SR 0041-3/03

Protokół nr VI/03
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 23 kwietnia 2003 roku
Sesja odbyła się w dniu 23 kwietnia 2003 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w
Koninie i trwała od godz. 10°° do godz. 14°°.

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 24 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 o pracy Zarządu Powiatu za 2002 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2002 rok.
8. Sprawa udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2002 rok.
9. Informacja o działalności Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.
10. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności za 2002 rok.
11. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o działalności Inspekcji na
obszarze powiatu za 2002 rok.
12. Informacja o stanie jezior Powiatu Konińskiego.
13. Informacja na temat przebiegu prac związanych z likwidacją i rekultywacją mogilnika
przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich, zlokalizowanego w
miejscowości Hiszpania, gm. Krzymów.
14. Informacja o pozyskiwaniu i wykorzystaniu biomasy z energetycznych roślin uprawnych,
szczególnie wierzby energetycznej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność
Powiatu Konińskiego.
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 V 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 V/03 z dnia 31 marca 2003 r. został przyjęty jednogłośnie, tj. 24 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 31 marca 2003 r. do 23 kwietnia 2003 r. radni otrzymali.

Sprawozdanie uzupełniła pani Elżbieta Streker-Dembińska – Starosta Koniński.
W odniesieniu do wniosku Dyrektora ZDP dot. odwołania go z zajmowanego
stanowiska, poinformowała, że motywem decyzji pana Dyrektora Stacherskiego jest
przestrzeganie zapisów ustawy. Zarząd Powiatu odniósł się pozytywnie do tego wniosku.
Ponadto pani Starosta wyjaśniła, że radni w dniu dzisiejszym otrzymali projekt protokołu w
sprawie porozumienia z partnerami z Niemiec. Projekt porozumienia stanowi załącznik nr 4a
do protokołu z obrad Rady. Poinformowała również, że jutro do Niemiec wyjeżdża delegacja
rolników z powiatu konińskiego. Jesienią do Niemiec wyjedzie grupa przedstawicieli
pracowników zajmujących się pomocą społeczną. Zaś w maju powiat koniński będzie gościł
grupę młodzieży z Niemiec.
Następnie pani Starosta przypomniała, że w dzisiejszej sesji Rady Powiatu uczestniczy pan Jan
Zendlewicz, autor wielu publikacji, m. in. książki pt. „Przyczynek do dziejów Związku Walki
Zbrojnej – AK w Koninie”. Książkę tę pan Zendlewicz przekazał do dyspozycji powiatu. Pani
Starosta poinformowała, że publikacja ta zostanie przekazana do bibliotek gminnych oraz
bibliotece powiatowej. Korzystając z okazji, w obecności Rady Powiatu podziękowała panu
Zendlewiczowi za działalność pedagogiczną i publicystyczną.
Pan Jan Zendlewicz podziękował, za wyróżnienie jego prac regionalnych. Wyróżnienie
to zapewne wpłynie na decyzję o kontynuacji przez niego badań regionalnych w Wielkopolsce
Wschodniej.
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 4 do niniejszego protokołu.
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych
Żaden z radnych nie zgłosił interpelacji ani pytania.
Punkt 6
Informacja o pracy Zarządu Powiatu za 2002 r.
Informację o pracy Zarządu Powiatu przedstawiła pani Elżbieta Streker-Dembińska –
Starosta Koniński. Informacja ta stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego wysłuchała informacji o
pracy Zarządu Powiatu za 2002 rok.

Punkt 7
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2002 rok
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady pan Piotr
Matyba stwierdził, że sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2002 rok
wszyscy radni otrzymali. Stanowi ono załącznik nr 6 do protokołu. Sprawozdanie to rozpatrzyły
wszystkie Komisje Rady Powiatu Konińskiego i opinie w tej sprawie przedłożyły Komisji
Rewizyjnej. Przypomniał również treść art. 12 ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym oraz
treść art. 136 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Następnie udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Konińskiego pani
Elżbiecie Streker-Dembińskiej, która tytułem wprowadzenia do rozpatrywanego zagadnienia
przekazała, że sprawozdanie z wykonania budżetu
zostało przedstawione w pełnej
szczegółowości. Komisje analizując wykonanie budżetu powiatu w roku ubiegłym zapewne
dostrzegły, że powiat dysponuje niewielką ilością środków. wszystkie środki zostały
wykorzystane bardzo rozsądnie i celowo. Następnie poprosiła pana Radzisława Kozłowskiego –
Skarbnika Powiatu o przypomnienie danych dot. wykonania budżetu powiatu konińskiego za
2002 r.
Skarbnik Powiatu przypomniał, że sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2002 rok
określa szczegółowo, tabelarycznie i opisowo dane dot. wykonania budżetu. Odnosi się ono do
dochodów, wydatków oraz do działalności pozabudżetowej. W dalszej części wypowiedzi
przedstawił plan dochodów i wydatków budżetu powiatu za 2002 r. zgodnie z danymi zawartymi
w sprawozdaniu.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu panu
Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia Uchwały Nr 19/SO-12/03/Ko Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2003 roku
wyrażającej opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2002 rok. Uchwała, o której wyżej mowa stanowi załącznik nr 7 do protokołu z obrad Rady.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Wiesławowi Bednarkowi –
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego, który odczytał opinię
Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2002 rok. Zaprezentowana
opinia stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
W dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2002 rok
głos zabrali:
- radny Zenon Paszek który zaprezentował stanowisko Klubu Radnych PSL,
- radny Henryk Nowak, który zaprezentował stanowisko Klubu Radnych SLD,

- radny Paweł Kwieciński, który zaprezentował stanowisko Klubu Radnych
Samoobrona.
Stanowiska te stanowią odpowiednio załączniki nr 9, 10 i 11 do protokołu z obrad Rady
Powiatu.
W imieniu Radnych Klubu Towarzystwa Samorządowego oraz Prawa i Sprawiedliwości
głos zabrał pan Andrzej Nowak. Powiedział, że nie można skarżyć się na ustawodawcę, wiedząc
o tym, że podejmując się wykonywania mandatu radnego w pewnej mierze akceptuje się warunki
prawne, w jakich przychodzi działać. Zatem w deklaracji, chęci bycia radnym jest pewna zgoda
na warunki, które proponuje ustawodawca; co nie oznacza braku krytycznych wypowiedzi.
Przekazał, że przedstawiciele Klubu, któremu przewodniczy uczestniczyli w pracach
wszystkich komisji Rady Powiatu i tym samym mieli swój udział w wypracowywaniu opinii
poszczególnych komisji, w tym Komisji Rewizyjnej. Stanowisko zatem Klubu Radnych
Towarzystwa Samorządowego oraz Prawa i Sprawiedliwości jest zbieżne z opinią Komisji
Rewizyjnej. Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne i te, które dotyczą zaspokajania potrzeb w
zakresie infrastruktury, to wydatki na transport i łączność (po wydatkach na oświatę,
administrację, opiekę społeczną) stanowią największy procent, bo ponad 10 % - co członkowie
Klubu uznali za zjawisko pozytywne. Niepokoi jednak fakt, że możliwości jakie daje subwencja
drogowa, wynosząca ponad 18 % dochodów budżetu, nie są w pełni wykorzystywane. Drugim
pozytywnym zjawiskiem jest zdaniem radnych Klubu TS i PiS zmniejszenie deficytu
budżetowego w ciągu roku o 96 tys. zł. Przypomniał, że postulaty zgłaszane w latach ubiegłych, a
dot. likwidacji etatowego członka Zarządu Powiatu, w jakiś sposób wiążą się z kształtem
budżetu. Realizacja tego postulatu zapewne przyczynia się do zwiększenia efektywności
finansowej obecnie pracującego Zarządu. Radni Klubu Towarzystwa Samorządowego oraz Prawa
i Sprawiedliwości pozytywnie opiniują wykonanie budżetu powiatu za rok ubiegły. Życzył
Zarządowi, aby stwarzane możliwości przyczyniły się do zaspokajania tego wszystkiego co
stanowi „głód” mieszkańców na poprawę ich bytu.
Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu, Przewodniczący Rady
pan Piotr Matyba stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego rozpatrzyła sprawozdanie z
wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2002 rok.
Następnie przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 8
Sprawa udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2002 rok.
W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady pan Piotr Matyba udzielił głosu
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej panu Wiesławowi Bednarkowi.
Pan Wiesław Bednarek odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Konińskiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego z wykonania budżetu

Powiatu Konińskiego za 2002 rok wyrażony w uchwale Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr 1/03 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wniosku o
udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za 2002 rok stanowi załącznik nr 12
do protokołu z obrad Rady.
Następnie odczytał uchwałę Nr 42/SO-2/Ab/2003/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2002 roku w sprawie wyrażenia opinii o
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu za 2002 rok (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady pan Piotr Matyba zapytał, czy w omawianej sprawie ktoś z
radnych chciałby zabrać głos.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania
radnym treści art. 30 ust. 1 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
celem przedstawienia zasad głosowania uchwały w sprawie absolutorium.
Następnie biorąc pod uwagę wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu za 2002 rok, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za 2002 rok.
Na stan 25 radnych w sesji uczestniczyło w tym punkcie porządku obrad 24 radnych,
którzy wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za 2002 rok
została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami za.
Uchwała Nr VI/37/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za 2002 rok stanowi załącznik nr 14 do
niniejszego protokołu.
Pan Piotr Matyba w imieniu Rady Powiatu Konińskiego złożył Zarządowi Powiatu
Konińskiego na ręce pani Starosty gratulacje.
Pani Starosta zabierając głos, podziękowania za współpracę członkom Zarządu Powiatu
poprzedniej i obecnej kadencji. Podkreśliła, że to ich zaangażowanie wpłynęło na taki wynik
pracy Zarządu. Podziękowała również wszystkim radnym za tak wysoką ocenę pracy Zarządu
oraz za docenienie faktu, że w trudnych warunkach pracuje się trudno. Trudne sytuacje
wyzwalają jednak w człowieku pragnienie poszukiwania i dokonania jak najwięcej.
Podziękowania za współpracę skierowała także do radnych Powiatu Konińskiego I kadencji z
Przewodniczącym Rady panem Zdzisławem Łukaszewskim na czele.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 15-min. przerwę.
Salę obrad opuścili: radny Stefan Dziamara, radna Maria Gąssowska, radny Krzysztof
Kocaj.
Punkt 9
Informacja o działalności Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poinformował, że Prezes Zarządu Oddziału
Terenowego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę pan Józef Powalski
zwrócił się z prośbą o umożliwienie mu przedstawienia na forum Rady informacji o działalności
Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę oraz wręczenia Staroście
Konińskiemu pani Elżbiecie Streker-Dembińskiej „Złotego Medalu za zasługi dla SPP” i
dyplomu w uznaniu za realizację wspólnych zadań na rzecz Stowarzyszenia.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Prezesowi Zarządu Oddziału
Terenowego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.
Pan Józef Powalski poinformował, że jest Prezesem Zarządu Oddziału Terenowego
Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Koninie już IV kadencję. Zasięg
działalności oddziałów terenowych SPP jest taki, jak przed reformą administracyjną kraju.
Zgodnie ze Statutem, celem Stowarzyszenia jest dokumentowanie prawdy historycznej o losach
Polek i Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę, dążenie do zabezpieczenia poszkodowanym
przez III Rzeszę należnych im praw oraz do uzyskania pomocy socjalnej, podejmowanie na
forum krajowym i zagranicznym działań zmierzających do uzyskania moralnego
zadośćuczynienia oraz rekompensaty materialnej dla Polek i Polaków poszkodowanych przez III
Rzeszę z tytułu prześladowań, a zwłaszcza z pobytu w obozach koncentracyjnych, obozach pracy,
więzieniach, pracy niewolniczej oraz innych form prześladowania hitlerowskiego. Przypomniał,
że 3.200 tys. Polek i Polaków zostało deportowanych z granic Polski w 1939 r. do III Rzeszy. Jest
jednym z tych, którzy 5 lat swego życia spędzili w obozie pracy w Niemczech.
Pod koniec 1987 r. powstała w Koninie grupa inicjatywna, natomiast 16 lipca 1988 r. odbył się I
Zjazd Wojewódzki Stowarzyszenia. W 1990 r. w Koninie było zarejestrowanych 24,5 tys.
członków i spadkobierców.
Konsekwencją przyznania przez Kanclerza Niemiec H. Kohla 5 milionów marek dla Polaków
poszkodowanych przez III Rzeszę, była decyzja o powołaniu przez Rząd RP Fundacji PolskoNiemieckie Pojednanie. Zadaniem Fundacji było opracowanie bazy gotówkowej miesięcznej za
udokumentowane miesiące pracy w Niemczech. Z terenu województwa konińskiego pomoc
uzyskało ponad 16 tys. osób poszkodowanych. Wyjaśnił, że pomoc nie objęła spadkobierców.
Zadaniem stowarzyszenia jest pomoc w wypełnianiu druków czy w udokumentowaniu pracy w
Niemczech. Pracownicy stowarzyszenia są pracownikami społecznymi. Obecnie w Oddziale
Terenowym w Koninie pracują 3 osoby. W chwili obecnej zarejestrowanych jest w Koninie 3.167

osób poszkodowanych. Działalność Stowarzyszenia zapewne wkrótce się skończy.
Następnie przypomniał swoją historię pracy w Niemczech.
Ponadto poinformował, że składka miesięczna, jaką płacą członkowie Stowarzyszenia wynosi 1,5
zł. Jeśli poszkodowani przestaną otrzymywać pieniądze, to przestaną również płacić składki.
W związku z powyższym zwrócił się z prośbą do Rady Powiatu Konińskiego o zwolnienie
Stowarzyszenia z opłat za zajmowane pomieszczenia w budynku przy ul. Hurtowej.
Kończąc swoje wystąpienie poinformował, że na wniosek Zarządu Oddziału Terenowego SPP w
Koninie Zarząd Główny w Warszawie przyznał pani Elżbiecie Streker-Dembińskiej – Staroście
Konińskiemu Medal Złoty. Korzystając z okazji wręczył pani Staroście odznakę i dyplom.
Pani Starosta dziękując za wyróżnienie powiedziała, że jest to wyraz uznania dla
młodszego pokolenia, które winno szanować rodziców i dziadków. O historii bowiem nie wolno
zapominać.
Pan Piotr Matyba – Przewodniczący Rady podziękował panu Józefowi Powalskiemu
za przedstawienie informacji o działalności Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych
przez III Rzeszę.
Punkt 10
Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin o działalności za 2002
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
stwierdził, że wszyscy radni otrzymali informację z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu na terenie Powiatu Konińskiego w 2002
roku.
Przedmiotowa informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
Poprosił zatem pana Zenona Paszka – Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii
w dyskutowanej sprawie.
Opinia Komisji, którą przedstawił pan Zenon Paszek stanowi załącznik nr 15 do
niniejszego protokołu.
Radny Antoni Kulczak odnosząc się do przedłożonej informacji, stwierdził, że jest to
kolejna służba, która przestała być w nadzorze powiatu.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że Inspektorat Ochrony Roślin nie był nigdy inspekcją
będącą w nadzorze powiatu.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu
Konińskiego przyjęła informację o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu na terenie Powiatu Konińskiego w 2002 roku. Informacja ta
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Punkt 11
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o działalności Inspekcji na
obszarze powiatu za 2002 rok
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
stwierdził, że wszyscy radni otrzymali informację o działalności Inspekcji Ochrony Środowiska
na obszarze powiatu Konińskiego w 2002 roku.
Temat ten był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska .
Poprosił zatem pana Zenona Paszka – Przewodniczącego Komisji ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii w dyskutowanej sprawie.
Opinia Komisji, którą przedstawił pan Zenon Paszek stanowi załącznik nr 17 do
niniejszego protokołu.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji stwierdził, że Rada Powiatu
Konińskiego przyjęła informację o działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze
Powiatu Konińskiego w 2002 roku. Informacja ta stanowi załącznik nr 18 do protokołu z obrad
Rady.
Punkt 12
Informacja o stanie jezior Powiatu Konińskiego
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Komisji
stwierdził, że informację o stanie jezior Powiatu Konińskiego wszyscy radni otrzymali.
Z informacją tą zapoznała się Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Poprosił panią Starostę o dokonanie wprowadzenia do przedmiotowego zagadnienia.
Pani Starosta poprosiła pana Stanisława Bielika – Wicestarostę Konińskiego o
omówienie tematu.

Pan Stanisław Bielik poinformował, że powierzchnia jezior na terenie powiatu
konińskiego wynosi ok. 2 tys. hektarów; w tym jest 11 jezior, które podlegają systematycznym
obserwacjom m.in. przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. Stan jakości wód badanych jezior
ulega poprawie. Jedynym jeziorem, które jest pozaklasowe jest jezioro Suszewskie, na które od
szeregu lat negatywny wpływ ma ferma w Suszewie. Jezioro to jest w powiecie konińskim, a
ferma w powiecie słupeckim. Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie stwierdza zrzutu nieczystości
z tej firmy bezpośrednio do jeziora. Niestety jezioro to zostało tak zanieczyszczone, że wymaga
generalnego oczyszczenia.
Jeśli chodzi o jeziora w tzw. kanale ślesińskim, to przekazał, że zgodnie z oczekiwaniami
przeprowadzona została analiza poziomu wód. Zarząd Powiatu podjął działania w zakresie
podniesienia poziomu wód, dostrzegając niebezpieczeństwo w obniżającym się od kilku lat ich
poziomie. Niestety liczne wystąpienia nie przyniosły zamierzonego skutku. W związku z
powyższym w 2001 r. Zarząd Powiatu podjął próbę przygotowania opracowania, które
stanowiłoby dowód na to, że poziom wód w jeziorze ślesińskim obniżył się, co przynosi szkody
zarówno turystyczne jak i ekologiczne czy gospodarcze. Na podstawie przeprowadzonych badań
wynika, że minimalny poziom wód w jeziorze ślesińskim powinien zostać podniesiony z 83,17
n.p.m. do 83,40; średni poziom powinien być podniesiony z 83,67 n.p.m 83,80; zaś maksymalny
z 83, 87 n.p.m do 84,20. Średnio poziom wody winien zostać podniesiony o ok. 20 cm.
Podniesienie poziomu wód może mieć miejsce poprzez właściwą gospodarkę wodami.
Gospodarzem tych jezior jest Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przygotowanie
powyższego opracowania stało się podstawą kolejnego wystąpienia do Wojewody
Wielkopolskiego z wnioskiem o wznowienie postępowania mającego na celu zmianę decyzji
Wojewody Konińskiego (tj. o podniesienie poziomu wód). Z analogicznym wnioskiem wystąpiła
gmina Ślesin. Wszystkie argumenty przemawiają za zmianą dotychczasowej decyzji.
W dyskusji jako pierwszy głos zabrał radny Jerzy Fijałkowski. Przypomniał, że jest
radnym z terenu gminy Ślesin i jednocześnie nauczycielem geografii. Dobrze się stało, że została
opracowana ekspertyza, o której mówił pan Wicestarosta. Zawarte w ekspertyzie dane
potwierdzają fakt, że problem istnieje i jest bardzo poważny. Zapytał, jaka jest szansa na to, że
siła argumentów zawarta w kolejnym wystąpieniu przyniesie pożądane efekty. Ponadto z
zawartych w informacji danych wynika, że nawet minimalny poziom 83,40 nie jest
wystarczający. W sytuacjach wyjątkowych winien on wynosić 83,80. Podkreślił, że jeziora kanału
ślesińskiego wyglądają źle. W gminie Ślesin przeznacza się niemałe środki na zadania z zakresu
ekologii i ochrony środowiska, np. oczyszczalnia ścieków, kolektory opaskowe wzdłuż jezior.
Nie chciałby, aby w przyszłości szukać pieniędzy na budowę pomp głębinowych w celu
podniesienia poziomu wód w jeziorach. Zwrócił również uwagę na fakt, że przez minione dwa
lata gospodarka wodami nie była właściwa – co wynika z przedłożonej informacji. Podał
przykład: w latach 2001 i 2002 w najlepszym okresie dla retencji (tj. od listopada do kwietnia)
zrzuca się wodę do Warty lub Noteci, a później pompuje się ją z powrotem, argumentując fakt
brakiem pieniędzy. Zapytał jak będzie sytuacja wyglądała w 2003 r. Może się bowiem okazać, że
wkrótce z hasła „woda, zieleń i żaglówka – konińskiego wizytówka” trzeba będzie wykreślić
słowa woda i żaglówka.
Pan Stanisław Bielik odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że trudno
dawać jakiekolwiek zapewnienie, że Wojewoda Wielkopolski przychyli się do argumentów
przedstawionych w ekspertyzie. Podkreślił, że dotychczasowe wystąpienia poparte były
subiektywnymi ocenami. Natomiast opracowanie, które zostało przedstawione Wojewodzie to

wynik przeprowadzonych badań. Argumenty wydają się być zatem wystarczające. Problem tkwi
w niewłaściwej gospodarce wodą.
Pan Jerzy Fijałkowski podkreślił, że sprawa dla niego nie jest załatwiona. Nie chciałby,
aby argumenty przedstawione Wojewodzie okazały się niewystarczające. Poziom wody w
jeziorach jest zbyt niski – co w dużej mierze wynika ze złej gospodarki wodą. W czasie kiedy w
strategii rozwoju powiatu określono turystykę jako jedno z zadań priorytetowych, okazuje się, że
realizacja tego celu przysparza poważnych problemów.
Przewodniczący Rady podkreślił, że Rada Powiatu Konińskiego od dłuższego czasu
przygląda się temu tematowi z najwyższym priorytetem.
Pani Starosta powiedziała, że w 1998 r. ustalono nową rzędną. Od tego momentu
wszyscy dbają jedynie o to, aby tę najniższą rzędną utrzymać. Metodą na rozwiązanie problemów
jest zmiana decyzji administracyjnej i podniesienie najniższej rzędnej. Ustalona i obowiązująca
do końca 1998 r. rzędna zapewniała odpowiednie warunki dla funkcjonowania i rozwoju
turystyki. To co dzieje się z jeziorami to nie jest tylko problem gminy Ślesin czy powiatu
konińskiego; jest to problem Wielkopolski. Zwróciła się z prośbą do uczestniczącego w sesji
radnego Sejmiku Wielkopolskiego i przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego o pomoc w
rozwiązaniu tego problemu.
Ziemia konińska zawiera ogromne bogactwa, które nie mogą być niewykorzystane czy niszczone.
Wobec braku dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada
Powiatu zapoznała się z informacją o stanie jezior powiatu konińskiego. Informacja ta stanowi
załącznik nr 19 do protokołu z obrad Rady.
Punkt 13
Informacja na temat przebiegu prac związanych z likwidacją i rekultywacją mogilnika
przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich, zlokalizowanego w
miejscowości Hiszpania, gm. Krzymów
Przystępując do realizacji tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził,
że informację na temat przebiegu prac związanych z likwidacją i rekultywacją mogilnika
przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich, zlokalizowanego w
miejscowości Hiszpania, gm. Krzymów wszyscy radni otrzymali.
Z informacją tą zapoznała się Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Wprowadzenia do przedmiotowego zagadnienia dokonał pan Stanisław Bielik –
Wicestarosta Koniński. Przekazał, że stan zaawansowana robót jest znaczny. Wg posiadanych
informacji w roku ubiegłym przed rozpoczęciem likwidacji wynikało, że do zlikwidowania
będzie ok. ok. 78 ton środków. Do chwili obecnej zostało wydobyte 153 tony środków i
wywiezione do Niemiec. Kolejna kwestia związana jest z utylizacją ziemi i betonowych kręgów.
Badania wykonane przez Państwowy Instytut Geologiczny wskazują na to, że należy wywieźć z
mogilnika ok. 600 ton ziemi i ok. 270 ton betonu. Przy pierwotnym założeniu, że z mogilnika

należy wywieźć ok. 78 ton, oszacowano koszt likwidacji na 1.100 tys. zł. Z tego powiat miał
pokryć 5 % tzn. ok. 50 tys zł. W chwili obecnej wiadomo już, że koszt likwidacji będzie znacznie
wyższy. Ponadto poinformował, że sprawą likwidacji mogilnika kieruje Urząd Marszałkowski.
Pan Tadeusz Kołodziej z Departamentu Planowania Przestrzennego i Ekologii Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazał, że zadanie dot. likwidacji
mogilników województwo wielkopolskie realizuje z nadania Konwentu Starostów
Wielkopolskich, który upoważnił Zarząd Województwa Wielkopolskiego do prowadzenia tej
inwestycji. W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą tego zadania zostało konsorcjum
Segi-at i Ekolog System. Przedsiębiorstwem wiodącym w tym konsorcjum jest Segi-at z
Warszawy z racji posiadania koncesji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na wywóz
odpadów poza teren Polski. Cała wartość zadania wynosi 18.372.080 zł, z czego 50 % finansuje
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 45 % Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu i 5 % finansują powiaty na terenie, których znajdują się
mogilniki. w Województwie Wielkopolskim jest 21 takich powiatów i 26 mogilników
(dwudziesty siódmy mogilnik likwiduje Starostwo Powiatowe w Gostyniu jako zadanie
pilotażowe). Uzupełniając wypowiedź pana Wicestarosty poinformował, że w pierwszych dniach
maja nastąpi odbiór odpadów mogilnika w Krzymowie, które zostały już wywiezione do
Niemiec. Wówczas firma Ekolog System przystąpi do robót rekultywacyjnych, polegających na
wywozie skażonej ziemi. Po wykonaniu tej czynności będzie można kontynuować wydobywanie
odpadów. Fakt istnienia większej ilości odpadów niż przewidywano wynika z tego, że nie
zlokalizowano dołów, w których zakopane zostały pestycydy. Jeśli chodzi o pięcioprocentowy
udział powiatu w likwidacji mogilników, to poinformował, że koszty wyliczone zostaną po
dokonaniu kalkulacji powykonawczej w stosunku do realnie poniesionych kosztów. Uważa, że
najpóźniej do października zostanie rozpisany odbiór całego zadania i równocześnie stwierdzony
efekt ekologiczny dot. mogilnika w Hiszpanii. Przekazał również, że niestety zwiększona ilość
wydobytych pestycydów z mogilnika w Hiszpanii spowoduje to, że inne mogilniki nie zostaną
zlikwidowane.
Wiceprzewodniczący Rady pan Andrzej Nowak zapytał co stanie się z ziemią i
betonowymi kręgami z mogilnika w Hiszpanii?
Pan Tadeusz Kołodziej odpowiadając na pytanie, wyjaśnił że ziemia i beton zostaną
wywiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie i Zgierzu.Odnosząc się do
dyskusji o stanie jezior powiatu konińskiego poprosił o przekazanie ekspertyzy, o której była
mowa, co ułatwiłoby interwencję ze strony Zarządu Województwa Wielkopolskiego u Wojewody
Wielkopolskiego i w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej.
Wobec wyczerpania tematu Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała
się z informacją na temat przebiegu prac związanych z likwidacją i rekultywacją mogilnika
przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich, zlokalizowanego w
miejscowości Hiszpania, gm. Krzymów. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 20 do
niniejszego protokołu.

Punkt 14
Informacja o pozyskiwaniu i wykorzystaniu biomasy z energetycznych roślin uprawnych,
szczególnie wierzby energetycznej
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
stwierdził, że wszyscy radni otrzymali informację o pozyskiwaniu i wykorzystaniu biomasy z
energetycznych roślin uprawnych, szczególnie wierzby energetycznej.
Informacja ta była przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
O wprowadzenie do przedmiotowego zagadnienia poprosił pana Stanisława Bielika –
Wicestarostę Konińskiego.
Pan Stanisław Bielik poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady uczestniczył
w seminarium nt. wykorzystania biomasy, ze szczególnym uwzględnieniem wierzby
energetycznej. W seminarium tym uczestniczyli również przedstawiciele gminy Kramsk oraz
Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”. Powiedział, że paliwa ekologiczne zyskują sobie wciąż
większą popularność. Na naszym terenie zainteresowanie szczególnie wierzbą energetyczną
wykazuje KWB „Konin”. Wspólnie z Kopalnią i Naczelną Organizacją Techniczną podjęte
zostały działania w celu zorganizowania konferencji na ten temat. Przedłożona radnym powiatu
informacja to wstęp do szerokiej dyskusji na ten temat.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu
zapoznała się z informacją o pozyskiwaniu i wykorzystaniu biomasy z energetycznych roślin
uprawnych, szczególnie wierzby energetycznej. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr
21 do niniejszego protokołu.

Punkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność
Powiatu Konińskiego
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.
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 22 do
niniejszego protokołu.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w
sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Konińskiego pod
głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Uchwała nr V/38/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad
wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr
23 do niniejszego protokołu.

Punkt 16
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych
W związku z tym, że nikt z radnych nie zgłosił interpelacji ani pytania Przewodniczący
Rady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 17
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych
W tym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Antoni Kulczak. Wnioskował, aby
wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o podjęcie działań mających na celu oczyszczenie
drogi wojewódzkiej w Golinie przy ul. Słowackiego w okolicach parku. Konsekwencją bowiem
remontu autostrady jest duża ilość żwiru na poboczach, który powoduje niedrożność studzienek
burzowych. Zdaniem radnego nagromadzony tam piasek należy usunąć.
Radny Jerzy Fijałkowski powrócił do wcześniej dyskutowanej sprawy dot. poziomu wód
w jeziorach kanału ślesińskiego. Zwrócił się z prośbą, aby wysyłając ekspertyzę do Urzędu
Marszałkowskiego zaproponować spotkanie z udziałem przedstawicieli Wojewody
Wielkopolskiego nad wybranymi jeziorami powiatu konińskiego. Wyraził chęć udziału w takim
spotkaniu.
Radna Grażyna Grabias-Winkler poinformowała, że Rada Miejska w Sompolnie podjęła
uchwałę o likwidacji Biblioteki Publicznej. Likwidację „jedynej perełki” na terenie Sompolna
tłumaczy się tym, że nie przynosi ona zysków. Trudno znaleźć bibliotekę, która przynosi zyski
finansowe. Niezaprzeczalne i niezbadane są natomiast zyski niematerialne. Porosiła władze
Starostwa oraz radnych o przeciwstawienie się tego typu poczynaniom.Dodała, że Biblioteka w
Sompolnie znajduje się w budynku, gdzie w przeszłości mieściła się synagoga żydowska.

Tłumaczenie, że zorganizuje się w tym miejscu ośrodek kultury jest porównywalne z
organizowaniem w kościołach teatrów. Biblioteka w Sompolnie jest jedynym miejscem w
mieście, które można się pochwalić i pokazać gościom. Ponowiła prośbę o pomoc.
Radny Józef Wiesław Rybacki zgodził się z wypowiedzią przedmówcy. Dodał, że jest to
piękny obiekt i należy zrobić wszystko, aby nie zmienić jego przeznaczenia. Z przykrością
stwierdził, że niekiedy władza postępuje tak jakby wszystko wiedziała. A zapominają o tym, że
kultura kształtuje świadomość społeczną. Odnosząc się do dyskusji na temat likwidacji mogilnika
w Hiszpanii powiedział, że w Niemczech robi się dochodowe interesy na likwidacji odpadów. W
Polsce zaś często głupota bierze górę nad logicznymi i mądrymi decyzjami.Przypomniał historię i
decyzje władz Kazimierza Bisk., których konsekwencje do dziś odczuwają mieszkańcy tej gminy.
Pani Starosta stwierdziła, że sytuacja Biblioteki w Sompolnie jest skomplikowana.
Zaproponowała, aby sprawą tą zajęła się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Warto
byłoby zapytać gospodarzy gminy Sompolno, jaki mają pomysł na realizację tego zadania.
Powiedziała, że Zarząd Powiatu nie ma podstaw prawnych do podejmowania działań; natomiast
Rada Powiatu może się tym zagadnieniem zająć.
Pan Piotr Matyba – Przewodniczący Rady powiedział, że prowadzenie bibliotek jest
zadaniem gminy. Zadeklarował jednak pełną wolę współpracy.
Ponadto przypomniał radnym o obowiązku złożenia do końca kwietnia oświadczeń majątkowych
wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego.

Punkt 18
Zamknięcie obrad
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął VI sesję Rady
Powiatu Konińskiego.

Protokołowała:
Dorota Sobieraj-Krawczyk

