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Protokól Nr 25/99
z posiedzenia Zarzadu Powiatu Koninskiego
w dniu 10 listopada 1999 roku.

Posiedzeniu przewodniczyla Pani Starosta Elzbieta Streker

- Dembinska.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ EJzbieta Streker-Dembinska

Starosta Powiatu Koninskiego

2/ Stanislaw Adam Bielik

Wicestarosta Powiatu Koninskiego

3/ Halina Maria Lenartowicz

czlonek Zarzadu Powiatu Koninskiego

5/ Jan Kazimiez Ignaszak

czlonek Zarzadu Powiatu Koninskiego

6/ Barbara Szeflinska

czlonek Zarzadu Powiatu Koninskiego

7/ Radzislaw Kozlowski

Skarbnik Powiatu Koninskiego

8/ Krzysztof Musial

Sekretarz Powiatu Koninskiego

Pani Starosta zaproponowala nastepujacy porzadek posiedzenia Zarzadu:

1. Przyjecie porzadku posiedzenia Zarzadu.
2. Przyjecie protokólu nr 24/99 z posiedzenia Zarzadu w dniu 04 listopada 1999 r.
3. Informacja o realizacji zadan Osrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych
za okres trzech kwartalów 1999 roku.
4. Sprawy biezace:
omówienie projektu budzetu pod katem Zarzadu Dróg Powiatowych w Koninie,
informacja nt. przekazywania mienia komunalnego na rzecz wlasnosci Skarbu Panstwa,
sprawa dotyczaca Polskiego Czerwonego Krzyza,
kwestia zwiazana z drogaA-25,
podsumowanie konferencji nt. rolnictwa.
Do przedstawionego
/5 glosami za/.

porzadku posiedzenia nie zgloszono uwag i zostal przyjety jednoglosnie

Ad.2. Przyjecie protokólu nr 24/99 z posiedzenia Zarzadu w dniu 04 listopada 1999 r.
Pani Starosta stwierdzila, ze protokól odzwierciedla przebieg posiedzenia
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i zaproponowala, aby go przyjac.

Innych propozycji nie bylo. Protokól zostal przyjety i podpisany.

Ad.3. Informacja o realizacji zadan Osrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepelnosprawnych za okres trzech kwartalów 1999 r.
Pani Starosta poinformowala, ze zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 01.0 1.99r.
przez Starostów powiatów: koninskiego, kolskiego, slupeckiego i tureckiego, realizacja
zadan PFRON zajmuje sie Osrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych,
obejmujac swym zasiegiem teren bylego województwa koninskiego.
Podstawowym celem pracy Osrodka jest tworzenie dodatkowych miejsc pracy
i udzielanie pozyczek na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej.
W okresie od stycznia do wrzesnia br. w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy
dla osób niepelnosprawnych wykorzystano limit srodków w sposób nastepujacy:
- w powiecie koninskim w 100 %,
- w powiecie slupeckim równiez 100 %,
- w powiecie tureckim w 33,64 %,
- w powiecie kolskim w 58,04 %,
- w powiecie Konin-Miasto w 78,91 %.
Biorac pod uwage, duze zainteresowanie ze strony pracodawców i liczbe wniosków
od osób niepelnosprawnych oczekujacych na rozpatrzenie przez Komisje KwalifIkacyjne, na pewno zabraknie srodków na zaspokojenie potrzeb w zakresie zmniejszenia
bezrobocia osób niepelnosprawnych w powiecie koninskim.
Dlatego wystapiono z pismem do Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych o przyznanie dodatkowych srodków.
Zarzad Powiatu Koninskiego przyjal informacje o dzialalnosci Osrodka Zatrudnienia
i Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych za okres trzech kwartalów 1999 r.
/zalacznik nr 1 do protokólu/.

Ad.4. Sprawy biezace:
omówienie projektu budzetu na rok 2000 pod katem Zarzadu Dróg Powiatowych
w Koninie.
Referujacy: Pan Skarbnik poinformowal, ze ogólem dochody budzetu na rok 2000
przewiduje sie w wysokosci 20.474.017 zl. tj. wzrost 021,24 % w stosunku do roku
biezacego. Planuje sie równiez dochody z majatku powiatu w dzialach:
79 - oswiata i wychowanie, dochody z oplat czynszowych za mieszkania wynajmowane
przez nauczycieli,
86 - opieka spoleczna, gdzie dochody pochodzic beda z oplat za wynajmowanie
pomieszczen w Domu Pomocy Spolecznej w Slesinie,
91 - administracja panstwowa i samorzadowa, dochody dotycza oplat za wynajmowanie
pomieszczen w budynku przy ul. Hurtowej w Koninie.
Natomiast pozostale dochody wlasne, zaplanowano na kwote 1.198.000 zl, sa to
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dochody z:

- planowanych odsetek od lokat i rachunków bankowych,

- wplywy z uslug opiekunczych realizowanych przez Dom Pomocy Spolecznej
w Slesinie,
- wplywy z gmin za rejestracje pojazdów,

- wplywy za wydanie praw jazdy i swiadectw kwalifIkacji.
W planie dochodów budzetu powiatu koninskiego przewiduje sie wzrost dotacji celowych
na zadania wlasne powiatu o 56,78 %, a subwencji ogólem o 24,69 %, w tym:
subwencji drogowej o 20,89 %,
subwencji wyrównawczej o 10,29 %,
subwencji oswiatowej o 33,52 %.
Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu, planuje sie wzrost o 87,23 %.
Pan Skarbnik wyjasnil, ze wzrost subwencji oswiatowej o 33,52 % wynika z tego, ze
w wielkosciach tej subwencji zawarte sa kwoty na wszystkie zadania oswiatowe
prowadzone przez powiat. W naszym powiecie dotyczy to Rodzinnego Domu Dziecka
w Grodzcu.
W dziale 50 - transport w projekcie budzetu planuje sie na zadania wlasne 2.407.316 zl.,
jest to wzrost w stosunku do roku biezacego 020,61 %. Zaplanowano równiez srodki
specjalne w dz.50 - beda to wplywy z tytulu oplat i kar za zajecie pasa drogowego i za
umieszczanie w nim urzadzen nie zwiazanych z funkcjonowaniem dróg.
Referujacy: Pan J. Stacherski - Dyrektor Zarzadu Dróg Powiatowych podkreslil, ze
wydatki ZDP wzrastaja zgodnie z zakladanym wskaznikiem inflacji wynoszacym 5,7 %.
O taki wskaznik wzrasta równiez wynagrodzenie pracowników. Kwotowo fundusz plac
ZDP wzrasta wiecej, spowodowane to jest tym, ze na dzien 1 stycznia 1999 r. zatrudnionych
bylo13 pracowników, na dzien 30 czerwca br.- 17, a obecnie 20 pracowników, tj. zgodnie
z planem. Na przyszly rok przewiduje sie zwiekszenie zatrudnienia o 1 etat informatyka.
W zalozonym funduszu plac mieszcza sie równiez place 8-osobowej ekipy interwencyjnej,
wykonujacej zadania bezposrednio na drogach.
Zatrudnienie tej ekipy powoduje, ze wydatki w § 36 " uslugi materialne" sa nizsze, gdyz
w innym przypadku roboty interwencyjne trzeba by bylo zlecic obcym wykonawcom po
znacznie wyzszych kosztach.
Pan Stacherski zwrócil uwage, ze zakladany budzet na 2000 rok nie pozwala w pelni
zrealizowac zadan wynikajacych z opracowanego wczesniej harmonogramu zadan
rzeczowych. Konieczne bedzie wiec jego urealnienie do planowanej wysokosci nakladów
w konsultacji z poszczególnymi samorzadami.
Zaproponowal, aby zadania przyjete do wykonania rozlozyc na cykle dwuletnie, a przy
wyborze zadan przewidzianych do realizacji kierowac sie zasada, ze gminy partycypuja
w kosztach i ich udzial bedzie wynosil 50 %.
Uznal, ze generalnie nalezy wykonywac regeneracje nawierzchni poprzez jej
powierzchniowe utrwalanie. Pozwoli to zabezpieczyc przed dewastacja wieksza ilosc
dróg, przy tak niskich srodkach fmansowych.
Pan A. Bak - ZDP uznal, ze harmonogram rzeczowy robót na 2000 rok nie musi byc
czescia skladowa projektu budzetu powiatu.
Ze wzgledu na koniecznosc jego szerokiej konsultacji z gminami, prace nad jego ostateczna
wersjabyc mozezostanazakonczonedopieropod koniec 1999r. lubna poczatkuroku 2000
Pan J. Stacherski przypomnial, ze nie zostala zakonczona sprawa dotyczaca budowy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Licheniu. Zarzad Miasta i Gminy w Slesinie nadal
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podtrzymuje swoje stanowisko, ze przesuniecie kolektorów pod jezdnia wymaga po
zakonczeniu prac, modernizacji drogi, a nie tylko "zalatania dziur".
Nalezy wiec zaktualizowac projekt techniczny budowy kolektorów z kompleksowym
rozwiazaniem odwodnienia i odtworzeniem funkcjonalnosci dróg poprzez ich
modernizacje. Odtworzenie funkcjonalnosci dróg mozna rozlozyc na dwa lata, konieczne
jest jednak wspólfmansowanie tych zadan z budzetu gminy Slesin i na ta okolicznosc
nalezy spisac porozumienie.
Pani H. Lenartowicz zwrócila uwage, ze po raz kolejny bierze sie srodki z subwencji
drogowej na funkcjonowanie Starostwa. Moze to wzbudzic zainteresowanie i zostac zle
zrozumiane przez radnych.
Pan Skarbnik wyjasnil, ze wszystkie srodki sa "znakowane", a subwencja wyrównawcza
wystarcza na pokrycie zaledwie 70 % plac pracowników Starostwa Powiatowego.
Pani Starosta poinformowala, ze Starostwo Powiatowe zrezygnowalo z wielu planowanych
zadan z uwagi na ograniczony budzet, który praktycznie sie nie zwiekszyl w stosunku do
roku biezacego.
Zaproponowala, aby sporzadzic i dolaczyc do projektu budzetu na rok 2000, wykaz
poszczególnych wydzialów Starostwa, okreslic jakie realizuja zadania oraz ile potrzebuja
srodków na wykonanie tych zadan.
droga nr 25.
Pani Starosta poinformowala, ze w dniu 25 listopada br. w Starostwie Powiatu
Koninskiego odbedzie sie spotkanie w sprawie modernizacji drogi nr 25.
Droga nr 25 spelnia wazna role dla polozonych wzdluz niej gmin i powiatów stanowi glówny szlak komunikacyjny pólnoc-poludnie.
Jednak przy obecnym nasileniu ruchu droga ta na wielu odcinkach nie zapewnia
bezpiecznego przejazdu, a zarzadca drogi nie przewiduje powazniejszych prac
modernizacyjnych w ciagu najblizszych lat.
Stad koniecznosc spotkania w celu omówienia wspólnych dzialan na calym odcinku
drogi.
informacja dot. przekazania mienia Skarbu Panstwa na rzecz powiatu.
Pan Wicestarosta poinformowal, ze zostaly przygotowane wnioski o przekazanie
nastepujacych nieruchomosci:
Osrodka Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego na ul.Noskowskiego w Koninie,
Zespolu Szkól Rolniczych w Zychlinie,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Slesinie
Specjalistyczny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale /decyzja czeka na
uprawomocnienie/.
Pozostaja jeszcze nieruchomosci, których dokumentacja jest w trakcie kompletowania:
Liceum Ogólnoksztalcace w Sompolnie,
Dom Pomocy Spolecznej w Slesinie.
Pan Wicestarosta zaproponowal, aby zaczekac z wnioskiem o przekazanie nieruchomosci
polozonej przy ul. Hurtowej do czasu jak Powiatowy Urzad Pracy bedzie w strukturach
Starostwatj. do 1 stycznia2000 roku.
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Pani Szejlinska poinformowala, ze Starostwo otrzymalo od Ministra Oswiaty srodki
w wysokosci 17 tys. zl., które postanowilo przekazac dla Liceum Ogólnoksztalcacego
w Kleczewie - 60 % i dla Zespolu Szkól Rolniczych w Zychlinie - 40 %.
Ponadto zostaly skierowane do Wojewody Wielkopolskiego wnioski o dotacje na:
dofinansowanie zadan inwestycyjnych w Zespole Szkól Rolniczych w Zychlinie
i Liceum Ogólnoksztalcacym w Kleczewie,
dofmansowanie Domu Pomocy Spolecznej w Slesinie,
Pani Starosta poinformowala, ze Polski Czerwony Krzyz chce wniesc sprawe do sadu
na Starostwo Powiatowe. Chodzi o brak ciaglosci prawnej umów zawieranych przez
Wojewode.
Uzgodniono z pelnomocnikiem prawnym PCK panem Darabaszem, ze zostanie
sporzadzone porozumienie, które okresli, ze Starostwo Powiatowe nie przejelo zobowiazan
po Wojewodzie i nie czuje obowiazku kontynuacji wczesniej podjetych zobowiazan.
Pan Wicestarosta poinformowal, ze uczestniczyl w dniu 28 pazdziernika br. w konferencji
nt. "Perspektywy i zagrozenia dla rolnictwa powiatu koninskiego w aspekcie wejscia do
Unii Europejskiej". W konferencji udzial wzieli: prof. Malgorzata Slodowa-Helpa z
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, radca Marian Brzóska z Komitetu Integracji Europejskiej oraz dyrektor departamentu rolnictwa Urzedu Wojewódzkiego w Poznaniu
dr Jacek Wieja.
Pani prof. Malgorzata Slodowa-Helpa mówila o koniecznosci opracowania modelu
rolnictwa dla Wielkopolski._Uznala tez, ze brak_zaangazowania ze strony mieszkanców
wsi w nowe przedsiewziecia wynika z niedostatecznej wiedzy i umiejetnosci, co uzasadnia
potrzebe uzupelnienia ksztalcenia zawodowego o rózne formy edukacji dla dzieci, mlodziezy
i doroslych.
Natomiast dr Jacek Wieja przedstawil mozliwosci wykorzystania w Wielkopolsce srodków
z unijnego funduszu SAPARD.
Protokólowala:
Barbara Polska
Na tym protokól zakonczono i podpisano.

Zarzad
1. Starosta

Elzbieta Streker-Dembinska

2. Wicestarosta

Stanislaw Adam Bielik

3. czlonek Zarzadu

Jan Kazimierz Ignaszak

4. czlonek Zarzadu

Halina Maria Lenartowicz

5. czlonek Zarzadu

Barbara Szeflinska
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