SR 0041-2/03

Protokół nr V/03
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 31 marca 2003 roku
Sesja odbyła się w dniu 31 marca 2003 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w
Koninie i trwała od godz. 10°° do godz. 1130.

Punkt 1
Otwarcie obrad
Obrady otworzył i im przewodniczył pan Piotr Matyba – Przewodniczący Rady Powiatu
Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych Powiatu Konińskiego i zaproszonych gości.

Punkt 2
Stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum,
przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa
załącznik nr 2 do protokołu, zaś lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
Obrady przebiegały według następującego porządku:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu
w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o realizacji zadań w 2002 roku.
7. Raport Powiatowego Urzędu Pracy o działalności w 2002 roku.
8. Informacja o działaniach informacyjnych przed referendum w sprawie wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2002 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu.
12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji
dostawców oraz źródeł pochodzenia metali nieżelaznych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Kazimierz Biskupi.
15. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2002 rok.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
17. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
18. Zamknięcie obrad

Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z IV sesji Rady Powiatu Konińskiego
był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią.
Do protokołu radni nie wnieśli żadnych uwag.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. W wyniku jawnego
głosowania protokół nr IV/02 z dnia 26 lutego 2003 r. został przyjęty jednogłośnie, tj. 19 głosami
za.
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady
Powiatu w okresie międzysesyjnym
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady
Powiatu za okres od 27 lutego 2003 r. do 31 marca 2003 r. radni otrzymali.

Sprawozdanie uzupełniła pani Elżbieta Streker-Dembińska – Starosta Koniński. Dodała, że w
Biurze Rady można zapoznać się z zakresem rzeczowym zadań proponowanych do realizacji
na drogach powiatowych w 2003 roku. Materiał ten stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu. Pani Starosta podkreśliła, że powiat nie dysponuje odpowiednią ilością środków na
realizację zadań z zakresu drogownictwa. Zrealizowanie do połowy bieżącego roku inwestycji
finansowanej z funduszu SAPARD spowoduje zwrot środków w wysokości 50 %
zainwestowanych. Z tych środków będzie można podjąć decyzję o kolejnych inwestycjach.
Realizacja kolejnych zadań jest uzależniona od posiadanych środków.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się z działalnością
Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacją uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Na salę obrad przybyła radna Halina Lenartowicz.

Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych
W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:
 Radny Włodzimierz Pawlak odnosząc się do „Zakresu rzeczowego zadań proponowanych do
realizacji na drogach powiatowych w 2003 r.”, wnioskował o ujęcie w zakresie poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego przy szkołach miejscowości Licheń Stary. Szkoła w
Licheniu Starym znajduje się przy drodze powiatowej. Jest to droga niebezpieczna. W sezonie
letnim tygodniowo przemieszcza się tą drogą od 1,5 do 2 mln ludzi.
 Radny Henryk Nowak powiedział, że w Kramsku wyniknęła dziwna sytuacja jeśli chodzi o
podatki od nieruchomości. Niektórzy mieszkańcy tej gminy pobudowali domy około roku
1975 i mieszkają w nich do dziś. Na podstawie naliczonych w bieżącym roku podatków
mieszkańcy stwierdzili, że informacje będące w posiadaniu Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej świadczą o tym, że ich domy są w trakcie
budowy (wykazy geodezyjne nie uwzględniają zmian, jakie na działkach tych powstały).
Zapytał co mieszkańcy gminy Kramsk mają zrobić w zaistniałej sytuacji. Stawki podatku w
Kramsku zostały w tym roku podniesione niemalże czterokrotnie. Ponadto dodatkowo
mieszkańcy gminy muszą płacić, dlatego że nie zostały uregulowane sprawy w PODGiK.
Zwrócił się zatem o wyjaśnienie powstałego problemu.
 Radna Maria Jankowska zapytała czy do Zarządu Powiatu wpłynął (a jeśli tak, to czy był
rozpatrywany) wniosek gminy Sompolno i Parafii w sprawie udzielenia dotacji finansowej na
konserwację zabytków.
 Radny Paweł Kwieciński zapytał czy szkody powstałe na drogach powiatowych w okresie

zimowym zostały już oszacowane i czy środki finansowe, jakimi dysponuje powiat wystarczą
na pokrycie zniszczeń?
Punkt 6
Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o realizacji zadań w 2002 roku
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
stwierdził, że „Informację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o realizacji zadań w 2002
roku” wszyscy radni otrzymali.
Temat ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych.
O przedstawienie opinii w dyskutowanej sprawie poprosił panią Marię Gąssowską –
Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych.
Opinia Komisji, którą przedstawiła pani Maria Gąssowska stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu
przyjęła „Informację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o realizacji zadań w 2002 roku”.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 7
Raport Powiatowego Urzędu Pracy o działalności w 2002 roku
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
stwierdził, że „Raport Powiatowego Urzędu Pracy o działalności w 2002 roku” wszyscy radni
otrzymali.
Temat ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych.
Poprosił zatem panią Marię Gąssowską – Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych o
przedstawienie opinii w dyskutowanej sprawie.
Opinia Komisji, którą przedstawiła pani Maria Gąssowska stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.
Wobec braku uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu
przyjęła „Raport Powiatowego Urzędu Pracy o działalności w 2002 roku”. Raport ten stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

Punkt 8
Informacja o działaniach informacyjnych przed referendum przed referendum w
sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
stwierdził, że „Informację o działaniach informacyjnych przed referendum w sprawie
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej” wszyscy radni otrzymali.
Temat ten był przedmiotem dyskusji Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Komisja nie
wniosła żadnych uwag do przedłożonej informacji.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu
przyjęła „Informację o działaniach informacyjnych przed referendum w sprawie wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej”. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Na salę obrad przybył radny Andrzej Perkowski.
Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2002 roku
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
poinformował, że art. 38. ust 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2001 roku o ochronie konkurencji i
konsumentów zobowiązuje Rzecznika Konsumentów do przedłożenia Radzie do
zatwierdzenia, w terminie do 31 marca każdego roku, rocznego sprawozdania ze swojej
działalności w roku poprzednim. Powiatowy Rzecznik Konsumentów wypełnił ustawowy
wymóg i sprawozdanie przedłożył Radzie. Sprawozdanie to wszyscy radni otrzymali.
Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego.
O przedstawienie opinii w dyskutowanej sprawie poprosił pana Pawła Kwiecińskiego –
Przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego.
Opinia Komisji, którą przedstawił pan Paweł Kwieciński stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu.
Wobec braku uwag i zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego
Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2002 roku pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział
21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr V/32/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego rzecznika Konsumentów w Koninie
w 2002 r. stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Na salę obrad przybył radny Wiesław Bednarek.
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
wszyscy radni otrzymali.
Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej.
O przedstawienie opinii w sprawie omawianego projektu uchwały poprosił pana
Sławomira Chmielińskiego – Przewodniczącego Komisji Budżetowej.
Opinia Komisji, którą przedstawił pan Sławomir Chmieliński stanowi załącznik nr 13 do
niniejszego protokołu.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w
sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność powiatu pod głosowanie. W głosowaniu
wzięło udział 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr V/33/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu stanowi załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu.
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
pan Piotr Matyba stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu wszyscy radni otrzymali.
Projekt uchwały był dyskutowany na posiedzeniu Komisji Budżetowej.
O przedstawienie opinii w sprawie omawianego projektu uchwały poprosił pana
Sławomira Chmielińskiego – Przewodniczącego Komisji Budżetowej.
Opinia Komisji, którą przedstawił pan Sławomir Chmieliński stanowi załącznik nr 15 do
niniejszego protokołu.

Wobec braku uwag w omawianej sprawie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność powiatu pod głosowanie. W głosowaniu
wzięło udział 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr V/34/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu.
Punkt 11
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji
dostawców oraz źródeł pochodzenia metali nieżelaznych
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
stwierdził, że projekt uchwały w omawianej sprawie wszyscy radni otrzymali. Projekt tej uchwały
był dyskutowany na posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku Publicznego.
O przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie poprosił pana Pawła Kwiecińskiego –
Przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego.
Opinia Komisji, którą przedstawił pan Paweł Kwieciński stanowi załącznik nr 17 do
niniejszego protokołu.
W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń dot. przedmiotowego projektu uchwały
Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr V/35/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2003 r. uchylająca
uchwałę w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji dostawców oraz źródeł pochodzenia
metali nieżelaznych stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
pan Piotr Matyba stwierdził, że projekt uchwały w omawianej sprawie wszyscy radni
otrzymali.
Projekt był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej.
Przewodniczący Rady przekazał, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali nowy,
zawierający naniesione przez Zarząd Powiatu autopoprawki, projekt uchwały w sprawie

dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 r. W związku z tym poprosił
Skarbnika Powiatu o przedstawienie proponowanych zmian.
Pan Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przekazał, że autopoprawki,
uwzględnione już w nowym projekcie uchwały polegają na zwiększeniu dochodów budżetu
powiatu na kwotę 130.500 zł na zadania związane z rodzinami zastępczymi.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił pana Sławomira Chmielińskiego
Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.

–

Opinia Komisji, którą przedstawił pan Sławomir Chmieliński stanowi załącznik nr 19 do
niniejszego protokołu.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w
sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 r. wraz z autopoprawkami
pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr V/36/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 r. stanowi załącznik nr 20 do
niniejszego protokołu.
Punkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Kazimierz Biskupi
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
pan Piotr Matyba stwierdził, że projekt uchwały w omawianej sprawie wszyscy radni
otrzymali.
Kwestia ta była przedmiotem szczegółowej analizy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Turystyki.
O przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie poprosił pana Henryka Nowaka –
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Opinia Komisji, którą przedstawił pan Henryk Nowak stanowi załącznik nr 21 do
niniejszego protokołu.
Wobec braku chętnych do dyskusji i w świetle negatywnej opinii Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie
porozumienia z Gminą Kazimierz Biskupi pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22
radnych:
1 radny opowiedział się za podjęciem uchwały
18 było przeciwnych
3 wstrzymało się od głosu.

Wynik głosowania przesądził o nie podjęciu uchwały.
Punkt 15
Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2002 rok
Przystępując do realizacji punktu 15 porządku obrad Przewodniczący Rady pan Piotr
Matyba poprosił panią Elżbietę Streker-Dembińska – Starostę Konińskiego o zabranie głosu.
Pani Starosta przekazała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych do 31 marca
każdego roku Zarząd Powiatu jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu sprawozdanie z
wykonania budżetu powiatu za rok ubiegły. Spełniając wymóg ustawowy Pani Starosta
przedłożyła Radzie sprawozdanie. Ponadto w imieniu Zarządu zadeklarowała chęć udziału w
dyskusji o wykonaniu budżetu powiatu na poszczególnych posiedzeniach Komisji Rady
Powiatu. Dodała, że debata nad sprawozdaniem na forum sesji odbędzie się w kwietniu.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2002 rok stanowi załącznik nr 22
do protokołu.
Punkt 16
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych
W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady poprosił panią Starostę o
udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
Pani Starosta przekazała, że na pytanie radnego Henryka Nowaka odpowiedzi udzieli
pan Kazimierz Filipczak – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami.
Pan Kazimierz Filipczak powiedział, że tak się stało, iż ustawą o zmianie ustawy o
podatku rolnym, która obowiązuje od 1 stycznia br., zmieniono zapis dot. podstawy naliczenia
podatku. W chwili obecnej podstawą naliczenia podatków są zapisy, jakie znajdują się w
ewidencji gruntów i budynków. W ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne jest zapis, że
obowiązek dostarczenia odpowiednich dokumentów geodezyjnych dot. zmiany własności czy
użytków oraz aktualności operatów ewidencji gruntów należy do właściciela. Gminy powinny
naliczać podatki według poprawionej ewidencji geodezyjnej. Tymczasem od 1996 roku nikt
nie dokonał aktualizacji zapisów geodezyjnych.
Pan Filipczak poinformował również po ukazaniu się ustawy o podatku od nieruchomości
pojawiły się protesty, bowiem ustawodawca nie dał czasu na aktualizację zapisów, a w
budżecie państwa nie przewidziano żadnych środków na wykonanie tych prac. Stanowisko
wspólne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Ministerstwa Finansów w dyskutowanej sprawie zostało przekazane wszystkim wójtom i

burmistrzom powiatu konińskiego. Inicjatorzy stanowiska sugerują sporządzenie przez gminy i
przedstawienie starostom zbiorczych wykazów rozbieżności stanu rzeczywistego
wykorzystania gruntów i oznaczeń ujawnionych w ewidencji – co przyspieszyłoby dokonanie
zbędnych aktualizacji operatów ewidencyjnych.
W tym roku niestety niewiele już można zrobić. Podatki bowiem zostały już naliczone.
Przekazał, że w miarę możliwości operaty geodezyjne są aktualizowane. Niestety wiele spraw
musi być oparte o dokumentację geodezyjną wykonaną przez uprawnionych geodetów. Dodał,
że w roku bieżącym wszystkie środki, jakimi dysponował powiat zostały przekazane na
realizację programu AIAKS. Jeśli chodzi o rozwiązanie tego problemu, to zdaniem pana
Filipczaka możliwości są trzy. Pierwsza: właściciel musi zadbać o naniesienie poprawek do
ewidencji nieruchomości. Błędy w ewidencji mają bowiem zasadnicze znaczenie dla
wysokości naliczanego podatku. Druga: gmina sporządza protokóły rozbieżności, które będą
mogły posłużyć do przyszłorocznego lepszego naliczenia podatków. Trzecia: operaty gminne
wykonają służby gminne.
Wiceprzewodniczący Rady pan Andrzej Nowak zapytał czy w stanowisku, o którym
mówiła pan Naczelnik zostały określone jakieś źródła, na podstawie których właściciel
mógłby wykazać rozbieżności. Nasuwa się pytanie czy na przykład wystarczy naoczne
stwierdzenie faktów?
Pan Filipczak wyjaśnił, że stanowisko jest czytelne i zawiera dane, które pozwolą tego
dokonać. W niektórych przypadkach wystarczy prosty pomiar. Są jednak takie przypadki, w
których konieczne jest dokonanie pomiaru i potwierdzenie go przez geodetę. Nie są to jednak
drogie pomiary.
Radny Henryk Nowak zwrócił się z prośbą o przekazanie mu treści stanowiska, które
otrzymali wójtowie i burmistrzowie.
Pani Elżbieta Olszowska – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyjaśniła, że
obowiązek zinwentaryzowania nieruchomości po zakończeniu budowy należy do inwestora.
Wszystkie urządzenia budowlane zarówno podziemne jak i nadziemne kubaturowe należy po
wykonaniu zgłosić do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Do
tego zgłoszenia niezbędna jest inwentaryzacja budowlana. Zinwentaryzowany obiekt trafia do
zasobów geodezyjnych. Nie powinno być zatem takich rozbieżności.
Radny Henryk Nowak powiedział, że nie będzie dochodził winnych. Zapytał na jakiej
podstawie przez tak wiele lat pobierany był podatek od nieruchomości, których właściwie nie
ma.
Pan Kazimierz Filipczak wyjaśnił, że inne były podstawy prawne. Do niedawna
podstawą naliczania podatku były oświadczenia właścicieli. Ewidencja gruntów była jedynie
materiałem pomocniczym w tym zakresie.
Przewodniczący Rady pan Piotr Matyba zapytał o wysokie opłaty za grunty
pokopalniane na terenie gminy Kazimierz Biskupi użytkowane rolniczo. Stawka podatku
naliczona została tak jak za inne grunty.

Pan Kazimierz Filipczak wyjaśnił, że jest to trudna sprawa. Jest formułowane pismo do
Ministerstwa Finansów o określenie jakiemu podatkowi winny podlegać grunty
zrekultywowane w kierunku rolniczym. Został już wystosowany wniosek do gmin, które mają
w swych zasobach tego rodzaju grunty, aby nie naliczały od nich podatków. Ponadto
przekazał, że w ramach pomocy dla rolników, którzy te grunty zakupili i próbują je
zagospodarować z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych umowami trzyletnimi powiat
dofinansowuje tę działalność. Podatek od nieruchomości od tych gruntów byłby absurdem.
Załatwienie tej sprawy niestety nie leży w możliwościach Starosty, choć próby jej
uregulowania były podejmowane.
Radny Andrzej Nowak zapytał od jakiego momentu grunty są opodatkowane stawką
jak za grunty budowlane.
Pan Kazimierz Filipczak wyjaśnił, że fakt, o którym mówił pan Andrzej Nowak
następuje z chwilą rozpoczęcia budowy. Dodał, że Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami prowadzi ewidencję gruntów i budynków w ramach programu
KATASTER.
Następnie głos zabrał pan Stanisław Bielik – Wicestarosta Koniński, odpowiadając na
pytanie radnego Włodzimierza Pawlaka wyjaśnił, że proponowany zakres zadań na drogach
powiatowych w 2003 r. niestety nie ma w pełni pokrycia w środkach finansowych. Każda
nowa propozycja wydłuża realizację kolejnych zadań. Według Zarządu Powiatu i Zarządu
Dróg Powiatowych przedstawiony zakres prac wymaga realizacji w pierwszej kolejności. Jeśli
chodzi o pytanie radnego Pawła Kwiecińskiego dotyczące szacowania szkód na drogach
powiatowych poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych systematycznie dokonuje
przeglądu stanu dróg. Poważne szkody na drogach powstałe na skutek niekorzystnych
warunków zimowych zostaną z pewnością usunięte.
Pani Elżbieta Streker-Dembińska – Starosta Koniński, odpowiadając na pytanie radnej
Marii Jankowskiej przekazała, że wniosek z gminy Sompolno w sprawie remontu tamtejszego
kościoła wpłynął do Zarządu Powiatu w roku ubiegłym. Wyjaśniła, że z uwagi na brak
środków powiat nie dofinansowuje tego typu zadań, mimo, że ustawowo jest zobowiązany do
opieki nad obiektami kultury.

Punkt 17
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych
Pani Starosta poinformowała, że 29 marca odbyło się podsumowanie konkursu
Wielkopolski Rolnik Roku 2002. W tej uroczystości udział wzięła grupa rolników z powiatu
konińskiego. W gronie 20 nominowanych rolników znalazło się 3 rolników z naszego
powiatu. przekazała również, że w gronie 10 osób wyróżnionych odznaką Zasłużony dla
Województwa Wielkopolskiego znalazł się przedstawiciel powiatu konińskiego pan Józef
Kałużny.

Pani Starosta poinformowała również, że w ubiegłym tygodniu odbyła się pierwsza wstępna
rozprawa administracyjna dotycząca przekazania Starostwu obiektu, w którym mieści się
urząd. Aby kontynuować tę sprawę należy dokonać rozdziału dwóch nieruchomości: budynku
A i budynku B. Prezydent Miasta jako dysponent mienia Skarbu Państwa na terenie Konina
dokona tej czynności, co pozwoli kontynuować postępowanie administracyjne.
Wiceprzewodniczący Rady pan Andrzej Nowak przekazał, że w kontekście
wypowiedzi pana Kazimierza Filipczaka – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami nasunęła mu się propozycja zorganizowania
spotkania np. w ramach konwentu wójtów i burmistrzów z udziałem przedstawicieli kopalni w
celu wypracowania wniosku w sprawie zmiany obowiązujących przepisów.
Przewodniczący Rady pan Piotr Matyba poinformował, że prace Komisji związane z
rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za ubiegły rok
przebiegały będą zgodnie z harmonogramem, który wszyscy radni otrzymali.
Przekazał również, że pani Wiesława Matusiak – Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy
zaprasza na otwarte Dni Urzędu Pracy, które odbędą się 12 kwietnia br.
Przewodniczący Rady zaprosił również zainteresowanych radnych do udziału w Otwartych
Mistrzostwach Nauczycieli i Samorządowców w tenisa stołowego, które odbędą się w
Żychlinie 12 kwietnia br.
Radny Paweł Kwieciński zwrócił się z prośbą o informowanie radnych nt. imprez
organizowanych w powiecie.
Pani Starosta wyjaśniła, że wkrótce wszyscy radni otrzymają kalendarz imprez na rok
2003.

Punkt 18
Zamknięcie obrad
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął V sesję
Rady Powiatu Konińskiego.
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