Starostwo Powiatowe
w Koninie

Protokół nr 16/03

Protokół Nr 16/03
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 25 czerwca 2003 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Elżbieta Streker – Dembińska
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Sławomir Kamiński
4/ Halina Maria Lenartowicz
5/ Józef 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.

Zaproszony gość:
Arkadiusz Michalski

przedstawiciel Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Starosta, która zaproponowała następujący porządek
posiedzenia Zarządu:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie protokółu Nr 15/03 z dnia 18. czerwca 2003 r.
3. Rozważanie możliwości przekazania nieruchomości będącej własnością KWB Konin.
4. Przyjęcie treści projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian
w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 rok,
5. Sprawy bieżące.


pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu w sprawie działań
poczynionych w roku 2003 w zakresie poprawy stanu drogi krajowej nr 92 odcinek Września –
Konin.

Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu.
Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie w przedstawionym brzmieniu
Ad. 2 . Przyjęcie protokółu Nr 15/03 z dnia 18 czerwca 2003 r.
Zarząd Powiatu omawiając protokół odniósł się do ustaleń z poprzedniego posiedzenia.
Uwag do protokółu nie wniesiono. Protokół przyjęto jednogłośnie w przedstawionym brzmieniu.
Ad. 3. Rozważenie możliwości przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości będącej
własnością KWB Konin.
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Sprawę możliwości ewentualnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej
obiektami KWB „Konin” położonej w miejscowości Komorowo, gm. Kazimierz Biskupi członkowie
Zarządu dyskutowali w obecności przedstawiciela Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” Arkadiusza
Michalskiego, który poinformował, że Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” posiada do zbycia
nieruchomość około 24 ha wraz z obiektami po byłej łaźni – szatni. Podkreślił, że obiekty te po
odpowiedniej adaptacji można przeznaczyć na mieszkania np. dla osób bezdomnych, eksmitowanych
lub też na cele gospodarcze. Na przejmującym nieruchomość ciążyłby jednak obowiązek doprowadzenia
energii elektrycznej i wody. Rozwiązania wymaga też sprawa ciepła i gospodarki ściekowej.
Zabierając głos w dyskusji Starosta zwróciła uwagę na możliwość wykorzystania części obiektów (po
odpowiedniej adaptacji) na mieszkania, a części na działalność gospodarczą przez zainteresowany
podmiot gospodarczy.
Ustalenia:
Starosta Koniński doprowadzi do spotkania z udziałem posła Ziemi Konińskiej Józefa Zygmunta
Nowickiego, prezesa Zarządu KWB Konin, wójta gminy Kazimierz Biskupi oraz przedstawiciela
podmiotu gospodarczego celem rozważenia możliwości nieodpłatnego przekazania części
przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, a części podmiotowi gospodarczemu,
który mógłby stworzyć sobie zaplecze dla swojej działalności (w tym pomieszczenia biurowe,
mieszkania dla pracowników itp. ).
Ad. 3. Przyjęcie treści projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian
w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 rok.
Skarbnik Powiatu omawiając propozycje zmian w budżecie powiatu na 2003 rok podkreślił, że
dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 734.533,06 zł tj. do kwoty 29.401.388,16 zł ( w tym
zwiększa się dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.700 zł tj. do kwoty
5.504.184 zł). Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 174.785,06 tj. do kwoty 28.690.280,16
zł ( w tym zwiększa się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.700 zł.
tj. do kwoty 5.504.184 zł ). Odniósł się w szczególności do zmniejszonego planu dochodów i wydatków
i załącznika nr 1 i Nr 2 projektowanej uchwały w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu
opłat komunikacyjnych ( prawa jazdy, rejestracje pojazdów, świadectwa kwalifikacji) oraz
wynegocjowanych z bankami warunków spłaty kredytów zaciągniętych przez Powiat. Pozostałe
propozycje zmian w przedstawionym projekcie dokonano na podstawie wniosków kierowników
jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego dostosowując
planowane wydatki budżetowe do faktycznych potrzeb.
Poinformował również o propozycjach zmian w gospodarce pozabudżetowej, a w szczególności o
dokonanych zmianach w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Zaznaczył, że zmiany w planie finansowym PFOŚ i GW wynikają z oszczędności
środków na koniec 2002 roku oraz zwiększonych wpływów środków finansowych przekazanych z
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i dotacji przekazanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Starosta zapoznała członków Zarządu z projektem planowanych wydatków z PFOŚ i GW w 2003 r.
Podkreśliła, że w opracowanym planie wydatków tego funduszu określono sposób przeznaczenia
środków, określono planowane zadanie oraz kwotę na jego wykonanie .
Środki PFOŚ i GW planuje przeznaczyć się na:
 edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego
rozwoju,
 wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
 wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska
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a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła
realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska
i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów
małej rentencji wodnej,
urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków,
realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia
bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
inne zadania ustalone przez radę powiatu służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym programy ochrony środowiska.

Wpisane do planu finansowego PFOŚ i GW zadanie dot.:
 termorenowacji obiektu szkolnego w Sompolnie,
 wymiany ogrzewania i termorenowacji obiektu szkolnego w Wilczynie,
 programu gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa ( inwentaryzacja i
plany urządzania lasu ),
będzie możliwe do realizacji przy założeniu uzyskania planowanych wpływów.
Józef Rybacki członek Zarządu „ Józef Rybacki zabierając głos zwrócił uwagę na utworzenie w każdej
gminie punktu informacji turystycznej. Każda gmina winna zadbać o sieć toalet publicznych.
Starosta zaproponowała aby powyższy wniosek dot. utworzenia punktów informacyjno –
turystycznych przedstawić na spotkaniu zorganizowanym z udziałem wójtów i burmistrzów powiatu
konińskiego. Członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali przedstawioną propozycję.
W dalszej części Zarząd przyjął projekt planowanych wydatków z Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska w 2003 r.
Projekt planowanych wydatków z PFOŚ i GW stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Zarząd Powiatu Konińskiego przyjął jednogłośnie treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian
w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Ustalenia:


projekt planu wydatków z PFOŚ i GW przedłożyć Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska celem
wydania opinii,



projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny,

Ad. 4. Sprawy bieżące:
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pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu w sprawie
działań poczynionych w roku 2003 w zakresie poprawy stanu drogi krajowej nr 92 odcinek
Września – Konin,

Wicestarosta zapoznał członków Zarządu z treścią pisma. Podkreślił, że przedmiotowe pismo jest
odpowiedzią na pismo skierowane przez Radę Powiatu we Wrześni i dot. działań poczynionych w 2003
r. w zakresie poprawy stanu drogi krajowej nr 92 odcinek Września – Konin.
Członkowie Zarządu przyjęli treść pisma do wiadomości.
Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
Ustalenia:


pismo przekazać do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Starosta zabierając głos poruszyła problem mieszkańców m. Kraśnica związanego z wjazdami do
posesji na modernizowanym odcinku drogi krajowej nr 92.
Ponadto poinformowała, że w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
powiat może ubiegać się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów
dotyczących lokalnego rozwoju Powiatu. Zasugerowała, że do tego programu można by było włączyć
min. projekty dróg, na które Powiat posiada pełną dokumentację tj. Karolkową gm. Wilczyn, Stare
Miasto – Grodziec, Golinę i Żychlin.
Termin składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego upływa z dniem 15 lipca 2003 r.
Protokółowała:
Grażyna Czekalska

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego.
Ustalono następny termin na dzień 16 lipca 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

J. Wiesław Rybacki

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

5. członek Zarządu

Halina Maria Lenartowicz

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

4

