Protokól nr 12/99

Starostwo Powiatowe
w Koninie

Protokól Nr 12/99
z posiedzenia Zarzadu Powiatu Koninskiego
z dnia 19 maja 1999 roku.

Posiedzeniu przewodniczyla Pani Starosta Elzbieta Streker

- Dembinska.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Elzbieta Streker-Dembinska

Starosta Powiatu Koninskiego

21 Stanislaw Adam Bielik

Wice Starosta Powiatu Koninskiego

31 Slawomir Chmielinski

Czlonek Zarzadu Powiatu Koninskiego

31Jan Kazimierz Ignaszak

czlonek Zarzadu Powiatu Koninskiego

41Halina Maria Lenartowicz

czlonek Zarzadu Powiatu Koninskiego

51Barbara Szeflinska

czlonek Zarzadu Powiatu Koninskiego

61Radzislaw Kozlowski

Skarbnik Powiatu Koninskiego

71Krzysztof Musial

Sekretarz Powiatu Koninskiego

Porzadek Dosiedzenia:
11. Przyjecie protokólu z poprzedniego posiedzenia.
21. Uzgodnienie planu pracy Rady Powiatu.
31. Organizacja Starostwa:
al omówienie sprawozdania merytorycznego z dzialalnosci Starostwa za I kwartal 1999 r,

bl informacja o stanie organizacyjno - finansowym Zakladu Obslugi,
ci zadania Zarzadu Dróg Powiatowych,
dl Zespól ds. Orzekania o Niepelnosprawnosci.
41. Sprawy finansowe.
al zapoznanie z procedura zwiazana z wyborem banku,
bl ustalenie harmonogramu wydatków,
ci przyjecie projektu uchwaly w sprawie zmian w Budzecie Powiatu na rok 1999.
51. Zapoznanie z projektem

uchwaly w sprawie przeprowadzenia

konkursu na dyrektora LO

w Sompolnie.
61. Sprawy biezace.

W sprawie porzadku posiedzenia innych propozycji nie zgloszono.
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ad l.Przxjecie protokólu z poprzedniego zebrania nr 11/99 z dnia 19 maja 1999 r.,
oraz omówienie realizacji przxjetych ustalen.
Omówienia protokólu z poprzedniego posiedzenia Zarzadu dokonala Pani Starosta.
Przystapiono do omówienia realizacji ustalen przyjetych na posiedzeniu.
.

Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie E. Sroczynska przygotowala analize

wynagrodzen pracowników.
Pana Skarbnika prosi sie o sprawdzenie, czy opracowana analiza potwierdza proponowane
wynagrodzenie w przedstawionym projekcie uchwaly w sprawie ustalenia wartosci punktu
taryfikacyjnego dla PCPR.

.

Pan Skarbnik oznajmil, ze zapis § 2 pkt. 4 projektu uchwaly w sprawie diet i zwrotu kosztów

podrózy sluzbowych przyslugujacych radnym jest prawidlowy. Niemniej jednak jego sugestia jest,
aby w projekcie uchwaly wyzej cyt. w § 5 ust. 3 utrzymac proponowany ryczalt w wysokosci 400
zl dla nieetatowych czlonków Zarzadu oraz uwzglednic ryczalt na przejazdy sluzbowe dla
wiceprzewodniczacych Rady Powiatu w kwocie 300 zl miesiecznie.
Czlonek Zarzadu Barbara Szejlinska zaproponowala, aby dla wiceprzewodniczacych ustalic
kwote w wysokosci 200 zl miesiecznie.
Czlonek Zarzadu Slawomir Chmielinski poparl propozycje Pani Szeflinskiej.
Pani Starosta ustosunkowujac sie do przedstawionych propozycji wysuwa stwierdzenie, ze nie
jest rola Zarzadu ustalanie i okreslanie wysokosci ryczaltu dla radnych, nieetatowych czlonków
zarzadu i wiceprzewodniczacych. Zarzad przedstawi Radzie, wynikajace z przyjetego budzetu
mozliwosci finansowe. Natomiast Rada podejmie decyzje w tym zakresie. Sprawa ta powinna byc
przedmiotem dyskusji radnych w ramach komisji lub klubów radnych. Równiez od decyzji
radnych zalezec bedzie ewentualne ustalenie dni dyzurów przewidzianych na spotkania
z wyborcami.
Pani Starosta proponuje, aby w uchwale miejsca okreslajace kwoty ryczaltu pozostawic bez
wpisywania konkretnych wielkosci.
Rada dokona rozstrzygniec w tym zakresie i ustali kwoty ryczaltu oraz podejmie uchwale
w sprawie diet i zwrotu kosztów podrózy sluzbowych przyslugujacych radnym.
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zasadyfinansowaniaudzialuradnychw konferencjach,sympozjach,spotkaniach(platnych)

oraz zwiazanyz tym obieg dokumentówzostanieopracowanyi przedlozonyZarzadowi
w terminiepózniejszym ( po 15 czerwca),
.

zasadysponsorowaniai finansowaniaimprezzostanaprzedstawionena nastepnym

posiedzeniu,
.

Pan Wice starosta poinformowal, ze Osrodek Informatyki Wielkopolskiego Urzedu

Wojewódzkiego w Poznaniu przekazal pisemna informacje w sprawie okreslenia typu
komputerów i drukarek niezbednych dla prawidlowego funkcjonowania powiatowego biura
rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy.
Po rozmowach z Dyrektorem Osrodka i innymi firmami przygotowano kalkulacje wyposazenia
sprzetowego i etatowego Wydzialu Komunikacji dla zadan realizowanych przez Starostwo
Powiatowe. (zalacznik nr 1 ).
Wedlug opinii Dyrektora Osrodka Informatyki ilosc stanowisk komputerowych okreslana jest na
podstawie ilosci mieszkanców. Poniewaz powiat koninski zamieszkuje ok. 120 tys. mieszkanców,
to przy zalozeniach nalezy zainstalowac co najmniej 5 stanowisk komputerowych. Z opracowanej
kalkulacji wynika, ze ogólny koszt wyposazenia sprzetowego wynosi 36.578 zl. Do tego kosztu
nalezaloby doliczyc kwote okolo 15 tys. zl na wyremontowanie pomieszczen, wyposazenie
w biurka, krzesla. Przewiduje sie, ze uruchomienie 5 stanowisk komputerowych bedzie
kosztowalo ok. 60 tys. zl. Z przygotowanych wstepnych propozycji przez Kierownika Wydzialu
Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego wynika, ze obsada etatowa Wydzialu winna wynosic
13 osób.
( wykaz proponowanych stanowisk pracy do prowadzenia ewidencji pojazdów ujeto w zalaczniku
nr 1- kalkulacja).
Ponadto Pan Wice starosta poinformowal, ze zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1999 r. o samorzadzie powiatowym, powiat przekazuje zadania z zakresu swojej wlasciwosci na
uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy. W zwiazku z powyzszym wystapilismy z pismem
do burmistrzów, wójtów gmin o dostarczenie w terminie do dnia 26 maja 1999 r. wniosku
w przedmiotowej sprawie. Gminy, które wyraza zgode na prowadzenie zadan z zakresu ewidencji
pojazdów oraz zobowiaza sie do wyposazenia stanowiska komunikacji w niezbedny sprzet
informatyczny, otrzymaja projekt porozumienia.
Pan Wice starosta zasugerowal, aby w organizacje stanowisk pracy w zakresie rejestracji
pojazdów, wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i pozwolen czasowych wchodzic
sukcesywnie. Na poczatek zorganizowac i wyposazyc 2 stanowiska komputerowe dla gmin, które
nie wyraza zgody na prowadzenie zadania.
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Pani Starosta poparla wybrany kierunek organizowania stanowiska komunikacji przez Pana Wice
staroste. Burmistrzowie i wójtowie gmin, którzy wyraza chec prowadzenia zadania musza
wiedziec, ze w budzecie powiatu przewidziano kwote na jego realizacje na poziomie wykonania
roku poprzedniego z uwzglednieniem wzrostu o 10.5%.
Sukcesywnie bedziemy remontowac pomieszczenia, wyposazac stanowiska komputerowe na ulicy
Hurtowej, aby docelowo byc przygotowanym na przejecie zadania ze wszystkich gmin.
Pan Wice starosta poinformowal, ze pisma w sprawie dokonywania wplat za sprzedaz tablic
rejestracyjnych przez gminy zostalo wyslane. W pismie tym, zobowiazano gminy do wplacania
naleznych kwot za sprzedaz tablic na podane konto. Zaproponowano, aby gminom, które
czesciowo pieniadze za tablice wplacily przekazac srodki na wykonywanie zadania z zakresu
komunikacji.
Czlonek Zarzadu Halina Lenartowicz ustosunkowujac sie do wypowiedzi Pani Starosty i Pana
Wice starosty oznajmila, ze to nie burmistrz, wójt gminy bedzie chcial zatrzymac ewidencje
pojazdów u siebie. Domagac sie tego beda mieszkancy danej gminy ( Wierzbinek, Sompolno,
Skulsk, Wilczyn) ze wzgledu na duza odleglosc od Konina. Stawiany wymóg prowadzenia
ewidencji pojazdów komputerowo, zmusi gminy do oddania zadania Staroscie ze wzgledu na brak
srodków.
Czlonek Zarzadu Slawomir Chmielinski oznajmil, ze jego zdaniem zorganizowana narada
w Starostwie w sprawie prowadzenia ewidencji pojazdów nie spelnila oczekiwan. Nie
sprecyzowano konkretnych ustalen. Proponuje, aby poczekac na wnioski z gmin
(do 26 maja br.).Na poczatek stworzyc 2 stanowiska komputerowe i przejac zadania od gmin,
które zadania nie beda chcialy wykonywac.
Pani Starosta zaproponowala, aby gminy, które nie dysponuja sprzetem komputerowym i nie
maja srodków na jego zakup, zadanie prowadzily etapem przejsciowym tzn. jedna gmina
wykonywalaby zadanie dla dwóch gmin ( np. Skulsk - Wilczyn, Rychwal - Grodziec ). Wobec
takiej propozycji gminy musialyby zwrócic sie do Starosty z wnioskiem o przekazanie do
realizacji zadania, z informacja, ze zadanie bedzie wykonywane dla dwóch gmin w ramach
wspólpracy, czy zawartego porozumienia miedzy gminami. Wówczas srodki zostana przydzielone
proporcjonalnie.
W zwiazku z powyzszym u s t a lon o, ze oczekujemy odpowiedzi na wnioski gmin w sprawie
wypowiedzenia sie, co do prowadzenia ewidencji pojazdów (26 maja 1999r. ).
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Pani Starosta poinformowala, ze wczoraj odbylo sie ostatnie posiedzenie diecezjalne calego

Zespolu Wojewody Wielkopolskiego ds. organizacji pielgrzymki. Zadania zostaly zrealizowane
zgodnie z przyjetym harmonogramem.
W piatek w Slesinie zgodnie z przyjetymi zalozeniami rozstrzygnieto przetarg na wybór dostawcy
kabin toaletowych w ilosci 300 stanowisk oraz 30 zestawów. Ustawienie sanitariatów i zestawów
umywalkowych uzgodniono z Sanepidem. W chwili obecnej nastepuje podpisywanie umów
z dzierzawiacymi parkingi i osobami prowadzacymi handel. Umowy te, zawieraja klauzule, ze
osoby te beda pokrywac koszty ustawienia sanitariatów obok swoich obiektów.
.

rozmowy z Panem Prezydentem m. Konina w sprawie wyboru Weterynarza Powiatowego

zostaly wznowione, stanowisko uzgodniono.
Po omówieniu, protokól zostal przyjety i podpisany.
ad 2.Uzgodnienie planu pracy Rady Powiatu.
Referuiaca: Starosta E. Dembinska
Rada Powiatu w celu sprawnego funkcjonowania opracowuje plan pracy Rady Powiatu wedlug,
którego bedzie pracowac w danym roku kalendarzowym. Obowiazkiem Zarzadu jest uzgodnienie
z Rada planu pracy. Omówiono kolejno wszystkie tematy, wprowadzajac propozycje zwiazane
z biezacym funkcjonowaniem Starostwa oraz zagadnieniami wynikajacymi z terminarza prac
Zarzadu i wynikajacymi z tego obowiazkami.
W wyniku dyskusji nad projektem planu pracy Rady, Zarzad zaproponowal uzupelnienie projektu
planu pracy Rady Powiatu Koninskiego, który zostanie przedstawiony Radzie na najblizszej Sesji
celem podjecia uchwaly. ( projekt planu pracy Rady Powiatu Koninskiego stanowi zalacznik Nr 2
Pani Starosta zobowiazala równiez Sekretarza do przygotowania informacji z prac Zarzadu
w okresie miedzy sesjami.

Ad 3. Organizacia Starostwa
Referuiaca: Starosta E. Dembinska

al omówienie sprawozdania merytorycznego z dzialalnosci Starostwa za I kwartal 1999 r.
Sprawozdanie dotyczace zalozen do programu dzialania Starostwa Powiatowego za I kwartal br.
zostalo sporzadzone przez Wydzial Organizacyjny. Z uwagi na to, ze nie zostal jeszcze
zatwierdzony program dzialania Starostwa na 1999 r. przedmiotowe sprawozdanie ma charakter
informacyjny przedstawiajacy prace poszczególnych wydzialów ( zalacznik nr 3 ).
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bl informacjao stanie organizacyjno- finansowymZakladuObslugi.
W zwiazku ze zlozona notatka sluzbowa przez po. Kierownika Zakladu Obslugi G. Kaszube
Pani Starosta poinformowala Zarzad o aktualnej sytuacji finansowej Zakladu oraz
o wystepujacych z tym zwiazanych problemach. ( notatka wraz kompletem dokumentów
stanowi zalacznik nr 4).
Przedstawione dokumenty wskazuja na duzy stan zobowiazan wobec dostawców, ok. 70 tys. zl
z czego: na obsluge Posady przypada 50.471 zl, oraz obiektu na ul. Hurtowej 19.125,16 zl.
Z uwagi na wystepujace problemy Pan Sekretarz wraz z Kierownikiem Wydzialu
Organizacyjnego winni opracowac schemat organizacyjny Zakladu Obslugi, który umozliwi
wypracowanie równomiernego rozlozenia kosztów Zakladu.
Ponadto Pani Starosta przedstawila Zarzadowi pelen obraz zajmowanych przez poszczególnych
uzytkowników pomieszczen z podzialem na kondygnacje. Waznym zadaniem jest
zagospodarowanie pomieszczen po bylym Wojewódzkim Urzedzie Pracy, z tego tytulu nie
osiagamy dochodów, które byly ujete w planie finansowym Zakladu. W chwili obecnej na
wynajem pomieszczen wstepne zainteresowanie wyrazily: Wielkopolska Izba Rolnicza, Polski
Zwiazek Niewidomych, Zaklad Uslug Ortopedycznych, Zaklad Obslugi UM w Koninie, Firma
Handlowo - Uslugowa" MICOM"- Miroslawa Szabelskiego. Zainteresowanym wskazano
pomieszczenia i po uzgodnieniu warunków zostana ewentualnie sporzadzone umowy najmu.

ci zadania Zarzadu Dróg Powiatowych,
Zadania Zarzadu Dróg Powiatowych zreferowal Pan Dyrektor Janusz Stacherski i Glówny
inzynier Antoni Bak.
.

przekazanie zadan z Wydzialu Komunikacji i Dróg do Zarzadu Dróg Powiatowych.

Zadania zwiazane z zarzadzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych dotychczas
prowadzone przez Wydzial Komunikacji i Dróg przejmie Zarzad Dróg Powiatowych, który w tym
zakresie bedzie dzialal z upowaznienia Starosty.
Do zadan tych naleza w szczególnosci:
1/ zarzadzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
21wydawanie zezwolen na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie wiekszych od
dopuszczalnych,
31wydawanie zezwolen na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
41wprowadzanie zakazu pedzenia zwierzat na drogach,
51opiniowanie ustalenia przebiegu dróg krajowych,
61opiniowanie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich
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7/ zaliczanie do kategorii dróg powiatowych,
8/ ustalanie przebiegu dróg powiatowych,
9/ wydawanie opinii do przebiegu drogi gminnej.
U s t a lon o, ze:
1/ do osobistej decyzji Starosty pozostana sprawy, wydawania zezwolen na wykorzystanie dróg
w sposób szczególny,
2/ do czasu dokonania odpowiednich zmian w regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu
Koninskiego, Zarzad Dróg Powiatowych przygotowane decyzje z zakresu przejetych spraw
przedkladal bedzie do podpisu Starosty.
3/ tryb wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym nalezy ustalic z radca prawnym.
'

/

.

Marszalek Województwa Wielkopolskiego zwrócil sie do Starostów z propozycja przejecia

przez samorzad powiatowy caloksztahu zagadnien, dotyczacych zimowego utrzymania dróg
wojewódzkich, w formie porozumienia zawartego w oparciu o ustawe z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewódzkim i ustawe z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym.
Stanowisko Dróg Powiatowych - przejecie wylacznie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
nie jest korzystne dla samorzadu powiatowego. Drogi wojewódzkie maja wyzszy standard
zimowego utrzymania niz drogi powiatowe i dla prawidlowego zabezpieczenia zadan nalezaloby
zwiekszyc zatrudnienie personelu technicznego, który wykorzystany bylby tylko w sezonie
zimowym. Wymogi, w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, stawiane Zarzadowi
Dróg Powiatowych bylyby zawsze wysokie, niezalezne od wysokosci srodków przekazanych na
ten cel przesz Sejmik Województwa.
/

Natomiast, Zarzad Dróg Powiatowych po odpowiednim przygotowaniu sluzb i zaplecza gotowy
jest przejac calosc utrzymania dróg wojewódzkich ( letniego i zimowego oraz modernizacji) pod
warunkiem przekazania przez sejmik Województwa calej subwencji przypadajacej na ta siec.
Ustalenia:
Zarzad Dróg Powiatowych przygotuje nasze stanowisko w celu przedstawienia wladzom
samorzadowym Województwa, ze rozwazane moze bycjedynie przejecie kompleksowego
zarzadzania drogami wojewódzkimi przez Zarzad Dróg Powiatowych.

.

Przepis art. 6a o drogach publicznych okresla, ze do dróg powiatowych zalicza sie drogi,

stanowiace polaczenia miast bedacych siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin
7
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miedzy soba.
Z dniem 1 stycznia 1999 r. do dróg i ulic powiatowych zaliczone zostaly wszystkie byle drogi
i ulice wojewódzkie. Wiele z nich jako polaczenia miedzy wsiami nie spelniaja kryterium
funkcjonalnosci dróg powiatowych, wiele ulic natomiast spelnia funkcje ulic lokalnych miejskich.
Weryfikacja sieci drogowej wg kryteriów funkcjonalnosci moze byc dokonana uchwala Rady
Powiatu w porozumieniu z Marszalkiem Województwa po zasiegnieciu opinii rad gmin, na
obszarze, których przebiega droga, oraz po zasiegnieciu opinii rad sasiednich powiatów. Do Rady
Powiatu Koninskiego wplynal wniosek Zarzadu Powiatu w Turku o wyrazenie opinii w sprawie
przekwalifikowania z dróg powiatowych do dróg gminnych - dróg nr 16416 Tuliszków Gadomskie Holendry i nr 16409 Piorunów

-

Brzezno, które czesciowo przebiegaja na obszarze

powiatu koninskiego.
Ustalenia:
1. Poniewaz wymienione drogi nie spelniaja kryterium kategorii dróg powiatowych, proponuje sie
wstepnie propozycje Zarzadu Powiatu w Turku zaopiniowac pozytywnie i przystapic do
procedury uzgodnien. Ostateczne decyzje Rady Powiatu zostana podjete po zasiegnieciu opinii rad
gmin oraz Komisji InfTastruktury.
2. Zarzad Dróg Powiatowych w Koninie przystapi do przygotowania analizy istniejacej sieci dróg
powiatowych pod katem ich zgodnosci z ustawa o drogach publicznych i ewentualnych propozycji
ich weryfikacji. Po zaakceptowaniu przez Zarzad, materialy nalezy przedstawic odpowiednim
komisjom Rady Powiatu.

Ponadto Pan Dyrektor Janusz Stacherski poinformowal, ze ZDP bardzo aktywnie uczestniczy
w pracach zwiazanych z wizyta Ojca Swietego w Licheniu. ZDP - koordynowalo prace
zwiazane z opracowaniem projektów organizacji ruchu na drogach krajowych, wojewódzkich
powiatowych i gminnych. Opracowania zawieraja niezbedne informacje o drogach
tranzytowych, trasach dojazdowych, miejscach parkingowych oraz trasach pielgrzymek
pieszych wraz z pelnym oznakowaniem. W oparciu o te opracowania ZDP zorganizowal
nieodplatnie 94 szt. znaków drogowych, tablice wskazujace dojazdy do parkingów oraz
urzadzenia zabezpieczajace ruch drogowy: pacholki, zastawy drogowe itp. Zakupil 30 tablic
drogowskazowych w celu wymiany starych na trasach dojazdowych do Lichenia, co znacznie
poprawi estetyke dróg. W ramach prac ujetych w harmonogramie ZDP wykonal modernizacje
dróg powiatowych, korekty luków na skrzyzowaniach, remontu dróg dojazdowych do Lichenia
oraz prowadzona jest wycinka krzewów, trawy z rowów drogowych i poboczy.
8
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Pan Skarbnik Radzislaw Kozlowski poinformowal Dyrektora ZDP o obowiazku opracowania
harmonogramu wydatków ZDP. Kazde przekroczenie w harmonogramie musi byc uzgadniane
z Zarzadem Powiatu.
Ponadto Pan Skarbnik poinformowal Zarzad, ze przy Zarzadzie Dróg Powiatowych w Koninie
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie srodków
specjalnych jednostek budzetowych (Dz. U. Nr 42, poz. 184 z 1991 r. ) utworzono srodek
specjalny. Srodki finansowe gromadzone na rachunku bankowym beda pochodzily z oplat i kar
za zajecie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urzadzen nie zwiazanych z
funkcjonowaniem dróg.
Pani Starosta poprosila Pana Dyrektora ZDP w Koninie o przygotowanie informacji nt.

'-

realizacji zadan rzeczowych na drogach powiatowych celem przedstawienia jej na najblizszym
posiedzeniu Rady Powiatu.

dl Zespól ds. Orzekania o Stopniu Niepelnosprawnosci.
Referuiaca: Starosta E. Dembinska
W zwiazku z propozycja wladz Konina dotyczaca zawarcia porozumienia o wspólnym
prowadzeniu Zespolu, co wiazac sie ma z przekazaniem na ten cel dodatkowych srodków w
wysokosci kilkudziesieciu tysiecy zlotych za li pólrocze, przeprowadzono analize kosztów.
Wynika z niej, ze realizacja zadania samodzielnie, przy zachowaniu dotacji celowej na
planowanym poziomie jest mozliwa. Dalsze postepowanie powinno wiec zmierzac w takim
kierunku, aby Zespól ds. Orzekania o Stopniu Niepelnosprawnosci dla celów nie rentowych
y-'"

zostal zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Koninie, wykorzystujac do tego w duzej
mierze swoja kadre Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na ul. Hurtowej 1. Przyznana
kwota na prowadzenie tej dzialalnosci jest dotacja celowa na realizacje zadania rzadowego.
Powiaty, które wyraza wole wspólpracy przy realizacji tego zadania, zostana przez nas
obsluzone w ramach zawartych porozumien.
Ponadto Pani Starosta poinformowala, ze podjete stanowisko przez Starostwo w sprawie
zorganizowania Zespolu ds. Orzekania o Stopniu Niepelnosprawnosci zostalo przedstawione
Wiceprezydentowi m. Konina, wobec którego Pan Wiceprezydent wykazal niezadowolenie.
W takiej sytuacji powiat grodzki zadanie bedzie realizowal we wlasnym zakresie.
Dalsze rozmowy w tej sprawie kontynuowac bedzie Dyrektor PCPR, a ustalenia beda
przedmiotem kolejnego posiedzenia Zarzadu.
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ad. 4.Sprawy finansowe
Referuiacv: Skarbnik R Kozlowski
aJ zapoznanie z procedura zwiazana z wyborem banku,
Ustawa o samorzadzie powiatowym stanowi, ze Rada Powiatu dokonuje wyboru banku w celu
obslugi budzetu powiatu. W zwiazku z powyzszym Rada winna powolac komisje przetargowa.
Komisja budzetowa na swoim posiedzeniu zaproponowala 7 osobowy sklad komisji
przetargowej:

II Bogdan Jaskulski ,
21Jan Trafny,
31 Zdzislaw Lukaszewski,
41Elzbieta Paluszynska,
./

51Radzislaw Kozlowski,
61Barbara Karbowa,
71Halina Michalska.

Zaproponowane kandydatury do komisji przetargowej Zarzad zaakceptowal.
Zaproponowane kandydatury zostana przedstawione Radzie, która po zaakceptowaniu podejmie
uchwale w sprawie wyboru skladu osobowego komisji przetargowej ds. wyboru banku. Wybrana
na posiedzeniu rady Komisja przetargowa ukonstytuuje sie, wybierze przewodniczacego.
Nastepnie komisja uruchomi procedure wyboru banku ( ustali forme przetargu, oglosi przetarg,
okresli kryteria wyboru banku, zlozy Radzie analize z wyników pracy komisji ).Rada Powiatu
podejmie uchwale w sprawie wyboru banku. Zarzad Powiatu podpisze umowe z wybranym
bankiem zgodnie z podjeta przez Rade uchwala.
,..'

bl ustalenie harmonogramu wydatków,
Pan Skarbnik

przedlozyl Zarzadowi opracowany harmonogram dochodów i wydatków

budzetowych na 1999 r. celem zapoznania.( zalacznik Nr 5).
Wykonanie budzetu zostalo rozpisane na dochody i wydatki dla poszczególnych dzialów
w rozbiciu na poszczególne miesiace roku. O opracowanym harmonogramie zostana
poinformowane podlegle i nadzorowane jednostki organizacyjne. Na podstawie przedstawionych
informacji o harmonogramie jednostki organizacyjne opracuja wlasny, szczególowy harmonogram
dochodów i wydatków budzetowych, z czego 1 egz. przekaza do Starostwa.
Ponadto Pan Skarbnik poinformowal, ze kazda dotacja, kazde zwiekszenie budzetu powoduje
zmiany w harmonogramie. Harmonogram przed podpisaniem zostanie jeszcze skorygowany
i szczególowiej rozpisany.
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Po zapoznaniu sie z opracowanym harmonogramem Zarzad zaproponowany uklad harmonogramu
dochodów i wydatków na 1999 r. zaakceptowal z zastrzezeniem poZoStarostwo Powiatowe.
Proponuje sie, aby pozycje Starostwo Powiatowe bardziej uszczególowic i podac w rozbiciu na
poszczególne wydzialy.
ci zmiany w Budzecie Powiatu na 1999 r.
W zwiazku z otrzymaniem srodków dotacji celowych z zakresu administracji rzadowej zadania
zlecone i zadania wlasne zachodzi koniecznosc dokonania zmian w uchwale budzetowej
Nr VI/40/99 z dnia 30.03.1999 r. (zalacznik nr 6)
Zmiany:
zwieksza sie dochody budzetu powiatu o kwote 264.180 zl w tym:
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej o kwote 42.380 zl,
zwieksza sie wydatki budzetu powiatu o kwote 264.180 zl w tym:
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej o kwote 42.380 zl.
Zwiekszenie wydatków nastapi w dzialach i rozdzialach:
dz. 50 transport rozdz.5614

-

drogi publiczne powiatowe

-

o kwote175.400 zl- zadania

wlasne.
Powyzsze srodki przeznacza sie na inwestycje drogowe zwiazane z przygotowaniem do
wizyty Ojca Swietego w Licheniu w czerwcu 1999 r.

dz. 45 lesnictworozdz. 4995 - pozostaladzialalnosc- o kwote 11.000zl - zadaniezlecone
Kwote ta przeznacza sie na zalesienie gruntów rolnych.
dz.86 - opieka spoleczna rozdz. 8614 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

-

o kwote 7.394

-zadanie wlasne.
Kwote ta przeznacza sie na wynagrodzenia i pochodne w zwiazku z dodatkowym
zatrudnieniem ( 1 etat od 4.05. 1999 r. ).
dz. 86 - opieka spoleczna rozdz. 8618 -jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnegoo kwote 39.006 zl - zadanie wlasne.
Zwiekszenie wydatków w tym rozdziale dotyczy Osrodka Specjalistycznego Poradnictwa

Socjalnegow Koninieul. Noskowskiego- kosztyprowadzeniazadanza okresI - IV /99.
Zgodnie z dotychczas obowiazujacymi przepisami jest to zadanie wlasne powiatu, na które nie
otrzymano dotacji z budzetu panstwa. Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji
zapewnilo nowelizacje rozporzadzenia w sprawie przyporzadkowania tego zadania powiatowi
grodzkiemu, jednak do chwili obecnej Minister Ploskonka nie podpisal tej nowelizacji.
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dz. 79 - oswiata i wychowanie rozdz. 7941
4.080 zl

-

internaty i stypendia dla uczniów o kwote

- zadanie zlecone.

Kwote ta przeznacza sie na sfinansowanie ( styczen - czerwiec) stypendiów Prezesa Rady
Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

dz. 91 - administracjarzadowai samorzadowarozdz.9192 - komisjepoboroweo kwote
27.300 zl.

Kwote ta przeznacza sie na realizacje zadan zwiazanych z przeprowadzeniem poboru do
wojska.
Ponadto Pani Starosta zapytala o zwiekszenie dochodów dotyczace dotacji celowych na:
dofinansowanie Srodowiskowego Domu Samopomocy w Koninie prowadzonego przez Fundacje
'---'

Mielnica w kwocie 159.000 zl w tym:
- 50.000 zl - wydatki inwestycyjne,
- 109.000 zl - wydatki biezace.
Pan Skarbnik odpowiedzial, ze do dnia dzisiejszego nie ma ostatecznej decyzji Urzedu
Wojewódzkiego - Wydz. Finansowego w tej sprawie.
ad 4.2. Prze;ecie ma;atku od Wo;ewody - omówienie zasad
Referuiaca: Starosta E. Dembinska
W dniu 18 maja br. odbyla sie narada w sprawie trybu przekazywania mienia Skarbu Panstwa
powiatom i miastom na prawach powiatu. Narade zorganizowal Wielkopolski Urzad Wojewódzki
w Poznaniu. Z informacji przekazanej przez Pana Wojciecha Szkudlarka wynika, ze nalezy
kontynuowac proces przekazywania mienia Skarbu Panstwa powiatom zgodnie z rozporzadzeniem

'-_/

RM z dnia 2 lutego 1999 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 114) W tym zakresie nalezy podjac czynnosci
wypelnienia wymaganych formularzy stanowiacych zalaczniki do rozporzadzenia.
Ze strony Wojewody Wielkopolskiego przewodniczacym komisji inwentaryzacyjnej bedzie Pan
Józef Kujawa z Osrodka Zamiejscowego w Koninie. Ze strony Starostwa oczekuje sie przedlozenia
propozycji 2 osób, które beda reprezentowaly powiat.
Sugestia Pani Starosty bylo, aby przedstawicielem komisji ze strony Starostwa byl Pan Kazimierz
Filipczak Kierownik Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Gruntami i Zofia
Luczak Zastepca Kierownika Wydz. GN . Powolanie wymienionych osób do Zespolu jest
uzasadnione ze wzgledu na prowadzone przez Wydzial regulacje stanu prawnego nieruchomosci
Skarbu Panstwa bedacych w posiadaniu osób fizycznych, prawnych, oraz jednostek
organizacyjnych.
Pan Skarbnik poinformowal, ze zgodnie z § 5 ust. 1 rozporzadzenia RM z dnia 2 lutego 1999 r.
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w sprawie trybu przekazywania mienia Skarbu Panstwa powiatom i miastom na prawach powiatu
oraz okreslania kategoni mienia wylaczonego z przekazywania, w sklad komisji inwentaryzacyjnej
wchodzi dwóch przedstawicieli Wojewody, z których jeden jest przewodniczacym komisji i dwóch
przedstawicieli Zarzadu Powiatu.

Ustalono:

.

sprawe przekazywania mienia Skarbu Panstwa pozostawic do rozstrzygniecia sluzbom
finansowym i omówic je na kolejnym posiedzeniu,

.
.
.

przygotowac dokumenty dot. powolania wspólnej komisji inwentaryzacyjnej,
ustalic harmonogram pracy komisji wg, którego mienie bedzie przejmowane,
w pierwszej kolejnosci przejac majatek ruchomy Osrodka Specjalistycznego
Poradnictwa Socjalnego w Koninie na ul. Noskowskiego.

.

Uregulowac sprawe wlasnosc budynku "B" przy Al. l-go Maja 9. Przygotowac
wniosek wraz z uzasadnieniem do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przejecia
budynku.

ad. 5.Przxjecie projektu uchwaly w sprawie przeprowadzenia konkursu na Dyrektora LO
w Sompolnie.
Referuiaca: Starosta E. Dembinska
Pani Starosta poinformowala, ze funkcje dyrektora w Liceum Ogólnoksztalcacym w SomopInie
od 1 sierpnia 1977 r. sprawuje Pani Marianna Adamczyk. Po kolejnych uplywajacych kadencjach
powierzenie stanowiska dyrektora bylo przedluzane. W zwiazku z faktem, ze w 1999 r. Pani
M. Adamczyk osiagnie wiek emerytalny i nabywa prawo do emerytury, Pan Kurator przedluzyl
umowe na dwa lata szkolne tj. od 1 wrzesnia 1997 do 31 sierpnia 1999 r. Pani Adamczyk
rozpoczela prace jako nauczyciel 15 sierpnia 1960 r. Ogólny staz pracy pedagogicznej wynosi 38
lat i 9 miesiecy. Karta Nauczyciela stanowi, ze nauczyciele majacy trzydziestoletni okres
zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze moga - po rozwiazaniu
stosunku pracy na swój wniosek przejsc na emeryture.
Z dniem 15 sierpnia 1990 r. Pani Marianna Adamczyk ukonczyla 30 lat pracy zawodowej
i uzyskala uprawnienia emerytalne. Z dniem 23 kwietnia 1999 r. ukonczyla 60 lat i spelnia warunki
umozliwiajace przejscie na emeryture.
Zgodnie z ustawa o systemie oswiaty, Starosta moze wydac zgode na pr~edluzenie umowy na okres
nie krótszy niz jeden rok.
Zebrano opinie na temat pracy Pani M. Adamczyk; z Kuratonum Oswiaty, od Rady Pedagogicznej,
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Rady szkoly, wszystkie byly pozytywne.
W dyskusji nad przedstawionym tematem glos zabrali:
Czlonek Zarzadu Slawomir Chmielinski zwrócil sie z zapytaniem do Pani Starosty - jaka jest tu
rola Rady Powiatu ?
Pani Starosta w odpowiedzi poinformowala, ze Rada ustala i powoluje sklad komisji konkursowej
i zatwierdza regulamin konkursu.

Czlonek Zarzadu Halina Lenartowicz proponuje przedluzenie umowy na okres 1 roku.

W wyniku dyskusji nad przedstawionym tematem postanowiono:

.

rozpisac konkurs na Dyrektora Liceum Ogólnoksztalcacego w Sompolnie.

Na nastepne posiedzenie Zarzadu przygotowac projekt uchwaly Zarzadu Powiatu w sprawie
ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora LO w Sompolnie, oraz projekt uchwaly Rady
Powiatu w sprawie zasad powolania komisji konkursowej bez wymieniania skladu
imiennego( dwóch przedstawicieli organu prowadzacego, dwóch przedstawicieli organu
sprawujacego nadzór pedagogiczny dwóch przedstawicieli Rady pedagogicznej, dwóch
przedstawicieli Rady rodziców, po jednym przedstawicielu zakladowych organizacji
zwiazkowych).

ad. 6. Sprawy biezace
.

Czlonek Zarzadu B. Szejlinska poinformowala Zarzad, o zlozonej petycji rodziców
w sprawie przeksztalcenia Specjalnego Osrodka Szkolno Wychowawczego w Rychwale

.
.
w gImnazjum.

Ustal oni a:
- sprawdzic,czy istniejemozliwoscprawnautworzeniagimnazjum,

- rozwazyc mozliwosc utworzenia gimnazjum w przyszlym roku,
- odpisac rodzicom na zlozona petycje, ewentualnie doprowadzic do spotkania w tej sprawie.
.

Pani Starosta zapoznala Zarzad z pismem Kuratorium Oswiaty w Poznaniu w sprawie
mozliwosci skladania wniosków o nagrode Ministra Edukacji Narodowej i nagrode Kuratora
Oswiaty dla pracowników pedagogicznych szkól i placówek.
Zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie zasad
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podzialu specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli (Mon. Pol. Nr 16, poz.1SS) srodki
finansowe na pokrycie nagród Ministra Edukacji Narodowej jak i Kuratora Oswiaty
zabezpiecza organ prowadzacy szkoly i placówki.

.

Pan Skarbnik zapoznal z pismem w sprawie dofinansowania do organizowanych przez
Parafie sw. Maksymiliana Kolbego oraz Radio 66 Rekolekcji Muzycznych. Koncert odbedzie
sie 29 maja 1999 r. w koninskim amfiteatrze.
Zarzad zaproponowal dofinansowac impreze/w kwocie 3.000 zl.

.

Czlonek Zarzadu B. Szejlinska poinformowala, ze w dniu 29 maja 1999 r. na stadionie
odbedzie sie I Ogólnopolski Bieg Milowego Slupa. W biegu udzial wezma
parlamentarzysci i przedstawiciele samorzadów.

.

Czlonek Zarzadu Halina Lenartowicz poinformowala Zarzad, ze uczestniczyla w uroczystosci
z okazji 80- lecia powstania PCK w Poznaniu. Na uroczystosci odczytano list gratulacyjny
Starosty Koninskiego, za który serdecznie podziekowano.

Nastepne posiedzenie Zarzadu ustala sie na dzien 11 czerwca 1999 r. o godz. 1000.
Protokólowala:
Grazyna Czekaiska

Na tym protokól zakonczono i podpisano.

Z a r!JJ. d:

- Dembinska

1.Starosta

Elzbieta Streker

2.Wice starosta

StanislawAdamBielik

3.czlonek Zarzadu

Slawomir Chmielinski

4.czlonek Zarzadu

Jan Kazimierz Ignaszak

S.czlonek Zarzadu

Halina Maria Lenartowicz

6.czlonek Zarzadu

Barbara Szeflinska
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