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PROTOKÓŁ NR XLII/18 

 

z XLII sesji Rady Powiatu Kościańskiego V kadencji, która odbyła się 14 listopada  2018 r.  

w sali Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 16.00 

do 17.40 

 

 

1. Otwarcie obrad. 

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Paweł 

Buksalewicz. Następnie powitał wszystkich radnych przybyłych na sesję oraz zaproszonych 

gości. Stwierdził, że na 19 radnych w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi więcej niż 

połowę ogólnej liczby radnych i zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu Powiatu Kościańskiego 

podejmowane uchwały będą prawomocne.  

Nieobecność usprawiedliwił: Czesław Janikowski, Jan Pietrzak. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący P. Buksalewicz poinformował, że wraz z zaproszeniem o terminie i miejscu 

posiedzenia XLII sesji, radni otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane  

z problematyką posiedzenia. Następnie poinformował, że w dniu wczorajszym Zarząd Powiatu 

zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad o punkt 9.10 związany z rozpatrzeniem i 

podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie emisji obligacji (druk nr 401). 

Zapytał również o inne wnioski dotyczące uzupełnienia porządku obrad.  

W związku z brakiem innych wniosków Przewodniczący Rady przeszedł do przegłosowania 

wniosku Zarządu Powiatu. 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednomyślnie. 

Przewodniczący przeszedł do realizacji porządku obrad obejmującego: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wręczenie aktów przyznania jednorazowego Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach 

„Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego”. 

4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

8. Zapytania radnych. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w 

roku szkolnym 2017/2018 (druk nr 392), 

2) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” (druk 

nr 393), 

3) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

kościańskiego w 2019 roku (druk nr 394), 

4) zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (IV)” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy” Działanie 

1.6 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty 
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pozakonkursowe realizowane przez PSZ”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/339/18 

Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. (druk nr 395), 

5) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2019 roku (druk nr 396), 

6) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu z drogi (druk nr 397), 

7) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu  

2018 roku (druk nr 398), 

8) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 399), 

9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kościańskiego na lata 2018 – 2029 (druk nr 400), 

10) emisji obligacji (druk nr 401). 

10. Wnioski i oświadczenia radnych. 

11. Podsumowanie V kadencji Rady Powiatu Kościańskiego. 

12. Wręczenie podziękowań radnym Rady Powiatu Kościańskiego, kierownikom jednostek 

organizacyjnych oraz naczelnikom wydziałów Starostwa Powiatowego w Kościanie. 

13. Zakończenie sesji. 

 

3. Wręczenie aktów przyznania jednorazowego Stypendium Starosty Kościańskiego w 

ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu 

kościańskiego”. 

Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych pani Sylwia Sałacka poinformowała, że  

w tym roku Zarząd Powiatu Kościańskiego postanowił o przyznaniu stypendium czterem 

studentom i jednemu uczniowi, którzy osiągnęli wybitne osiągnięcia naukowe: 

-  Tymoteuszowi Lis, uczniowi I Liceum im. Oskara Kolberka w  Kościanie, 

- Dariuszowi Piotrowskiemu, studentowi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na 

kierunku prawo, 

- Kamili Bulińskiej, studentce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na 

kierunku historia, 

- Kamilowi Przybylskiemu, studentowi Uniwersytetu Artystycznego  na kierunku Grafika 

komputerowa i wizualizacja, 

- Małgorzacie Maik, studentce Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na kierunku 

wzornictwo. 

Następnie p. S. Sałacka poprosiła wyróżnione osoby o podejście do prezydium Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady oraz Starosta Kościański wręczyli akty nadania stypendium oraz 

upominki. 

 

4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący P. Buksalewicz poinformował, że z treścią protokołu z XLI sesji Rady Powiatu 

Kościańskiego można było zapoznać się w Biurze Rady. Zapytał o uwagi  

i wnioski. Nie było, więc powiedział, że zapoznał się z powyższym protokołem sesji Rady 

Powiatu i stwierdził, iż odzwierciedla on w pełni przebieg obrad poprzedniej sesji i wniósł o jego 

przyjęcie bez odczytywania.  

W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, protokół z XLI sesji Rady Powiatu 

Kościańskiego został przyjęty jednomyślnie. 

 

5. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie 

międzysesyjnym.  

Przewodniczący P. Buksalewicz powiedział, że informację Przewodniczącego Rady  

o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu, radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań  
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i wniosków do złożonego sprawozdania. Wobec braku głosów w dyskusji przeszedł do realizacji 

następnego punktu porządku obrad.  

 

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.  

Przewodniczący P. Buksalewicz powiedział, że sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania 

uchwał Rady Powiatu, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu, radni otrzymali  

w materiałach na sesję. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do złożonego 

sprawozdania. Wobec braku głosów w dyskusji przeszedł do realizacji następnego punktu 

porządku obrad.  

 

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.  

Przewodniczący P. Buksalewicz powiedział, że sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu  

w okresie międzysesyjnym, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, radni otrzymali 

w materiałach na sesję. Następnie poprosił o zgłaszanie pytań i wniosków do złożonego 

sprawozdania.  

Wobec braku głosów w dyskusji przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad.  

 

8. Zapytania radnych. 

Przewodniczący P. Buksalewicz poprosił radnych o zgłaszanie zapytań.  

Wobec braku zapytań Przewodniczący P. Buksalewicz przeszedł do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad. 

 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcia uchwał. 

 

9.1. Uchwala w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2017/2018 (druk nr 392). 

Przewodniczący P. Buksalewicz poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali  

w materiałach na sesję. Następnie poprosił panią Sylwię Sałacką, naczelnika Wydziału Oświaty i 

Spraw Społecznych  o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 

Pani Sylwia Sałacka powiedziała, że informacja oświatowa obejmuje rok szkolny 2017/2018. 

Została przygotowana zgodnie z ustawą Prawo oświatowe i zawiera wszystkie dane, które 

powinny się w tej informacji znaleźć: dane dotyczące szkół prowadzonych przez Powiat 

Kościański, liczby uczniów, liczby oddziałów, liczby nauczycieli, informacja dotycząca 

zatrudnienia nauczycieli i ich wynagrodzeń, informacja dotycząca finansowania oświaty, a także 

inwestycji i remontów, które były w tym czasie realizowane.  

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych  

o powyższym projekcie uchwały. 

Przewodniczący Komisji pan Marian Kłos poinformował, że Komisja powyższy projekt uchwały 

zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie. 

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 XLII/391/18 Rady 

Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2017/2018 została 

podjęta jednomyślnie.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

9.2. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2019” (druk nr 393). 

Przewodniczący P. Buksalewicz poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali  

w materiałach na sesję. Następnie poprosił panią Sylwię Sałacką, naczelnika Wydziału Oświaty 
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 i Spraw Społecznych  o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 

Pani Sylwia Sałacka poinformowała, że przyjęcie rocznego Programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi ora innymi podmiotami wynika z ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Program współpracy powinien zostać przyjęty do 30 listopada na 

kolejny rok kalendarzowy. Program określa przejrzyste zasady i zakres współpracy, formy oraz 

zasady wzajemnego  informowania się o działaniach samorządu powiatowego i organizacji 

pozarządowych. Program ten stanowi propozycje dla wszystkich  organizacji pozarządowych 

jakie działają na terenie powiatu do podejmowania wspólnie z powiatem  różnorakich działań 

nakierowanych na rzecz mieszkańców powiatu kościańskiego z uwzględnieniem osób dorosłych, 

młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczonych społecznie. Projekt 

programu został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i po okresie 

przewidzianym na propozycję zmian, Zarząd przyjął program i proponuje aby w tej formie został 

przyjęty. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych   

o powyższym projekcie uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Marian Kłos poinformował, że Komisja 

powyższy projekt uchwały zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie. 

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 XLII/392/18 Rady 

Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie  uchwalenia „Programu 

współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2019” została podjęta jednomyślnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

9.3. Uchwala w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie powiatu kościańskiego w 2019 roku (druk nr 394). 

Przewodniczący P. Buksalewicz poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali  

w materiałach na sesję. Następnie poprosił panią Sylwię Sałacką, naczelnika Wydziału Oświaty i 

Spraw Społecznych o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 

Pani Sylwia Sałacka  poinformowała, że zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne 

rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały rada 

powiatu po zasięgnięciu opinii burmistrzów (wójtów) gmin  z terenu powiatu i samorządu 

aptekarskiego. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Pismem z dnia 16.10.2018 r. Starosta Kościański 

zwrócił się do burmistrzów gmin powiatu kościańskiego  oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Poznaniu o wyrażenie opinii w sprawie ramowego rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego. Wszystkie wyżej wymienione podmioty 

wyraziły pozytywną opinię w sprawie ramowego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie powiatu kościańskiego. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych   

o powyższym projekcie uchwały. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Marian Kłos poinformował, że Komisja 

powyższy projekt uchwały zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie. 

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  18 radnych, uchwała nr XLII/393/18 Rady 

Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2019 roku została podjęta 

jednomyślnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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9.4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (IV)” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś 

Priorytetowa 6 „Rynek Pracy” Działanie 1.6 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ”, zatwierdzonego 

Uchwałą Nr XXXV/339/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. (druk nr 

395). 

 

Przewodniczący P. Buksalewicz poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali  

w materiałach na sesję.  

Następnie poprosił dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie o przedstawienie projektu 

uchwały. 

Pani Ewa Beba poinformowała, że zmiana wartości projektu bezpośrednio wiąże się ze 

zwiększeniem wydatków na realizację projektu w 2018 roku o kwotę 23 000 zł. Zwiększenie 

wartości wydatków na 2018 r. skutkuje zmianą całej wartości projektu i tym samym 

koniecznością przyjęcia nowej wartości projektu uchwałą Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych  

o powyższym projekcie uchwały. 

Przewodniczący Komisji pan Marian Kłos poinformował, że Komisja powyższy projekt uchwały 

zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie.  

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej. 

W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XLII/394/18 Rady 

Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości 

projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

kościańskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś 

Priorytetowa 6 „Rynek Pracy” Działanie 1.6 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ”, zatwierdzonego 

Uchwałą Nr XXXV/339/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. została 

podjęta jednomyślnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

9.5. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku (druk nr 396). 

 

Przewodniczący P. Buksalewicz poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali  

w materiałach na sesję.  

Następnie poprosił naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska o 

przedstawienie projektu uchwały. 

Pani Beata Kownacka poinformowała, że ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych nakłada na Powiat obowiązek prawny związany z bezpieczeństwem na 

obszarach wodnych. Zgodnie z art. 31 ww. ustawy, rada powiatu corocznie ustala w drodze 

uchwały wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego na obszarze danego 

powiatu, jak i za jego przechowywanie w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w 

stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Zaproponowano stawki 

maksymalne, ze względów ekonomicznych, aby pokryć koszty związane z usunięciem i 

przechowywaniem sprzętu pływającego. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i Rozwoju Gospodarczego  o powyższym projekcie uchwały. 

Wiceprzewodniczący Komisji pan Stefan Żurkiewicz poinformował, że Komisja powyższy 

projekt uchwały zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie. 
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Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów o 

powyższym projekcie uchwały. 

Przewodniczący Komisji pan Kazimierz Dembny poinformował, że Komisja powyższy projekt 

uchwały zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie. 

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej. 

W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała nr XLII/395/18 Rady 

Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku została 

podjęta jednomyślnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

9.6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi (druk nr 397). 

Przewodniczący P. Buksalewicz poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali  

w materiałach na sesję.  

Następnie poprosił naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg o przedstawienie projektu uchwały. 

Pani Ewa Szyguła – Marcinkowska, naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg poinformowała, że 

przepis art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym zawiera delegację dla rady powiatu do 

określenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg danego powiat, parkowanie ich na 

parkingu strzeżonym oraz do określenia wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania 

dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Na każdy rok kalendarzowy 

minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia maksymalne 

stawki opłat. Na 2019 rok maksymalne stawki zostały określone w Monitorze Polskim pod  poz. 

802 z dnia  20 sierpnia 2018 r. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i Rozwoju Gospodarczego  o powyższym projekcie uchwały. 

Wiceprzewodniczący Komisji pan Stefan Żurkiewicz poinformował, że Komisja powyższy 

projekt uchwały zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie.  

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem 

powyższej uchwały. 

W wyniku głosowania, w którym udział wzięło  17 radnych, uchwała nr XLII/396/18 Rady 

Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie została podjęta jednomyślnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

9.7. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu 

kontroli w II półroczu 2018 roku (druk nr 398). 

Przewodniczący P. Buksalewicz poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali  

w materiałach na sesję.  

Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie projektu uchwały. 

Pan Jan Jurga poinformował, że w II półroczu 2018 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła 3 

kontrole: 

1) w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie, w wyniku której 

nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. 

2) wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za I półrocze 2018 r., w wyniku której nie 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. Zawnioskowano o zaplanowanie w 

budżecie Powiatu Kościańskiego na 2019 r. większych środków przeznaczonych na koszenie 

poboczy oraz na oznakowanie poziome dróg powiatowych. 

3) inwestycji drogowych. Zakres kontroli obejmował:  

- zwizytowanie kontrolowanych inwestycji,  

- inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W-6 „Kościan 

Południe”) Kobylniki – Nowy Białcz,  



Strona 7 z 14 

 

- inwestycję pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot-Gryżyna-Nowy 

Dębiec”. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

objętym kontrolą. 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem 

powyższej uchwały. 

W wyniku głosowania, w którym udział wzięło  17 radnych, uchwała nr XLII/397/18 Rady 

Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2018 roku została podjęta 

jednomyślnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

9.8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 

(druk nr 399). 

Przewodniczący P. Buksalewicz poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali w 

materiałach na sesję. W dniu 13 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu wniósł autopoprawkę do 

przedłożonego projektu uchwały. Następnie poprosił pana Skarbnika o przedstawienie 

powyższego projektu uchwały wraz z autopoprawką.  

Skarbnik Powiatu Michał Samoląg przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Poinformował, że zmiana do przedłożonego projektu uchwały dotyczy emisji obligacji 

komunalnych w wysokości 3 000 000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Przychody z emisji obligacji pozwolą zabezpieczyć w budżecie powiatu środki na realizację 

dróg, które ze względu na opóźniające się procedury związane z badaniem wniosków o płatność 

miały spłynąć z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Wyprzedzającym 

dofinansowaniem objęte zostaną inwestycje dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3909P 

na odcinku Wieszkowo-Żelazno-granica powiatu w Stankowie, przebudowy drogi powiatowej 

Nr 3949P na odcinku (węzeł W-6 Kościan-Południe) Kobylniki-Nowy Białcz (droga powiatowa 

nr 3584P) oraz budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do 

węzła planowanej drogi ekspresowejS-5 w Nietążkowie w ramach realizacji zadania pn: Budowa 

i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi 

S5-Nietążkowo-Realizacja na podstawie porozumienia o partnerstwie z Powiatem 

Leszczyńskim.  

W projekcie uchwały wprowadzono zmiany w planie: w projekcie uchwały zapisano, iż zwiększa 

się planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Kościańskiego o kwotę 286 592,44 zł. Po 

zmianach planowane dochody wynoszą 93 492 159,09 zł, a planowane wydatki 100 192 159,09 

zł. W planowanych dochodach:  

1) na podstawie zawiadomienia WFOS-II-DPI-TW/400/123/2018 z dnia 8.10.2018 r. 

nadesłanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu zwiększa się planowane dochody w dz. 900 rozdz. 90002 § 2460 o kwotę 

9 591,47 zł. Zarząd Funduszu zwiększył wysokość pomocy finansowej na realizacje zadania 

pn.: „Demontaż, zbiórka, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu 

kościańskiego”. 

2) na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr 

DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG zwiększa się planowane dochody w dz. 853 rozdz. 85322 § 

2690 o kwotę 54 000,00 zł. Dodatkowe środki przyznane z Funduszu Pracy przeznacza się 

na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych, o których mowa w art. 108a 

ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie. 

3) na podstawie uchwały Rady Miasta Kościana w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Kościańskiego zmniejsza się planowane dochody w dz.600 rozdz. 60014  

§ 6300 o kwotę 141 337,00 zł. Zmiana wysokości dotacji jest następstwem rezygnacji 

z realizacji zadania pn.: „Przebudowa części ulicy Piaskowej ze względu na wysokie koszty. 



Strona 8 z 14 

 

Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym cena za wykonanie 

usługi znacznie przewyższała kosztorys. Realizowane będą zadania pn.: „Budowa zatoki 

postojowej na ulicy Nacławskiej”, „Budowa zatoki postojowej na ulicy Paderewskiego”, „ 

Przebudowa chodnika w ulicy 14 dywizji Piechoty Wielkopolskiej”. 

4) na podstawie zawiadomień nadesłanych przez Wojewodę Wielkopolskiego Nr FB-

I.3111.232.2018.10 z dnia 16.10.2018 r, FB-I.3111.368.2018.3 z dnia 16.10.2018 r. oraz 

FB-I.3111.365.2018.10 z dnia 16.10.2018 r. zwiększa się planowane dochody w dz. 

853 rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 31 478,00 zł. Dodatkowe środki pochodzące z dotacji 

celowej przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności zespołów do spraw 

orzekania o niepełnosprawności. 

5) na podstawie zawiadomienia nadesłanego przez Wojewodę Wielkopolskiego Nr FB-

I.3111.288.2018.10 z dnia 30.10.2018 r. zwiększa się planowane dochody w dz. 852 rozdz. 

85203 § 2110 o kwotę 29 640,00 zł. Dodatkowe środki pochodzące z dotacji celowej 

przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności Ośrodków Wsparcia dla Osób 

z Zaburzeniami Psychicznymi. 

6) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie: 

 zwiększa się planowane dochody w dz.801 rozdz. 80130 § 2007 o kwotę 287 733,97 zł. 

Plan dochodów zwiększono o środki uzyskane z programu POWER na realizację zadania 

pn.: „Mobilność uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dobrym 

początkiem zawodowej przyszłości”. Powiat w pierwszym roku realizacji zadania 

otrzymał 80% wartości zadania. 

 zmniejsza się planowane dochody w dz.926 rozdz. 92601 § 0970 o kwotę 788,00 zł, 

 zwiększa się planowane dochody w dz.926 rozdz. 92601 § 0950 o kwotę 788,00 zł. 

Zmieniono klasyfikację w celu prawidłowej ewidencji uzyskanego odszkodowania za 

pękniętą szybę osłaniającą widownię na hali sportowej. 

Łączne zwiększenie 287 733,97 zł. 

7) na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie zwiększa się planowane 

dochody w dz.853 rozdz. 85333 § 0690 o kwotę 12 000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów 

z tytułu opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców. 

8) na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie: 

 zwiększa się planowane dochody w dz.600 rozdz. 60014 § 0950 o kwotę 2 310,00 zł. 

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzone mienie. 

 zwiększa się planowane dochody w dz.756 rozdz. 75618 § 0920 o kwotę 360,00 zł, 

Zwiększa się plan dochodów tytułu uzyskanych odsetek za nieterminowe regulowanie 

należności. 

Łączne zwiększenie 2 670,00 zł. 

9) na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie: 

 zwiększa się planowane dochody w dz. 852 rozdz. 85218 § 0950 o kwotę 1 800,00 zł. 

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzone mienie. 

 zwiększa się planowane dochody w dz.852 rozdz. 85218 § 0970 o kwotę 450,00 zł. 

Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na obsługę programu Zajęcia Klubowe WTZ. 

Łączne zwiększenie 2 250,00 zł. 

10) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie: 

 zwiększa się planowane dochody w dz. 801 rozdz. 80102 § 0920 o kwotę 5,00 zł. 

Zwiększa się plan dochodów tytułu uzyskanych odsetek za nieterminowe regulowanie 

należności. 

 zmniejsza się planowane dochody w dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 6 000,00 zł. 

Mniejsze dochody zostaną uzyskane z tytułu pobieranych opłat za wyżywienie. 

Spowodowane jest to przede wszystkim przez absencje chorobowe uczniów. 

 zwiększa się planowane dochody w dz. 853 rozdz. 85322 § 0970 o kwotę 7 219,00 zł. 



Strona 9 z 14 

 

Jednostka uzyskała refundację wynagrodzenia dla 2 osób zatrudnionych w ramach prac 

interwencyjnych. 

Łączne zwiększenie 1 224,00 zł. 

11) na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie zmniejsza się planowane 

dochody w dz. 600 rozdz. 60014 § 6257 o kwotę 2 658,00 zł. Umniejsza się plan dochodów 

związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P 

Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie 

w ramach realizacji zadania pn.: Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na 

odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 - Nietążkowo - Realizacja na 

podstawie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Leszczyńskim” po przeliczeniu kosztów 

kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych projektu. 

Omawiając zmiany w planowanych wydatkach powiedział, że:  

1) na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kościana w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Kościańskiego oraz na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  

w Kościanie zmniejsza się planowane wydatki w dz.600 rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 

141 337,00 zł. Zmiana wysokości dotacji jest następstwem rezygnacji z realizacji zadania pn.: 

„Przebudowa części ulicy Piaskowej ze względu na wysokie koszty. Dwukrotnie 

przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym cena za wykonanie usługi znacznie 

przewyższała kosztorys. Realizowane będą zadania pn.: „Budowa zatoki postojowej na ulicy 

Nacławskiej”, „Budowa zatoki postojowej na ulicy Paderewskiego”, „ Przebudowa chodnika 

w ulicy 14 dywizji Piechoty Wielkopolskiej”. 

2) na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie: 

 zmniejsza się planowane wydatki w dz. 600 rozdz. 60014 § 6057 o kwotę 2 658,00 zł, 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 600 rozdz. 60014 § 6059 o kwotę 2 658,00 zł. 

Zmiany w planie wydatków jednostki wynikają z przeliczenia kosztów kwalifikowalnych 

i niekwalifikowalnych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej od 

drogi powiatowej 3903P Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej 

S-5 w Nietążkowie w ramach realizacji zadania pn.: Budowa i przebudowa drogi 

powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 - 

Nietążkowo - Realizacja na podstawie porozumienia o partnerstwie z Powiatem 

Leszczyńskim”. 

3) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie: 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 801 rozdz. 80130 § 3027 o kwotę 5 000,00 zł, 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 801 rozdz. 80130 § 4017 o kwotę 30 000,00 zł, 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 801 rozdz. 80130 § 4117 o kwotę 6 000,00 zł, 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 801 rozdz. 80130 § 4127 o kwotę 1 000,00 zł, 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 801 rozdz. 80130 § 4217 o kwotę 5 000,00 zł, 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 801 rozdz. 80130 § 4247 o kwotę 5 000,00 zł, 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 801 rozdz. 80130 § 4307 o kwotę 230 733,97 zł, 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 801 rozdz. 80130 § 4417 o kwotę 1 000,00 zł, 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 801 rozdz. 80130 § 4427 o kwotę 3 000,00 zł, 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 801 rozdz. 80130 § 4437 o kwotę 1 000,00 zł, 

Plan dochodów zwiększono o środki uzyskane z programu POWER na realizację zadania 

pn.: „Mobilność uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dobrym 

początkiem zawodowej przyszłości”. 

Łączne zwiększenie 287 733,97 zł. 

4) na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie: 

 zmniejsza się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85218 § 4010 o kwotę 14 014,00 zł, 

 zmniejsza się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85218 § 4110 o kwotę 5 746,00 zł, 

 zmniejsza się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85218 § 4120 o kwotę 818,00 zł, 
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 zwiększa się planowane wydatki w dz. 855 rozdz. 85508 § 4010 o kwotę 14 390,00 zł, 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 855 rozdz. 85508 § 4110 o kwotę 5 8 11 zł, 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 855 rozdz. 85508 § 4120 o kwotę 827,00 zł. 

Zmiana w planie wydatków związana jest z koniecznością zapewnienia wkładu własnego 

na wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (powiat uzyskał również na to 

zadnie dotację z WUW). Zwiększono również plan wydatków wiązanych z uzyskaniem 

środków na obsługę programu Zajęcia Klubowe WTZ (450 zł). 

 zmniejsza się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85220 § 4170 o kwotę 3 200,00 zł, 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85220 § 4210 o kwotę 13 200,00 zł, 

 zmniejsza się planowane wydatki w dz. 855 rozdz. 85510 § 3110 o kwotę 10 000,00 zł. 

Zmiany w planie wydatków jednostki wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na 

zakupy wyposażenia dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 853 rozdz. 85311 § 2580 o kwotę 3 300,00 zł. 

Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Kościanie. Na terenie powiatu kościańskiego realizowane jest wiele inwestycji 

drogowych co wpływa na konieczność pokonywania większej ilości kilometrów przez 

busa dowożącego podopiecznych do jednostki. Przekłada się to na zwiększenie kosztów 

funkcjonowania warsztatów. 

Łączne zwiększenie 3 750,00 zł. 

5) na wniosek Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwiększa się 

planowane wydatki w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 o kwotę 5 000,00 zł. Plan dotacji zostaje 

zwiększony o środki jakie zostaną przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej w Srocku 

Wielkim z przeznaczeniem na zakup bramy garażowej. 

6) na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie: 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 853 rozdz. 85333 § 4010 o kwotę 46 080,00 zł, 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 853 rozdz. 85333 § 4110 o kwotę 7 920,00 zł. 

Dodatkowe środki przyznane z Funduszu Pracy przeznacza się na sfinansowanie w 2018 

roku kosztów nagród specjalnych, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dla pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie. 

Łączne zwiększenie 54 000,00 zł. 

7) na wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Kościanie: 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 853 rozdz. 85321 § 4010 o kwotę 930,00 zł, 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 853 rozdz. 85321 § 4210 o kwotę 1 773,00 zł. 

Zgodnie z zawiadomieniami nadesłanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego zwiększeniu 

ulega plan dotacji na zadania zlecone do realizacji powiatowi o kwotę 31 478 zł. 

Jednocześnie umniejsza się udział środków własnych powiatu w planie finansowym 

jednostki o kwotę 28 775 zł, którą przenosi się do rezerwy (po tej zmianie zadania 

realizowane w 2018 przez Zespół sfinansowane będą w całości z dotacji). 

Łączne zwiększenie 2 703,00 zł. 

8) na wniosek Kierownika Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

w Kościanie: 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85203 § 4010 o kwotę 4 000,00 zł, 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł, 

 zwiększa się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85203 § 4270 o kwotę 2 640,00 zł. 

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego zwiększeniu 

ulega plan dotacji na zadania zlecone do realizacji powiatowi w rozdziale 85203 – Ośrodki 
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wsparcia o kwotę 29 640 zł. Jednocześnie umniejsza się udział środków własnych powiatu 

w planie finansowym jednostki o kwotę 20 000 zł, którą przenosi się do rezerwy. Różnica 

w kwocie 9 640 zł przeznaczona będzie na wypłatę nagród dla pracowników bezpośrednio 

pracujących z podopiecznymi, uzupełnienie wyposażenia oraz drobne prace remontowe. 

9) po wprowadzonych zmianach do planu dochodów i wydatków zmienia się kwota rezerwy - 

zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 65 102,47 zł do kwoty 382 030,86 zł, 

Dodał, że po wprowadzonych zmianach do budżetu niniejszą uchwałą oraz zmianach 

wprowadzonych uchwałami Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, dostosowuje się 

zapisy w załącznikach do uchwały budżetowej.  

Przewodniczący P. Buksalewicz zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem 

uchwały i autopoprawką.  

Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad autopoprawką. 

W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta jednomyślnie. 

Następnie zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały uwzględniającej 

autopoprawkę. 

W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała Nr XLII/398/18 Rady 

Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Powiatu Kościańskiego na rok 2018 została podjęta jednomyślnie. 

Autopoprawka stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

9.9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 – 2029 (druk nr 400). 

Przewodniczący P. Buksalewicz poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali  

w materiałach na sesję.  Następnie poinformował, że w dniu 13 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu 

wniósł autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały.  

Skarbnik Powiatu Michał Samoląg poinformował, że autopoprawka dotyczy emisji obligacji 

komunalnych w wysokości 3 000 000 zł. 

W projekcie uchwały wprowadzono zmiany w planie: 

1) dochodów bieżących – zwiększenie o 572 478,44 zł wynika ze zmian wprowadzonych  

w projekcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu 

Kościańskiego na 2018 rok (+ 430 587,44 zł) oraz uchwałami Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 

189/1002/18 z dnia 16.10.2018 r. (- 27 460,00 zł), nr 190/1010/18 z dnia 23.10.2018 r. (+ 

150 000,00 zł) i nr 191/1014/18 z dnia 30.10.2018 r. (+ 19 351,00 zł), 

2) dochodów majątkowych – zmniejszenie o 108 995,00 zł wynika ze zmian wprowadzonych 

w projekcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu 

Kościańskiego na 2018 rok (- 143 995,00) oraz uchwałą Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 

190/1010/18 z dnia 23.10.2018 r. (+ 35 000,00 zł), 

3) wydatków bieżących – zwiększenie o 563 320,44 zł wynika ze zmian wprowadzonych  

w projekcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu 

Kościańskiego na 2018 rok (+ 422 929,44 zł) oraz uchwałami Zarządu Powiatu 

Kościańskiego nr 189/1002/18 z dnia 16.10.2018 r. (- 28 960,00 zł), nr 190/1010/18 z dnia 

23.10.2018 r. (+ 150 000,00 zł) i nr 191/1014/18 z dnia 30.10.2018 r. (+ 19 351,00 zł). 

4) wydatków majątkowych – zmniejszenie o 99 837,00 zł wynika ze zmian wprowadzonych 

w projekcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu 

Kościańskiego na 2018 rok (- 136 337,00 zł) oraz uchwałami Zarządu Powiatu 

Kościańskiego nr 189/1002/18 z dnia 16.10.2018 r. (+ 1 500,00 zł) i nr 190/1010/18  

z dnia 23.10.2018 r. (+ 35 000,00 zł). 

Dodał, że w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich: 

1) dopisano nowe zadanie pn.: "Dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli 

ZSP Nietążkowo (studia podyplomowe). Zadanie realizowane będzie w latach 2019 - 2020 

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Łączne nakłady finansowe na 
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realizację tego zadania wyniosą 1 975,00 zł. Limit wydatków dla roku 2019 wynosi 1 316,00 

zł a dla roku 2020 - 659,00 zł. 

2) w przedsięwzięciu pn.: "Mobilność uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości" zwiększono limit wydatków dla roku 

2018 do kwoty 487 733,97 zł. Zmniejszono natomiast limity wydatków dla lat 2019 -2020, 

które wynoszą odpowiednio 70 000,00 zł oraz 51 933,49 zł. Całkowita wartość zadania nie 

ulega zmianie. 

3) z wykazu wykreśla się zadanie pn.: "Zakup paliwa na potrzeby ZDP Kościan". Zmieniono 

okres realizacji zadania z lat 2018-2019 na rok bieżący, stąd też dalsze umieszczanie tego 

zadania w tym załączniku jest bezpodstawne. 

4) przesunięto realizację zadania pn.: "Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy  

al. Kościuszki 22". Zadanie będzie realizowane w latach 2013 - 2022. Przeniesiono limit 

wydatków z roku 2019 do roku 2021 w kwocie 1 986 260,00 zł oraz z roku 2020 do roku 

2022 w kwocie 589 042,34 zł. Zmianie nie ulega całkowita wartość zadania. 

5) w zadaniu pn.: "Wymiana instalacji elektrycznej i wod.-kan. w budynku przy  

al. Kościuszki 22 w Kościanie" zmieniono okres realizacji zadania na lata 2008 - 2022 poprzez 

przeniesienie limitu wydatków z roku 2019 do roku 2022 w kwocie 1 746 343,00 zł. 

Planowane łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie. 

Zmian w terminach realizacji zadań dokonano ze względu na brak możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Kazimierz Dembny poinformował,  

że Komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie. 

Przewodniczący P. Buksalewicz zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem 

uchwały.  

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad autopoprawką. 

W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta jednomyślnie. 

Następnie zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały uwzględniając 

autopoprawkę. 

W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała Nr XLII/399/18 Rady 

Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 – 2029 

została podjęta jednomyślnie. 

Autopoprawka stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

9.10. Uchwała sprawie emisji obligacji (druk nr 401). 

Przewodniczący P. Buksalewicz poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali  

przed sesją.  Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.  

Skarbnik Powiatu Michał Samoląg powiedział, że przychody z emisji obligacji w kwocie 

3 000 000,00 zł pozwolą zabezpieczyć w budżecie powiatu środki na realizację dróg, które ze 

względu na opóźniające się procedury związane z badaniem wniosków o płatność miały spłynąć 

z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Wyprzedzającym dofinansowaniem objęte 

zostaną inwestycje dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3909P na odcinku Wieszkowo – 

Żelazno - granica powiatu w Stankowie, przebudowy drogi powiatowej Nr 3949P na odcinku 

(Węzeł W-6 Kościan – Południe) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa Nr 3584P) oraz 

budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła 

planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie w ramach realizacji zadania pn: Budowa i 

przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi 

S5 – Nietążkowo – Realizacja na podstawie porozumienia o partnerstwie z Powiatem 

Leszczyńskim. Obligacje zostaną wykupione po wpływie środków z dofinansowania z 

Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.  

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Kazimierz Dembny poinformował,  

że Komisja powyższy projekt uchwały zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie. 

Przewodniczący P. Buksalewicz zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem 

uchwały.  

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem 

powyższej uchwały. 

W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, uchwała Nr XLII/400/18 Rady 

Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 – 2029 

została podjęta jednomyślnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

 

10. Wnioski i oświadczenia radnych. 

 W punkcie Wnioski i oświadczenia radnych, głosu nie zabrano. 

 

11. Podsumowanie V kadencji Rady Powiatu Kościańskiego. 

Przewodniczący Rady powiedział, że jest to ostatnia sesja w tej kadencji Rady Powiatu 

Kościańskiego. Podczas jej trwania w latach 2014 - 2018 odbyło się 42 sesje,  na których podjęto 

400 uchwał. W tej kadencji radni pracowali w 4 komisjach.  

Komisją Rewizyjną przewodniczył pan Jan Jurga. Komisja odbyła 83 posiedzenia i 

przeprowadziła 37 kontroli oraz rozpatrzyła 2 skargi.  

Komisją Budżetu i Finansów przewodniczył pan Kazimierz Dembny, Komisja odbyła 44 

posiedzenia, na których zaopiniowała 184 projekty uchwał.  

Komisją Spraw Społecznych przewodniczył pan Marian Kłos, Komisja odbyła 53 posiedzenia, 

na których zaopiniowała 154 projekty uchwał.  

Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego przewodniczył pan Jan 

Pietrzak. Komisja odbyła 53 posiedzenia, na których zaopiniowała 101 projektów uchwał.  

Radni również reprezentowali Radę w następujących stowarzyszeniach, radach i komisjach. 

Sprawozdanie z pracy poszczególnych Komisji stałych Rady otrzymali państwo radni drogą 

elektroniczną.  

- w Związku Powiatów Polskich - Starosta Bernard Turski, 

- w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych - Wicestarosta Stefan 

Stachowiak, 

- w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości - Wicestarosta Stefan Stachowiak i radny Jan 

Pietrzak, 

- w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego -  radna Iwona Bereszyńska, 

- w Radzie Społecznej przy SP ZOZ w Kościanie – Starosta Bernard Turski, pełniący funkcję 

przewodniczącego, Wicestarosta Stefan Stachowiak, radny Kazimierz Dembny, radny Marian 

Kłos i ja – członkowie,  

- w Powiatowej Radzie Rynku Pracy – Wicestarosta Stefan Stachowiak ,  

- w Komisji Porządku i Bezpieczeństwa – radny Kazimierz Józefowski i radny Aleksander 

Sowa,  

- w Komisji Stypendialnej, działającej przy Starostwie i przyznającej stypendia uczniom                      

i studentom  - radna Iwona Bereszyńska, radny Aleksander Sowa, radny Mirosław Kaczmarek. 

Następnie głos zabrał Starosta Kościański Bernard Turski. Wystąpienie Starosty stanowi 

załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos. 

Pan Stefan Żurkiewicz, z-ca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

Rozwoju Gospodarczego przedstawił najważniejsze zagadnienia, które podejmowała Komisja 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w V kadencji. Powyższe 

podsumowanie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
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Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej w V kadencji stanowi załącznik nr 20 do 

niniejszego protokołu. 

Podsumowanie działalności Komisji Spraw Społecznych w V kadencji stanowi załącznik nr 21 

do niniejszego protokołu. 

Podsumowanie działalności Komisji Budżetu i Finansów w V kadencji stanowi załącznik nr 22 

do niniejszego protokołu. 

 

12. Wręczenie podziękowań radnym Rady Powiatu Kościańskiego, kierownikom jednostek 

organizacyjnych oraz naczelnikom wydziałów Starostwa Powiatowego w Kościanie. 

 

Przewodniczący Rady i Starosta Kościański wręczyli podziękowania kierownikom jednostek 

organizacyjnych Powiatu Kościańskiego, Komendantowi Powiatowej Policji w Kościanie, 

Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, Państwowemu 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kościanie oraz naczelnikom wydziałów Starostwa  

Powiatowego w Kościanie. 

 

13. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący P. Buksalewicz stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, podziękował 

wszystkim za przybycie i zamknął obrady XLII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Paweł Buksalewicz 
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Magdalena Masłowska  

 

Inspektor 


