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Protokólnr18/99

Starostwo Powiatowe
w Koninie

Protokól Nr 18/99
z posiedzenia Zarzadu Powiatu Koninskiego
z dnia 18 sierpnia 1999 roku.

Posiedzeniu przewodniczyla Pani Starosta Elzbieta Streker - Dembinska.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Elzbieta Streker-Dembinska

Starosta Powiatu Koninskiego

2/ Stanislaw Adam Bielik

Wice Starosta Powiatu Koninskiego

3/ Slawomir Chmielinski

Czlonek Zarzadu Powiatu Koninskiego

4/ Jan Kazimierz Ignaszak

Czlonek Zarzadu Powiatu Koninskiego

5/ Barbara Szeflinska

Czlonek Zarzadu Powiatu Koninskiego

6/ Radzislaw Kozlowski

Skarbnik Powiatu Koninskiego

7/ Krzysztof Musial

Sekretarz Powiatu Koninskiego

Zaproszeni goscie:

Zdzislaw Lukaszewski

Przewodniczacy Rady Powiatu Koninskiego.

Jerzy Ciupa

Kierownik Zakladu Obslugi Starostwa
Powiatowego w Koninie.

Henryk Janasek

Dyrektor Zespolu Szkól Rolniczych
w Zychlinie.

Jan Stacherski

Dyrektor Zarzadu Dróg Powiatowych
w Koninie

Wlodzimierz Matecki

Naczelnik Wydzialu Promocji i Rozwoju.

Zofia Luczak

z- ca Naczelnika Wydzialu Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami.

Pani Starosta odczytala porzadek posiedzenia Zarzadu. Do porzadku posiedzenia Pani
Starosta wniosla uwagi formalne:

.

do porzadku posiedzenia Zarzadu jako staly wprowadzic pkt 1 ,'przyjecie porzadku

posiedzenia Zarzadu,
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. jako pkt 13 wpisac "Informacja Powiatowego Zarzadu Dróg Powiatowych w Koninie.
Dalsza numeracja w ustawieniu chronologicznym,

.

informacje o Targach w Pile oraz sprawe zorganizowania konferencji nt." Perspektywy
i zagrozenia dla rolnictwa Powiatu Koninskiego w aspekcie wejscia do Unii Europejskiej
umiescic przy omawianiu organizacji Wydzialu Promocji i Rozwoju.
Innych propozycji i uwag do porzadku posiedzenia nie zgloszono.
Porzadek posiedzenia z naniesionymi uwagami przyjeto w glosowaniu jawnym ( 6 glosami za)
Porzadek Dosiedzenia:
II. Przyjecie porzadku posiedzenia Zarzadu.
21. Przyjecie protokólów z poprzednich posiedzen Zarzadu:
2.1. protokólu Nr 16/99 z dnia 5 lipca 1999 r.
2.2. protokólu Nr 17/99 z dnia 12 lipca 1999 r.
oraz omówienie realizacji ustalen w nich zawartych.
31. Informacja o przebiegu wykonania budzetu Powiatu Koninskiego za I pólrocze 1999 r.
41. Przyjecie projektu uchwaly Rady Powiatu Koninskiego w sprawie zmian w budzecie
Powiatu Koninskiego na 1999 r.
51. Przyjecie projektu uchwaly Rady Powiatu Koninskiego w sprawie ustalenia trybu
postepowania o udzielenie dotacji na cele publiczne, sposobu jej rozliczania oraz sposobu
kontroli wykonania zleconego zadania.
61. Informacja o dzialalnosci Zakladu Obslugi Starostwa Powiatowego w Koninie.
71. Informacja o dzialalnosci Starostwa za I pólrocze 1999 r.

81. Informacja o realizacji uchwal Rady Powiatu Koninskiego, których wykonanie powierzono
Zarzadowi za I pólrocze 1999 r.
91. Omówienie projektu uchwaly Rady Powiatu Koninskiego w sprawie przystapienia do
Wielkopolskiego Osrodka Ksztalcenia i Studiów Samorzadowych (WOKiSS).
101. Informacja o dzialalnosci Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

III. Informacja o dzialalnosci Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koninie.
121. Informacja o przygotowaniu szkól do rozpoczecia roku szkolnego 1999/2000.
131. Informacja Powiatowego Zarzadu Dróg w Koninie.
141. Informacja dot. projektu porozumienia w sprawie Powiatowego Rzecznika Konsumentów
151. Sprawy biezace:
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.

organizacja Wydzialu Promocji i Rozwoju,

.

informacja o Targach,

.

sprawa zorganizowania konferencji nt. "Perspektywy i zagrozenia dla rolnictwa
Powiatu Koninskiego w aspekcie wejscia do Unii Europejskiej ( inicjatywa Komisji
Rolnictwa, Lesnictwa i Gospodarki Wodnej,

.

informacja o:
-

przebiegu prac zwiazanych z przekazaniem majatku Skarbu Panstwa,

-

wdrozeniu ustawy o ochronie danych osobowych,

-

instrukcji dot. kontroli wewnetrznej i zewnetrznej Starostwa,

-

instrukcji sporzadzania i obiegu dokumentów ksiegowych w Starostwie Powiatowym
w Koninie,

.
.

-

realizacja wniosków i interpelacji radnych,

-

wykonaniu inwestycji na dzien 30 czerwca 1999 r.,
informacja dot. Konwentu Starostów Powiatów z obszaru bylego województwa
koninskiego,
stanowisko w sprawie pisma Przewodniczacego Sejmowej Komisji Administracji
i Spraw Wewnetrznych,

.

informacja dot. organizacji dozynek diecezjalno - powiatowych,

.

informacja dot. obchodów 60 - rocznicy wybuchu II wojny swiatowej,

.

informacja oprzebudowie sali posiedzen Rady.

ad.2. przviecie protokólów z poprzednich posiedzen Zarzadu oraz omówienie realizacji ustalen
w nich zawartvch :
2.1. Protokólu Nr 16/99 z dnia 5 lipca 1999 r.

Omówienia protokólu dokonala pani Starosta. Odniesiono sie do realizacji ustalen
zawartych w protokóle. Podjete ustalenia na posiedzeniu Zarzadu zostaly w pelni
zrealizowane.
Do protokólu wniesiono kilka poprawek dotyczacych pewnych sformulowan, zwrotów.
Tresc protokólu w wersji poprawionej Zarzad przeglosowal jednoglosnie - 6 glosów za.
Protokól przyjeto i podpisano.
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2.2. protokólu Nr 17/99 z dnia 12 lipca 1999 r.
Omówienia protokólu dokonala pani Starosta. Odniesiono sie do realizacji ustalen w nim
zawartych.
Podjete ustalenia zostaly w pelni zrealizowane za wyjatkiem przeslania uchwaly Rady
Powiatu Koninskiego w sprawie likwidacji Osrodka Specjalistycznego Poradnictwa
Socjalnego w Koninie.
Pan Sekretarz Powiatu K. Musial poinformowal Zarzad, ze Uchwala Rady Powiatu w
Sprawie likwidacji Osrodka zostanie przeslana do Ministerstwa Spraw wewnetrznych
i Administracji z chwila zakonczenia calkowitej procedury likwidacji Osrodka.
Pani Starosta poinformowala, ze przyjmuje zasade czysto porzadkowa dot.
parafowania protokólu na kazdej ze stron.
Uwag do protokólu nie wniesiono. Tresc protokólu przeglosowano - 6 glosami za.
'---"

Protokól przyjeto i podpisano.
ad 3.Informac;a o przebiegu wykonania budzetu Powiatu Koninskiego za I pólrocze 1999 r.

Referuiacv: Skarbnik Powiatu R Kozlowski
Informacja o przebiegu wykonania budzetu powiatu Koninskiego za I pólrocze zostala
opracowana w formie opisowej i tabelarycznej. (zalacznik Nr 1 do protokólu ).
Budzet Powiatu Koninskiego na 1999 r. zostal ustalony w kwocie 16.361.561 zl zarówno
po stronie dochodów i wydatków Uchwala Rady Powiatu Koninskiego Nr VI/40/99
z dnia 3 1 marca 1999 r.
W I pólroczu 1999 r. budzet zostal Uchwala Rady Powiatu Koninskiego zwiekszony
o kwote 444.180 zl i na 30 czerwca 1999 r. stanowi wielkosc 16.806.741 zl.

~

Przystapiono do omówienia wykonania dochodów i wydatków Powiatu wposzczególnych
dzialach.
Pani Starosta analizujac zestawienie tabelaryczne poz. dochody wlasne zadala panu
Skarbnikowi Powiatu pytanie, co zawiera poz. pozostale dochody? .
Skarbnik Powiatu R Kozlowski

- w pozycji pozostale dochody ujete zostaly oplaty

z tytulu prowadzenia rejestracji pojazdów, wplywy z uslug Domu Pomocy Spolecznej
oraz dochody z tytulu odsetek.
U s t a l e n i a:

.

rozbudowac czesc opisowa w poszczególnych dzialach o komentarz z czego wynika
mniejsze lub wieksze procentowe wykonanie budzetu po stronie dochodów
i wydatków.

.

w czesci opisowej zalacznika nr 6 wypunktowac srodki specjalne.(a, b, c,)
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Do czesci opisowej innych uwag nie wniesiono.

.
.

zalaczniki Nr 1,2,3 do niniejszej informacji przyjeto w przedstawionym brzmieniu,
zalacznik Nr 4 i 5 doprowadzic do jednolitej szaty graficznej,

.

zalacznik Nr 6 przyjeto w przedstawionym brzmieniu,

.

w zalaczniku Nr 7 wpisac nazwe gospodarstwa pomocniczego "zaklad Obslugi
Starostwa Powiatowego w Koninie.

.

ustalic z radca prawnym, czy informacje nalezy przedlozyc Komisji Budzetowo-

Finansowejw

celu zapoznania sie.

Innych uwagdo zalacznikównie wniesiono.

.

Informacje po dokonaniu zmian i uzupelnien przekazac do Biura Rady jako material
sesYJny.

ad 4. Prz1!lecievrolektu uchwaly Rady Powiatu Koninskiego w sprawie zmian w budzecie
Powiatu Koninskiego na 1999 r.
Referuiacv: Skarbnik Powiatu R Kozlowski
Pan Skarbnik Powiatu omówil projekt uchwaly Rady Powiatu Koninskiego w sprawie
zmian w budzecie Powiatu Koninskiego na 1999 r.
u s t a l e n i a:
. Do projektu uchwaly nanies uzgodniona kwote zwiekszenia dochodów i wydatków dla
komunikacji. Przed posiedzeniem Sesji Rady Powiatu uzyskac zgode Komisji
Budzetowo

-

Finansowej na dokonanie takiego zwiekszenia.

Tresc projektu uchwaly Rady Powiatu Koninskiego przeglosowano

- 6 glosami

za.

Projekt uchwaly stanowi zalacznik Nr 2 do protokólu.
Projekt uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu Koninskiego na 1999 r. po
naniesieniu propozycji zwiekszenia dochodów i wydatków dla komunikacji przekazac
do Biura Rady jako material sesyjny.
Ad.5. PrzYjecieprolektu uchwaly rady Powiatu Koninskiego w sprawie ustalenia trybu
postepowania o udzielenie dotacli na cele publiczne, sposobu lei rozliczania oraz sposobu
kontroli wykonania zleconego zadania.

r;;
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Referuiacv: Skarbnik Powiatu R. Kozlowski
Art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr
155, poz. 1014) mówi, ze podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie
dzialajace w celu osiagniecia zysku moga wystepowac do Rady Powiatu z wnioskiem
o przyznanie dotacji z budzetu na realizacje zadan powiatu wynikajacych z ustawy
o samorzadzie powiatowym i innych ustaw.
Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastepuje na podstawie umowy jednostki samorzadu
terytorialnego. Tryb postepowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób
kontroli wykonywania zleconego zadania okresla w drodze uchwaly organ stanowiacy
jednostki samorzadu terytorialnego zapewniajac jawnosc postepowania o udzielenie
dotacji i jej rozliczania.
Po podjeciu przedmiotowej uchwaly przez Rade Powiatu, Zarzad Powiatu bedzie
przekazywal dotacje podmiotom wskazanym przez Rade i na zasadach scisle okreslonych
w uchwale.
Pan Skarbnik omówil przygotowany projekt uchwaly Rady Powiatu Koninskiego
w sprawie ustalenia trybu postepowania o udzielenie dotacji na cele publiczne, sposobu jej
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
Tresc projektu uchwaly Zarzad przeglosowal - 6 glosami za.
Projekt uchwaly stanowi zalacznik Nr 3 do protokólu.

Ustalenia:

.

prosi sie pana Skarbnika o przeanalizowanie uchwaly dot. trybu uchwalania budzetu
na rok 2000,

.

projekt uchwaly przekazac do Biura Rady jako material sesyjny.

ad 6. Informacia o dzialalnosci Zakladu Obslugi Starostwa Powiatowego w Koninie.
Referuiacv: Kierownik Zakladu ObsluIli Jerzv CiuIJa
Kierownik Zakladu Obslugi przedstawil informacje o dzialalnosci Zakladu Obslugi
Starostwa, która stanowi zalacznik Nr 4 do protokólu.

Ustalenia:

.

Zarzad jednoglosnie upowaznil Jerzego Ciupe - Kierownika Zakladu Obslugi Starostwa

Powiatowegow Koninie do ksztaltowapiawysokoscistawekczynszuza wynajem
pomieszczen na ul. Hurtowej l,
6
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.

do przedstawionego projektu Regulaminu Organizacyjnego Zakladu Obslugi Starostwa
.
..
me wmeSIOnouwag.
Odnosnie zasobu Skarbu Panstwa Pani Starosta poinformowala, ze

uzgodnila z wójtem gminy Kazimierz Biskupi wspólny wyjazd do Wojewody
Wielkopolskiego jako dysponenta majatkiem Skarbu Panstwa w celu przedlozenia
propozycji i rozwazenia mozliwosci przekazania tego majatku mieszkancom bloków
po bylym PGO Wieruszew.

ad. 7. Informacia o dzialalnosci Starostwa za I pólrocze 1999 r.
Referu;4cv: Sekretarz Powiatu K. Musial

Pan Sekretarz przedstawil informacje o dzialalnosci Starostwa za I pólrocze 1999 r.

TrescprzedstawionejinformacjiZarzadprzyjaljednoglosnie- 6 glosamiza.
Informacja stanowi zalacznik nr 5 do protokólu.
U s t a l e n i a:

.

informacje przekazac do Biura Rady jako material sesyjny.

ad 8. Informacia o realizacii uchwal Rady Powiatu Koninskiego. których wvkonanie
powierzono Zarzadowi za I pólrocze 1999 r.
Referu;4cv: Sekretarz Powiatu K. Musial
Pan Sekretarz przedstawil informacje o realizacji uchwal Rady Powiatu Koninskiego,
których wykonanie powierzono Zarzadowi za I pólrocze 1999 r.

Tresc przedstawionejinformacjiZarzadprzyjaljednoglosnie- 6 glosami za.
Informacja stanowi zalacznik Nr 6 do protokólu.
Ustalenia:

.

informacje przekazac do Biura Rady jako material sesyjny.

ad9. Omówienie proiektu uchwaly Rady Powiatu Koninskiego w sprawie przystapienia do

..Wielkopolskiego

Osrodka Ksztalcenia i Studiów Samorzadowvch"

( WOKiSS).

Referu;acv: Sekretarz Powiatu K. Musial

Pan Sekretarz poinformowal, ze przystapienie do Stowarzyszenia po wplaceniu stalych
oplat pozwoli nam szkolic radnych, pracowników w nastepujacych programach:
7

6V~
Protokól nr 18/99

rrostwo Powiatowe
roninie

.

edukacja samorzadowa,

.
.

informatyzacja administracji samorzadowej,
doradztwo prawne,

.

wspólpraca z zagranica,

.

Centrum Informacji Samorzadowej,

.

Regionalny Osrodek Integracji Europejskiej.

Tematyka poszczególnych szkolen jest dostosowywana do zyczenia czlonków
Stowarzyszenia.
W przedmiotowej sprawie przygotowano projekt uchwaly Rady Powiatu Koninskiego
w sprawie przystapienia do "Wielkopolskiego Osrodka Ksztalcenia i Studiów
Samorzadowych"

.

Tresc projektu uchwaly poddano glosowaniu, która Zarzad przyjal jednoglosnie
-

6 glosami za.

Projekt uchwaly Rady Powiatu Koninskiego w sprawie przystapienia do " Wielkopolskiego
Osrodka Ksztalcenia i Studiów Samorzadowych" stanowi zalacznik Nr 7 do protokólu.
u s t a l e n i a:

.

Projekt uchwaly przekazac do Biura Rady jako material sesyjny.

~10. Informacja

o dzialalnosci

Komendv

Miejskiej

Policji w Koninie.

Pani Starosta poinformowala, ze informacja o dzialalnosci Komendy Miejskiej Policji
w Koninie zostala wysluchana na Komisji Porzadku Publicznego.
Informacja stanowi zalacznik Nr 8 do protokólu.
u s t a l e n i a:

.

informacje na Sesji Rady Powiatu bedzie prezentowal pan Komendant,

.

informacje przekazac do Biura Rady jako material sesyjny.

:11. Informacja

o dzialalnosci Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koninie.

Informacja o dzialalnosci Inspektoratu stanowi zalacznik Nr 9 do protokólu.

8
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u S t a l e n i a:

.

informacje na posiedzeniu Rady bedzie prezentowal Powiatowy Inspektor Weterynarii.
informacje przekazac do Biura Rady jako material sesyjny,
Pana Przewodniczacego Rady po otrzymaniu informacji ptosi sie o przeanalizowanie
potrzeby przedlozenia informacji na Komisje Rolnictwa celem wysluchania.

.

.

ad 12. Informacja o przygotowaniu szkól do rozpoczecia roku szkolnego 1999/2000 rok.

Referuiaca: czlonek Zarzadu B. Szetlinska
Czlonek Zarzadu B. Szeflinska przedlozyla informacje o przygotowaniu szkól do
rozpoczecia roku szkolnego 1999/2000 r.
Informacja w przedstawionym brzmieniu zostala przez Zarzad przyjeta jednoglosnie

- 6 glosami za.
Informacja stanowi zalacznik nr 10 do protokólu.
Ustalenia:

.

informacje przekazac do Biura Rady jako material sesyjny.

Czlonek Zarzadu B. Szejlinska poinformowala Zarzad, ze realizujac § 2 uchwaly
Nr 15/99 i 16/99 Zarzadu Powiatu Koninskiego z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie
zawieszenia wykonania uchwaly Zarzadu o ogloszeniu konkursu na stanowisko
Dyrektora Liceum Ogólnoksztalcacego w Sompolnie ,który mówi, ze Zarzad pozytywnie
opiniuje decyzje Starosty Koninskiego w sprawie dalszego powierzenia pani Mariannie
Adamczyk funkcji Dyrektora Liceum Ogólnoksztalcacego w Sompolnie na okres do dnia
31 sierpnia 2000 r., przygotowano pismo dot. powierzenia pelnienia funkcji Dyrektora
Liceum Ogólnoksztalcacego w Sompolnie na okres od 1 wrzesnia 1999 r. do 31 sierpnia
2000 r. przez pania Marianne Adamczyk.
Taka sama procedure zastosowano przy powierzeniu pelnienia funkcji Dyrektora
Poradni Pedagogiczno

-

Psychologicznej w Slesinie dla pani Anieli Albert.( realizacja

§ 2 Uchwaly Zarzadu Nr 16/99 z dnia 29 czerwca 1999 r.).

Czlonek Zarzadu B. Szejlinska przedstawila Zarzadowi projekt uchwaly Rady Powiatu
Koninskiego w sprawie wlaczenia Zasadniczej Szkoly Rolniczej w Sompolnie do
Zespolu Szkól Rolniczych w Zychlinie.
9
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Wlaczenie ZSR w Sompolnie, bedacej dotychczas filia ZSR w Koscielcu ( powiat kolski)
w strukture ZSR w Zychlinie (powiat koninski) jest konieczne ze wzgledu na
dostosowanie struktury szkolnictwa zawodowego do nowego podzialu administracyjnego
kraju.
Majac powyzsze na uwadze, podjecie uchwaly Zarzad uwaza zasadne.
Tresc projektu uchwaly w sprawie wlaczenia Zasadniczej Szkoly Rolniczej w Sompolnie
do Zespolu Szkól Rolniczych w Zychlinie przeglosowano jednoglosnie

-

6 glosami za.

Projekt uchwaly stanowi zalacznik Nr 11 do protokólu.
Jan Drygiel- Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Kultury Starostwa Powiatowego
poinformowal, ze Zespól Szkól Rolniczych w Koscielcu wyraza zgode na przekazanie
Zasadniczej Szkoly Rolniczej w Sompolnie do Zespolu Szkól Rolniczych w Zychlinie.
Akt przekazania wynika z potrzeby dostosowania struktury szkolnictwa zawodowego do
nowego podzialu administracyjnego kraju.
Ustalenia:

.

projekt uchwaly przekazac do biura Rady jako material sesyjny.

Obecny na posiedzeniu Zarzadu Henryk Janasek

-

Dyrektor Zespolu Szkól

Rolniczych w Zychlinie zlozyl do Zarzadu Powiatu Koninskiego wniosek w sprawie
wyrazenia zgody na utworzenie w Zasadniczej Szkole Rolniczej wchodzacej w sklad

Zespolu nowego profilu ksztalcenia - sprzedawca.
Zarzad w powyzszej sprawie wydal pozytywna opinie, która przyjeto jednoglosnie
-

6 glosami za.

Opinia stanowi zalacznik Nr 12 do protokólu.

Ponadto Pan Henryk Janasek poruszyl nastepujace kwestie:

.

przekazania subwencji na wyplate dla nauczycieli Zasadniczej Szkoly Rolniczej w

Sompolnie,

.

przejmowana szkola nie spelnia wymogów sanitarnych, istnieja zalecenia, Inspektora

Sanitarnego w sprawie wymiany wykladzin itp. jeszcze z roku 1997,

.

istnieje zagrozenie zwiazane z funkcjonowaniem oddzialu zamiejscowego ZSR

w Wilczynie, które wynika z braku naboru uczni, do tej szkoly, za dwa lata.
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Piotr Kaminski zastepca Wójta Gminy Wilczyn bioracy równiez udzial
w posiedzeniu Zarzadu zwrócil sie z prosba o przekazanie inwentaryzacyjne budynku
szkolnego w Wilczynie, przez ZSR w Witkowie.
Poinformowal Zarzad, ze ocena stanu technicznego budynku szkolnego jest negatywna.
Pan zastepca Wójta zapewnil Zarzad o przeprowadzeniu w budynku szkolnym
malowania, niezbednych napraw, zakupu opalu.

Pani Starosta zaproponowala zorganizowanie wspólnego spotkania samorzadu
Sompolna z przedstawicielami Zasadniczej Szkoly Rolniczej w Sompolnie i Liceum
Ogólnoksztalcacym w Sompolnie ,na którym wypracowano by stanowisko, co do
sposobu wspólfinansowania tych jednostek.
Ponadto pani Starosta zaproponowala, aby w rozpoczeciu roku szkolnego 1999/2000
w szkolach ponad podstawowych wzieli udzial wszyscy czlonkowie Zarzadu.

ad 13. Informacja Powiatowego Zarzadu Dróg Powiatowych.
Referuiacv: Dvrektor znp w Koninie J. Stacherski

Z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy ustawy wprowadzajacej przepisy reformujace
administracje publiczna wszystkie drogi, które byly wojewódzkimi staly sie drogami,
powiatowymi. Czesc tych dróg, a zwlaszcza ulic w miastach, nie odpowiada kryteriom
dróg powiatowych okreslonych w ustawie o drogach publicznych, zgodnie z która do
dróg powiatowych zalicza sie drogi stanowiace polaczenia miast bedacych siedzibami
powiatów z siedzibami gmin i siedzibami gmin miedzy soba.
ZDP dokonal przegladu dróg (ulic) we wszystkich miastach powiatu pod katem
zgodnosci z kryteriami okreslonymi w ustawie i pod wzgledem ich funkcjonalnosci dla
potrzeb powiatu i gmin.
Takich dróg na terenie miast jest 28,9 km i ZDP proponuje by przekwalifikowac je do
kategorii dróg gminnych. Poniewaz jednak procedura ta jest dluga, a musialaby byc
zakonczona do 15 wrzesnia, proponuje sie dwuetapowy proces dojscia do zamierzonych
uregulowan i tak:
I etap - zawarcie, co dopuszcza ustawa o drogach publicznych i ustawa o samorzadzie
terytorialnym oraz ustawa o samorzadzie powiatowym, z poszczególnymi gminami
porozumien o przekazaniu tych ulic z dniem 1 stycznia 2000 r. w zarzad i utrzymanie
11
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gminom, z równoczesnym przekazaniem z powiatu subwencji proporcjonalnie do
dlugosci ulic objetych porozumieniem. Porozumienie nie obejmowaloby zimowego
utrzymania w sezonie 1999/2000.
fi etap - przygotowanie organizacyjno - prawne-w 2000 roku materialów ( do 15
wrzesnia 2000 r. ), tak by z dniem 1 stycznia 2001 r. przedmiotowe ulice uzyskaly
kategorie dróg gminnych i zostaly przejete w zarzad poszczególnych gmin.
Pani Starosta reasumujac powyzsze stwierdzila, ze przedstawiona propozycja jest
racjonalna, zarówno z punktu widzenia samorzadu powiatowego jak i gminnego.
Na danym terenie winien byc jeden gospodarz. Równiez Marszalek Województwa
Wielkopolskiego wystapil z propozycja przekazania powiatom utrzymanie dróg

'--

wojewódzkich. Sprawy te beda omawiane na najblizszym Konwencie Starostów
25 sierpnia br. jezeli nie bedzie woli wszystkich starostów przejecia dróg wojewódzkich,
my wystapimy sami z propozycja dwustronnego porozumienia w tym przedmiocie.
Jezeli chodzi o przekazanie dróg powiatowych ( ulic) gminom, to dyrektor ZDP
przeprowadzi rozmowy indywidualne z poszczególnymi burmistrzami i przygotuje
porozumienia tak, by z koncem tego roku mogly byc zawarte.
u s t a l e n i a:

.

Zarzad Powiatu Koninskiego akceptuje przedstawiona przez ZDP propozycje
dwuetapowego przekazania dróg (ulic) w miastc;lchposzczególnym gminom tj.:

'-

1/ zawarcie na 2000 rok indywidualnych porozumien z poszczególnymi gminami,
2/ dokonanie z dniem 1 stycznia 2001 roku zmiany kategorii przedmiotowych dróg
( ulic) powiatowych na kategorie dróg gminnych.
Ad 14. Informacja dotyczaca DrojektuDorozumieniaw sDrawiePowiatowego Rzecznika
Konsumentów.
Referuiacv Sekretarz Powiatu K Musial
Pan Sekretarz omówil przygotowany projekt porozumienia, które zostanie zawarte
miedzy powiatami: koninskim, kolskim, Tureckim, Slupeckim i miastem Konin
w sprawie realizacji zadan W zakresie ochrony praw konsumentów.
Projekt porozumienia w przedstawionym brzmieniu Zarzad przyjal - 6 glosami za.
Projekt porozumienia stanowi zalacznik Nr 13 do protokólu.
12
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u S t a l e n i a:
. projekt porozumienia omówic na spotkaniu z Sekretarzami Powiatów bylego
województwa koninskiego w dniu 19.08.1999 r. w celu wypracowania wspólnych
uwag, poprawek.

;.Sprawy bzezace:
D organizacja Wydzialu Promocji i Rozwoju,
Referuiacv: w.Matecki Naczelnik Wvdzialu Promocji i Rozwoiu.
Naczelnik Wydzialu W. Matecki przedstawil Zarzadowi nowa strukture organizacyjna
Wydzialu Promocji i Rozwoju, która przedstawia sie nastepujaco:
1. Naczelnik Wydzialu
2. Stanowisko pracy ds. promocji i kontaktów z zagranica - 2 osoby,
3. Stanowisko pracy ds. analiz i programów gospodarczych - 1 osoba.
Okreslil zakres zadania Wydzialu.
Zakres zadan na stanowisku pracy ds. promocji i kontaktów z zagranicaobejmuje:
-

organizowanie i koordynacje wspólpracy Starosty oraz podleglych jednostek
z zagranIca,

-

prowadzenie dokumentacji zwiazanej z organizacja wspólpracy z zagranica,

-

promocje gospodarki gmin powiatu koninskiego w kraju i za granica,

-

opracowywanie materialów promocyjnych i ich rozpowszechnianie, w tym
przygotowywanie biuletynu informacyjnego,

-

organizowanie udzialu Starostwa oraz gmin powiatu koninskiego w wystawach
i targach,

-

wspólprace z Urzedem Marszalkowskim oraz powiatami Województwa
Wielkopolskiego w zakresie promocji,

-

wspóldzialanie z organami samorzadów gospodarczych oraz Agencji Rozwoju
Regionalnego w zakresie promocji Powiatu Koninskiego,

-

wspólprace z mediami w zakresie przekazywania informacji dotyczacych pracy
Starosty, Starostwa, Rady Powiatu, w tym organizowanie konferencji prasowych,

-

biezacaobslugeserwisuinformacyjnegow internecie,

-

obsluge organizacyjna i biurowa Konwentu Wójtów i Burmistrzów.

13
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Zakres zadan stanowiska pracy do spraw analiz i programów gospodarczych
obejmuje:
-

prowadzenie stalej obserwacji sytuacji spoleczno - gospodarczej Powiatu
Koninskiego,

-

sporzadzania zbiorczych informacji na temat gospodarki powiatu oraz dzialalnosci
podmiotów gospodarczych,

-

opracowywania materialów dla potrzeb kompleksowego programowania i ustalania
strategii rozwojowych,

-

udzialu w opracowaniu lokalnych i branzowych programów restrukturyzacji
.
.
l rozwoJu,

-

prowadzenia zbioru informacji o poszczególnych dziedzinach funkcjonowania
Powiatu Koninskiego,

-

wspólpracy z Powiatowym Urzedem Pracy w zakresie spraw dotyczacych
zatrudnienia i bezrobocia,

-

zbieranie miedzy innymi za posrednictwem internetu, informacji dotyczacych
zródel finansowania zadan powiatów i gmin,

-

prowadzenie osrodka informacji dla potrzeb malych i srednich przedsiebiorstw,

-

wspólpraca z samorzadami gospodarczymi, NOT oraz Agencja Rozwoju
Regionalnego w zakresie wspierania, powstawania i dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw.

Naczelnik Wydzialu Promocji i Rozwoju poinformowal Zarzad, ze obecnie Wydzial
zajmuje sie nastepujacymi zagadnieniami:

.
.
.
.
.

przygotowaniem pierwszego biuletynu informacyjnego,
przygotowaniem kilku gmin do wspólnego zaprezentowania sie na Targach w Pile,
przystapieniem do opracowania strategii województwa,
organizowaniem i obsluga konwentu burmistrzów i wójtów powiatu koninskiego,
poczyniono starania do przygotowania konferencji nt. "Perspektywy i zagrozenia

dla rolnictwa Powiatu Koninskiego w aspekcie wejscia do Unii Europejskiej".
Informacje przedstawiona przez Naczelnika Zarzad przyjal jednoglosnie.

Pani Starosta wypowiadajac sie na temat organizowania konferencji wyrazila poglad,
ze przystepujac do realizacji tego zadania musimy okreslic jego cel ( czy ma, to byc
14
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wypracowane stanowisko, czy tylko pozyskanie informacji). Okreslajac cel bedziemy
wiedzieli, kto jest adresatem naszych wystapien.
Ponadto Pani Starosta stwierdzila, ze wyznaczony termin konferencji (28 wrzesnia br.)
jest nie wykonalny ze wzgledu na duze przedsiewziecie.

Pan Wice starosta wypowiadajac sie na powyzszy temat stwierdzil, ze winno, to byc
stanowisko, które okresli stan aktualny rolnictwa.

Pani Starosta w uzupelnieniu informacji Naczelnika Wydzialu Promocji i Rozwoju

poinformowala,ze Targiw Pile odbedasie w dniach24 - 26 wrzesnia 1999 r. Jest to
pierwsza wystawa gospodarcza malych i srednich przedsiebiorstw, organizowana przez
Koninska Izbe Gospodarcza.
W czasie trwania tej wystawy odbedzie sie spotkanie przedstawicieli organizacji
administracji rzadowej, organizacji poza rzadowych, z reprezentantami samorzadów
gospodarczych i terytorialnych. Odbeda sie równiez misje, prezentacje, konferencje,
spotkanie Sejmiku Gospodarczego, posiedzenie wyjazdowe Sejmowej komisji ds. malych
i srednich przedsiebiorstw, która bedzie dyskutowac o pomocy dla tworzenia malych
i srednich przedsiebiorstw na terenach wiejskich. Uczestnictwo w Wystawie
zadeklarowalo juz 7 Starostw.

o

Informacja o przebiegu prac zwiazanych z przekazaniem majatku Skarbu Panstwa.

Referuiaca: Zofia Luczak zastepca Naczelnika Wvdzialu Geodezji. Kartof!rafi.
Katastru i Gospodarki Gruntami.
Nabywanie mienia na rzecz powiatu odbywa sie w trybie przepisów ustawy z dnia
13 pazdziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje
publiczna.
Szczególowy tryb przekazywania mienia przez Skarb Panstwa powiatom reguluje
Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 114).
Zgodnie z wymogami ww. przepisów sporzadzony zostal wykaz jednostek, których
mienie podlega przekazaniu. Wykaz jednostek stanowi zalacznik Nr 14 do protokólu.
Wszystkie wymienione w zalaczniku jednostki zostaly zawiadomione o koniecznosci
przeprowadzenia inwentaryzacji i obowiazku przygotowania dokumentów dotyczacych
przekazywanego mienia.
Termin zostal wyznaczony na dzien 15 sierpnia 1999 r.
15
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Ponadto pani Luczak omówila stopien zaawansowania prac i trudnosci zwiazane z ich
realizacja. Jako glówne wskazano na brak regulacji spraw wlasnosciowych nieruchomosci
Skarbu Panstwa, pózne ukazanie sie przepisu wykonawczego.
Przedstawiono Zarzadowi do akceptacji i podpisu ( przez 2 czlonków Zarzadu) wnioski
skierowane do Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie mienia w postaci
nieruchomosci nalezacych do:
-

Rejonowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie,

-

bylego Urzedu Wojewódzkiego w Koninie, obecnie Wielkopolskiego Urzedu
Wojewódzkiego w Poznaniu,
bylego Urzedu Wojewódzkiego w Koninie ( zakupione z funduszu gospodarki

-

zasobem geodez.- kart.) sluzace do prowadzenia Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Przedstawiona informacje przez pania Z. Luczak Zarzad przyjal jednoglosnie.

u s t a lon o:

.

wnioski w sprawie przekazywania mienia przygotowywac sukcesywnie

i przedkladac Zarzadowi do akceptacji i podpisu.
D

Informacja o wdrozeniu ustawy o ochronie danych osobowych.
Referuiacv: Sekretarz KMusial

Sekretarz Powiatu poinformowal, ze w celu realizacji przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Starosta Koninski Zarzadzeniem
Nr 21/99 z dnia 14 lipca 1999 r. powolal Zespól ds. wdrozenia przepisów o ochronie
danych osobowych.
W sklad Zespolu wchodza:
l

Przewodniczacy Zespolu:
Sekretarz Powiatu

l. Krzysztof Musial
II

Czlonkowie:
l. Wojciech Szkudlarek

Naczelnik Wydz. OR

2. Stanislawa Smorag

Zastepca Naczelnika Wydz. OR

3. Boleslaw Garus

Gl Spec. Ds. Zarzadzania
Kryzysowego i Ochrony Ludnosci
16
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St. Spec. ds. Informatyki

4. Tomasz Czarny

5. Krystyna Królak

Radca prawny

Zadaniem Zespolu jest koordynacja prac zwiazanych z wdrozeniem w Starostwie
Powiatowym w Koninie przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie
z opracowanym harmonogramem prac.
i:J Informacja o instrukcji kontroli wewnetrznej i zewnetrznej Starostwa.

Pani Starosta poinformowala, ze Zarzadzeniem Starosty zostaly wprowadzone
instrukcje: kontroli wewnetrznej i zewnetrznej Starostwa.
Pracownicy Starostwa zostana szczególowo poinformowani i przeszkoleni, co do
zasad obowiazujacych i wynikajacych z tych instrukcji.
i:J

Informacja o instrukcji sporzadzania i obiegu dokumentów ksiegowych.
Referuiacv: Skarbnik Powiatu R Kozlowski

Instrukcja sporzadzania i obiegu dokumentów ksiegowych zostala wprowadzona
Zarzadzeniem Starosty Koninskiego.
Instrukcja okresla caly proces przygotowywania dokumentów ksiegowych i ich
obiegu.
Pracownicy Starostwa z instrukcja sporzadzania i obiegu dokumentów ksiegowych
zostana szczególowo zapoznani.
Wydzial organizacyjny bedzie realizowal proces: zakupu, sprzedazy naszego majatku,
bedzie prowadzil ewidencje zamówien publicznych.
Ponadto pan Skarbnik poinformowal, ze równiez Zarzadzeniem Starosty Koninskiego
zostala wprowadzona instrukcja plan kont obowiazujaca w Starostwie.

Pani Starosta poinformowala, ze opracowane i wdrozone instrukcje obowiazuja w
naszym Starostwie Powiatowym. Natomiast jednostki organizacyjne musza
opracowac swoje instrukcje niezbedne do dzialania.
i:J

Informacja o realizacji wniosków i interpelacji radnych.
Informacje omówila pani Starosta. Informacje Zarzad przyjal jednoglosnie
-

6 glosami za.

Informacja stanowi zalacznik Nr 15 do protokólu.
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Ustalenia:
Informacjeprzekazacdo BiuraRadyjako matenalna Sesje.
o

Informacja o wykonaniu inwestycji na dzien 30.06.1999 r.
Referuiacv: Skarbnik Powiatu R. Kozlowski
Pan Skarbnik przedstawil informacje o wykonaniu inwestycji na dzien 30 czerwca
1999 r.
Informacja przez Zarzad zostala przyjeta jednoglosnie i stanowi zalacznik Nr 16 do
protokólu.
U s t a l e n i a:
Przekazac informacje do Biura Rady jako material na Sesje.

o

Informacja dot. Konwentu Starostów Powiatów z obszaru bylego województwa
koninskiego.
Pani Starosta poinformowala, ze w dniu 19.08.1999 r. w Starostwie Koninskim
odbedzie sie Konwent Starostów Powiatów dawnego województwa koninskiego.
Do udzialu w naradzie zaproszono takze przewodniczacych rad, skarbników
i sekretarzy powiatów. Spotkanie bedzie poswiecone przede wszystkim:
dzialalnosci powiatów w I pólroczu br., przejeciem mienia po bylym Wojewódzkim
Osrodku Pomocy Spolecznej, porozumieniu w sprawie Rzecznika Konsumentów,
sposobu przekazywania filii szkól zawodowych, wypracowaniem metod i technik
wzajemnej wspólpracy.

o

Stanowisko w sprawie pisma Przewodniczacego Sejmowej Komisji Administracji
i Spraw Wewnetrznych.
Pani Starosta poinformowala, ze Przewodniczacy Komisji Sejmowej Administracji
i Spraw wewnetrznych pan Jan Rokita wystosowal list dotyczacy propozycji zmian
przepisów wprowadzajacych "reforme samorzadowa" od 1 stycznia 2000 r w zakresie
zmian w ustawie z 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu.
U s t a l e n i a:

.

zostanie przygotowane stanowisko Zarzadu w sprawie poparcia listu Pana Jana

Rokity biorac pod uwage glówne punkty wystapienia.
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.

wystapienie powielic i przekazac wraz z zaproszeniem na posiedzenie Komisji

Promocji Rozwoju, Gospodarki i Przeciwdzialania Zjawiskom Bezrobocia w celu
przygotowania projektu stanowiska dot. tej sytuacji,

.

do porzadku Sesji "w wolnych wnioskach" wprowadzic projekt stanowiska Rady

dot. wystapienia pana 1. Rokity,
List stanowi zalacznik Nr 17 do protokólu.

D

Informacja dotyczaca dozynek diecezjalno - powiatowych.

Pani Starosta - DozynkiDiecezjalno- Powiatoweodbedasie19wrzesnia 1999r.
w Skulsku.
Pani Starosta wspólnie z Panem Przewodniczacym Rady Powiatu bierze udzial
w posiedzeniach przygotowujacych dozynki.:.
Przygotowano juz wzór zaproszenia, lacznie z programem i mapka.
W organizowanie dozynek zaangazowane jest duze grono ( pracownicy Starostwa,
Wojewódzki Osrodek Kultury, Wielkopolska Izba Rolnicza, Straz Pozarna, Policja).
Starostwo finansuje koszt zaproszen i plakatów. Natomiast pozostale koszty zwiazane z
przyjeciem gosci spoczywaja na Diecezji Wloclawskiej. Na dozynki w Skulsku
zapraszamy przedstawicieli 17 powiatów.
D

Informacja dot. obchodów 60 rocznicy wybuchu II wojny swiatowej.

Pani Starosta - w dniu 29.08.1999 r. o godz. 18°0odbedzie sie uroczystosc obchodów
60 rocznicy wybuchu II wojny swiatowej, dnia weterana oraz prowadzonej misji
pojednawczej.
W uroczystosci uczestniczyc beda przedstawiciele ambasad: rosyjskiej, niemieckiej,
przedstawiciele kosciolów róznych wyznan.
Przygotowano juz zaproszenia, które radnym zostana wyslane.

Pani Starosta poinformowala, ze:

-w dniu 4 wrzesnia 1999 r. przed Koninskim Domem Kultury odbedzie sie festyn
samorzadowy, na którym prezentowac sie beda zespoly ludowe, samorzad.
Zwrócilismy sie do gmin o wspólfinansowanie tego przedsiewziecia.
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zakonczono w Starostwie kontrole przeprowadzana przez najwyzsza Izbe Kontroli
w Poznaniu. Koptrola objeto wynagrodzenie Zarzadu oraz diety radnych. Nie stwierdzono
zadnych uchybien i nieprawidlowosci. Nie wydano zadnych wniosków pokontrolnych.
D Informacja o przebudowie sali posiedzen Rady.
Pan Sekretarz Powiatu K Musial przedlozyl Zarzadowi dokumentacje projektowa dot.
przebudowy sali posiedzen celem zapoznania sie.

Nastepne posiedzenie Zarzadu ustala sie na dzien 30 sierpnia 1999 r. godz. 14 00.
Protokólowala:
Grazyna CzekaIska

Na tym protokól zakonczono i podpisano.

Z ar !Jl. d:

1.Starosta

Elzbieta Streker - Dembinska

2.Wice starosta

StanislawAdamBielik

3.czlonek Zarzadu

Slawomir Chmielinski

4.czlonek Zarzadu

Jan Kazimierz Ignaszak

S.czlonek Zarzadu

Halina Maria Lenartowicz

S.czlonek Zarzadu

Barbara Szeflinska
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