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PROTOKÓŁ NR XVII/04 
 
z XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 18 maja 2004 r. w sali 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 
17.25. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
1. Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Pan Edward 
Strzymiński. Powitał wszystkich radnych przybyłych na sesję, Pana Starostę, członków 
Zarządu oraz pracowników Starostwa. Stwierdził, że na 19 radnych w sesji uczestniczy 19 
radnych, co stanowi więcej niż połowę ogólnej liczby radnych i zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu 
Powiatu Kościańskiego podejmowane uchwały będą prawomocne. Lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
   
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i 
miejscu posiedzenia XVII sesji otrzymali porządek obrad, projekt uchwały i materiały 
związane z problematyką posiedzenia. Poinformował również, że posiedzenie odbywa się na 
wniosek Zarządu Powiatu Kościańskiego, który w dniu 12 maja 2004 roku, na podstawie § 21 
pkt 2 Statutu Powiatu Kościańskiego, poprosił o zwołanie sesji Rady Powiatu Kościańskiego. 
W piśmie napisano, że zasadność pilnego zwołania sesji wynika z potrzeby dokonania 
niezwłocznie zmian w Uchwale Nr XIV/131/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17 
lutego 2004 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok. Na podstawie 
ustaleń z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie koszty dotyczące 
pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadań mających na celu rozbudowę sieci dróg 
powiatowych finansowane będą ze środków własnych powiatu i nie są zaliczane do kosztów 
kwalifikowanych refundowanych z programu SAPARD. W Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym nadzór inwestorski był przewidziany jako wydatek kwalifikowany 
podlegający w połowie dofinansowaniu z programu SAPARD.  W związku z powyższym 
zachodzi pilna potrzeba wprowadzenia niezbędnych korekt. Przychylając się do powyższego 
wniosku zwołał XVII sesję Rady Powiatu Kościańskiego. Następnie zapytał o głosy i wnioski 
związane z przedstawionym porządkiem obrad. Nie było, więc zaproponował przystąpić do 
realizacji porządku obrad obejmującego: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 
2004 rok. 

4. Wnioski i oświadczenia radnych. 
5.  Zakończenie sesji. 
 
3. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 
2004 rok. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w 
sprawie zmiany uchwały nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu 
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powiatu kościańskiego na 2004 rok radni otrzymali w materiałach do sesji. Następnie poprosił 
o przedstawienie powyższego projektu uchwały. 
Starosta powiedział, że w chwili obecnej Zarząd jest na końcówce uzgodnień z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związanych z realizacją trzech przedsięwzięć, 
które będą współfinansowane poprzez środki programu SAPARD. Przyjętą przez ten program 
zasadą jest zasada otrzymania wsparcia finansowego w wysokości 50 % kosztów 
kwalifikowanych. Prośba zwołania dzisiejszej sesji dotyczy właśnie kosztów 
kwalifikowanych. W ostatnie fazie uzgodnień Zarząd otrzymał informację, że koszty 
dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadań mających na celu rozbudowę 
sieci dróg powiatowych finansowane będą z środków własnych powiatu i nie są zaliczane do 
kosztów kwalifikowanych refundowanych z programu SAPARD. Sprawa ta od początku 
budziła wiele wątpliwości. W otrzymanych materiałach było stanowisko, że koszty związane 
z nadzorem inwestorskim będą uznawane jako koszty kwalifikowane. Ostatecznie po 
uzgodnieniach, prawdopodobnie z Centralą, Zarząd otrzymał na piśmie stanowisko, iż koszty 
te nie są kosztami kwalifikowanymi.  W związku z tym zachodzi konieczność dokonania 
pewnych przesunięć w uchwale budżetowej na ten rok oraz w załączniku do uchwały 
określającym zadania inwestycyjne realizowane w tym roku. W związku z tymi 
uzgodnieniami i ostatecznym stanowiskiem programu SAPARD Zarząd przedstawia projekt 
uchwały, w którym zmiana polega na przesunięciu kwoty 11.500 zł. Jest to 50 % kosztów 
zaplanowanych na nadzór inwestorski na trzy zadania, które będą realizowane w tym roku we 
współdziałaniu z programem SAPARD. Koszty te przesunięte są na stronę budżetu powiatu. 
Koszty inwestorskie będą pokryte w całości w kwocie 23.000 zł z budżetu powiatu. Zarząd 
Powiatu proponuje, aby niedobór środków własnych powiatu pokryć z rezerwy na zadania 
inwestycyjne na drogach powiatowych. W takim kształcie przygotowano projekt uchwały. 
Następnie w imieniu Zarządu poprosił radnych o podjęcie uchwały i przyjęcie 
zaproponowanych zmian. Zaznaczył, że jest to specyfika wszystkich programów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wszystkie sprawy związane z 
ustaleniami finansowymi nie zawsze są do końca jednoznaczne. Z doświadczeń innych 
samorządów wynika, że pewne korekty są konieczne. Korekta może zostać wprowadzona 
poprzez zmianę uchwały budżetowej. Jest to, więc wyłączna kompetencja Rady Powiatu i 
Zarząd Powiatu nie ma uprawnień do dokonania tej zmiany. Dlatego przygotowano ten 
projekt uchwały. Po jej podjęciu w dniu 19 maja 2004 roku wszystkie dokumenty zostaną 
przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu i w 
najbliższych dniach zostanie podpisana ostateczna umowa. Pozwoli to na uruchomienie 
całego procesu wykonawczego. Przypomniał, że zostały zakończone wszystkie procedury 
przetargowe oraz zostały podpisane umowy z wykonawcą tych zadań. Przed ostatecznym 
rozpoczęciem prac budowlanych musi być podpisana umowa związana z programem 
SAPARD. Dodał, że program SAPARD refinansuje przedsięwzięcia, które nie są rozpoczęte. 
Dlatego też z rozpoczęciem robót należy poczekań do czasu podpisania umowy. W dniu 
wczorajszym wspólnie z Panem Kazimierzem Dembnym i Panem Januszem Matyśkiewiczem 
oraz szefem firmy wykonującej te zadania zwizytował place budowy. Podczas wizytacji 
odbyło się spotkanie z mieszkańcami, których poinformowano jak będą realizowane te 
zadania, pokazano im dokumentację oraz wysłuchano ich uwag. Na zakończenie powiedział, 
że powiat kościański gotowy jest do przystąpienia do realizacji tych zadań po podpisaniu ww. 
umowy.        
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
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W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 19 radnych, uchwała nr XVII/165/04 Rady 
Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/131/04 
z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
4. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wnioski i oświadczenia radnych. 
Radny Bernard Turski powiedział, że w związku z dzisiejszą Komisją Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego chciałby przedstawić radnym sprawę, którą zgłosili 
mu mieszkańcy gminy Krzywiń. Sprawę tą wielokrotnie zgłaszali do Urzędu 
Wojewódzkiego, lecz nie wie, czy przyniosło to jakiś pozytywny efekt. Wydaje mu się, że 
nie, wiec na prośbę rolników chciałby tą sprawę teraz poruszyć. W dniu 24 listopada 2003 
roku Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję nr 26/03 zatwierdzającą projekt budowy 
związany z rozbiórką i wybudowaniem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich mostu na drodze nr 
432 Leszno – Śrem. Chodzi tu o most przy wyjeździe z Krzywinia. Zaznaczył, że jest 
potrzeba budowy nowego mostu, lecz rolnicy mają problem z dojazdem do pól i okolicznych 
posesji. Dlatego też poprosił Zarząd Powiatu o interwencję w zakresie wybudowania 
tymczasowego przejazdu umożliwiającego rolnikom dojazd do pól. Dodał, że zaproponowano 
rolnikom objazd, który wynosi 20 km. Jest to duże utrudnienie dla rolników. Nie wiadomo 
też, czy terminy wykonania tego zadania, które wyznaczono na miesiące letnie w okresie 
żniw, zostaną dotrzymane. Jest to, więc duże utrudnienie i dlatego prosi Zarząd Powiatu o 
interwencję w tej sprawie. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Pan Kazimierz Józefowski powiedział, że 
zgłosiło się do niego dwóch rolników, którzy opowiedzieli mu o spotkaniu poświęconym 
skupywaniu mleka przez firmy niemieckie. Firmy te oferują wyższe ceny i rolnicy będą 
zainteresowani tą ofertą. Jeżeli tak się stanie to mleczarnia kościańska straci dobry surowiec 
do produkcji i nie podoła wszystkim kosztom działalności. Stwierdził, że jest to bardzo 
niekorzystne zjawisko i może doprowadzić do osłabienia zakładu, który ma najlepsze 
przygotowanie do sprzedaży towaru w Unii Europejskiej. 
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że na jednej z poprzednich sesji rolnicy mówili, że 
muszą swoje wyroby sprzedawać taniej. Teraz przedstawiono propozycję oczekiwaną przez 
rolników. Należy decyzję w tym zakresie pozostawić rolnikom. Dodała, że z powyższego 
wynika, iż jest zapotrzebowanie na płody rolne z tego terenu. 
Pan Kazimierz Józefowski stwierdził, że może to skutkować czymś niedobrym. Zwrócił 
uwagę, że w Kościanie jest niewiele zakładów pracy i nie chce, aby podobnie stało się z 
mleczarnią. Dodał, że przedstawił tą informację, ponieważ chciał, aby radni Rady Powiatu 
wiedzieli, co się dzieje. 
Radny Bernard Ptak powiedział, że ekspansja zachodu na rynek polski trwa od czasu wykupu 
cukrowni, których obecnie nie ma już zbyt wiele. Teraz zaczęto robić to z mleczarniami, a na 
rynek polski wchodzą inne koncerny. Dodał, że związki zawodowe nie mogą rolnikom 
zabronić współpracy z firmami, które oferują za ich towar wyższe ceny.  
Przewodniczący Rady stwierdził, że są to ważne dla rynku rolnego sygnały, które Rada 
Powiatu przyjmuje. 
Starosta powiedział, że na jednej z ostatnich sesji mówił, iż wysłał do Alzey-Worms 
zaproszenie, aby do Powiatu Kościańskiego przyjechała ich delegacja. Na powyższe 
zaproszenie otrzymał odpowiedź, której treść przedstawił. Treść odpowiedzi stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  Dodał, że po wyborze nowej władzy nawiąże z nią 
kontakt i zapyta o wolę współpracy. Zaznaczył, że o wszystkim będą informowani radni.    
Wobec braku innych wniosków i oświadczeń radnych Przewodniczący Rady zaproponował 
przejść do następnego punktu obrad.   
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5. Zakończenie. 
 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został wyczerpany, podziękował 
wszystkim za przybycie i zamknął obrady XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.  

 
 

Przewodniczący Rady 
 

Edward Strzymiński 
Protokolant: 
Łukasz Postaremczak 
 
Joanna Napierała 
 
 
 


