SR 0041-4/03

Protokół nr VII/03
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 23 maja 2003 roku
Sesja odbyła się w dniu 23 maja 2003 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ślesinie i
trwała od godz. 9°° do godz. 13°°.

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 18 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.
Następnie pan Piotr Matyba – Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu
wczorajszym wpłynął do Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi
Powiatu Konińskiego uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Konińskiego. W związku z
powyższym wnioskował o włączenie do porządku obrad przedłożonego projektu uchwały. I tak
punkt 11 otrzymałby brzmienie: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu
Konińskiego uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Konińskiego”. Punkty zaś od 11 do 13

porządku obrad przedstawionego w zaproszeniu otrzymałyby kolejność od 12 – 14.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany porządku
obrad.
W wyniku głosowania Rada Powiatu zaakceptowała jednogłośnie, tj. 18 głosami za propozycje
dotyczące wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego zagadnienia.

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 stanie realizacji strategicznego programu w zakresie pomocy społecznej
w części dotyczącej programu „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
w Żychlinie, Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Żychlinie, Liceum Profilowanego
w Żychlinie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żychlinie, Technikum dla młodzieży
w Żychlinie oraz włączenia tych szkół do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Technikum dla młodzieży w Wilczynie oraz włączenia
założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Technikum dla młodzieży w Sompolnie
oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Konińskiego uprawnień
do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej będących własnością Powiatu Konińskiego.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
13. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
14. Zamknięcie obrad.
Na salę obrad przybyli: radna Barbara Szeflińska i radny Wiesław Bednarek.

Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z VI 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 VI/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. został przyjęty jednogłośnie, tj. 20
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 24 kwietnia 2003 r. do 23 maja 2003 r. radni otrzymali. Sprawozdanie
uzupełniła pani Elżbieta Streker-Dembińska – Starosta Koniński. Dodała, że Zarząd zajął się
również sprawą poziomu wód w jeziorach kanału Ślesińskiego zainicjowaną na poprzedniej sesji
przez radnego Jerzego Fijałkowskiego. Przypomniała, że zwróciła się do Wojewody
Wielkopolskiego o uchylenie dotychczasowej decyzji dot. najniższego poziomu wód i wydanie
nowej decyzji. Wniosek został poparty opracowaniem naukowym wykonanym przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który udowadnia, że dla zachowania funkcji rekreacyjnych i
turystycznych minimalny poziom wód winien być utrzymany nie jak dotychczas na poziomie
83,17 ale na poziomie 83,40. Poinformowała, że 7 maja br. odbyło się w spotkanie z udziałem
przedstawicieli Wojewody Wielkopolskiego, RZGW, Zespołu Elektrowni PAK, Gospodarstwa
Rybackiego w Gosławicach, Oddziału Zamiejscowego Wydziału Ochrony Środowiska, którego
celem było podjęcie szybkich działań administracyjnych zmierzających do wydania nowej
decyzji. Niestety w toku dyskusji powrócono do argumentu, który pojawia się od 1999 r. przy
okazji każdej dyskusji na ten temat, a mianowicie: zgodnie z przepisami powiat nie może być
stroną w postępowaniu administracyjnym. Stronami w postępowaniu mogą być podmioty, które
gospodarczo korzystają z wody. I są nimi: Zespól Elektrowni PAK, Gospodarstwo Rybackie w
Gosławicach czy właściciele ośrodków wypoczynkowych. Dlatego odłożono dyskusje
administracyjne, nie zaniechując działania. Przekazała, że wystąpiła do Ministra Środowiska,
przedkładając dokumenty w przedmiotowej sprawie z ostatnich lat z prośbą o podjęcie przez
Parlament takich działań, aby w podobnych sytuacjach samorząd powiatowy mógł być stroną w
postępowaniu w imieniu wszystkich podmiotów zainteresowanych. Zmiany legislacyjne
wymagają jednak pewnych procedur i czasu. A sytuacja wciąż się pogarsza. W związku z
powyższym pani Starosta zaproponowała kolejne spotkanie w celu podjęcia rozmów nie o tym,
kto jest winny, ale o tym co można zrobić na rzecz poprawy zaistniałej sytuacji. Spotkanie odbyło
się 22 maja, w dniu obchodów Światowego Roku Wody.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Zespołu Elektrowni PAK, Gospodarstwa Rybackiego
w Gosławicach, KWB „Konin”, RZGW oraz Burmistrz Miasta i Gm. Ślesin, a także
przedstawiciele władz Konina. Ustalono, że niezależnie od decyzji administracyjnych uczestnicy
spotkania zawrą porozumienie na rzecz ochrony jezior konińskich. Uczestnicy spotkania
domagają się, aby w ramach porozumienia RZGW zobowiązało się do utrzymania wód na
poziomie 83,40. Wiąże się to z kosztami dopompowywania wody do jeziora. Uczestnicy
spotkania zadeklarowali przekazanie określonych środków na rzecz sfinansowania tejże operacji.
Wstępne zobowiązania złożyli również przedstawiciele samorządów. Deklarację o
współfinansowaniu przedsięwzięcia złożył także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
Pani Starosta zaproponowała zatem, aby Rada Powiatu rozważyła możliwość przeznaczenia
20.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na ochronę wód jezior Kanału
Ślesińskiego. Mając bowiem do dyspozycji pewne środki RZGW mogłoby podjąć czynności
mające na celu podniesienie poziomu wody w jeziorach.Pani Starosta dodała, że zadeklarowana
przez zainteresowanych kwota wystarczy na pełną realizację zadania. Ze wstępnych wyliczeń
wynika bowiem, iż rocznie na utrzymanie poziomu wód RZGW zabezpiecza kwotę ok. 200.000
zł. Podkreśliła, że podjęta decyzja niesie za sobą pewne konsekwencje. W chwili obecnej
metodami pozwalającymi podnieść poziom wód są: prawidłowe prowadzenie gospodarki na
śluzach, do czego RZGW jest statutowo zobowiązane i dopompowywanie wody z Warty do
jezior. Jeżeli będą dopompowywane duże ilości brudnej wody z Warty, wówczas nastąpi
pogorszenie stanu bakteriologicznego i biologicznego jezior. Decyzja zatem musi być bardzo
przemyślana. Dodała, że padają zarzuty, iż ktoś źle gospodaruje wodą, iż woda z konińskich
jezior jest w niezidentyfikowany sposób wykorzystywana. Należy jednak pamiętać, że poziom
wody ciągu jezior konińskich od lat 50-tych jest sztucznie utrzymywany na określonym poziomie.
Gdyby zlikwidować wszystkie śluzy, wówczas nastąpiłoby wyrównanie poziomu wody
wszystkich jezior. Poziom wody w jeziorze ślesińskim byłby wtedy o wiele niższy od obecnego.
Naturalny poziom wody nie wystarczyłby również na bieżące funkcjonowanie elektrowni.
Parowanie wody nie jest wielkością, która może stanowić ważny argument w przedmiotowej
dyskusji. Nie wolno również zapominać o tym, że stan jezior konińskich był uzupełniany bez
przerwy przez KWB „Konin”, która właśnie tam zrzucała swoje wody odprowadzane z wyrobisk.
W chwili obecnej Kopalnia odsuwa się z terenu gminy, wód jest coraz mniej. Dodatkowo
Kopalnia napełnia sztuczny zbiornik zlokalizowany w Mikorzynie.Nikt zatem wody nie „ukradł”
ani nie „zabrał”; jedynie dostawa wody drastycznie spadła. Rozmowy z RZGW prowadzone są w
tym kierunku, że zainteresowani podejmą wysiłek w celu dopompowania wody do jezior
konińskich. Prowadzone obserwacje będą zapewne prowadziły do kolejnych dylematów i
wyborów: czy dopompowywać wodę do wymaganego poziomu kosztem czystości jezior, czy też
utrzymywać czyste jeziora kosztem ich niskiego poziomu. Ponowiła propozycję rozważenia przez
Radę Powiatu możliwości przeznaczenia 20.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska na ochronę wód jezior Kanału Ślesińskiego.
Jeśli chodzi o przedłożone Radzie Powiatu projekty uchwał dotyczące spraw
oświatowych, to pani Starosta zapewniła, że każdy uczeń znajdzie w szkołach prowadzonych
przez powiat koniński swoje miejsce; kierunek, który będzie spełniał jego zamierzenia.
A przedstawione propozycje rozszerzają paletę typów szkół. Dodała, że w chwili obecnej nabór w
szkołach powiatu konińskiego jest zadawalający.
Przewodniczący Rady otworzył
dyskusję nad wnioskiem pani Starosty dot.
zabezpieczenia środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na ochronę wód jezior
Kanału Ślesińskiego.

Radna Barbara Szeflińska powiedziała, że sprawa jest bardzo ważna. Dyskusja nt.
rozwoju turystyki w powiecie konińskim, jaka miała miejsce na posiedzeniu Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki sprowadziła się do problemu niskiego poziomu wody w jeziorach.
Pamiętać należy, że właśnie ze względu na walory turystyczne w okolicach Ślesina zainwestowali
przedsiębiorcy, tu znalazło pracę wiele osób. Propozycja pani Starosty jest słuszna. Działania te
winna również wesprzeć Rada Miasta i Gminy Ślesin oraz zainteresowane instytucje.
Radny Jerzy Fijałkowski podziękował za szybkie podjęcie działań w sprawie zgłoszonej
przez niego na poprzedniej sesji. Poziom wód się ewidentnie obniża. Nie wyobraża sobie, aby w
przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, nie zadbać o środowisko naturalne. Wyraził
nadzieję, że Rada Powiatu poprze propozycję pani Starosty.
Radny Krzysztof Kocaj powiedział, że nie może zgodzić się z argumentami
przytoczonymi przez panią Starostę. Ubytek wody w jeziorze ślesińskim pojawia się cyklicznie w
ciągu roku, tj. na przełomie wiosny i lata. W pozostałej części roku poziom wód jest taki, że
zakrywa brzegi, a nawet woda wręcz się wylewa. W związku z powyższym zapytał czy
rzeczywiście nikt tej wody nie „zabiera”. Ponadto czy uzasadnionym jest przekazanie pieniędzy
na dodatkowe pompowania wody nie wiadomo jakiej jakości z Warty. Być może wystarczy te
pieniądze przekazać RZGW po to, aby nie otwierano śluz. Zdaniem radnego nie jest możliwe, aby
woda wyparowała z takiego akwenu przy ubiegło-tygodniowych opadach (dziennie ubywało ok. 2
cm wody; natomiast na początku maja były dni kiedy dziennie woda opadała o ok. 4-5 cm).
Zdaniem radnego ktoś wodę w tym okresie „zabrał”. Przez pozostałą część roku poziom wody
jest wystarczająco wysoki. Powiedział również, że jezioro Gopło jest kilka metrów poniżej
jeziora ślesińskiego. W sezonie turystycznym zaś jezioro Gopło utrzymuje podwyższony poziom.
Rodzi się pytanie skąd wtłacza się tę wodę?
Wiceprzewodniczący Rady pan Stefan Dziamara powiedział, że temat jest trudny i
złożony. Wyraził Poparcie dla wniosku pani Starosty. Nie wolno doprowadzić do sytuacji, w
której w trosce o poziom wody, zapomni się o czystość i środowisko naturalne. Pamiętać należy,
że na stan środowiska wpływ mają z pewnością okoliczne prywatne posiadłości i ośrodki
turystyczne. Zaapelował o większe zainteresowanie tym, co dzieje się nad brzegami jezior.
Zapytał również czy działalność powstających gospodarstw rybackich jest pod właściwym
nadzorem. Podkreślił, że dla Elektrowni odpowiedni poziom wody jest niezbędny do
funkcjonowania.
Pani Starosta odnosząc się do wątpliwości radnego Krzysztofa Kocaja, wyjaśniła że do tej
pory samorząd powiatowy nie miał wpływu na gospodarkę wodą prowadzoną przez RZGW. Jest
to instytucja rządowa. Przystępując do porozumienia, powiat będzie miał większe prawa. Pani
Starosta podkreśliła, że poczyni starania, aby w treści porozumienia znalazł się zapis mówiący o
tym, że przynajmniej raz na kwartał udziałowcy spotykać się będą w celu dokonania
szczegółowej analizy działalności RZGW. Z pewnością nikt nie będzie dawał pieniędzy na
bezsensowne pompowanie wody. Odnosząc się do wypowiedzi pana Stefana Dziamary
podkreśliła, że deklarowane pieniądze to dobrowolne decyzje podmiotów gospodarczych i
samorządów, nie wynikające z żadnych zobowiązań, a jedynie z poczucia odpowiedzialności za
stan środowiska. Nie wolno zapominać, że Elektrownia płaci ogromne pieniądze za użytkowanie
gospodarcze na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Pan Jan Kosmowski – Radny Miasta i Gminy Ślesin stwierdził, że nie chciałby
wypowiadać się nt. kwestii administracyjnych i technicznych, o których mówiła pani Starosta.
Niepokojące jest to, że zainteresowane samorządy nie mogą być stroną w załatwieniu tak
ważnego problemu. Tę sytuację należy zmienić.
Pan Jan Niedźwiedziński – Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin poinformował, że na
wczorajszym spotkaniu zadeklarował kwotę 10.000 zł na ochronę wód jezior Kanału
Ślesińskiego. Zwracając się do radnych Miasta i Gminy Ślesin, powiedział, że to właśnie
gospodarzom powinno najbardziej zależeć na utrzymaniu właściwego poziomu wody. Szukanie
winnych nie pomoże w rozwiązaniu problemu. Rozpoczyna się sezon turystyczny. Dlatego
właśnie decyzje powinny być szybkie, ale i przemyślane. Dodał, że na podstawie danych
stwierdzić można, że w chwili obecnej poziom wód opada zgodnie z prawem. Bardzo ważna jest
deklaracja Zespołu Elektrowni PAK w kwocie 100.000 zł. Podziękował Staroście Konińskiemu
oraz Przewodniczącemu Rady za zorganizowanie spotkania i zainicjowanie działań w celu
ochrony jezior Kanału Ślesińskiego.
Przewodniczący Rady przypomniał, że temat ten jest kontynuacją prac podjętych przez
Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej rady Powiatu Konińskiego I kadencji.
Następnie poddał wniosek pani Starosty w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Powiatu
Konińskiego na przekazanie 20.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na ochronę
poziomu wody w jeziorach Kanału Ślesińskiego.Następnie Przewodniczący Rady poddał wniosek
pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Powiatu zaakceptowała w/w propozycję
jednogłośnie, tj. 20 głosami.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w
okresie międzysesyjnym, z którym zapoznała się Rada Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr
4 do niniejszego protokołu.
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych
W tym punkcie porządku obrad głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady pan Stefan
Dziamara, który zgłosił dwie interpelacje i poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.
Poinformował, że mieszkańcy gmin Rzgów i Rychwał zgłosili mu problem dot. świadectw
lekarskich wystawianych przez lekarzy weterynarii za dostarczanie zwierząt do uboju. Stawki za
w/w świadectwa są bardzo różne. Poprosił o wystąpienie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w
celu jednoznacznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
Ponadto interpelował o dokonanie analizy ustawienia znaków na drodze w miejscowości Osiecza
i Sławsk. Zdaniem mieszkańców tych miejscowości należy podjąć działania w celu ograniczenia
prędkości na w/w drogach.
Na salę obrad przybył radny Janusz Stankiewicz.

Punkt 6
Informacja o stanie realizacji strategicznego programu w zakresie pomocy społecznej w
części dotyczącej programu „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził,
że informację o stanie realizacji strategicznego programu w zakresie pomocy społecznej w części
dotyczącej programu „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej” wszyscy radni otrzymali.
Dokument ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych.
Poprosił zatem Wiceprzewodniczącą Komisji panią Grażynę Grabias-Winkler o przedstawienie
opinii Komisji w dyskutowanej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych, którą przedstawiła pani Grażyna Grabias-Winkler
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabrała pani Elżbieta Streker-Dembińska – Starosta Koniński, która
powiedziała, że realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej przebiega prawidłowo.
Podkreśliła, że rok 2003 jest rokiem osób niepełnosprawnych. Finansowanie wielu przedsięwzięć
odbywa się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Natomiast do chwili obecnej, a jest już koniec maja, PFRON nie podjął decyzji w jaki sposób,
jakim algorytmem naliczać środki dla poszczególnych powiatów uniemożliwiając w ten sposób
podjęcie przez rady powiatów stosownych uchwał w sprawie wielkości i podziału pieniędzy na
poszczególne zadania w tym zakresie. Poinformowała, że powiat otrzymał zaliczkowo na
początku roku niewielkie środki z PFRON, które zgodnie z ubiegłorocznymi zasadami zostały
uruchomione. W tej sprawie zostało skierowane pismo do Jolanty Banach – Pełnomocnika Rządu
ds. osób niepełnosprawnych, zwracając uwagę na fakt, że utrzymywanie takiej sytuacji w roku
osób niepełnosprawnych jest naigrywaniem się z wszelkich podjętych akcji.
Kolejno głos zabrała pani Elżbieta Sroczyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Wyraziła nadzieję, że hasłem przewodnim dzisiejszych obchodów Roku Osób
Niepełnosprawnych będzie myśl Richarda von Weizackera „Być pełnosprawnym to tak naprawdę
żadna nasza zasługa, to dar od Boga, który każdemu z nas, o każdym czasie może być odebrany.
Pozwólmy więc niepełnosprawnym i członkom ich rodzin, w jak najbardziej naturalny sposób,
włączyć się w nasze życie. Chcielibyśmy dać im pewność, że jesteśmy jednością”.
Podkreśliła, że likwidowanie barier, robienie czegokolwiek z myślą o ludziach
niepełnosprawnych nie może być sprawą nadzwyczajną. Są to przecież obywatele naszego kraju,
tacy ludzie jak my. Wartość promowana w ciągu roku europejskiego osób z niepełnosprawnością
brzmi: nic o osobach niepełnosprawnych, bez osób niepełnosprawnych. Innymi słowy działania
podejmowane na szczeblach lokalnych, samorządowych i innych powinny przebiegać na zasadzie
dialogu z osobami niepełnosprawnymi. I tak właśnie powstawała strategia rozwoju powiatu
konińskiego w tym zakresie. W chwili obecnej trwają prace nad aktualizacją tego programu.
Informacje przedstawione przez panią Dyrektor stanowią treść załącznika nr 6.

Radny Krzysztof Kocaj odnosząc się do słów pani Dyrektor „nic o nas bez nas” zapytał ile
osób niepełnosprawnych zatrudnionych jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Koninie?
Pani Elżbieta Sroczyńska odpowiadając na pytanie wyjaśniła, że w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie zatrudnionych jest 13 osób. Nie ma pośród nich osób niepełnosprawnych.
Aczkolwiek PCPR prowadzi ścisłą współpracę z organizacjami pozarządowymi (poprzez
realizację programów i prowadzenie placówek).
Radna Maria Jankowska powiedziała, że problem dzieci niepełnosprawnych obserwuje w
szkole, w której pracuje, gdzie są dwie klasy integracyjne. Jest to ogromnie złożony problem.
Okazuje się, że dzieci sprawne bardzo dobrze zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi, włączając
je w potocznie nazywane „normalne życie”. Dodała, że należy sobie zdać sprawę z tego, że
czasami niepełnosprawność jest niewidoczna, ale bardzo trudna. Zadania, które realizuje PCPR
jest bardzo ważne.
Radna Grażyna Grabias-Winkler powiedziała, że patrząc na mapę ośrodków dla osób
niepełnosprawnych z żalem stwierdza, że w gminach biednych te ośrodki są, natomiast w
gminach bogatych ich brak. Trudno uwierzyć, że nie ma w tych gminach osób
niepełnosprawnych. Ponadto w małych miejscowościach istnieje przekonanie, że człowiek
niepełnosprawny jest inny. Często świadomość ludzi małych miejscowości sprowadza się do
tego, iż ludzie niepełnosprawni są „straceni” dla społeczeństwa, rodziny. Przekazała również, że
w szkołach powstają klasy integracyjne, a dyrektorzy namawiają rodziców do nauczanie
indywidualnego ich dzieci. Często jest tak, że niepełnosprawne dzieci z rodzin bogatych lepiej się
rozwijają jak dzieci z taką samą niepełnosprawnością w rodzinach biednych. Dodała, że 20 lat
temu była w Szwecji w ośrodku dla osób niepełnosprawnych. Osoby bez kończyn górnych i
dolnych okazały się być bardzo sprawne.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła informację o
stanie realizacji strategicznego programu w zakresie pomocy społecznej w części dotyczącej
programu „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”. Informacja powyższa stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Punkt 7
Podjęcie uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w
Żychlinie, Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Żychlinie, Liceum Profilowanego w
Żychlinie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żychlinie, Technikum dla młodzieży w
Żychlinie oraz włączenia tych szkół do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w
Żychlinie

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie
założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Żychlinie, Liceum Ogólnokształcącego
dla młodzieży w Żychlinie, Liceum Profilowanego w Żychlinie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Żychlinie, Technikum dla młodzieży w Żychlinie oraz włączenia tych szkół do Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie wszyscy radni otrzymali.
Projekt ten był dyskutowany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Poprosił zatem pana Henryka Nowaka – Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w
omawianej sprawie.
Opinia Komisji, którą przedstawił pan Henryk Nowak stanowi załącznik nr 8. Podkreślił, że jest
to opinia wypracowana przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, a nie opinia
Przewodniczącego Komisji.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie
założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Żychlinie, Liceum Ogólnokształcącego
dla młodzieży w Żychlinie, Liceum Profilowanego w Żychlinie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Żychlinie, Technikum dla młodzieży w Żychlinie oraz włączenia tych szkół do Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21
radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr VII/39/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie założenia
Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Żychlinie, Liceum Ogólnokształcącego dla
młodzieży w Żychlinie, Liceum Profilowanego w Żychlinie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w
Żychlinie, Technikum dla młodzieży w Żychlinie oraz włączenia tych szkół do Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie stanowi załącznik nr 9 do protokołu z obrad Rady.
Punkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie założenia Technikum dla młodzieży w Wilczynie oraz
włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
stwierdził, że projekt uchwały w omawianej sprawie wszyscy radni otrzymali.
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Następnie Przewodniczący Rady porosił pana Henryka Nowaka – Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie opinii w dyskutowanej sprawie.
Opinia Komisji, którą przedstawił pan Henryk Nowak stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie

założenia Technikum dla młodzieży w Wilczynie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21
radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
głosów za
- 20
głosów przeciwnych
- 0
głosów wstrzymujących się - 1
Uchwała nr VII/40/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie założenia
Technikum dla młodzieży w Wilczynie oraz włączenia założonej szkoły
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie stanowi załącznik nr 11 do protokołu
z obrad Rady.
Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie założenia Technikum dla młodzieży w Sompolnie oraz
włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
stwierdził, że projekt uchwały w omawianej sprawie wszyscy radni otrzymali.
Projekt ten był dyskutowany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Następnie Przewodniczący Rady porosił pana Henryka Nowaka – Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie opinii w dyskutowanej sprawie.
Opinia Komisji, którą przedstawił pan Henryk Nowak stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie
założenia Technikum dla młodzieży w Sompolnie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21
radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr VII/41/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie założenia
Technikum dla młodzieży w Sompolnie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Somolnie stanowi załącznik nr 13 do protokołu z obrad Rady.
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 rok
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
stwierdził, że projekt uchwały w omawianej sprawie wszyscy radni otrzymali.

Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej.
Następnie Przewodniczący Rady porosił pana Andrzeja Perkowskiego –
Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie opinii w dyskutowanej sprawie.
Opinia Komisji, którą przedstawił pan Andrzej Perkowski stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło
21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr VII/42/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie założenia
Technikum dla młodzieży w Sompolnie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Somolnie stanowi załącznik nr 15 do protokołu z obrad Rady.

Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Konińskiego uprawnień
do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej będących własnością Powiatu Konińskiego
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
stwierdził, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wszyscy radni otrzymali przed sesją.
Następnie poprosił o zabranie głosu panią Starostę.
W imieniu Starosty Konińskiego głos zabrał pan Radzisław Kozłowski – Skarbnik
Powiatu. Powiedział, że ustawa o samorządzie powiatowym i ustawa o finansach publicznych
określają pewne zasady ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej,
będących własnością powiatu. Z wynajmowania pomieszczeń powiat może osiągać pewne
korzyści. Podjęcie przez Radę uchwały upoważniającej Zarząd Powiatu do ustalania stawek za
korzystanie z obiektów jest w pełni uzasadnione. Dodał, że chodzi tu przede wszystkim o obiekty
oświatowe i sportowe.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie
powierzenia Zarządowi Powiatu Konińskiego uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Powiatu
Konińskiego pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr VII/43/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie powierzenia
Zarządowi Powiatu Konińskiego uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Konińskiego stanowi
załącznik nr 16 do protokołu z obrad Rady.
Punkt 12
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych
Odpowiadając na interpelację pana Stefana Dziamary dot. ustawienia znaków w
miejscowości Osiecza i Sławsk pan Antoni Bąk – p.o. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w
Koninie wyjaśnił, że sprawa organizacji ruchu jest problemem bardzo złożonym, wymagającym
szczegółowej analizy. Rozwiązując go należy uwzględnić interesy (często sprzeczne)
użytkowników dróg jakimi są zarówno kierowcy, jak i piesi. Podkreślił, że nadrzędne są względy
bezpieczeństwa ruchu. Jest to pierwszy sygnał dot. w/w dróg. Zobowiązał się, że w najbliższych
dwóch tygodniach powołana zostanie komisja z udziałem sekcji ruchu drogowego Komendy
Powiatowej Policji, z udziałem władz i zainteresowanych mieszkańców w celu załatwienia
sprawy.
Pan Władysław Mielcarek – Radny Miasta i Gminy Ślesin powiedział, że w gminie Ślesin,
na drodze w miejscowości Głębockie zostały zniszczone znaki drogowe. Zgłaszał ten problem,
ale znaków wciąż nie ma na swoim miejscu. Zdaniempana Mielcarka gdyby za tego typu sprawy
odpowiedzialna była firma prywatna, to znaki byłyby już z pewnością ustawione.
Pan Antoni Bąk powiedział, że nie miał zgłoszenia w tej sprawie. Ponadto wyjaśnił, że
ZDP usuwa zniszczone znaki. Tam, gdzie znaki zostały zniszczone lub ukradzione stawiane są
nowe. Takich przypadków jest dużo. Dodał, że znaki drogowe są zamawiane w miarę potrzeb
zgodnie z procedurą zamówień publicznych. Niezbędny jest jednak pewien czas do załatwienia
tego typu sprawy. Poinformował również, że w latach ubiegłych Zarząd Powiatu przystąpił do
kompleksowej wymiany znaków na ciągach drogowych. W roku bieżącym pieniądze (w związku
z licznymi zniszczeniami) zostają przeznaczane jedynie na uzupełnianie zniszczonych lub
skradzionych znaków.
Pan Krzysztof Kocaj powiedział, że nie może zgodzić się z wypowiedzią radnego
Władysława Mielcarka. Powiedział, że prowadzi zakład budżetowy, a nie prywatną firmę. W dniu
wczorajszym pan Burmistrz przekazał informację o tym że, na drodze powiatowej w
miejscowości Głębockie brakuje znaków, które wskazywałyby kto z użytkowników dróg ma
pierwszeństwo przejazdu. Poinformował, że tenże zakład budżetowy ze Ślesina – mimo że nie
jest to jego droga – dzisiaj do godziny 1500 znaki na drodze w miejscowości Głębockie uzupełni.
Podkreślił, że nie tylko firmy prywatne, ale również firmy budżetowe wywiązują się ze swoich
obowiązków wzorowo.
Pan Antoni Bąk dodał, że Zarząd Dróg Powiatowych współpracuje z Zakładem
Gospodarki Komunalnej.
Radny Włodzimierz Pawlak powiedział, że w Licheniu podczas weekendu przejście z
lewej strony ulicy na prawą jest niemalże niemożliwe. Zapytał kiedy znaki na drodze w Licheniu
zostaną pomalowane?

Pan Antoni Bąk odpowiadając na pytanie powiedział, że znaki w Licheniu zostaną
pomalowane w przyszłym tygodniu.
Pan Piotr Matyba – Przewodniczący Rady z racji wykonywanego zawodu wyjaśnił, że
przygotowując się do akcesji z Unią Europejską dotychczasowe działania lekarzy weterynarii,
które były realizacją ustawy o znakowaniu zwierząt i o obrocie zwierzętami zostały zmienione
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa. Świadectwa miejsca pochodzenia, wystawiane dotychczas
przez sołtysów, świadczące o miejscu pochodzenia zwierzęcia zostały zamienione na urzędowe
świadectwa zdrowia. Urzędowe świadectwa zdrowia stwierdza, że dane zwierzę jest zdrowe i
może być poddane ubojowi lub przewiezione w dowolne miejsce w kraju lub zagranicą.
Docelowo takie świadectwo zdrowia będzie świadectwem urzędowym na terenie całej Unii
Europejskiej.
Za wystawienie świadectwa zdrowia zwierzęcia lekarze weterynarii pobierają opłaty. Cennik jest
ustalony przez ustawodawcę. Różnica kosztów za świadectwa, o którą pytał pan Stefan Dziamara
wynikać może z dodatkowo doliczanych do cennika kosztów dojazdu, jakie ponoszą lekarze
weterynarii. Chodzi o to, aby koszty dojazdu były jak najniższe bądź aby wystawiać świadectwo
zdrowia na miejscu usługi. Wyraził przekonanie, że Powiatowy Lekarz Weterynarii udzieli w tej
sprawie szczegółowej informacji na piśmie.
Radny Paweł Kwieciński powiedział, dotychczas pieniądze za świadectwa miejsca
pochodzenia wpływały do budżetu gmin. Teraz zaś te pieniądze pobierają lekarze weterynarii
przez co budżety gmin są o wiele uboższe.
Pan Piotr Matyba wyjaśnił, że sołtysi również brali opłaty, o czym nie wolno zapominać.
Lekarzy weterynarii zaś nie pytano o zdanie w tej kwestii.
Punkt 13
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych
W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:
 Radny Antoni Kulczak zacytował fragmenty artykułu z „Gazety Wyborczej” pt.
„Policjawność”. Wynika z nich, że do lipca br. we wszystkich województwach założone
zostaną fotoradary. W związku z tym zwrócił się z prośbą o to, aby Rada Powiatu
Konińskiego wystąpiła z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o
zamontowanie fotoradaru w Golinie nad Wartą.
Ponadto radny zgłosił wniosek o wystąpienie do Komendanta Miejskiego Policji w Koninie
oraz do Dyrektora Inspekcji Transportu Drogowego o patrole – krótkie ale częste zwłaszcza
od godz. 19°° do godz. rannych na trasie Kraśnica – Golina – Kolonia Spławie. Dodał, że
samochody jadące z dużą prędkością stanowią niebezpieczeństwo i są uciążliwe dla
mieszkańców.

 Radny Paweł Kwieciński oświadczył, że jego zdaniem nie należy umieszczać flagi Unii
Europejskiej obok flagi narodowej, bowiem jeszcze nie jesteśmy krajem członkowskim.
 Radny Miasta i Gminy Ślesin pan Władysław Mielcarek powiedział, że należy zapewnić
właściwe warunki dla rozwoju transportu. Zbyt duże opłaty za przejazdy z pewnością temu
nie sprzyjają.
 Pan Sławomir Królak – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Ślesin podziękował za
zaproszenie i za wspólne obrady. Odnosząc się do decyzji Rady Powiatu w sprawie
utworzenia nowych typów szkół ponadgimnazjalnych, wyraził nadzieję, że przy kolejnej
okazji Rada Powiatu odniesie się przychylnie do wniosku Gminy Ślesin w analogicznej
sprawie.
Punkt 14
Zamkniecie obrad
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął VII sesję Rady Powiatu
Konińskiego.
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