


Załącznik  
do Uchwały Nr XXXV/388/06 
Rady Powiatu Kościańskiego 
z dnia 20.03.2006 roku 

 
Sprawozdanie z działalności  

Komisji Spraw Społecznych w 2005 roku 
 

Komisja Spraw Społecznych w 2005 r. obradowała na 9 posiedzeniach. Realizowany 
harmonogram wynikał z planu pracy przyjętego przez Radę Powiatu uchwałą Nr 
XXIV/245/04 w dniu 30 grudnia 2004 roku. 
 
Na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2005 roku Komisja: 
1. zapoznała się z informacją o sytuacji na rynku pracy w powiecie kościańskim oraz 

podejmowanych działaniach aktywizujących rynek pracy w 2004 roku. 
2. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 3, 

2) określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców osób 
pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za 
pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

3) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 
rok, 

4) delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
5) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania 

i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Kościański, 

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

7) zamiaru przekształcenia publicznego gimnazjum z oddziałem przysposabiającym do 
pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie w publiczne 
gimnazjum dla dorosłych dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w 
Kościanie, 

8) zmiany uchwały Nr XXIII/238/04 Rady Powiatu z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 
sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu Kościańskiego na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Kościański, 

9) ustalenia 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, 

10) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2005. 
 
Na posiedzeniu w dniu 17 marca 2005 roku Komisja: 

1. zapoznała się z informacją o działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kościanie. 

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 2004 r., 



2) przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu 
za 2004 rok, 

3) przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2004 r., 

4) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie, 
5) przystąpienia do realizacji projektu „Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie” 

opracowanego 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, 

6) zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dotację z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na realizację projektu „Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie” w 
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 
1.2 – Perspektywy dla młodzieży, Schemat b) – Promocja aktywności zawodowej 
młodzieży, 

7) zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku 
pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”; Działanie 1.2 „Perspektywy dla 
młodzieży”, 

8) zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku 
pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”; Działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i 
zwalczanie długotrwałego bezrobocia”, schemat A „Wspieranie osób bezrobotnych, 
w tym długotrwale bezrobotnych”, 

9) zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXI/207/04 z dnia 21.09.2004 roku 
w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach Działania 
2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 

10) zmiany uchwały Nr XXV/252/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 
r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 
nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański, 

11) zmiany uchwały Nr XXV/255/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 
r. w sprawie ustalenia 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. 

3. przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2004 roku.. 
 

Na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2005 roku Komisja: 
1. dokonała wizji lokalnej i zapoznała się z przebiegiem prac związanych z budową Centrum 

Sportu i Rehabilitacji w Kościanie. 
2. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 

1) zmiany uchwały nr VIII/90/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 
roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,  

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2004,  



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

4) przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2004 rok, 

5) przekształcenia publicznego Gimnazjum z oddziałem przysposabiającym do pracy dla 
uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie w publiczne Gimnazjum dla 
Dorosłych w Kościanie, 

6) wynagrodzenia Starosty Kościańskiego.  
 
Na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2005 roku Komisja: 
1. wytypowała dwóch przedstawiciel do składu Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski 

o Stypendium Starosty, tj. Panią Urszulę Iwaszczuk i Pana Pawła Kaczmarka.  
2. zapoznała się ze wstępną informacją na temat naboru na rok szkolny 2005/2006 oraz 

planowanych remontach w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański w okresie 
letnim.  

3. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 
1) wyrażenia opinii do wniosku o dotację ze środków budżetu państwa dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, 
2) przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Kościanie, 
3) uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów z powiatu 

kościańskiego w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne" ZPORR, 

4) uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach działania 2.2. 
"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR, 

5) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościanie za rok 2004, 

6) utworzenia publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie. 
 
Na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2005 roku Komisja: 
1. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie 

przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Kościańskiego na lata 2005 – 2015”. 

2. zapoznała się z informacją o działalności szkół i placówek oświatowych w roku 
szkolnym 2004/2005 oraz organizacji roku szkolnego 2005/2006. 

 
Na posiedzeniu w dniu 12 października 2005 roku Komisja: 
1. zapoznała się ze wstępną koncepcją przekształcenia Warsztatów Szkolnych 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie. 
2. omówiła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kościańskiego za I półrocze 

2005 roku. 
3. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 

1) zmiany uchwały Nr XVIII/175/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 
2004 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu udzielania stypendium 
Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego oraz zasad 
jego przyznawania, 

2) uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok”, 



3) uchwalenia „Karty współpracy Powiatu Kościańskiego z Organizacjami 
Pozarządowymi”, 

4) przyjęcia sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym 
Publicznym Zespole 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) ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Kościańskiego 
zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym”. 

 
Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2005 roku Komisja: 
1. zapoznała się z informacją o działalności stowarzyszeń na terenie powiatu kościańskiego. 
2. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 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. 

3. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 
1) powołania Zespołu do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi 

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

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

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

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

5) 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. 

4. opracowała plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2006 rok. 
 
Na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2005 roku Komisja: 
1. zapoznała się z przebiegiem realizacji programów operacyjnych do „Strategii Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kościańskiego na lata 2002 – 2015”. 
2. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie: 

1) 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, 

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

3) 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. 

3. przyjęła plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2006 rok. 
 
 
Kościan, dnia 01.02.2006 r. 

 
Przewodniczący Komisji 

(-) 
Józef Świątkiewicz 

 
 
 
 


