresie edukacji publicznej 

polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do 
pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie, 

8) przejęcia przez powiat kościański zadania gminy Śmigiel w zakresie edukacji publicznej 
polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do 
pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie, 

9) przejęcia przez powiat kościański zadania miasta Kościana w zakresie edukacji publicznej 
polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do 
pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie, 
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10) przejęcia przez powiat kościański zadania gminy Kościan w zakresie edukacji publicznej 
polegającego na założeniu i prowadzeniu gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do 
pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie. 
 
 

W dniu 14 czerwca 2004 roku na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Komisja zapoznała się 
z informacją o możliwości pozyskania pozabudżetowych środków finansowych na pokrycie 
inwestycji powiatowych w latach 2004 – 2006. 
 
Na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2004 roku, które odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w 
Mościszkach Komisja: 
1. Zapoznała się z informacją o działalności Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach. 
2. Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 

1) zawarcia z Wielkopolską Wojewódzką Komendą OHP w Poznaniu porozumienia okre-
ślającego wzajemne zobowiązania wynikające z organizacji gimnazjum z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościa-
nie, 

2) utworzenia Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy dla uczestników 
Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie. 

 
Na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2004 roku, które odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w 
Jarogniewicach Komisja: 
1. Zapoznała się z informacją o działalności Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. 
2. Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 

1) zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XIX/129/2000 z dnia 20 czerwca 2000 
roku w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 

2) wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie przy ul. Szpitalnej 7, 

3) określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za po-
byt dziecka w rodzinie zastępczej, 

4) organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 
chronionym, 

5) przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Kościański, 

6) przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla studentów z powiatu kościańskie-
go. 

3. Zapoznała się z uchwałą nr XX/106/2004 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 
2004 roku w sprawie podjęcia działań w kierunku poprawy sytuacji finansowej Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim oraz przyjęła 
stanowisko, iż Rada Powiatu Kościańskiego nie powinna podejmować podobnej uchwały w 
odniesieniu do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
 

Na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2004 roku Komisja: 
1. Zwizytowała plac budowy Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych 

w Kościanie.  
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2. Przebywając na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie zapoznała się z 
informacją o działalności szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościań-
ski w roku szkolnym 2003/2004 oraz o stanie przygotowań do roku szkolnego 2004/2005.  

3. Zapoznała się z informacją dotyczącą stypendiów unijnych dla uczniów szkól ponadgimna-
zjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański i studentów z terenu powiatu kościańskie-
go. 

 
 
Na posiedzeniu w dniu 16 września 2004 roku Komisja: 
1. Zapoznała się z informacją o zadaniach biblioteki powiatowej realizowanych przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Kościanie. 
2. Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 

1) zmiany uchwały Nr XV/147/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w 
sprawie określenia zadań w wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na re-
alizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, 

2) uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego, 

3) uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów z powiatu kościań-
skiego w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 

4) wyrażenia woli utworzenia Szkolnego Ośrodka Kariery przy Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie, 

5) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2004 rok. 

 
Na posiedzeniu w dniu 20 października 2004 roku Komisja: 
1. Zapoznała się z informacją o stanie zabytków w Powiecie Kościańskim. 
2. Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 

1) utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturach Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Kościanie, 

2) organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku in-
terwencji kryzysowej, 

3) zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kościańskim a Powiatem Ostrzeszowskim 
w zakresie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na jego 
utrzymanie w rodzinie zastępczej, 

4) przekazania darowizny rzeczowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 
 
Na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2004 roku Komisja: 
1. Zapoznała się z informacją o stowarzyszeniach kultury fizycznej i sportu działających na 

terenie powiatu kościańskiego. 
2. Pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok. 

 
Na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2004 roku Komisja: 
1. Zapoznała się z informacją o stanie realizacji programów operacyjnych do „Strategii roz-

woju społeczno-gospodarczego Powiatu Kościańskiego na lata 2002 – 2015”. 
2. Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 
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5) zmiany uchwały nr XV/147/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w 
sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych powiatowi kościańskiemu na re-
alizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych ze zmianami, 

6) zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kościańskim a Powiatem Rawickim w za-
kresie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokości wy-
datków na jego utrzymanie, 

7) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządo-
wymi na rok 2005”, 

8) powołania Zespołu do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzesza-
jącymi nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ko-
ściański, 

9) ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański, 

10) sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu Kościańskiego na do-
finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Kościański. 

3. Przyjęła plan pracy na 2005 rok. 
Na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2004 roku Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty 
uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 
1) zatwierdzenia przystąpienia do konkursu: 1/1.5 SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej 

polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, schemat a) „Wspieranie 
osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”, ogłoszonego przez Ministerstwo Go-
spodarki i Pracy Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 14 
października 2004 roku, 

2) zatwierdzenia przystąpienia do konkursu o dofinansowanie realizacji projektów w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich: Priorytet 1 „Aktywna 
polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”; Działanie 1.4 „Integracja 
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”; schemat a) „Wsparcie osób o znacznym i 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy”, ogłoszonego przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 listopada 2004 roku, 

3) przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z 
potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regio-
nie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu praktyk za-
wodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościań-
ski, 

4) przystąpienia do opracowania projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży, Schemat b) – 
Promocja aktywności zawodowej młodzieży, finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

 
 
Kościan, dnia 17.03.2005 r. 

 
Przewodniczący Komisji 

(-) 
Józef Świątkiewicz 

 
 
 


