Starostwo Powiatowe
w Koninie

Protokół nr 12/03

Protokół Nr 12/03
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 23 kwietnia 2003 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Elżbieta Streker – Dembińska
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Sławomir Kamiński
4/ Halina Maria Lenartowicz
5/ J .Wiesław Rybacki
6/ Radzisław Kozłowski
7/ Krzysztof Musiał

Starosta Koniński
Wicestarosta Koniński
członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
Skarbnik Powiatu,
Sekretarz Powiatu.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Starosta, która zaproponowała następujący porządek
posiedzenia Zarządu:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
3. Podjecie decyzji Zarządu o wygaszeniu trwałego zarządu ustalonego na rzecz Liceum
Ogólnokształcącego w Sompolnie i Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie – w stosunku
do nieruchomości zabudowanych internatami przewidzianymi do zbycia w drodze przetargów.
4. Sprawy bieżące.
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu.
Porządek przyjęto jednogłośnie w proponowanym brzmieniu.
Ad. 2. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Starosta poinformowała, że na ręce Starosty do Zarządu Powiatu Konińskiego wpłynął wniosek
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie Janusza Stacherskiego w sprawie rezygnacji ze
stanowiska Dyrektora z dniem 30 kwietnia 2003 roku oraz prośba o przeniesienie na inne
stanowisko w Zarządzie Dróg Powiatowych w związku z nie spełnieniem wymogów art. 12
ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.
Zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku ( załącznik nr 1 do protokółu ).
Starosta zaproponowała członkom Zarządu aby przychylić się do wniosku Pana Janusza
Stacherskiego i przyjąć rezygnację ze stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w
Koninie z dniem 30 kwietnia 2003r. oraz powierzyć mu inne stanowisko w Zarządzie Dróg
Powiatowych w Koninie.
Propozycję Starosty poddano pod głosowanie. Zarząd przychylił się do wniosku Pana Janusza
Stacherskiego.
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Z dniem 30 kwietnia 2003 roku pełnienie obowiązków dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w
Koninie, Zarząd Powiatu powierzył głównemu inżynierowi Antoniemu Bąkowi. Jednocześnie
zobowiązał Przewodniczącego Zarządu do dokonania wszelkich czynności wynikających ze
stosunku pracy.
Ad. 3. Podjecie decyzji Zarządu o wygaszeniu trwałego zarządu ustalonego na rzecz Liceum
Ogólnokształcącego w Sompolnie i Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie
– w stosunku do nieruchomości zabudowanych internatami przewidzianymi do
zbycia w drodze przetargów.
Wicestarosta zapoznał członków Zarządu z treścią decyzji o:
1/ wygaszeniu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Liceum Ogólnokształcącego
w Sompolnie ( obecnie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ), w odniesieniu do nieruchomości
oznaczonej nr ewidencyjnym 571/11 o pow. 576 m2 zabudowanej budynkiem internatu,
2/ wygaszeniu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Liceum Ogólnokształcącego
w Kleczewie ( obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalny ) w stosunku do nieruchomości
zabudowanej budynkiem internatu, oznaczonej nr ewidencyjnym 661/1 o pow. 225 m2.
Podkreślił, że powyższe nieruchomości stanowią własność Powiatu Konińskiego i znajdowały się
w trwałym Zarządzie w/w jednostek. Aktualnie budynki przestały pełnić funkcje internatu, a
zatem nieruchomości w tej części stały się zbędne na cel jaki zostały przekazane (cele związane z
prowadzeniem działalności oświatowej).
Poinformował również, że w dniu 31.03.2003 r. Rada Powiatu Konińskiego uchwałą nr V/33/03
wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości w drodze przetargu. Realizacją
uchwały będzie zatem podjęcie przez Zarząd Powiatu decyzji o wygaszeniu trwałego Zarządu
ustanowionych na ww. placówkach.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie decyzję o:
1/ wygaszeniu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w
Sompolnie ( obecnie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ) w odniesieniu do nieruchomości
oznaczonej nr ewidencyjnym 571/11 o pow. 576 m2 zabudowanej budynkiem internatu,
2/ wygaszeniu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Liceum Ogólnokształcacego w
Sompolnie (obecnie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych) w odniesieniu do nieruchomości
oznaczonej nr ewidencyjnym 571/11 o pow. 576 m2 zabudowanej budynkiem internatu oraz
upoważnił Starostę jako Przewodniczącego Zarządu do ich podpisania.
Ad. Sprawy bieżące.
W sprawach bieżących Zarząd powiatu zajmował się:
 petycją mieszkańców miejscowości Grąblin dot. uwzględnienia w programie SAPARDU
opracowania planu i budowy drogi powiatowej Grąblin – Kramsk.
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Zarząd Powiatu postanowił włączyć wniosek pod obrady przy planowaniu kolejnych zadań
inwestycyjnych.
Petycja mieszkańców stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

Protokółowała:
Grażyna Czekalska

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego.
Ustalono następny termin na dzień 9 maja 2003 r.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Z a r z ą d:
1. Starosta

Elżbieta Streker – Dembińska

.......................................

2. Wicestarosta

Stanisław Adam Bielik

.......................................

3. członek Zarządu

Sławomir Kamiński

.......................................

4. członek Zarządu

Halina Maria Lenartowicz

.......................................

5. członek Zarządu

J. Wiesław Rybacki

.......................................
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