Starostwo Powiatowe
w Koninie

Protokół nr 15/03

Protokół Nr 15/03
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 18 czerwca 2003 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Elżbieta Streker – Dembińska
2/ Sławomir Kamiński
3/ Halina Maria Lenartowicz
4/ Józef Wiesław Rybacki
5/ Radzisław Kozłowski
6/ Krzysztof Musiał

Starosta 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. Przyjęcie protokółu Nr 14/03 z dnia 2 czerwca 2003 roku.
3. Przyjęcie treści projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
3.1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 rok,
3.2. w sprawie zadań i wysokości środków PFRON,
3.3. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie,
3.4. w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu ziemskiego
konińskiego,
3.5. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu
Konińskiego”.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
4.1. konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”,
4.2.zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego.
5. Informacja o przeprowadzonych postępowaniach w sprawie zamówień publicznych.
6. Informacja w sprawie zorganizowania dodatkowych punktów stacjonowania karetek
w Ślesinie i w Koninie przy ul. Szpitalnej.
7. Sprawy bieżące.
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu.
Porządek przyjęto jednogłośnie w proponowanym brzmieniu.
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Ad. 2. Przyjęcie protokółu Nr 14/03 z dnia 2 czerwca 2003 roku.
Przy omawianiu protokółu zarząd odniósł się do ustaleń zawartych w protokóle z poprzedniego
posiedzenia.
Uwag do protokółu nie wniesiono. Protokół przyjęto jednogłośnie w przedstawionym brzmieniu.
Ad. 3. Przyjęcie treści projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
3.1.w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 rok,
W związku z nie wyjaśnionymi sprawami związanymi z kredytowaniem przez Banki, zmianę planu
Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie i ewentualną możliwością przydziału Powiatowi
Konińskiemu dodatkowych środków ( dotacje celowe ) ustalono, że zmiany w budżecie na rok 2003
będą przedmiotem posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 czerwca 2003 r.
3.2.w sprawie zadań i wysokości środków PFRON,
Starosta poinformowała, że podział środków finansowych na realizację poszczególnych zadań
z zakresu: zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i z zakresu rehabilitacji
społecznej nastąpił w wyniku analizy potrzeb na podstawie złożonych wniosków oraz rozeznania
sytuacji w powiecie. Zatwierdzony przez Radę Powiatu Plan wydatków finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pozwoli na zabezpieczenie istniejących zobowiązań
wynikających z zawartych umów oraz zrealizowania przypisanych powiatowi zadań.
Zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały, a w szczególności z załącznikiem do projektu
uchwały określający poszczególne zadania i proponowany podział środków na te zadania.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie treść projektu uchwały w przedstawionym brzmieniu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Ustalenia:
 projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
3.3.w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie,
Starosta podkreśliła, że proponowane zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Koninie dotyczą Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Finansów.
Proponowana zmiana w zakresie § 23 zmierza do precyzyjnego określenia zadań organu zarządzającego
ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Zgodnie z zakresem zadań Zarządu Dróg Powiatowych
w Koninie (określonym w Regulaminie Organizacyjnym ZDP w Koninie) oraz upoważnieniem
udzielonym przez Starostę jego dyrektorowi ZDP podejmować będzie, odpowiednio do kompetencji,
czynności z zakresu działań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 października 2000 r., a zwłaszcza przewidziane dla organu zarządzającego ruchem, z
wyjątkiem czynności polegającej na zatwierdzaniu przez ZDP projektów organizacji ruchu. Natomiast
Starosta, po przedłożeniu przez ZDP projektu organizacji ruchu wraz z dokumentami wymaganymi
prawem będzie zatwierdzać projekty organizacji ruchu.
Podstawą prawną do określenia zadań Wydziału Finansów i kwestii nadzoru sprawowanego przez
Skarbnika Powiatu jest art. 35a ustawy o finansach publicznych. Propozycja zmian wprowadza bardziej
czytelną strukturę organizacyjną wydziału poprzez zgrupowanie obowiązków według zadań
wynikających z ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych i o samorządzie powiatowym.
Zadania w zakresie planowania, wykonania budżetu, sprawozdawczości i nadzoru nad jednostkami
organizacyjnymi będą wykonywane przez Wydział Budżetu i Analiz. Wydział Księgowości będzie
realizował zadania w zakresie prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym i nadzoru nad
powiatowymi jednostkami organizacyjnymi. Zadania w zakresie wewnętrznej kontroli finansowej
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Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych jak również w ramach realizowanego
systemu jakości ISO realizować będzie Biuro Kontroli Finansowej.
Starosta podkreśliła, że proponowane zmiany usprawnią organizację pracy w zakresie spraw
finansowych i pozwolą na bardziej efektywną kontrolę wydatkowania środków publicznych.
Zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały w sprawie zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w przedstawionym brzmieniu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Ustalenia:
 projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
3.4. w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu
konińskiego,
Krzysztof Musiał Sekretarz Powiatu poinformował, że podobnej treści uchwała Rady Powiatu
Konińskiego wydana była na podstawie przepisów ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, która
straciła moc z dniem 1 października 2001 r. W związku z tym, że przepisy wydane na podstawie ustawy
o ochronie i kształtowaniu środowiska zachowują moc do 30 czerwca 2003 r. koniecznym jest podjęcie
uchwały w myśl nowych przepisów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
Starosta zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały w sprawie ograniczenia jednostek
pływających na terenie powiatu konińskiego.
Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie treść projektu uchwały w przedstawionym brzmieniu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
Ustalenia:
 projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
3.5. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla
Powiatu
Konińskiego”.
Starosta poinformowała, że proponowana zmiana w Regulaminie przyznawania tytułu honorowego
„Zasłużony dla powiatu konińskiego” wynika z faktu występowania uzasadnionych, nagłych potrzeb
nadania tytułu honorowego, co z reguły, ze względów czasowych stoi w sprzeczności z opisaną w
Regulaminie procedurą przyznającą wiodącą rolę Kapitule tytułu honorowego.
W związku z powyższym proponuje się zmienić treść paragrafu 6 pkt 2 Regulaminu w ten sposób, że
po słowach „... w swoim regulaminie działania” dodaje się słowa: „ a w wyjątkowych sytuacjach Zarząd
Powiatu Konińskiego”. W paragrafie 6 dodaje się również punkt 4 o treści:
Zarząd Powiatu Konińskiego może przyznać tytuł, jeżeli wniosek dotyczy podmiotu zbiorowego, a
względy czasowe nie pozwalają zastosować procedury z udziałem Kapituły tytułu honorowego.
Stosowna uchwałę wraz z uzasadnieniem, Zarząd przekazuje do wiadomości Kapituły.
Członkowie Zarządu proponowaną zmianę w Regulaminie przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony
dla powiatu konińskiego” przyjęli jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokółu.
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
4.1.konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”,
Starosta poinformowała, że konkurs „Powiatowy Rolnik Roku” będzie organizowany corocznie na
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terenie powiatu konińskiego. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu oraz jego organizację określa
Regulamin Konkursu. Konkurs przeprowadza Kapituła konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”
powoływana corocznie przez Starostę Konińskiego w drodze zarządzenia.
Zapoznała z treścią projektu uchwały oraz Regulaminem Konkursu „Powiatowy Rolnik Roku” będący
załącznikiem do projektu .
Sławomir Kamiński członek Zarządu zaproponował, aby ogłoszenie listy laureatów i uroczyste
wręczenie nagród odbywało się corocznie na Dożynkach Powiatowych, a nie jak wskazano w projekcie
regulaminu na Gali Powiatu.
Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”
uwzględniając wniesioną propozycje zmiany.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
4.2.zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego.
Starosta zapoznała Zarząd Powiatu z treścią projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Planu
Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego. Następnie poprosiła Inspektora Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Wandę Majchrzak o komentarz do zastrzeżeń wniesionych
przez Wydział do projektu WPGO.
W wyniku analizy przedstawionych zastrzeżeń Zarząd Powiatu postanowił uzupełnić § 1
o następujące zapisy:
 cały projekt nie stanowi zwartej całości, w związku z czym należy go dopracować tak, aby nie
ograniczał możliwości wydawania decyzji administracyjnych i miał bardziej otwarty charakter,
 proponuje się zwrócenie w treści WPGO uwagi na potencjalne możliwości wykorzystania iłów
powstających jako odpady w wyniku działalności gospodarczej kopalni KWB „Konin”, dla celów
gospodarczych, np. do uszczelniania składowisk odpadów.
Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie projekt Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Wielkopolskiego z uwzględnieniem wniesionych przez Wydział i członków Zarządu zastrzeżeniami.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
Ad. 5. Informacja o przeprowadzonych postępowaniach w sprawie zamówień publicznych.
Starosta poinformowała, że w okresie od 23.03.2003 r. do 18.06.2003 r. przeprowadzono:
 przetarg nieograniczony - na „opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem
gospodarki odpadami dla powiatu konińskiego”
W przedmiotowym postępowaniu udział wzięło 4 oferentów. Spośród złożonych ofert trzy nie
podlegały odrzuceniu, a oferent 4 na podst. Art. 19 ust. 1 pkt 8 został wykluczony.
Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma EKO – EFEKTT Sp z o. O. Warszawa,
przedstawiając najkorzystniejsze warunki wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskując
największą ilość punktów. Cena wybranej oferty 48.800 zł. brutto. Umowę podpisano w dniu
17 czerwca 2003 r.


zapytanie o cenę - na „zakup i dostawę teczek do akt kierowców ( 5.000 szt.).
Zapytanie o cenę skierowano do pięciu oferentów. Złożone zostały 4 oferty cenowe.
Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła firma Handlowa „BIBUŁA” Stanisław Michalak
Konin. Cena wybranej oferty 17.629 zł. brutto.



zamówienie z wolnej ręki na:
1/ modernizację ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla miasta Rychwał ( w ramach
robót dodatkowych ).
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Do rokowań o udzielenie ww. zamówienia zaproszono Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp.
z o.o. Częstochowa. Za wykonanie przedmiotu zamówienia wynegocjowano kwotę 17.200 zł.
brutto.
2/ roboty dodatkowe związane z termorenowacją budynku administracyjno – biurowego przy ulicy
Hurtowej 1 w Koninie,
Rokowania przeprowadzono z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „INWEST – BUD”
Kazimierz Kazik, Radojewice. W wyniku rokowań ustalono, iż przedmiotowe roboty dodatkowe
zostaną wykonane za ogólną kwotę brutto 37.908,96 zł.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wynikami komisji przetargowej przyjął informację nt.
przeprowadzonych postępowaniach w sprawach o udzielenie zamówień publicznych do akceptującej
wiadomości.
Szczegółową informację stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
Ad. 6. Informacja w sprawie zorganizowania dodatkowych punktów stacjonowania karetek
w Ślesinie i w Koninie przy ul. Szpitalnej.
Starosta zapoznała członków Zarządu ze stanowiskiem Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady
Powiatu Konińskiego, która na posiedzeniu zapoznając się z działalnością Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Koninie uznała za konieczne zorganizowanie dwóch dodatkowych punktów
stacjonowania karetek, a mianowicie w Ślesinie i w Koninie przy ul. Szpitalnej ( budynek nowego
szpitala).
Kserokopia stanowiska stanowi załącznik nr 8 do protokółu.
Zapoznała z treścią pism Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie i Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Koninie będących odpowiedzią w przedmiotowej sprawie ( załącznik nr 9
i 10 do protokółu).
Ustalenia:


odpowiedź Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Koninie przekazać Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Powiatu
Konińskiego,



Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Koninie wystąpi z pismem do Narodowego
Funduszu Zdrowia w sprawie rozważenia możliwości zakupu w ramach kontraktu dwóch karetek
pogotowia i zorganizowania dodatkowych punktów stacjonowania karetek na terenie powiatu
konińskiego. Treść pisma przekazać do wiadomości Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

Ad. 7. Sprawy bieżące.
W sprawach bieżących Zarząd zajmował się m.in.:
 listem otwartym Posła na Sejm RP Alfreda Budnera skierowanym do Starostów i Zarządów
Powiatów konińskiego, tureckiego, kolskiego i słupeckiego w sprawie panującej suszy.
List przekazać do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa celem zajęcia stanowiska.
Kserokopia listu stanowi załącznik nr 11 do protokółu.


pismem Urzędu Miejskiego w Golinie w sprawie mieszkania dla repatrianta zamieszkałego
w Kazachstanie.
Pismo przekazać do Wydziału Spraw Społecznych celem udzielenia odpowiedzi.
Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 12 do protokółu.
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pismem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie w sprawie przydzielenia
dodatkowych pomieszczeń w związku z rozszerzonym zakresem zadań.
Pismo przekazać do Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego celem rozważenia możliwości
pozyskania dodatkowego pomieszczenia.
Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 13 do protokółu.
pismem Rady Sołeckiej w Mąkolnie , gm. Sompolno , a dot. m.in. remontu chodników przy drogach
powiatowych, remontu nawierzchni jezdni, wycięcia topoli rosnących na skarpie, odprowadzenia
wody deszczowej.
Pismo przekazać Zarządowi Dróg Powiatowych celem udzielenia odpowiedzi.
Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 14 do protokółu.



pismem Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie w sprawie dofinansowania
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prac remontowych
w zabytkowym pałacu ( częściowa wymiana okien ),
Pismo przekazać do Wydziału Finansów i Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
celem uwzględnienia w projekcie planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 15 do protokółu.



pismem Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie w sprawie dofinansowania
z Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace pielęgnacyjno –
renowacyjnych w zabytkowym parku przypałacowym ( zakup trawy, kory, ziemi oraz kosiarki),
Pismo przekazać do Wydziału Finansów i Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
celem uwzględnienia w projekcie planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 16 do protokółu.



pismem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w sprawie złożonego wniosku
o dofinansowanie budowy zespołu terapeutyczno – rehabilitacyjngo dla potrzeb mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Ślesinie.
Pismo przekazać Domowi Pomocy Społecznej w Ślesinie i Wydziałowi Finansów celem zapoznania
się.
Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 17 do protokółu.

Na koniec posiedzenia członek Zarządu Halina Lenartowicz wyraziła podziękowania w imieniu
absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wilczynie za możliwość kontynuacji nauki w Technikum
dla młodzieży w Wilczynie.

Protokółowała:
Grażyna Czekalska
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego.
Ustalono następny termin na dzień 25 czerwca 2003 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Z a r z ą d:
1. Starosta

Elżbieta Streker – Dembińska

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

2. członek Zarządu

Sławomir Kamiński

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

3. członek Zarządu

J. Wiesław Rybacki

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

4. członek Zarządu

Halina Maria Lenartowicz

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