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Protokół Nr XXXIX/2013 
 
z XXXIX sesji Rady Powiatu Średzkiego IV kadencji, która odbyła się  
27 sierpnia 2013 roku o godz. 16.00 w świetlicy Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: 
dyrektorzy jednostek, kierownicy wydziałów, pracownicy starostwa, radca 
prawny Pan Przemysław Barczyński i przedstawiciele prasy oraz zaproszeni 
goście. 
 
Pkt 1 Otwarcie sesji 
 
XXXIX sesję Rady Powiatu Średzkiego IV kadencji, otworzyła Pani Małgorzata 
Fertała - Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego. Pani Przewodnicząca 
powitała wszystkich zebranych, a w szczególności Radnych, Pana Starostę, 
Zastępcę Burmistrza Miasta Środa Wlkp. Pana Ernesta Iwańczuka, 
Komendantów Powiatowych Policji i Straży Pożarnej, pracowników starostwa  
i jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawicieli prasy oraz mieszkańców 
powiatu. 
 
Pkt 2 Stwierdzenie prawomocności obrad 
 
Na podstawie listy obecności Pani Przewodnicząca stwierdziła,  
że w posiedzeniu bierze udział 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych uchwał i decyzji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu. 
 
Pkt 3 Przedstawienie porządku obrad 
 
W tym punkcie Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad sesji, który 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
W tym miejscu głos zabrał Pan Starosta, który zawnioskował o wycofanie  
z przygotowanego porządku obrad projektu o numerze roboczym 7 w sprawie 
przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu 
Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. udziału w nieruchomości 
zabudowanej położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Kosynierów. Starosta, 
uzasadniając wniosek powiedział: w związku z tym, że nie otrzymaliśmy 
jeszcze opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. przedmiotowej 
sprawy, proponuję wycofanie tego projektu uchwały. Natomiast, po otrzymaniu 
ww. opinii, w momencie przekształcenia SPZOZ w spółkę, kiedy zaistnieje 
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potrzeba podjęcia tej uchwały, konieczne będzie zwołanie sesji nadzwyczajnej 
albo przedstawiony zostanie ten projekt do przyjęcia podczas sesji wrześniowej. 
Starosta dodał, że zwykle UOKiK ustosunkowuje się do spraw w terminie  
14 dni, natomiast  nasza sytuacja, nieotrzymania opinii, może wynikać z okresu 
wakacyjnego.         
 
W tym miejscu Przewodnicząca przystąpiła do głosowania w sprawie wniosku 
Starosty o wycofanie projektu uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne 
użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej  
w Środzie Wlkp. udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie 
Wlkp. przy ulicy Kosynierów.   
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.  
Wyniki głosowania:                    
                                                      14 głosów „za” 
                                                        0 głosów „przeciw” 
                                                        0 głosów „wstrzymujących” 
Wniosek został przyjęty. 
 
Wobec powyższego Przewodnicząca przystąpiła do głosowania w sprawie 
zmiany porządku obrad.  
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.  
Wyniki głosowania:                    
                                                      14 głosów „za” 
                                                        0 głosów „przeciw” 
                                                                0 głosów „wstrzymujących” 
  
Porządek obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady 
został zmieniony. 
 
Pkt 4 Przyjęcie treści protokołu z obrad XXXVIII sesji 
 
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu  
z XXXVIII sesji Rady Powiatu Średzkiego, która odbyła się 25 czerwca 2013 
roku.  
 
Wobec braku propozycji poprawek Pani Przewodnicząca przystąpiła do 
głosowania przyjęcia treści protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu 
Średzkiego. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.  
Wyniki głosowania:                    
                                                      14 głosów „za” 
                                                        0 głosów „przeciw” 
                                                        0 głosów „wstrzymujących” 
Protokół został przyjęty.  
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Pkt 5 Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  
          w okresie międzysesyjnym 
 
Pani Przewodnicząca poinformowała, że reprezentowała Radę Powiatu 
Średzkiego w następujących wydarzeniach: 

- 1 sierpnia br. w uroczystych obchodach Święta Policji zorganizowanych 
przez Komendę Powiatową Policji w Środzie Wlkp., podczas którego 
wraz z Wicestarostą złożyli życzenia wszystkim pracownikom Policji 
oraz gratulacje awansowanym;  

- 3 sierpnia br. w XX - jubileuszowym koncercie osób niepełnosprawnych, 
który podsumował Tydzień Aktywności Społecznej, Tydzień Kultury 
Osób Niepełnosprawnych i był uwieńczeniem XX Festiwalu Wokalno-
Instrumentalnego Osób Niepełnosprawnych. Głównym organizatorem 
było Stowarzyszenie Pomocy „SOS” w Środzie Wlkp., a jednym ze 
współorganizatorów – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Środzie Wlkp.;    

- 18 sierpnia br. w gminnych dożynkach w Dominowie; 
- 25 sierpnia w XV Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynkach 

Wielkopolskich i prezentowanej wystawie rolniczej.    
Ponadto Przewodnicząca odczytała niżej wymienione pisma, które wpłynęły do 
Rady Powiatu: 

- od Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wyrażające negatywną 
opinię w sprawie możliwości utworzenia w Środzie Wielkopolskiej 
ośrodka egzaminowania w zakresie kategorii AM, A1, A2, A (załącznik 
nr 3 do protokołu);     

- z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, będące 
odpowiedzią na zapytanie dot. zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
na terenie powiatu średzkiego (załącznik nr 4 do protokołu ); 

- z Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie 
Wlkp., wyrażające prośbę o wsparcie finansowe Gimnazjum Zespołu 
Szkół Akademickich (załącznik nr 5 do protokołu). Przewodnicząca 
dodała, że pismo otrzymał także Starosta, który wystosował odpowiedź na 
przedmiotowe pismo (załącznik nr 6 do protokołu);   

Przewodnicząca poinformowała też, że pozostałe działania związane były  
z wykonywaniem zwykłych zadań wynikających z pełnionej funkcji. 
 
W tym momencie, o godzinie 16.20 na salę obrad wszedł radny Pan Piotr 
Piekarski – od tej chwili w obradach uczestniczy 15 radnych.  
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Pkt 6 Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami  
 
Sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej z działalności Zarządu 
Powiatu oraz przedsięwzięć zrealizowanych przez jednostki i wydziały 
Starostwa w okresie międzysesyjnym złożył Starosta Pan Tomasz Pawlicki.  
 
Decyzje Zarządu Powiatu 
W związku z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. 
wniosku  o dofinansowanie projektu pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń  
w zakresie kształcenia ustawicznego”, Zarząd Powiatu udzielił Pani Anecie 
Kłopot – Warteckiej Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie 
Wielkopolskiej upoważnienia do składania w imieniu Powiatu Średzkiego 
oświadczeń woli, związanych z realizacją ww. projektu i dokonaniem jego 
rozliczenia.  
W dniu 06.08.2013 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  - Narodowa 
Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, podpisała z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Środzie Wielkopolskiej umowę finansową na realizację 
projektu mobilności pod nazwą: Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie 
kształcenia ustawicznego. Realizatorem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy  
w Środzie Wlkp., zaś partnerami w projekcie są: Starostwo Powiatowe  
w Środzie Wlkp., Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.  PUP w Koninie, 
Starostwo Powiatowe w Koninie, Fundacja Gospodarcza Pro Europa oraz 
CESIE  European Centre of Studies and Initiatives z Włoch. W ramach projektu 
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.  pozyskał kwotę  56  160 Euro. Środki 
zostaną przeznaczone na organizację dwóch wizyt studyjnych we Włoszech dla 
24 osób, wyłonionych wśród partnerów w drodze rekrutacji. Projekt zakłada 
wymianę doświadczeń między polskimi i włoskimi instytucjami, które 
bezpośrednio czy pośrednio zajmują się kwestią kształcenia ustawicznego.  
Głównym celem projektu jest znalezienie nowych rozwiązań, które pozwolą na 
skuteczną współpracę służb zatrudnienia, placówek kształcenia ustawicznego  
i pracodawców. Projekt trwać będzie od 1 września 2013 do 31 lipca 2014. 
 
Na ogłoszony przez Zarząd Powiatu Średzkiego otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego” wpłynęła jedna oferta – złożona przez 
Stowarzyszenie Pomocy „SOS” w Środzie Wlkp., która została oceniona 
pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną 
Komisję Konkursową. Zarząd uwzględniając rekomendację Komisji 
Konkursowej, postanowił przyznać – ze środków PFRON-u, dotację w kwocie 
27.000 złotych Stowarzyszeniu Pomocy „SOS” w Środzie Wlkp.  
 
W związku z uzyskaniem przez Powiat Średzki dofinansowania na realizację ze 
środków EFS, projektu konkursowego pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu 
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średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli ", Zarząd udzielił 
upoważnienia Pani Alinie Matuszak, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu 
Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji i finansowego rozliczenia  
ww. projektu. Przypomnę Wysokiej Radzie, że w czerwcu br. Rada Powiatu 
Średzkiego zatwierdziła realizację przedmiotowego projektu. Projekt jest w 100% 
finansowany ze środków przekazywanych w postaci zaliczek przez Instytucję 
Pośredniczącą i nie ma konieczności zagwarantowania środków finansowych  
w budżecie Powiatu.  
 
Na wniosek  Dyrektora ZSR w Środzie Wlkp. Zarząd wydał  decyzję 
o wygaśnięciu  trwałego zarządu  działką o pow. 1,2305 ha  położoną w Środzie 
Wlkp. przy ulicy Kosynierów, zabudowaną budynkiem byłego internatu szkoły -  
ze względu na jej zbędność dla zadań statutowych szkoły. Część pomieszczeń  
w budynku byłego internatu objęta jest umowami najmu, które zgodnie z 
zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami rozwiązują się z mocy prawa, 
po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia 
upływa na koniec października br. 
 
Dyrektor SP ZOZ w Środzie Wlkp. złożył wniosek do Zarządu Powiatu z prośbą 
o przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony działki  
w stosunku do której wygasł trwały zarząd,  zabudowanej budynkiem byłego 
internatu ZSR. Dyrektor planuje w budynku byłego internatu  prowadzić 
działalność leczniczą w zakresie opieki długoterminowej dla pacjentów  
w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zarząd po rozpatrzeniu 
sprawy postanowił przychylić się do wniosku Dyrektora i przekazać część 
przedmiotowej nieruchomości (około 60%) nie objętej umowami najmu  
w nieodpłatne użytkowanie  na rzecz SPZOZ w Środzie Wlkp. 
W związku z powyższym Radzie został przedstawiony stosowny projekt 
uchwały w przedmiotowej sprawie.  
 
Ustalone na dzień 19 lipca 2013 roku drugie przetargi ustne nieograniczone na 
sprzedaż: 
- 4 działek zabudowanych budynkami gospodarczymi byłego Gospodarstwa 
Pomocniczego położonych w Kijewie o łącznej powierzchni 1,7078 ha wraz  
z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki o powierzchni 
0,3049 ha zapewniającej dostęp do drogi publicznej oraz  
- 2 działek niezabudowanych ( przeznaczonych w oparciu o decyzję  
o warunkach zabudowy na cele związane z działalnością Usług Komunalnych)  
o powierzchni 1,5012 ha, położonych w  Kijewie  
zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium. 
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Zarząd postanowił ogłosić pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
3 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 14,3671 ha położonych  
w Kijewie na rzecz jednego nabywcy, przeznaczonych pod działalność 
gospodarczą. Zarząd ustalił  cenę wywoławczą na kwotę 3.000.000 zł, wadium 
na kwotę 300.000 zł. Do ceny uzyskanej  w przetargu zostanie doliczony 23 % 
VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 22  listopada 2013 roku o godz. 1100 . 
 
Remonty drogowe 
W lipcu br. dokonano odbioru końcowego robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: 
Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej Nr 3767P w m. Dębiczek.  
Zakres zamówienia obejmował wykonanie robót polegających na podwójnym 
powierzchniowym utrwaleniu istniejącej nawierzchni jezdni emulsją asfaltową  
i grysami kamiennymi na odcinku o długości 1,400 km.  
Wykonawca robót: Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski 

 Kijewo 36B, 63 – 000 Środa Wlkp. 
Wartość zamówienia brutto: 161 147,40 zł 
 
W lipcu br. dokonano również odbioru końcowego robót na zadaniu 
inwestycyjnym pn.: Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej Nr 3771P 
Gablin – Zdziechowice. Zakres zamówienia obejmował wykonanie robót 
polegających na pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu istniejącej 
nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na odcinku  
o długości 1,100 km.  
Wykonawca robót: Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski 

 Kijewo 36B, 63 – 000 Środa Wlkp. 
Wartość zamówienia brutto: 43 972,50 zł 
 
W sierpniu br. dokonano odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem 
rekonstrukcji promu na rzece Warcie w m. Dębno, w ciągu drogi powiatowej Nr 
2907 P Kozubiec – Mieszków. Zakres prac remontowych obejmował wymianę 
poszycia dna, którego ubytki przekraczały dopuszczalne wartości, naprawiono 
nadburcie wraz z usztywnieniami na lewej i prawej burcie z częściową wymianą 
węzłówek oraz naprawą pokładu w rejonie nadburcia, naprawiono również 
klapy dojazdowe, a także wyposażono prom w sprzęt nawigacyjny. 
Realizacja przedmiotowego zadania była konieczna w celu dokonania przez 
Inspektora Polskiego Rejestru Statków przeglądu promu i wydania Orzeczenia 
Technicznego oraz przedłużenia terminu ważności Uproszczonego Świadectwa 
Zdolności Żeglugowej przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.: 
Wykonawca robót: 
PUPH „CZAJKOWSKI” Janusz Czajkowski 
ul. Pogodna 9, 64 – 700 Czarnków 
Wartość remontu promu brutto: 39 876,60 zł  
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Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo obywateli 
1. W dniu 27 czerwca br. Wojewoda Wielkopolski zorganizował trening 
systemu ostrzegania i alarmowania oraz stałego dyżuru. W treningu 
uczestniczyły elementy tego systemu z terenu naszego powiatu w tym Starostwo 
Powiatowe. Celem treningu jest doskonalenie procedur ostrzegania  
i alarmowania ludności o grożącym niebezpieczeństwie oraz sprawnego 
przekazu decyzji pomiędzy organami samorządu terytorialnego a administracją 
państwową.    
 
2. W związku z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju, organy samorządu 
terytorialnego zobowiązane są do opracowania nowych planów obrony 
cywilnej. Powiat Średzki opracował „Plan obrony cywilnej Powiatu 
Średzkiego” i uzgodnił go w dniu 25 czerwca br. z Wojewodą Wielkopolskim. 
Należy podkreślić, że Nasz Powiat uzgodnił  z swój plan jako jeden  
z pierwszych w województwie wielkopolskim. Plan obrony cywilnej definiuje 
katalog zagrożeń jakie mogą wystąpić na danym terenie oraz określa procedury 
postępowania w sytuacjach kryzysowych  w okresie zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i wojny. Plany obrony cywilnej także  sporządzają  gminy, które  
uzgadnia  Starosta. 
 
3. W dniu 10 lipca br. z inicjatywy Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Środzie Wlkp. odbyła się narada robocza służb dyżurnych 
związanych z bezpieczeństwem publicznym. W naradzie uczestniczyli 
przedstawiciele organizatora, Komendy Powiatowej Policji, Pogotowia 
Ratunkowego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Celem 
narady jest zacieśnienie współpracy poszczególnych służb oraz doskonalenie 
systemu wymiany informacji pomiędzy służbami ratowniczymi.   
 
4. W dniu 9 sierpnia br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
w Środzie Wlkp. wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Śremie zorganizowała na Jeziorze Średzkim ćwiczenie taktyczno-bojowe  
z zakresu ratownictwa wodnego pk. – ŚRODA WLKP. 2013. W ćwiczeniu 
udział wzięli strażacy Komend Powiatowych Straży pożarnej, członkowie 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Pogotowia 
Ratunkowego. Celem ćwiczenia było doskonalenie działania i współdziałania 
różnych służb ratowniczych w przypadku zdarzeń na akwenie wodnym. 
Wzmagania służb ratowniczych obserwowałem osobiście wraz z Zastępcą 
Burmistrza, Wójtami Gmin, Komendantem Powiatowym Policji i Z-cą 
Komendanta Straży Miejskiej. W celu ułatwienia działań ratowniczych na 
Jeziorze Średzkim, od strony ulicy Nekielskiej  został zbudowany punkt 
wodowania łodzi ratowniczych.  
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Ochrona środowiska 
 
Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że  do dnia 21 sierpnia br. do tut. 
Starostwa wpłynęło 55 wniosków o udział w realizacji przedsięwzięcia  
dot. usuwania wyrobów zawierających azbest: 
gm. Środa Wlkp. – 17 wniosków,  
gm. Dominowo – 7 wniosków,  
gm. Krzykosy – 10 wniosków, 
gm. Nowe Miasto – 10 wniosków, 
gm. Zaniemyśl – 11 wniosków. 
Pierwsze prace polegające na demontażu i unieszkodliwianiu wyrobów 
azbestowych na terenie naszego powiatu zostały przeprowadzone w dniach  
29-31 lipca 2013 r., następne przeprowadzono w drugiej połowie sierpnia. 
Wnioski o udział w przedsięwzięciu można składać do końca sierpnia br. 
 
 
Polityka Społeczna  
W ramach akcji „Oddaj krew w środę w Środzie” od 19 czerwca 2013 r. do  
14 sierpnia 2013 r. krew oddało w sumie 273 krwiodawców. Łącznie zebrano 
ponad 120 litrów krwi. 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. rozpoczęło realizację 
projektu systemowego pn. „Przyjazne środowisko – szansą na integrację 
społeczną w powiecie średzkim” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach ww. 
projektu w dniach od 29 lipca 2013 r. do 03 sierpnia 2013 r. odbył się  Tydzień 
Aktywności Społecznej "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu".  
Imprezie towarzyszył Tydzień Kultury Osób Niepełnosprawnych połączony  
z jubileuszowym XX Festiwalem Wokalno - Instrumentalnym Osób 
Niepełnosprawnych. Impreza miała na celu pobudzenie aktywności społecznej 
mieszkańców naszego powiatu do działań w zakresie przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu. W trakcie trwania Tygodnia Aktywności Społecznej 
odbyło się wiele imprez plenerowych, koncert Dariusza Łacha pt. "Wieczór 
bluesa" oraz koncert niepełnosprawnych artystów oraz występ Moniki 
Kuszyńskiej z zespołem. Mieszkańcy naszego powiatu mieli okazję poznać 
organizacje pozarządowe działające w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu. Członkowie Klubu Wolontariusza "Ja też pomagam" działającego 
w ramach ww. projektu promowali ideę wolontariatu. 
Głównym organizatorem Tygodnia Kultury Osób Niepełnosprawnych było 
Stowarzyszenie Pomocy "SOS", ważnym partnerem w realizacji 
przedsięwzięcia był Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. 
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Edukacja, Kultura i Sport 
13 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym wręczyłem akty nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego Pani Agacie Siateckiej z Zespołu Szkół Zawodowych 
im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. oraz Pani Ewelinie Zawielak z Zespołu 
Szkół Rolniczych im. J.H. Dąbrowskiego w Środzie Wlkp. 
 
Promocja Powiatu  
Projekt "Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy 
system doskonalenia nauczycieli" otrzymał dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", działanie  
3.5 "Kompleksowe wspomaganie szkół".  
Projekt zakłada wdrożenie pilotażowego modelu doskonalenia nauczycieli  
z terenu powiatu średzkiego, w którym proces wspomagania będzie blisko 
szkoły, nakierowany na jej potrzeby, pomoże nauczycielom i dyrektorom  
w przygotowaniu się do realizacji polityki edukacyjnej państwa oraz 
wykorzystaniu w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w procesie 
doskonalenia zawodowego. Celem głównym projektu jest poprawa jakości 
systemu doskonalenia nauczycieli spójnego z rozwojem szkół i przedszkoli  
w powiecie średzkim poprzez objęcie 15 placówek pilotażowym programem 
wspomagania w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.. 
Projekt będzie realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  
w Środzie Wlkp. Uczestnikami projektu będzie 100 nauczycieli (w tym 15 
dyrektorów) z 15 placówek oświatowych na terenie powiatu średzkiego  
(13 szkół i 2 przedszkoli). Głównymi działaniami, które zostaną podjęte  
w ramach realizacji projektu będzie przeprowadzenie procesu wspomagania  
w placówkach, doskonalenie pracy nauczycieli poprzez udział w warsztatach 
grupowych i konsultacjach z ekspertami, indywidualne konsultacje ze 
Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji, prowadzenie lokalnych sieci 
współpracy i samokształcenia oraz opracowanie Powiatowego Programu 
Wspomagania.  
Łączna wartość projektu to: 358 263,97 PLN.  
Okres realizacji projektu - od 1 sierpnia 2013 roku do 31 lipca 2015 roku. 
 
Bezrobocie w Powiecie  
Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż stopa bezrobocia w powiecie średzkim 
według GUS za czerwiec 2013 wynosiła 15 %, dla województwa 9,7%, a dla 
kraju 13,2%.  
Na koniec lipca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 3442 osób  
i zmniejszyła się o 29 osób w stosunku do liczby bezrobotnych 
zarejestrowanych w PUP na koniec czerwca 2013r. 
Ponadto informuję, że: 
1) od  25 czerwca 2013 r. staże rozpoczęło 89 osób bezrobotnych. 
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2) od 1 stycznia do 21 sierpnia br. do PUP o udzielenie jednorazowo środków na 
podjęcie działalności gospodarczej: wpłynęło 70 wniosków w tym 59 wniosków 
rozpatrzono pozytywnie, a 11 wniosków rozpatrzono negatywnie oraz 
podpisano 58 umów. 
3) od 2 kwietnia do 21 sierpnia br. do PUP o udzielenie refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 
wpłynęło 30 wniosków, w tym: 
25 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 
1 wniosek rozpatrzono negatywnie, 
1 wniosek oczekujący na opinię komisji, 
1 wnioskodawcę wezwano do uzupełnienia wniosku, 
2 rezygnacje, 
w sumie podpisano 24 umów. 
4) zakończyło się szkolenie grupowe trwające od 08.07.2013 do 24.07.2013 r. 
kurs wizażu i stylizacja paznokci - dla 10 osób bezrobotnych. Ilość godzin 100. 
5) rozpoczęło się szkolenie indywidualne trwające od 08.08.2013 do 
06.09.2013r. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG - 
135. Ilość godzin 145. 
6) zakończyły się szkolenia indywidualne trwające: 
 - od 06.07.2013 do 09.07.2013r. Kurs masaży orientalnych i ajurwedyjskich. 
Ilość godzin 40  
- od 05.07.2013 do 31.07.2013r. Kurs spawania blach i rur spoinami 
pachwinowymi metodą MAG - 135. Ilość godzin 145. 
 
Konwent Starostów  
W dniu 5 lipca br. odbyło się posiedzenie Konwentu Starostów Województwa 
Wielkopolskiego w Szamotułach, w którym osobiście uczestniczyłem.  
 
Program posiedzenia obejmował: 
- omówienie nowej perspektywy finansowej UE 2014 -2020 – możliwości 
eliminacji finansowania remontów i modernizacji dróg powiatowych, 
- omówienie sytuacji w związku z zawetowaniem przez Prezydenta RP 
obywatelskiej ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych 
- informację na temat projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego 
„eSzkoła Wielkopolska -Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” 
- sprawy bieżące Konwentu, które przedstawił Lech Janicki, Przewodniczący 
Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego, Starosta Ostrzeszowski, 
w tym omówiono również: 
a) informacje dotyczące nowego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia 
odnośnie transportu sanitarnego oraz lekarzy, 
b) Centra Kształcenia Praktycznego, 
c) problem z pełnieniem całodobowych dyżurów przez apteki w małych 
miejscowościach, 
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d) plany transportowe – ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, 
e) nowe standardy postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii  
i intensywnej terapii, 
- informację o działaniach Związku Powiatów Polskich, którą przedstawił Jan 
Grabkowski, Wiceprezes Zarządu ZPP, Starosta Poznański, 
- temat zakupów grupowych dla szpitali i zarządzanie ryzykiem 
ubezpieczeniowym w jednostkach samorządu terytorialnego  
 
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze  
W dniu 19 lipca 2013 r.. został ogłoszony nabór na stanowisko Podinspektora  
w Wydziale Komunikacji i Transportu. Kandydaci mogli składać oferty pracy 
do dnia  29 lipca 2013 r.  
W odpowiedzi na ogłoszenie na ww. wolne stanowisko  przesłało dwudziestu 
kandydatów, z czego dziewiętnastu spełniło podstawowe wymogi formalne 
stawiane kandydatom na ww. stanowisko. W rozmowach kwalifikacyjnych 
uczestniczyło 16 kandydatów (3 zrezygnowało).     
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na ww. stanowisko została 
zatrudniona, od dnia 26 sierpnia 2013 r., Pani Anna Wojciechowska.  
 
Na koniec swojego sprawozdania Starosta podziękował pracownikom Starostwa 
za udział oraz zaangażowanie w organizację XV Dożynek Wojewódzko-
Archidiecezjalnych, które odbyły się w Środzie Wlkp. Starosta dodał, że 
organizacja dożynek została wysoko oceniona.      
 
Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Staroście za złożone sprawozdanie, 
następnie zapytała, czy ktoś ma pytania do przedstawionych informacji.  
O udzielenie głosu poprosił radny Pan Antoni Ochowiak, który powiedział:  
z informacji Pana Starosty dowiedzieliśmy się o uruchomieniu projektu dot. 
wsparcia rozwoju szkół z powiatu średzkiego. Radny zapytał: czy mapa szkół 
objętych projektem rozkłada się równomiernie, czy ogranicza się do szkół  
z terenu Gminy Środa Wielkopolska?    
Odpowiedzi udzielił Pan Wicestarosta: mapa rozkłada się według pewnych 
określonych kryteriów. W pierwszej kolejności pilotażem objęte zostały szkoły 
mniejsze, które potrzebują większego wsparcia. Nie są to szkoły jedynie z 
terenu Gminy Środa Wlkp., są to szkoły ze wszystkich gmin powiatu. 
Wicestarosta dodał, że jeśli Pan radny jest zainteresowany szczegółowymi 
danymi, może przygotować je Pani Dyrektor Matuszak. 
Pani Przewodnicząca w uzupełnieniu powyższej odpowiedzi dodała, że Pani 
Dyrektor wystąpiła do wszystkich szkół z terenu powiatu średzkiego. Natomiast 
w projekcie uczestniczą te szkoły, które wyraziły akceptację oraz chęć 
współpracy.      
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Pkt 7  Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie   
 
Pierwszym głosowanym projektem był projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Średzkiego na lata 2013 – 2025. 
Wobec braku wątpliwości co do treści tego projektu przystąpiono do 
głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Wyniki głosowania: 
                                   15 głosów „za” 
                                     0 głosów „przeciw” 
                                     0 głosów „wstrzymujących” 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIX/224/2013 stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Następnym głosowanym projektem był projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok  
W związku z tym, że nie zgłoszono pytań do projektu Pani Przewodnicząca 
przystąpiła do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.  
Wyniki głosowania: 
                                   15 głosów „za” 
                                     0 głosów „przeciw” 
                                     0 głosów „wstrzymujących” 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIX/225/2013 stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Kolejnym głosowanym projektem był projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl” w ramach programu wieloletniego 
pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. 
Wobec braku wątpliwości co do treści tego projektu przystąpiono do 
głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.  
Wyniki głosowania: 
                                   15 głosów „za” 
                                     0 głosów „przeciw” 
                                     0 głosów „wstrzymujących” 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIX/226/2013 stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Następnym głosowanym projektem był projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto – 
droga krajowa nr 11 – droga woj. nr 436 w m. Komorze”  w ramach programu 



 13

wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – 
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. 
W tym miejscu Pani Przewodnicząca powiedziała, że w treści uzasadnienia do 
projektu zostało dodane zdanie w brzmieniu: „W ramach przebudowy drogi 
powiatowej Nr 3739P zostanie pobudowana nowa ścieżka rowerowa na odcinku 
od drogi krajowej Nr 11 do drogi wojewódzkiej Nr 436” – zgodnie z wnioskiem 
zgłoszonym przez radnego Pana Pawła Łukaszewskiego podczas wspólnego 
posiedzenia komisji.  
 
W związku z tym, iż nie zgłoszono pytań, uwag ani wątpliwości do powyższego 
projektu uchwały, Pani Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.   
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.  
Wyniki głosowania: 

     15 głosów „za” 
                                     0 głosów „przeciw” 
                                     0 głosów „wstrzymujących” 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIX/227/2013 stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Piątym głosowanym projektem był projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do 
Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu 
południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Turystyka  
i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja  
i informacja turystyczna. 
Wobec braku wątpliwości co do treści tego projektu przystąpiono do 
głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.  
Wyniki głosowania: 
                                   14 głosów „za” 
                                     1 głos „przeciw” 
                                     0 głosów „wstrzymujących” 
Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIX/228/2013 stanowi załącznik  
nr 11 do protokołu. 
 
Następnym projektem oddanym pod głosowanie był projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Środzie Wlkp. W związku z tym, iż nie zgłoszono pytań do tego 
projektu Pani Przewodnicząca przystąpiła do głosowania. W głosowaniu udział 
wzięło 15 radnych.  
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Wyniki głosowania: 
                                 14 głosów „za” 
                                   0 głosów „przeciw” 
                                   1 głos „wstrzymujący” 
Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIX/229/2013 stanowi załącznik  
nr 12 do protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem opinii  
w sprawie oceny dorobku zawodowego dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej Pani Emilii 
Ostrowskiej.  
 
W tym miejscu głos zabrała radna Pani Anna Zimoch, która powiedziała: 
chciałam zapytać o zmianę, która miała się pojawić w tym projekcie. 
 
Następnie głos zabrał radny Pan Marcin Bednarz, który rzekł: wspólnie z Panem 
Mecenasem ustaliliśmy następującą propozycję zmiany tytułu projektu opinii 
na: Opinia Rady Powiatu Średzkiego w sprawie wyrażenia uznania dla dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie 
Wielkopolskiej Pani Emilii Ostrowskiej.  
 
W tym momencie Przewodnicząca zwróciła się do Mecenasa Barczyńskiego ze 
słowami: ponieważ jest to korekta autorska, wnioskodawcy projektu, konieczne 
jest jej przegłosowanie? 
 
Mecenas odpowiedział: powinna zostać przegłosowana. Dalej mówił: zmiana 
wynikała z tego, że sformułowanie „ocena dorobku zawodowego”, dotykało  
o przepisy dające kompetencje do oceniania pracy zawodowej, i takie 
kompetencje wypływają nie ze  Statutu, tylko przepisów oświatowych. Treść 
opinii wraża uznanie za osiągnięcia w trakcie wykonywania obowiązków 
dyrektora liceum ogólnokształcącego - stąd sugestia, by sformułowanie „oceny 
dorobku zawodowego dyrektor” zmienić na: „wyrażenia uznania dla dyrektor”.   
 
Pani Przewodnicząca podziękowała Mecenasowi, następnie przystąpiła do 
głosowania w sprawie zaproponowanej przez radnego Pana Marcina Bednarza 
zmiany w tytule projektu opinii. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 
Wyniki głosowania: 
                                   9 głosów „za” 
                                   2 głosy „przeciw” 
                                   0 głosów „wstrzymujących” 
Czterech radnych nie brało udziału w głosowaniu. 
Propozycja zmiany została przyjęta – tytuł projektu opinii został zmieniony.  
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Przewodnicząca spytała, czy ktoś jeszcze zgłasza pytania dotyczące projektu 
opinii – głos zabrał radny Pan Antoni Ochowiak. Radny powiedział: zgadzam 
się z projektem opinii, natomiast uważam, że jej treść niekoniecznie musi 
zawierać zdanie, tj. „Trudno wyobrazić sobie jak dzisiaj mogłoby wyglądać 
Liceum gdyby dyrektorem tej placówki nie była Pani Emilia Ostrowska.”. 
Gdyby tego zdania nie było, myślę, że treść opinii nie uległaby znaczącej 
zmianie. Sądzę, że nie jesteśmy osobami, które mają sobie pewne rzeczy 
wyobrażać.  
 
Pani Przewodnicząca przyjmując wniosek radnego, poddała go pod głosowanie, 
którego wynik przedstawia się następująco: 

    8 głosów „za” 
                                   0 głosów „przeciw” 
                                   0 głosów „wstrzymujących” 
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Siedmiu radnych nie brało udziału  
w głosowaniu. Propozycja zmiany treści opinii została przyjęta.  
 
Wobec braku więcej pytań, uwag i korekt do projektu Przewodnicząca 
przystąpiła do głosowania nad projektem opinii, uwzględniając powyższe 
zmiany. W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Wyniki głosowania: 
                                   7 głosów „za” 
                                   1 głosy „przeciw” 
                                   1 głos „wstrzymujący” 
Sześciu radnych nie brało udziału w głosowaniu. 
Opinia Rady Powiatu Średzkiego w sprawie wyrażenia uznania dla dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie 
Wielkopolskiej Pani Emilii Ostrowskiej została przyjęta - załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
W tym momencie Pani Przewodnicząca powiedziała: mam prośbę, ponieważ 
opinia podjęta przez Radę Powiatu Średzkiego zostanie przekazana Pani 
Dyrektor na spotkaniu w dniu 2 września br. podczas rozpoczęcia roku 
szkolnego - z uwagi na swoje obowiązki zawodowe, nie mogę wziąć udziału  
w tym spotkaniu. Dlatego poproszę autora treści opinii członka zarządu  
i radnego Pana Marcina Bednarza o przekazanie opinii Pani Dyrektor - radny 
wyraził zgodę.      
 
Wobec wyczerpania punktu 7. porządku obrad, Przewodnicząca przystąpiła do 
realizacji kolejnego.  
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Pkt 8 Wolne głosy i wnioski 
 
Głos zabrał radny Pan Janusz Jaskuła. Radny w imieniu swoim oraz 
mieszkańców Dębiczka wyraził podziękowanie za przeprowadzony remont 
drogi powiatowej Nr 3767P. Radny Jaskuła podziękował Panom Starostom, 
Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych Krzysztofowi Bąkowskiemu, 
Panu Burmistrzowi oraz Panu Krzysztofowi Kukulskiemu z firmy wykonującej. 
 
Przewodnicząca podziękowała radnemu za sympatyczny głos, następnie na 
zakończenie  zaprosiła radnych do uczestnictwa w Dożynkach gminno-
powiatowych i Święcie chleba, które odbędą się 1 września br. w Zaniemyślu. 
Przewodnicząca dodała: zaproszenie przekazane jest dość późno, ale z uwagi na 
to, że byliśmy uczestnikami Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek 
Wielkopolskich w Środzie Wlkp., dożynki gminno-powiatowe będą miały 
skromny wydźwięk, niemniej jednak serdecznie Państwa zapraszam. 
Przewodnicząca zaprosiła także radnych do udziału w uroczystej sesji Rady 
Powiatu Średzkiego oraz imprezach i spotkaniach, które odbędą się w ramach 
odchodów Dni Powiatu Średzkiego w dniach 13 – 15 września br.   
 
Pkt 9  Zamknięcie sesji 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady, podziękowała 
wszystkim za przybycie, po czym o godz. 16.55 zamknęła XXXIX sesję Rady 
Powiatu Średzkiego.  
 
 
Protokołowała:                                                                Przewodnicząca Rady  
Magdalena Szymanowska 
Podinspektor w Biurze Rady                                       /-/ mgr Małgorzata Fertała 
 
Na XXXIX sesji radni otrzymali: 
 

1. Dane statystyczne dotyczące poziomu bezrobocia w Powiecie Średzkim. 
2. Zaproszenia na: 

- Dożynki gminno-powiatowe w Zaniemyślu, 
- Uroczystą sesję Rady Powiatu Średzkiego wraz z programem Dni 

Powiatu Średzkiego.  
 
 
 


