Starostwo Powiatowe
w Koninie

Protokół nr 14/03

Protokół Nr 14/03
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 2 czerwca 2003 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Elżbieta Streker – Dembińska
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Sławomir Kamiński
4/ Halina Maria Lenartowicz
5/ Krzysztof Musiał
Zaproszeni goście:
Stefan Dziamara
Wiesław Bednarek
Zenon Paszek

Starosta Koniński
Wicestarosta Koniński
członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
Sekretarz Powiatu.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konińskiego,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Konińskiego,
przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu Konińskiego.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Starosta, która zaproponowała następujący porządek
posiedzenia Zarządu:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu.
2. Sprawy przetargów.
3. Przyjęcie protokółu Nr 13/03 z dnia 9 maja 2003 roku.
4. Przyjęcie treści projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
4.1. zmieniającej uchwałę w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii
zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych powiatu konińskiego, w tym działających w zakresie oświaty (nie
będących nauczycielami),
4.2. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i
wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie utrzymania
Dróg w Koninie.
5. Informacja o realizacji powiatowej strategii przeciwdziałania uzależnieniom od substancji
psychotropowych.
6. Informacja o przygotowaniach do akcji „Bezpieczne Lato”.
7. Informacja o przygotowaniach do zbioru i skupu zbóż.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego :
8.1. zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
Powiatu Konińskiego na 2003 rok,
8.2. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
(do składania oświadczenia woli ),
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8.3. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
(do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Konińskiego spraw należących do jego
kompetencji jako zarządcy drogi ),
8.4. w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
8.5. w sprawie ustalenia zawodów oraz profili kształcenia ogólnozawodowego,
8.6.w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z kompleksu sportowo –
dydaktycznego przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie.
8.7.w sprawie wyznaczenia komisji w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu.
9. Analiza Planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10. Realizacja ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
11. Informacja o stanie prawnym mienia powiatu konińskiego.
12. Dyskusja nt. informacji o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Koninie w 2002 roku.
13. Dyskusja nt. informacji o realizacji zadań Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego
w Koninie w 2002 roku.
14. Opłata za wydzierżawianie pomieszczeń w budynku na ul. Hurtowej 1 przez Stowarzyszenie
Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.
15. Informacja z przeprowadzonej kontroli NIK - Delegatury w Poznaniu w zakresie
prawidłowości udzielania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w okresie lat
2001 – 2002.
16. Sprawy bieżące.
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu.
Porządek przyjęto jednogłośnie w proponowanym brzmieniu.
Ad. 2 Sprawy przetargów.
Starosta przedstawiła wyniki pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu udzielenia zamówienia
publicznego na „Opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla
powiatu konińskiego”.
Po wnikliwej analizie przedstawionej dokumentacji przetargowej zwrócono uwagę, iż w przypadku
oferty nr 2 przyznano w jednym z podkryteriów punkty niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia. W tej sytuacji postanowiono, iż Starosta wystąpi do Komisji Przetargowej ds. udzielania
zamówienia publicznego z prośbą o zweryfikowanie powyższego błędu i przedstawienie ostatecznych
wyników postępowania przetargowego.
Ad. 3. Przyjęcie protokółu Nr 13/03 z dnia 2 czerwca 2003 roku.
Przy omawianiu protokółu zarząd odniósł się do ustaleń zawartych w protokóle z poprzedniego
posiedzenia.
Halina Lenartowicz członek Zarządu nawiązała do przedstawionego sprawozdania Konińskiego Banku
Żywności na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu i wyraziła duże niezadowolenie
z prowadzonej działalności przez ten Bank.
Innych uwag do protokółu nie wniesiono. Protokół przyjęto jednogłośnie w przedstawionym
brzmieniu.
Ad. 4. Przyjęcie treści projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
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4.1. zmieniającej uchwałę w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej
kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu konińskiego, w tym działających
w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami),
Starosta poinformowała, że z wnioskami o zmianę wartości jednego punktu do tabeli wynagrodzeń
zwrócili się:
 dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie,
 dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ślesinie,
 dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – usługowych w Żychlinie,
 dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,
 p.o. dyrektora Zarządu dróg Powiatowych w Koninie,
 kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
Podkreśliła, że waloryzacja wynagrodzeń w roku 2003 dla pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych powiatu konińskiego, w tym działających w zakresie oświaty (nie będących
nauczycielami) spowodowałaby wykroczenie poza dotychczas przyznane kategorie zaszeregowania.
W związku z powyższym, aby dostosować kategorie zaszeregowania do zajmowanego stanowiska
wskazanym jest podwyższenie wartości jednego punktu.
Starosta zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały.
Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie w przedstawionym brzmieniu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Ustalenia:
 projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
4.2. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania
i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie
Utrzymania Dróg w Koninie.
Starosta poinformowała, że z wnioskiem o ustalenie kwoty najniższego wynagrodzenia w wysokości
700 zł i uzgodnienie wartości jednego punktu w kwocie 5.10 zł wystąpił Kierownik Zakładu Utrzymania
Dróg w Koninie. Proponowana wartość wynagrodzenia i wartość jednego punktu uwzględnia wzrost
wynagrodzenia o wskaźnik przewidziany w uchwale budżetowej na 2003 r.
i możliwości finansowe Zakładu wynikające z planu wydatków budżetowych na 2003 r.
Starosta zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały.
Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie w przedstawionym brzmieniu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Ustalenia:
 projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 5. Informacja o realizacji powiatowej strategii przeciwdziałania uzależnieniom od substancji
psychotropowych.
Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z treścią przyjęli informację jednogłośnie do akceptującej
wiadomości.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
Ustalenia:
 informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
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Ad. 6. Informacja o przygotowaniach do akcji „Bezpieczne Lato”.
Starosta poinformowała, że drugi raz w powiecie konińskim realizowany będzie program „Bezpieczne
Lato”. Inicjatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, który do zapewnienia dzieciom i młodzieży
bezpiecznych wakacji chce zaangażować osoby bezrobotne , głownie kobiety. Na realizację programu
Powiatowy Urząd Pracy otrzyma kwotę 128. 495,52 złotych z budżetu marszałka województwa
wielkopolskiego . Chęć uczestnictwa zgłosiło dziesięć gmin. Do realizacji akcji włączył się Oddział
Regionalny KRUS w Koninie w zakresie częściowego finansowania przedmiotowego programu m.in. w
zakresie BHP i zajęć pierwszej pomocy.
Członkowie Zarządu przyjęli informację jednogłośnie do akceptującej wiadomości.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokółu.
Ustalenia:
 informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 7. Informacja o przygotowaniach do zbioru i skupu zbóż.
Wicestarosta poinformował członków Zarządu o przygotowaniach do skupu zbóż i rzepaku w 2003 r.
Podkreślił, że zasady skupu zbóż i rzepaku ze zbiorów 2003 r. z dopłatami Agencji Rynku Rolnego
do cen skupu udzielanych producentom są takie same jak w roku 2002.
Członkowie Zarządu przyjęli informację jednogłośnie do akceptującej wiadomości.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
Ustalenia:
 informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny,
 na sesje Rady Powiatu zaprosić przedstawiciela Agencji Rynku Rolnego.
Ad. 8 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego :
8.1. zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
Powiatu Konińskiego na 2003 rok,
Starosta poinformowała, że wprowadzone zmiany w budżecie uchwałą Nr VII/42/03 Rady Powiatu
Konińskiego z dnia 23 maja 2003 r. powodują konieczność zmiany harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 r.
Zapoznała z treścią projektu uchwały.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę zmieniająca w sprawie harmonogramu realizacji
dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
8.3. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
(do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Konińskiego spraw należących do jego
kompetencji jako zarządcy drogi ),
Starosta podkreśliła, że upoważnienie Pana Antoniego Bąka do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu
Konińskiego spraw należących do jego kompetencji jako zarządcy drogi, w tym do wydawania decyzji
administracyjnych jest konieczne ze względu na fakt powierzenia z dniem 30 kwietnia br. obowiązków.
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Zapoznała z treścią projektu uchwały.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałą w sprawie upoważnienia p. o. Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Koninie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
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8.3. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
(do składania oświadczenia woli ),
Starosta zapoznała z treścią projektu uchwały.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałą w sprawie upoważnienia p. o. Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Koninie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokółu.
8.4. w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie,
Starosta zapoznała członków Zarządu z treścią pisma Janusza Stacherskiego dot. zbycia nadwyżki
(ponad 10% kapitału) akcji Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów S.A. w Koninie będących jego własnością
oraz z treścią umowy darowizny akcji ( załącznik nr 9 i 10 do protokółu ).
W związku z tym, że Pan Janusz Stacherski spełnił wymogi art. 12 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r.
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw może ponownie zajmować
stanowisko kierownicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie.
Członkowie Zarządu pozytywnie ustosunkowali się do złożonego wniosku podejmując decyzję
ponownego zatrudnieniu z dniem 2 czerwca 2003 r. Janusza Stacherskiego na stanowisko dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Ponadto ustalono, że wydane Panu Stacherskiemu poprzednie upoważnienia do pełnienia funkcji
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie zachowują swoją ważność.
Starosta zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Koninie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokółu.
8.5. w sprawie ustalenia zawodów oraz profili kształcenia ogólnozawodowego,
Starosta poinformowała, że ustalenie zawodów oraz profili kształcenia ogólnozawodowego jest
konsekwencją podjętych uchwał Rady Powiatu i zgodnie z ustawa o systemie oświaty należy do
kompetencji Zarządu powiatu.
Zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia zawodów oraz profili kształcenia
ogólnozawodowego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokółu.
8.6.w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z kompleksu sportowo –
dydaktycznego przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie,
Starosta zapoznała z treścią projektu uchwały.
Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za
korzystanie z kompleksu sportowo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych
w Żychlinie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokółu.
8.7.w sprawie wyznaczenia komisji w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu.
Starosta zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały.
Do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Konińskiego, a mianowicie : działki nr 661/1 położonej w Kleczewie oraz działki nr 571/11
położonej w Sompolnie Zarząd Powiatu wyznaczył Komisję w składzie:
1. Przewodniczący Komisji - Kazimierz Filipczak, Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii
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Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
2. Członek Komisji

- Zofia Łuczak, z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami,

3. Członek Komisji

- Danuta Grande, specjalista w Wydziale Geodezji , Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyznaczenia komisji w celu
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność
Powiatu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokółu.
Ad. 9

Analiza Planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Starosta zapoznała członków Zarządu z opinią Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
w sprawie złożonych wniosków o wsparcie finansowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej ( załącznik nr 15 do protokółu).
Złożone wnioski w sprawie wsparcia finansowego Zarząd Powiatu zaopiniował następująco:
1. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - wsparcie finansowe
przedsięwzięcia pod nazwą „ przygotowanie labolatorium chemicznego do akredytacji” – 50.000
zł ( dotyczy ośrodka zamiejscowego w Marszewie) – negatywnie,
2. Aerokulub Koniński – wsparcie finansowe lotów patrolowych na terenie powiatu konińskiego 24.000 zł. – negatywnie.
3. Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie – pomoc w zakupie sadzonek drzew
i krzewów do nasadzeń w zabytkowym parku przypałacowym – 3.000 zł – pozytywnie.
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie – wspieranie edukacji ekologicznej – 1.000zł. –
pozytywnie.
5. Związek Międzygminny „ Koniński Region Komunalny” – zakup pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów, zakup koszy ulicznych z przeznaczeniem dla gmin powiatu konińskiego –
56.000 zł. – pozytywnie.
6. Szkoła Podstawowa w Brzeźnie – 2.000 zł. – zakup sadzonek drzew i krzewów celem
posadzenia w zabytkowym parku przyszkolnym – pozytywnie.
7. Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Koninie – wsparcie edukacji ekologicznej wśród
młodzieży szkolnej – 3.500 zł. – pozytywnie.
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Ponadto członkowie Zarządu podjęli decyzję o uwzględnieniu w preliminarzu wydatków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następujących zadań:


zakup wyposażenia pod stanowisko komputerowe w związku z organizacją powiatowego archiwum
geologicznego – 15.000 zł,



program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami,



partycypacja kosztów utrzymania odpowiedniego poziomu piętrzenia wody na Kanale Ślesińskim –
20.000 zł,



pokrycie zwiększonych kosztów związanych z termorenowacją budynku przy ul. Hurtowej 1
w Koninie – ok. 40.000 zł,



konferencja na temat biomasy,



wymiana nasadzeń przydrożnych,



organizacja konkursów i zakup nagród z zakresu ochrony środowiska.

Ustalenia:


Skarbnik Powiatu wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na następne
posiedzenie zarządu przygotuje szczegółowy plan dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003,



zadanie dot. inwentaryzacji i urządzeniem lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na
kwotę 60.000 zł. przenieść do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na
lata 2004/2006.

W dalszej części tego punktu Pani Starosta zapoznała z treścią projektu porozumienia w sprawie
ochrony jezior powiatu konińskiego.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia.
Ad. 10. Realizacja ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią przyjął informacje do wiadomości.
Informacja stanowi załącznik nr 16 do protokółu.
Ad. 11. Informacja o stanie prawnym mienia powiatu konińskiego.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią przyjął informacje do wiadomości.
Informacja stanowi załącznik nr 17 do protokółu.
Ad. 12. Dyskusja nt. informacji o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2002 roku.
Informację z realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(PODG i K) w 2002 r. złożył dyrektor Ośrodka Andrzej Kimnes.
Przy składaniu informacji zwrócił uwagę na zakres prac prowadzonych przez PODG i K oraz nowe
zadania realizowane i wdrożone w 2002 roku. Odniósł się do sprawdzania poprawności danych
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opisowych bazy ewidencji gruntów z mapami ewidencyjnymi w celu przekazania informacji dla systemu
IASC oraz wdrożenia kolejnych wersji programu EGB IV w celu przygotowania transferu
ewidencyjnych baz danych, a w efekcie końcowym do eksportu danych ewidencyjnych w formacie
SWDE dla systemu IASC.
Zenon Paszek przewodniczący Komisji Ochrony Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu
poruszył sprawę dokumentów wymaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
do naliczania dopłat dla rolników.
Andrzej Kimnes udzielając odpowiedzi na powyższy temat podkreślił, iż przepisów jednoznacznych
dot. wymaganych dokumentów nie ma. Na prośbę rolnika wykonuje się mapę informacyjną i wypis
z rejestru gruntu.
Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.
Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokółu.
Ad. 13. Dyskusja nt. informacji o realizacji zadań Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego
w Koninie w 2002 roku.
Informację z realizacji zadań Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie w 2002 roku złożyli
kierownik Zakładu Marcin Gabrysiak oraz gł. księgowa Kamila Zawadzka.
Kierownik poinformował , że na dzień 31.12.2002 r. Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie
zamknął swoją działalność stratą w kwocie 57.657,67 zł.
Omawiając działalność Zakładu zwrócił szczególną uwagę na problem występujący w administrowaniu
zasobem Skarbu Państwa w miejscowości Posada gmina Kazimierz Biskupi. Odniesiono się do
zobowiązań z tytułu dostawy wody, ciepła, wywozu nieczystości płynnych , które na dzień 31.12.2002
r. wynosiły:


wobec Gminy w Kazimierzu Biskupim ( dostawa wody i centralnego ogrzewania ) - 120.491,68 zł. ,



wobec ZOT „Bakun” ( wywóz nieczystości płynnych ) – 13.131,63 zł.

Omówiono sprawę ściągalności należności z tytułu czynszu mieszkalnego od mieszkańców bloków
mieszkalnych w miejscowości Posada. Zadłużenie na dzień 31.12.2002 r. wynosiło 55.117,19 zł.
Poinformowano również o podejmowanych działaniach zmierzających w kierunku odzyskania
należności od największych dłużników.
Członkowie Zarządu w wyniku dyskusji nad przedstawionym materiałem zaproponowali aby:


podjąć próbę utworzenia wspólnoty mieszkaniowej przez mieszkańców w budynkach mieszkalnych
przy ul Kochanowskiego nr 1 i 2 w miejscowości Posada,



zorganizować spotkanie z mieszkańcami ww. bloków mieszkalnych celem przedstawienia sytuacji
związanej z administrowaniem tych budynków,



główny księgowy Zakładu przygotuje zestawienie bieżących kosztów związanych
z administrowaniem ww. bloków,
8

Starostwo Powiatowe
w Koninie



Protokół nr 14/03

Sekretarz Powiatu dokona rozeznania w sprawie wykorzystania łaźni pokopalnianych
w miejscowości Komorowo gmina Kazimierz Biskupi na mieszkania socjalne.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.
Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 19 do protokółu.
Ad. 14. Opłata za wydzierżawianie pomieszczeń w budynku na ul. Hurtowej 1 przez
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.
Starosta poinformowała, że na Sesji Rady Powiatu Józef Powalski Prezes Terenowego Oddziału
Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę złożył wniosek o zwolnienie opłat
czynszowych z tytułu wynajmu pomieszczeń na ul Hurtowej 1.
Sekretarz Powiatu poinformował, że zgodnie z uchwałą Nr XIV/87/99 Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności,
a także organów do tego uprawnionych nie ma możliwości nie naliczania lub zaniechania poboru
należności czynszowych. Podkreślił, iż istnieje możliwość zawarcia umowy – użyczenia na bezpłatne
użytkowanie pomieszczeń
W wyniku dyskusji Zarząd podjął decyzję o obniżeniu stawki czynszu z 2 zł na 1 zł z dniem 1 czerwca
2003 r.
Ad. 15. Informacja z przeprowadzonej kontroli NIK - Delegatury w Poznaniu w zakresie
prawidłowości udzielania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych
w okresie lat 2001 – 2002.
Starosta poinformowała, że w dniu 9 maja br. została zakończona kontrola przez Najwyższą Izbę
Kontroli - Delegaturę w Poznaniu w zakresie prawidłowości udzielania dotacji podmiotom spoza
sektora finansów publicznych w okresie 2001 – 2002 r. Zapoznała członków Zarządu
z nieprawidłowościami ujętymi w protokóle kontroli. Nieprawidłowości te dotyczyły m.in.:
 sposobu i terminów rozliczeń przydzielonej dotacji przez podmioty niepubliczne,
 rozbieżności pomiędzy zadaniem zleconym a wykonanym,
 braku kontroli merytorycznych i finansowych dotowanych podmiotów przez odpowiednie Wydziały
Starostwa..
W związku z wykazanymi nieprawidłowościami podczas kontroli Pani Starosta zaproponowała zmianę
w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie polegająca na utworzeniu
w pionie podległym Skarbnikowi Powiatu wydziałów: Wydziału Księgowości , Wydziału Budżetu i
Analiz oraz Biura Kontroli.
Ad. 16. Sprawy bieżące.
W sprawach bieżących członkowie Zarządu zapoznali się z treścią pisma :
 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie dokończenia budowy Domu Pomocy
Społecznej w Ślesinie.
Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 20 do protokółu.
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Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w sprawie zwiększenia dotacji budżetowej na
2003 r.
Pismo przekazać Skarbnikowi Powiatu celem rozpatrzenia.
Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 21 do protokółu.


Ochotniczego Hufca Pracy - Komendy Hufca 15-17 w Koninie w sprawie utworzenia Gimnazjum
dla dorosłych przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie oraz Ochotniczego
Hufca Pracy WIELKOPOLSKA Wojewódzka Komenda w Poznaniu dot. poparcia wniosku
o utworzenie gimnazjum dla dorosłych.
Pisma przekazać do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki celem rozpatrzenia.
Kserokopie pism stanowią załącznik nr 22 i 23 do protokółu.


p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w sprawie podwyższenia pracownikom
Zarządu miesięcznych wynagrodzeń oraz podjęcie decyzji odnośnie wynagrodzenia p.o. Dyrektora.
Pismo przekazać Wydziałowi Zarządzania celem rozpatrzenia.
Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 24 do protokółu.


Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie powołania przedstawiciela
reprezentującego Samorząd powiatu konińskiego w Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie w kolejnej Kadencji 2003 – 2007.
Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 25 do protokółu.
Na przedstawiciela w powyższej sprawie desygnowano w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady
Powiatu Konińskiego Panią Elżbietę Streker – Dembińską - Starostę Konińskiego.

Protokółowała:
Grażyna Czekalska

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego.
Ustalono następny termin na dzień 18 czerwca 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

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