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Protokół XXVIII/13 

 

z XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2013 roku            

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

do 17.35.                      

 

1. Otwarcie posiedzenia.  

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego Pani Iwona 

Bereszyńska. Powitała wszystkich radnych przybyłych na sesję, zaproszonych gości, Pana 

Starostę, członków Zarządu, pracowników Starostwa i dyrektorów jednostek organizacyjnych 

powiatu oraz przedstawicieli prasy. Stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych co stanowi 

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

Kościańskiego podejmowane uchwały będą prawomocne. Swoją nieobecność usprawiedliwił 

radny pan Stefan Stachowiak.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.   

 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wraz z zaproszeniem o terminie i miejscu 

posiedzenia XXVIII sesji, radni otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały 

związane z problematyką posiedzenia. Przewodnicząca zapytała o inne wnioski                             

o uzupełnienie porządku obrad.   

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kościańskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu 

Kościańskiego. 

6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym. 

7. Zapytania radnych.  

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:          

1) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok 

(druk nr 269 ), 

2) przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej 

dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku (druk 

nr 270),  

3) zmiany uchwały nr XXVII/258/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 

2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu kościańskiego (druk nr 271 ),              

4) zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 (druk nr 272),  

5) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kościańskiego na lata 2013 – 2023 (druk nr 273), 

6) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 – 

2025 (druk nr 266), 

7) uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014 (druk nr 267),          

8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2014 rok (druk nr 274),       

9) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2014 rok (druk nr 275),      
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10) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 

Gospodarczego na 2014 rok (druk nr 276),       

11) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2014 rok (druk nr 277). 

9. Wnioski i oświadczenia radnych.  

10. Zakończenie sesji.  

 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu.  

Przewodnicząca Rady Iwona Bereszyńska powiedziała, że zapoznała się z protokołem                    

z XXVI sesji Rady Powiatu  i stwierdziła, iż odzwierciedla on w pełni przebieg obrad 

poprzedniej sesji. W związku z powyższym zgodnie z § 30 pkt 4 Statutu Powiatu 

Kościańskiego wniosła o jego przyjęcie bez odczytywania. W wyniku głosowania, w którym 

udział wzięło 18 radnych, protokół z XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego został 

przyjęty jednomyślnie.  

 

4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie 

międzysesyjnym.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że: 

  1 grudnia 2013 roku na zaproszenie Organizatorów III Wielkopolskich Konfrontacji 

Młodych Dudziarzy i skrzypków Kapel Dudziarskich im. Edwarda Inysia - ,,Ignysiowy Laur” 

2013 uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej znakomitego dudziarza i skrzypka – 

Edwarda Ignysia,  

  3 grudnia 2013 roku na zaproszenie Dyrekcji, grona pedagogicznego oraz uczniów ZSP               

w Kościanie uczestniczyła w uroczystości Święta Patrona Szkoły,  

  6 grudnia 2013 roku na zaproszenie Starosty Kościańskiego, Prezesa Zarządu OPZOSP 

RP uczestniczyła w podsumowaniu działalności w 2013 roku oraz w spotkaniu opłatkowym,  

  13 grudnia 2013 roku na zaproszenie Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu 

uczestniczyła w podsumowaniu roku sportowego 2013, 

 17 grudnia 2013 roku na zaproszenie Kościańskiego Ośrodka Kultury uczestniczyła                  

w uroczystościach 25-lecia ,,Wiadomości Kościańskich”,  

 20 grudnia 2013 roku na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Kościanie uczestniczyła  

w podsumowaniu konkursu ,,Szopki Bożonarodzeniowej”,  

 24 grudnia 2013 roku Przewodnicząca wraz z radną Panią Grażyną Weber oraz                        

z Wicestarostą Kościańskim panem Edwardem Strzymińskim odwiedzili przebywające dzieci 

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kościanie i obdarowali je paczkami ufundowanymi 

przez radnych Rady Powiatu Kościańskiego,  

 27 grudnia 2013 roku na zaproszenie Burmistrza Miasta Kościana uczestniczyła                      

w obchodach obchodów 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,  

 28 grudnia 2013 roku w obchodach 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 

Warszawie uczestniczył Starosta Andrzej Jęcz wraz z młodzieżą Szkół Ponadgimnazjalnych 

Powiatu Kościańskiego oraz uczniowie Gimnazjum z Czempinia,  

 28 grudnia 2013 roku na zaproszenie Burmistrz Gminy Czempiń i sołtysa wsi Donatowo 

wraz z Wicestarostą Kościańskim panem Edwardem Strzymińskim uczestniczyła w otwarciu 

odnowionej sali wiejskiej w Donatowie.  
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5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na sesję. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Następnie poprosiła                           

o zgłaszanie pytań i wniosków do złożonego sprawozdania. Nie było, więc zaproponowała 

przejść do realizacji następnego punktu porządku obrad.  

 

6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.   

Przewodnicząca Rady powiedziała, że sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na sesję. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Następnie poprosiła                       

o zgłaszanie pytań i wniosków do złożonego sprawozdania. Nie było, więc zaproponowała 

przejść do realizacji następnego punktu porządku obrad.  

 

7. Zapytania radnych. 
Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o zgłaszanie pytań. Nie było, więc zaproponowała 

przejść do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  

 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 

8/1 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa            

i Porządku za 2013 rok (druk nr 269).  
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na 

sesję. Następnie poprosiła panią Marię Olejniczak – Pełnomocnika do spraw ochrony 

informacji niejawnych.  

Pani Maria Olejniczak poinformowała, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, nie 

później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego Starosta składa Radzie 

Powiatu sprawozdanie z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” za rok ubiegły. 

Sprawozdanie to następnie ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych.  

Pani Grażyna Weber poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 

roku  w wyniku głosowania, w którym udział wzięło 12 członków, powyższy projekt uchwały 

zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie.  

Następnie Przewodnicząca Rady pani Iwona Bereszyńska zapytała o wnioski do 

przedstawionego projektu uchwały. Wobec ich braku zarządziła głosowanie nad  podjęciem 

powyższej uchwały. 

W wyniku głosowania, w którym udział wzięło  18 radnych, uchwała Nr XXVIII/265/13 Rady 

Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania                     

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok (druk nr 269) została podjęta 

jednomyślnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 

8/2 Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu 

administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji 

wojskowej w 2014 (druk nr 270).   

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na 

sesję. Następnie poprosiła panią Marię Olejniczak – Pełnomocnika do spraw ochrony 

informacji niejawnych.  

Pani Maria Olejniczak poinformowała, że Zgodnie z art. 12 pkt 8a ustawy o samorządzie 

powiatowym, do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał 

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z przeprowadzeniem 

kwalifikacji wojskowej w 2014 roku, w ramach części otrzymywanej na ten cel dotacji od 

Wojewody Wielkopolskiego, konieczne jest zawarcie porozumienia między Wojewodą 
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Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Kościańskiego, które upoważni Zarząd do zawarcia 

odpowiednich umów z zakładami opieki zdrowotnej na wykonanie niezbędnych ekspertyz 

dotyczących stanu zdrowia osób zgłaszających się do kwalifikacji.  

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych.  

Pani Grażyna Weber poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 

roku  w wyniku głosowania, w którym udział wzięło 12 członków, powyższy projekt uchwały 

zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie.  

Następnie Przewodnicząca Rady pani Iwona Bereszyńska zapytała o wnioski do 

przedstawionego projektu uchwały. Wobec ich braku zarządziła głosowanie nad  podjęciem 

powyższej uchwały. 

W wyniku głosowania, w którym udział wzięło  18 radnych, uchwała Nr XXVIII/266/13 Rady 

Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody 

Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji                          

i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 (druk nr 270) została podjęta jednomyślnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

8/3 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVII/258/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 

28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego (druk nr 271).  
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na 

sesję. Następnie poprosiła panią Sylwię Sałacką – Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw 

Społecznych.  

Pani Sylwia Sałacka poinformowała, że zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 

roku Prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie 

określa w drodze uchwały rada powiatu po zasięgnięciu opinii burmistrzów gmin z terenu 

powiatu i samorządu aptekarskiego. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Zaznaczyła, że zmiana 

załącznika nr 1 do uchwały wynika ze zmienionych godzin pracy dwóch aptek na terenie 

miasta Kościana (apteki Centralnej i Apteki Pod Biały Orłem). Zmiana załącznika nr 2 do 

uchwały, określającego harmonogram dyżurów aptek w powiecie kościańskim w porze 

nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2014 roku, wynika z faktu 

przeniesienia wszystkich dyżurów pełnionych przez Aptekę Dbam o Zdrowie przy ul. 

Śmigielskiej53a w Kościanie na aptekę działającą na terenie marketu Kaufland. Przeniesienie 

dyżurów na inną aptekę nie spowoduje braku ciągłości w dostępie do całodobowej opieki 

farmaceutycznej dla pacjentów z terenu powiatu kościańskiego.    

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych.  

Pani Grażyna Weber poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 

roku  w wyniku głosowania, w którym udział wzięło 12 członków, powyższy projekt uchwały 

zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie.  

Następnie Przewodnicząca Rady pani Iwona Bereszyńska zapytała o wnioski do 

przedstawionego projektu uchwały. Wobec ich braku zarządziła głosowanie nad  podjęciem 

powyższej uchwały. 

W wyniku głosowania, w którym udział wzięło  18 radnych, uchwała Nr XXVIII/267/13 Rady 

Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/258/13 Rady 

Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego (druk nr 271) została podjęta 

jednomyślnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
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8/4 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013 (druk nr 272).  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 30 grudnia 2013 roku Zarząd Powiatu zwrócił 

się z wnioskiem o wprowadzenie do przedłożonego projektu uchwały. Autopoprawkę oraz 

projekt uchwały uwzględniający zmiany (druk nr 272A) radni otrzymali przed sesją.  

O przedstawienie autopoprawki oraz projektu uchwały poprosiła panią Grażynę Szproch – 

Skarbnika Powiatu.   

Pani Grażyna Szproch poinformowała, że w planowanych dochodach zaproponowano 

wprowadzenie następujących zmian: 

1) zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.494.2013.4 z dnia 

29.11.2013 r. zmniejszono planowane dochody w dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 

17 774,00 zł; umniejszenia dokonano w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania 

miejsc finansowanych wg starych zasad.  

2) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie:  

 zwiększono planowane dochody w dz. 801 rozdz. 80130 § 0970 o kwotę 3 360,00; 

zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczoną ścianę 

frontową sali sportowej,  

 zwiększono planowane dochody w dz. 853 rozdz. 85322 § 0970 o kwotę 2 470,00 zł; 

zwiększenie planu związane jest z otrzymaną refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy 

wynagrodzenia pracowników interwencyjnych,  

 zwiększono planowane dochody w dz. 801 rozdz. 80130 § 0750 o kwotę 1 500,00 zł; 

zwiększono plan dochodów uzyskiwanych za wynajem sali sportowej,  

 zwiększono planowane dochody w dz. 801 rozdz. 80130 § 0830 o kwotę 1 200,00 zł; 

zwiększono plan dochodów o środki z odpłatności za pobyt koni w przyszkolnych 

stajniach,  

 zwiększono planowane dochody w dz. 854 rozdz. 85410 § 0830 o kwotę 3 000,00 zł, w 

związku ze zwiększoną liczbą mieszkańców zwiększono plan dochodów związanych 

z odpłatnością za pobyt w internacie, 

 zmniejszono planowane dochody w dz. 801 rozdz. 80130 § 0870 o kwotę 350,00 zł; 

 zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.  

Łączne zwiększenie 11 180,00 zł.  

3) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie:  

 zwiększono planowane dochody w dz. 801 rozdz. 80130 § 0690 o kwotę 200,00 

zł, zwiększono plan dochodów uzyskanych z opłat za wydane duplikaty świadectw,  

 zwiększono planowane dochody w dz. 853 rozdz. 85322 § 0970 o kwotę 1 300,00 zł; 

zwiększenie planu związane jest z otrzymaną refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy 

wynagrodzenia pracowników interwencyjnych.  

Łączne zwiększenie 1 500,00 zł.  

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

 zmniejszono planowane dochody w dz. 853 rozdz. 85395 § 2007 o kwotę 106 999,00 zł,  

 zmniejszono planowane dochody w dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 o kwotę 5 771,00 zł; 

zmiany w planie dochodów zadania pn.: „EFS – szansą dla mnie” związane są z podpisanym 

aneksem do umowy dofinansowania. Dochody umniejszono o kwotę niewykorzystanych 

środków.  

 zwiększono planowane dochody w dz. 852 rozdz. 85218 § 0970 o kwotę 6 108,00 zł; 

dodatkowe środki uzyskano na realizację programu pn.: „Aktywny Samorząd”.  

Łączne zmniejszenie 106 662,00 zł.  

5) na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie:  

 zmniejszono planowane dochody w dz. 600 rozdz. 60014 § 0840 o kwotę 1 400,00 zł; 

zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, 
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 zwiększono planowane dochody w dz. 756 rozdz. 75618 § 0920 o kwotę 200,00 zł; 

dodatkowe środki uzyskano z odsetek za nieterminowe regulowanie należności za zajęcie 

pasa ruchu drogowego,  

 zwiększono planowane dochody w dz. 756 rozdz. 75618 § 0970 o kwotę 100,00 zł; 

zwiększono dochody z tytułu inkasa podatku.  

Łączne zmniejszenie 1 100,00 zł. 

6) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach:  

 zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdział 85202 § 0970 o kwotę 2 124,00 zł,  

 zmniejszono plan dochodów w dziale 852 rozdział 85202 § 0830 o kwotę 2 124,00 zł;  

zwiększono dochody o środki otrzymane od ubezpieczyciela za zniszczone ogrodzenie. 

Jednocześnie (ze względu na rotację w liczbie mieszkańców) zmniejszono dochody z tytułu 

odpłatności za pobyt.  

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

w Kościanie zwiększono plan dochodów w dz. 853 rozdz. 85321 § 0830 o kwotę 500,00 zł; 

zwiększono plan dochodów o środki uzyskane za wydanie kart parkingowych.  

8) po przeprowadzonej analizie wykonania dochodów na dzień 30 listopada 2013 roku:  

 zmniejszono plan dochodów w dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 80 035,00 zł;                      

w związku z niewykonaniem planu sprzedaży działek budowlanych zmniejszono plan 

dochodów związanych z odpłatnym nabyciem prawa własności, 

 zwiększono plan dochodów w dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 518,00 zł; zwiększono 

dochody z tytułu otrzymanych odsetek za zwlokę w zapłacie czynszu dzierżawnego, 

 zwiększono plan dochodów w dz. 700 rozdz. 70005 § 2360 o kwotę 1 136,00 zł; zwiększono 

plan dochodów stanowiących 25 % wartości realizowanych przez Powiat Kościański 

wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, 

 zwiększono plan dochodów w dz. 710 rozdz. 71013 § 0830 o kwotę 7 200,00 zł; zwiększono 

plan dochodów z tytułu pobranych opłat za usługi geodezyjne,  

 zwiększono plan dochodów w dz. 710 rozdz. 71013 § 0920 o kwotę 100,00 zł; zwiększono 

dochody z tytułu otrzymanych odsetek za zwlokę w zapłacie za usługi geodezyjne,  

 zwiększono plan dochodów w dz. 750 rozdz. 75020 § 0690 o kwotę 94,00 zł; zwiększono 

plan dochodów o środki, które wpłynęły za wysłane upomnienia, 

 zwiększono plan dochodów w dz. 750 rozdz. 75020 § 0830 o kwotę 1 452,00 zł;  

 dochody uzyskane z pobranej opłaty skarbowej oraz za prowadzenie kasy zapomogowo-

pożyczkowej, 

 zwiększono plan dochodów w dziale 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 1 421,00 zł; 

dochody uzyskane z opłat za usuwanie pojazdów,  

 zwiększono plan dochodów w dziale 756 rozdział 75622 § 0020 o kwotę 75 000,00 zł; 

zwiększono plan dochodów uzyskanych z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym 

od osób prawnych.  

Łączne zwiększenie 6 886,00 zł.  

Natomiast w planowanych wydatkach zaproponowano wprowadzenie następujących zmian: 

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

 zwiększono planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 o kwotę 629,00 zł,  

 zwiększono planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85204 § 3110 o kwotę 13 446,00 zł,  

 zmniejszono planowane wydatki w dz. 853 rozdz. 85395 § 3119 o kwotę 14 075,00 zł,  

 zmniejszono planowane wydatki w dz. 853 rozdz. 85395 § 4127 o kwotę 288,00 zł,  

 zmniejszono planowane wydatki w dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 o kwotę 40,00 zł,  

 zmniejszono planowane wydatki w dz. 853 rozdz. 85395 § 4177 o kwotę 854,00 zł,  

 zmniejszono planowane wydatki w dz. 853 rozdz. 85395 § 4179 o kwotę 45,00 zł,  

 zmniejszono planowane wydatki w dz. 853 rozdz. 85395 § 4217 o kwotę 6 648,00 zł,  
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 zmniejszono planowane wydatki w dz. 853 rozdz. 85395 § 4219 o kwotę 300,00 zł,  

 zmniejszono planowane wydatki w dz. 853 rozdz. 85395 § 4307 o kwotę 99 209,00 zł,  

 zmniejszono planowane wydatki w dz. 853 rozdz. 85395 § 4309 o kwotę 5 386,00 zł;  

zmiany w planie zadania pn.: „EFS – szansą dla mnie” są następstwem podpisanego aneksu do 

umowy dofinansowania. Zaoszczędzony wkład własny powiatu przesunięto na wydatki 

związane z realizacją zadań związanych z rodzinami zastępczymi. Zwiększono również 

wysokość planu dotacji celowych przekazywanych powiatom na rodziny zastępcze.  

Łączne zmniejszenie 112 770,00 zł.  

2) Powiat uzyskał dodatkowe środki z tytułu świadczenia usług geodezyjnych, w związku 

z tym zwiększa się planowane wydatki w dz. 710 rozdz. 71095 § 4300 o kwotę 7 300,00 zł; 

dodatkowe środki zwiększą plan związany z zakupem pozostałych usług.  

Następnie pani Grażyna Szproch omówiła projekt autopoprawki. Poinformowała, że na 

wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie dokonuje się zmian w 

planie dotacji celowych otrzymanych z innych JST. Zmiany wynikają z podpisanych porozumień 

na pokrycie kosztów remontów budynków w których mieszkają rodziny zastępcze. Na wysokość 

dotacji wpłynęła również decyzja o nieutworzeniu kolejnej rodziny zastępczej. Zmiany w 

dochodach wpłynęły na konieczność dostosowania do nich planu wydatków. Kwota zmian 

wynosi 3 490,00 zł. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że Komisja na posiedzeniu w 

dniu 30 grudnia 2013 roku w wyniku głosowania, w którym udział wzięło 7 członków 

Komisji, powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie.  

Następnie Przewodnicząca Rady pani Iwona Bereszyńska zapytała o wnioski do 

przedstawionego projektu uchwały oraz autopoprawki. Wobec ich braku zarządziła 

glosowanie nad przyjęciem powyższej autopoprawki. W wyniku głosowania, w którym udział 

wzięło 18 radnych autopoprawka została przyjęta. Następnie zarządziła głosowanie nad  

podjęciem powyższej uchwały. 

W wyniku głosowania, w którym udział wzięło  18 radnych, uchwała Nr XXVIII/268/13 Rady 

Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 

rok 2013 (druk nr 272) została podjęta jednomyślnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu.  

 

8/5 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 – 2023 (druk nr 273).  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 30 grudnia 2013 roku Zarząd Powiatu zwrócił 

się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały. 

Autopoprawkę oraz projekt uchwały uwzględniający zmiany (druk nr 273A) radni otrzymali 

przed sesją.  

O przedstawienie autopoprawki oraz projektu uchwały poprosiła panią Grażynę Szproch – 

Skarbnika Powiatu.   

Pani Grażyna Szproch poinformowała, że zmiany w budżecie Powiatu Kościańskiego na rok 

2013 wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym 

oraz zapisane w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu 

Kościańskiego na 2013 rok wywołały potrzebę zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kościańskiego na lata 2013-2023. 

Zmiany w planie dochodów, z tego: 

 dochody bieżące - zwiększenia o 85 360,00 zł wynikają ze zmian wprowadzonych                

w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Kościańskiego na 

2013 rok (- 25 085,00 zł) oraz uchwałą Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 134/692/13                
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z dnia 3.12.2013 roku (+ 15 945,00 zł), uchwałą Zarządu Powiatu Kościańskiego                      

Nr 136/704/13 z dnia 17.12.2013 roku (+ 94 500,00 zł). 

 dochody majątkowe - zmniejszenia o 80 385,00 zł wynikają ze zmian wprowadzonych w 

projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Kościańskiego na 2013 

rok (- 80 385,00 zł). 

Zmiany w planie wydatków, w tym: 

 w zakresie wydatków bieżących - zwiększenia o 9 975,00 zł wynikają ze zmian 

wprowadzonych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu 

Kościańskiego na 2013 rok (- 105 470,00 zł) oraz uchwałą Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 

l34/692/13 z dnia 03.12.2013 roku (+ 15 945,00 zł), uchwałą Zarządu Powiatu Kościańskiego 

Nr 135/696/13 z dnia 10.12.2013 roku (+ 5 000 zł), uchwałą Zarządu Powiatu 

Kościańskiego Nr 136/704/13 z dnia 17.12.2013 roku (+ 94 500,00 zł). 

 w zakresie wydatków majątkowych - zmniejszenia o 5 000,00 zł wynikają ze zmian 

wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 135/696/13 z dnia 10.12.2013 

roku (- 5 000,00 zł). 

Następnie pani Grażyna Szproch przedstawiła projekt autopoprawki do projektu uchwały Rady 

Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 – 2023. Poinformowała, że zmiana planu 

dotacji celowych na rok 2013 wprowadzona do budżetu Powiatu Kościańskiego 

autopoprawką zgłoszoną przez Zarząd Powiatu Kościańskiego wywołała potrzebę zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 - 2023. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że Komisja na posiedzeniu w 

dniu 30 grudnia 2013 roku w wyniku głosowania, w którym udział wzięło 7 członków 

Komisji, powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie.  

Następnie Przewodnicząca Rady pani Iwona Bereszyńska zapytała o wnioski do 

przedstawionego projektu uchwały oraz autopoprawki. Wobec ich braku zarządziła 

glosowanie nad przyjęciem powyższej autopoprawki. W wyniku głosowania, w którym udział 

wzięło 18 radnych autopoprawka została przyjęta. Następnie zarządziła głosowanie nad  

podjęciem powyższej uchwały. 

W wyniku głosowania, w którym udział wzięło  18 radnych, uchwała Nr XXVIII/269/13 Rady 

Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 – 2023 (druk nr 273) 

została podjęta jednomyślnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

 

8/6 Uchwała  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kościańskiego na lata 2014 – 2025 (druk nr 266).  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 30 grudnia 2013 roku Zarząd Powiatu zwrócił 

się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały. 

Autopoprawkę oraz projekt uchwały uwzględniający zmiany (druk nr 266A) radni otrzymali 

przed sesją.  

O przedstawienie autopoprawki oraz projektu uchwały poprosiła panią Grażynę Szproch – 

Skarbnika Powiatu.   

Pani Grażyna Szproch poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu 

Kościańskiego została opracowana na lata 2014 – 2025, tj. do czasu spłaty zaplanowanych 

zobowiązań. W przygotowanym dokumencie przedstawiono planowane dochody bieżące i 

majątkowe na lata 2014 – 2025. Trudno jest jednak oszacować, jakie będą dochody w dalszej 

perspektywie. W związku z tym przyjęto niewielki ich wzrost. Przedstawiono również 

planowane wydatki bieżące i majątkowe w tym okresie, w tym wydatki na obsługę długu, 

wynagrodzenie oraz związane z funkcjonowaniem organów JST. Opisano przychody                     
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i rozchody oraz przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Zaznaczyła, że                           

w projekcie uchwały zapisano, iż traci moc dotychczas obowiązujący WPF na lata 2013 – 

2023. Następnie poinformowała, że w projekcie autopoprawki wprowadza się zmiany mające 

na celu poprawę błędów drukarskich. W Załączniku Nr 1: 

 w wierszu dotyczącym roku 2015 poprawia się błąd drukarski: Kolumna 1.2.2 Dochody                   

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w miejsce kwoty 3 800 000,00                

zł wpisuje się kwotę 3 700 000,00 zł. 

 w wierszu dotyczącym roku 2018 poprawia się błąd drukarski: Kolumna 1.2.2 Dochody z 

tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w miejsce kwoty 3 300 000,00                    

zł wpisuje się kwotę 3 800 000,00 zł. 

 w wierszu dotyczącym roku 2019 poprawia się błąd drukarski: Kolumna 1.2.2 Dochody                

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w miejsce kwoty 3 300 000,00                    

zł wpisuje się kwotę 3 800 000,00 zł. 

Natomiast w załączniku Nr 2, w przedsięwzięciu pn.: " Wymiana instalacji elektrycznej                  

i wod.-kan. w budynku przy al. Kościuszki 22 w Kościanie - Poprawa kosztów eksploatacji             

i warunków sanitarnych" poprawia się błąd drukarski w podanym okresie realizacji. 

Prawidłowy okres realizacji to lata 2008 - 2016. 

Przewodnicząca Iwona Bereszyńska poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.  

Przewodniczący Komisji pan Arkadiusz Wojciechowski poinformował, że Komisja na 

posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2013 roku w wyniku głosowania, w którym udział wzięło 12 

członków Komisji, powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednomyślnie 

pozytywnie.   

Przewodnicząca Iwona Bereszyńska poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Spraw 

Społecznych.  

Przewodnicząca Komisji pani Grażyna Weber poinformowała, że Komisja na posiedzeniu             

w dniu w dniu 19 grudnia 2013 roku  w wyniku głosowania, w którym udział wzięło 12 

członków, powyższy projekt uchwały zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie.  

Przewodnicząca Iwona Bereszyńska poprosiła o przestawienie opinii Komisji Budżetu                  

i Finansów. 

Przewodniczący Komisji pan Kazimierz Józefowski poinformował, że Komisja na 

posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2013 roku w wyniku głosowania, w którym udział wzięło 7 

członków Komisji, powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednomyślnie 

pozytywnie.  

Następnie Przewodnicząca Rady pani Iwona Bereszyńska zapytała o wnioski do 

przedstawionej autopoprawki. Wobec ich braku zarządziła głosowanie nad autopoprawką do 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 

2025. W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych autopoprawka została 

przyjęta. Następnie zarządziła głosowanie nad  podjęciem powyższej uchwały. 

W wyniku głosowania, w którym udział wzięło  18 radnych, uchwała Nr XXVIII/270/13 

Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 – 2025 (druk nr 266) została 

podjęta jednomyślnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.   
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8/7 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014 (druk 

nr 267).  

Przewodnicząca Rady pani Iwona Bereszyńska powiedziała, że projekt budżetu na rok 2014 

wraz z materiałami informacyjnymi w 14 listopada 2013 roku został przekazany przez Zarząd 

Powiatu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w celu zaopiniowania.  

Następnie poprosiła panią Grażynę Szproch – Skarbnika Powiatu o przedstawienie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.  

Pani Grażyna Szproch powiedziała, że uchwałą składu orzekającego regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014 skład orzekający Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu wyraził opinie pozytywną.  

Przewodnicząca Rady pani Iwona Bereszyńska poinformowała, że projekt budżetu na rok 

2014 po otrzymaniu Przewodnicząca przekazała wszystkim radnym. Wszystkie Komisje 

Rady: tj. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego w dniu 2 

grudnia 2013 roku oraz Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2013 

roku rozpatrywały projekt budżetu na 2014 ok. Opinie obu Komisji zostały przedłożone na 

ręce Przewodniczącej Rady i przedstawione na posiedzeniu Komisji Budżetu w dniu 10 

grudnia 2013r. Przewodnicząca Rady dodała, że pismem z dnia 11 grudnia 2013 r. przekazała 

powyższe opinie Zarządowi Powiatu. Następnie poprosiła Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego pana Arkadiusza 

Wojciechowskiego o przedstawienie opinii Komisji.   

Przewodniczący Komisji pan Arkadiusz Wojciechowski poinformował, że Komisja na 

posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2013 r. w wyniku głosowania, w którym udział wzięło 11 

członków Komisji, powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednomyślnie 

pozytywnie.   

Przewodnicząca Iwona Bereszyńska poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Spraw 

Społecznych.  

Przewodnicząca Komisji pani Grażyna Weber poinformowała, że Komisja na posiedzeniu              

w dniu w dniu 5 grudnia 2013 roku w wyniku głosowania, w którym udział wzięło 10 

członków, powyższy projekt uchwały zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie.  

Przewodnicząca Iwona Bereszyńska poprosiła o przestawienie opinii Komisji Budżetu                   

i Finansów. 

Przewodniczący Komisji pan Kazimierz Józefowski poinformował, że Komisja na 

posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2013 roku w wyniku głosowania, w którym udział wzięło 7 

członków Komisji, powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednomyślnie 

pozytywnie.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 30 grudnia 2013 r. Zarząd Powiatu przyjął 

autopoprawkę do przedłożonego wcześniej projektu uchwały. Autopoprawkę Zarządu wraz z 

projektem uchwały uwzględniającym zmiany, radni otrzymali przed sesją. Następnie 

poprosiła panią Grażynę Szproch – Skarbnika Powiatu o przedstawienie autopoprawki.  

Pani Grażyna Szproch powiedziała, że w autopoprawce przedstawione są zmiany związane z 

rozstrzygnięciem przetargu na ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenia komunikacyjne 

Powiatu Kościańskiego postępowanie to zostało rozstrzygnięte po sporządzeniu projektu 

uchwały budżetowej na  rok 2014  i zapisane wcześniej kwoty przeznaczone na te 

ubezpieczenia okazały się za małe. W związku z tym powstała konieczność zabezpieczenia w 

budżetach jednostek tych, które nie miały takiej możliwości. Wzrost rocznej składki 

ubezpieczeniowej wywołał konieczność zmian w projekcie budżetu na 2014 rok. 

Przewodnicząca Rady poprosiła pana Kazimierza Józefowskiego - Przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii Komisji.  
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Przewodniczący Komisji pan Kazimierz Józefowski poinformował, że Komisja na 

posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2013 roku w wyniku głosowania, w którym udział wzięło 7 

członków Komisji, powyższa autopoprawkę przyjęła jednomyślnie pozytywnie.   

Następnie Przewodnicząca o zabranie głosu poprosiła pana Andrzeja Jęcza – Starostę 

Kościańskiego. 

Pan Starosta w formie prezentacji multimedialnej przedstawił projekt budżetu Powiatu 

Kościańskiego na rok 2014. Poinformował, że jest to projekt, który daje całkowite 

bezpieczeństwo funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych finansowanych z 

budżetu powiatu. Tym samym daje pewność realizacji wszystkich zadań, które są powierzone 

powiatowi kościańskiemu. Starosta zaznaczył także, że jest to budżet, który pozwoli na 

wygenerowanie środków przeznaczonych na rozwój mimo tego, że skończyła się właściwie 

możliwość pozyskiwania środków finansowych na inwestycje finansowane ze środków 

pomocowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W tym projekcie udało się 

wygospodarować środki, które przeznaczone są bezpośrednio na rozwój, a więc na 

inwestycje. Ten budżet da możliwość przeprowadzenia szeregu inwestycji o wartości prawie 

8 mln złotych. Przyszłoroczne dochody powiatu wyniosą 57.791.292 złotych. Wydatki 

budżetowe zaplanowano na kwotę 60.269.328 złotych. Planowany niedobór, który wynosi 

2.478.036 milionów złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji 

komunalnych, które Zarząd, w związku z koniecznością spłaty zaciągniętych wcześniej 

zobowiązań, zaplanował na kwotę 5.000.000 złotych. Taka prognoza budżetowa jest w 

oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, podobnie jak w poprzednich latach 

całkowicie bezpieczna. Starosta zaznaczył, że mimo niełatwej, ogólnopolskiej sytuacji 

budżetowej Zarząd Powiatu Kościańskiego nie rezygnuje z inwestycji. W tym roku 

największymi inwestycjami powiatowymi była przebudowa 16 km drogi z Kościana przez 

Spytkówki, Stary Gołębin, Donatowo do granicy z Powiatem Śremskim oraz inwestycje w 

szpitalu, m.in. budowa bloku operacyjnego. W roku 2014 wydatki majątkowe, czyli 

przeznaczone na inwestycje, Zarząd Powiatu zaplanował na kwotę 7.870.613 złotych, co 

stanowi 13,06 % wydatków ogółem. Łącznie na wydatki drogowe w projekcie budżetu 

Zarząd Powiatu zaplanował kwotę 7.942.793 złotych. Kwota ta stanowi 13,18 % 

budżetowych wydatków ogółem. Na kwotę tę składają się - poza wydatkami majątkowymi, 

inwestycyjnymi, które oszacowano na 5.060.503 złotych - także wydatki na bieżące 

utrzymanie dróg, powierzchniowe utrwalenia, remonty dróg, budowę chodników. W 

przyszłym roku w ramach inwestycji drogowych planowana jest m.in. przebudowa ulicy 

Wielichowskiej w Kościanie (I etap prac), szacowana wartość zadania to kwota 2.000.000 zł 

oraz ulicy Szkolnej. Planowany jest także remont drogi Wonieść - Gniewowo. Inną 

oczekiwaną inwestycją, planowaną na przyszły rok, będzie budowa ścieżki rowerowej z 

Czempinia do Iłówca, a także ścieżki rowerowej w granicach miejscowości Darnowo. Nowej 

ścieżki rowerowej w kierunku Krzywinia doczekają się też mieszkańcy Lubinia. Powstanie 

ona w granicach miejscowości. W ciągu dwóch poprzednich lat Zarząd Powiatu 

Kościańskiego wsparł rozwój infrastruktury SP ZOZ w Kościanie kwotą ponad 6 milionów 

złotych. W 2012 roku powstały nowe oddziały chirurgii, ortopedii i traumatologii narządu 

ruchu. W roku 2013 powstały w szpitalu pomieszczenia sterylizatorni i w stanie surowym 

pomieszczenia, w których będzie blok operacyjny. Na 2014 rok Zarząd Powiatu zaplanował 

dotację dla szpitala w wysokości 2.020.000 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na dalsze 

inwestycje na bloku operacyjnym. W ramach pozostałych wydatków majątkowych 

zaplanowano wydatki i zakupy inwestycyjne w starostwie m.in. modernizację kotłowni, 

przebudowę przyłącza elektrycznego oraz wymianę rozdzielni prądu i opracowanie projektu 

technicznego na przystosowanie budynku na ul. Gostyńskiej na archiwum zakładowe - 

łącznie daje kwotę 147.110 złotych. Poza tym zaplanowano także inwestycje w Domach 

Pomocy Społecznej, m.in. remont dachu na „Domku Ogrodnika” w Jarogniewicach. Na te 
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cele zaplanowano środki w wysokości 106.880 złotych. W Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Kościanie zaplanowano remont schodów wejściowych i montaż 

podnośnika dla osób niepełnosprawnych - zabezpieczone środki własne to kwota 75.976 

złotych. Pozyskano także dotacje z PFRON - 48 tys. zł. Starosta poinformował, że Zarząd 

Powiatu w budżecie przewidział także rezerwę na wydatki inwestycyjne w wysokości prawie 

440 tys. złotych. Poza wydatkami majątkowymi, budżet przewiduje wydatki bieżące na kwotę 

52.398.715 złotych. Największą grupę wydatków stanowią wydatki na edukację. Na ten cel, 

w tym na utrzymanie i funkcjonowanie szkół, zaplanowano kwotę 20.646.457 złotych, 

(34,25% ogółu wydatków). Drugą znaczącą grupą wydatków 10.464.163 zł, stanowiących 

17,36% budżetu powiatu, to wydatki na pomoc społeczną. Zaplanowano także dotacje na 

zadania powierzone gminom i powiatom w wysokości 1.047.455 złotych. Z tych środków 

zostaną sfinansowane m.in:  bieżące utrzymanie dróg, działalność biblioteki publicznej, 

kształcenie uczniów w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego, utrzymanie dzieci w 

placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty. Ponadto 

zaplanowano 70 tys. złotych na dotacje na remonty zabytków i 60 tys. złotych z 

przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych na melioracje. Serdecznie podziękował 

państwu Radnym za bardzo aktywny udział w analizie tego budżetu oraz za wszystkie uwagi i 

wypowiedzi, które miały duży wpływ na ostateczny kształt budżetu. Pan Starosta 

podziękowania skierował do radnego pana Marcina Jurgi za zaangażowanie w pozyskiwaniu 

dotacji z PRFON.   

Prezentacja pana Starosty stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.                     

Pani Przewodnicząca Rady podziękowała Panu Staroście za szczegółowe przybliżenie 

budżetu na rok 2013. Następnie zwróciła się do radnych o wnioski i zapytania do 

przedstawionej autopoprawki. 

Radny pan Czesław Janikowski poinformował, że nie ma wniosków formalnych. Ciekawość 

została zaspokojona na komisjach, ale odniósł się do budżetu. Został on skonstruowany na 

miarę możliwości. Niepokoi go jednak to, że budżet na 2014 rok jest o ponad 2 mln zł 

mniejszy niż ten na 2013 rok, wydatki inwestycyjne są niższe o 3 mln zł a zadłużenie rośnie i 

to nie na inwestycje, ale na szeroko pojętą konsumpcję. Dodał, że mimo ogólnych uwag 

będzie opiniował budżet pozytywnie.  

Radny pan Marcin Jurga powiedział, że budżet jest skonstruowany rzetelnie, w sposób 

bezpieczny. Zarząd zaplanował inwestycje, na które trafiły środki z PFRON i z tego się 

bardzo cieszy.  

Pan Starosta Andrzej Jęcz powiedział, że nie ma takiej możliwości prawnej, by wydatki 

bieżące były wyższe niż dochody bieżące. To podstawowa zasada budżetu, stąd prosty, 

logiczny wniosek, że zobowiązania nie mogą być na wydatki bieżące, lecz wyłącznie na 

inwestycje.  

Przewodnicząca Rady pani Iwona Bereszyńska zapytała czy są jeszcze pytania? 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie nad autopoprawką do uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2014. W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych 

autopoprawka została przyjęta. Następnie zarządziła głosowanie nad  podjęciem powyższej 

uchwały. W wyniku głosowania, w którym udział wzięło  18 radnych, uchwała Nr 

XXVIII/271/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały 

budżetowej (druk nr 267) została podjęta jednomyślnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do 

niniejszego protokołu.   
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8/8 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2014 

rok (druk nr 274).   

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na 

sesję. Następnie poprosiła panią Grażynę Weber – Przewodniczącą Komisji Spraw 

Społecznych.  

Pani Grażyna Weber poinformowała, że zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 

2 Statutu Powiatu Kościańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 2708) Komisje Rady 

Powiatu działają zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Powiatu. W związku 

z powyższym Komisja Spraw Społecznych przedkłada stosowny projekt uchwały Rady 

Powiatu wraz z opracowanym planem pracy.   
Następnie Przewodnicząca rady zapytała o pytania i wnioski. Wobec ich braku zarządziła 

głosowanie nad  podjęciem powyższej uchwały. W wyniku głosowania, w którym udział 

wzięło 18 radnych, uchwała Nr XXVIII/272/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 

grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2014 

rok (druk nr 274) została podjęta jednomyślnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu.   

 

8/9 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2014 

rok (druk nr 275).  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na 

sesję. Następnie poprosiła pana Kazimierza Józefowskiego – Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów.  

Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 

2 Statutu Powiatu Kościańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 2708) Komisje Rady 

Powiatu działają zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Powiatu. W związku 

z powyższym Komisja Budżetu i Finansów przedkłada stosowny projekt uchwały Rady 

Powiatu wraz z opracowanym planem pracy.   

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała o pytania i wnioski. Wobec ich braku zarządziła 

głosowanie nad  podjęciem powyższej uchwały. W wyniku głosowania, w którym udział 

wzięło 18 radnych, uchwała Nr XXVIII/273/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 

grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2014 

rok (druk nr 275) została podjęta jednomyślnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do 

niniejszego protokołu.   

 

8/10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2014 rok (druk nr 276).  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na 

sesję. Następnie poprosiła pana Arkadiusza Wojciechowskiego – Przewodniczącego Komisji  

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. 

Przewodniczący Komisji pan Arkadiusz Wojciechowski poinformował, że zgodnie z art. 17 

ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

595 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 2 Statutu Powiatu Kościańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 

r., poz. 2708) Komisje Rady Powiatu działają zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez 

Radę Powiatu. W związku z powyższym Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 

Gospodarczego przedkłada stosowny projekt uchwały Rady Powiatu wraz z opracowanym 

planem pracy.   

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała o pytania i wnioski. Wobec ich braku zarządziła 

głosowanie nad  podjęciem powyższej uchwały. W wyniku głosowania, w którym udział 
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wzięło 18 radnych, uchwała Nr XXVIII/274/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 

grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2014 rok (druk nr 276) została podjęta 

jednomyślnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.   

 

8/11 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2014 

rok (druk nr 277).  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na 

sesję. Powiedziała, że zgodnie § 15 ust. 1 Statutu Powiatu Kościańskiego (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z 2012 r., poz. 2708) Rada Powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy. 

W związku z powyższym przedkłada do uchwalenia plan pracy Rady Powiatu Kościańskiego 

na 2014 rok.  

Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i Rozwoju Gospodarczego pana Arkadiusza Wojciechowskiego o przedstawienie opinii 

Komisji.   

Przewodniczący Komisji pan Arkadiusz Wojciechowski poinformował, że Komisja na 

posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 r. w wyniku głosowania, w którym udział wzięło 12 

członków Komisji, powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednomyślnie 

pozytywnie.   

Przewodnicząca Iwona Bereszyńska poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Spraw 

Społecznych.  

Przewodnicząca Komisji pani Grażyna Weber poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w 

dniu w dniu 19 grudnia 2013 roku w wyniku głosowania, w którym udział wzięło 12 

członków, powyższy projekt uchwały zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie.  

Przewodnicząca Iwona Bereszyńska poprosiła o przestawienie opinii Komisji Budżetu i 

Finansów. 

Przewodniczący Komisji pan Kazimierz Józefowski poinformował, że Komisja na 

posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2013 roku w wyniku głosowania, w którym udział wzięło 7 

członków Komisji, powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednomyślnie 

pozytywnie.  

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała o pytania i wnioski. Wobec ich braku zarządziła 

głosowanie nad  podjęciem powyższej uchwały. W wyniku głosowania, w którym udział 

wzięło 18 radnych, uchwała Nr XXVIII/275/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 

grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2014 rok 

(druk nr 277) została podjęta jednomyślnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.   

 

9. Wnioski i oświadczenia radnych.  

Przewodnicząca Rady poprosiła pana Starostę o zabranie głosu.  

Pan Starosta Andrzej Jęcz powiedział, że w dniu 28 grudnia 2013 roku, dzień po 95. rocznicy 

wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, w Warszawie odbyła się uroczystość 

upamiętniająca tę ważną dla Wielkopolan i wszystkich Polaków datę. Tegorocznym 

obchodom, których gospodarzem był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek 

Woźniak, patronował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.                     

W obchodach wzięli udział przedstawiciele samorządów z powiatu kościańskiego: Starosta 

Kościański Andrzej Jęcz, Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga oraz Przewodniczący 

Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz.  Do Warszawy z inicjatywy Starosty 

Kościańskiego oddać hołd bohaterom Powstania udała się także trzydziestoosobowa delegacja 

uczniów i nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kościańskiego. Uroczystości 

rozpoczęła msza święta w intencji Powstańców Wielkopolskich, którą w Bazylice 






