Starostwo Powiatowe
w Koninie

Protokół nr 8/03

Protokół Nr 8/03
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 13 lutego 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. Przyjęcie protokółu Nr 7/02 z dnia 31 stycznia 2003 r.
3. Analiza wykonania Budżetu Powiatu w 2003 roku:
3.1. zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 rok.
4. Informacja z realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koninie
w 2002 roku oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanego terenu.
5. Informacja o działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dla Miasta Konina
i Powiatu Konińskiego w 2002 roku.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komendy
Miejskiej Policji za 2002 rok.
7. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie z zakresu realizacji
zadań za 2002 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2002 .
9. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie
w 2002 roku.
10. Przygotowania do Debaty nt. integracji z Unią Europejską w kontekście spraw rolnictwa,
bezrobocia i młodzieży.
11. Ustalenie terminu i miejsca Dożynek Powiatowych i Wielkiego Ruszenia Powiatu.
12. Przyjęcie informacji o przeprowadzonych i rozpoczętych postępowaniach w sprawie zamówień
publicznych w okresie od 20 grudnia 2002 do 31 stycznia 2003 r. oraz zatwierdzenie wyniku
postępowania w sprawie zakupu paliwa.
13. Sprawy bieżące.
Ad. 1 Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu.
Porządek przyjęto jednogłośnie w przedstawionym brzmieniu.
Ad. 2. Przyjęcie protokółu Nr 7/02 z dnia 31 stycznia 2003 r.
Protokół przyjęto jednogłośnie w przedstawionym brzmieniu.
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Ad. 3. Analiza wykonania Budżetu Powiatu w 2003 roku:
3.1. zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 rok.
Skarbnik Powiatu przedstawiając propozycje zmian dokonanych w budżecie Powiatu Konińskiego
na 2003 rok podkreślił, że dochody i wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 266.999 zł.
W projekcie uchwały dokonuje się zwiększeń w dochodach budżetu powiatu w części subwencji
oświatowej ogólnej o kwotę 21.558 zł i w części subwencji drogowej ogólnej o kwotę 305.537 zł.
Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne w rozdziale - udziały powiatów w
podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 13.530 zł i w część wyrównawczej
subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 46.566 zł.
Wydatki budżetu powiatu na zadania własne zwiększa się o kwotę 66.999 zł z przeznaczeniem na
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie oraz o kwotę 200. 000 zł z przeznaczeniem na kontynuacje
budowy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Zwiększenia wydatków na te zadania pochodzą z
subwencji drogowej.
Przedstawił również propozycje rozdysponowania zaplanowanej w dziale 758, rozdział 75818
§ 4810 rezerwy ogólnej w kwocie 170.000 zł.
Członkowie Zarządu Wiesław Rybacki i Sławomir Kamiński w dyskusji nad przedstawionymi
propozycjami zmian w budżecie zwrócili uwagę na fakt, że bardzo niepokojące jest to, że Powiat
realizując zadania własne musi korzystać ze środków subwencji drogowej.
Starosta ustosunkowując się do zgłoszonej uwagi stwierdziła, że proponowane zmiany w budżecie
są optymalnym rozwiązaniem w chwili obecnej. Zaznaczyła jednocześnie, że w sytuacji, gdy środki
subwencji drogowej nie zostaną wykorzystane na wspomniane powyżej zadania, przeznaczy się je na
inwestycje w drogownictwie.
Po wyjaśnieniach Starosty Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu
Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Ustalenia:
 informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 4. Informacja z realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Koninie w 2002 roku oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanego terenu.
Zarząd Powiatu przyjął informację o realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Koninie za 2002 rok do akceptującej wiadomości.
Kopia informacji stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Ustalenia:
 informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 5. Informacja o działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dla Miasta Konina
i Powiatu Konińskiego w 2002 roku.
Zarząd Powiatu przyjął informację o realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dla
Miasta Konina i Powiatu Konińskiego za 2002 rok do akceptującej wiadomości.
Kopia informacji stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
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Ustalenia:
 informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania
Komendy Miejskiej Policji w Koninie za 2002 rok.
Zarząd Powiatu przyjął informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie
działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie za 2002 rok do akceptującej wiadomości.
Kopia informacji stanowi załącznik nr 4 do protokółu.
Ustalenia:
 informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 7. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie z zakresu
realizacji zadań w 2002 rok.
Zarząd Powiatu przyjął informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

o realizacji zadań w 2002 rok do akceptującej wiadomości.
Kopia informacji stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
Ustalenia:
 informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2002 .
Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku
2002 do akceptującej wiadomości.
Kopia informacji stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
Ustalenia:
 informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 9. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Koninie w 2002 roku.
Zarząd Powiatu przyjął informację o realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego w 2002 roku do akceptującej wiadomości.
Kopia informacji stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
Ustalenia:
 informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 10. Przygotowania do Debaty nt. integracji z Unią Europejską w kontekście spraw
rolnictwa, bezrobocia i młodzieży.
Starosta poinformowała Zarząd o poczynionych przygotowaniach do Debaty nt. integracji z Unią
Europejską w kontekście spraw rolnictwa, bezrobocia i młodzieży. Podkreśliła, że debata na
powyższy temat odbędzie się na pierwszej części obrad Rady Powiatu w marcu br.
Ad.11.
Ustalenie terminu i miejsca Dożynek Powiatowych i Wielkiego Ruszenia Powiatu.
W wyniku dyskusji nad ustaleniem miejsca zorganizowania imprez powiatowych jakimi są Dożynki
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Powiatowe i Wielkie Ruszenie Powiatu, Zarząd wysunął propozycję wyjście do gmin z ofertą
konkursową z zaproszeniem do współzawodnictwa w planowanych imprezach. Wybór zostanie
dokonany spośród tych gmin, które przedstawią najlepszy program imprezy.
Wstępny termin dożynek ustalono na dzień 24 sierpnia 2003 roku , natomiast Wielkiego Ruszenia
Powiatu 31 maja br., które będzie połączone z imprezą pn. „Dzień Dobry Wielkopolsko”.
Ad. 12. Przyjęcie informacji o przeprowadzonych i rozpoczętych postępowaniach w sprawie
zamówień publicznych w okresie od 20 grudnia 2002 do 31 stycznia 2003 r.
oraz zatwierdzenie wyniku postępowania w sprawie zakupu paliwa.
Zarząd przyjął informację o przeprowadzonych i rozpoczętych postępowaniach w sprawie
zamówień publicznych w okresie od 20 grudnia 2002 do 31 stycznia 2003 r. do akceptującej
wiadomości załącznik nr 8 do protokółu.
Omawiając informacje zwrócono uwagę na prowadzone postępowanie na zakup paliwa
( benzyna bezołowiowa 98 – 11.000 litrów ).
Ponieważ w prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta cenowa w dniu 13 stycznia 2003 r.
postępowanie unieważniono na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt. 1 ustawy o zamówieniach
publicznych. W dniu 20 stycznia br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na ww. paliwo.
Do dnia 11.02.2003 r. nie wpłynęła żadna oferta przetargowa. Postępowanie również unieważniono.
W chwili obecnej w powyższej sprawie przygotowywane jest postępowanie w trybie negocjacji
z zachowaniem konkurencji.
Informacja nt. prowadzonego postępowania na zakup paliwa stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
Ad. 13. Sprawy bieżące.
W sprawach bieżących Zarząd zajmował się:
 zorganizowaniem w powiecie konińskim Wielkopolskiej Olimpiady Konsumenckiej ,
Starosta zapoznała Zarząd z wnioskiem Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie
w powyższej sprawie. Podkreśliła, że z inicjatywą zorganizowania Olimpiady Konsumenckiej
wyszedł Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu oraz
Marszałek Sejmiku Wielkopolskiego. Konkurs jest kierowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
Zarząd zaakceptował wniosek pozytywnie ( załącznik nr 10 do protokółu ).
 przygotowaniami do konferencji „Bioenergetyka: rozwój gospodarczy – czyste technologie –
aktywizacja współpracy”.
Starosta poinformowała, że dniu 6 lutego br. w siedzibie Starostwa odbyło się spotkanie , w ramach
którego omówiono szczegóły organizacyjne konferencji „Bioenergetyka: rozwój gospodarczy –
czyste technologie – aktywizacja współpracy”.
Podkreśliła, że konferencja ma w pełni przedstawić możliwości i potrzeby gmin na terenie powiatu
konińskiego w zakresie wykorzystywania bioenergii, dotychczasowe przedsięwzięcia zrealizowane
w regionie konińskim oraz przyczynić się do możliwości nawiązania współpracy i współdziałania
środowisk naukowych, gospodarczo – biznesowych i samorządowych na rzecz tworzenia projektów
gospodarczych zmierzających do aktywizacji gospodarczej gmin poprzez energetyczne wykorzystanie
uprawianych lokalnie biopaliw. Termin konferencji ustalono na maj br.
Plik dokumentów stanowi załącznik nr 11 do protokółu.

4

Starostwo Powiatowe
w Koninie

Protokół nr 8/03

 pismem Stowarzyszenia Polskich Mediów wyrażającym podziękowanie dla Pani Starosty za
deklaracje zorganizowania w terminie 23 – 25 maja br. sesji dziennikarskiej na terenie powiatu
konińskiego .
Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 12 do protokółu.
 posiedzeniem Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego.
Starosta poinformowała, że w dniu 3 lutego br. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W posiedzeniu uczestniczył Wicemarszałek Sejmiku
Wielkopolskiego Leszek Sikorski, Starosta Koniński, Skarbnik Powiatu Konińskiego, Sekretarz
Powiatu Konińskiego, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz wykonawca inwestycji
DPS w Ślesinie. Komisja po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania budowy Domu Pomocy
Społecznej wyraziła poparcie dla inicjatywy kontynuowania budowy Domu oraz określiła zasady jej
finansowania. W stanowisku wypracowanym na posiedzeniu, Komisja zapewniła, że będzie wspierać
działania Zarządu Powiatu Konińskiego, zmierzające do uruchomienia środków na ten cel z rezerwy
budżetu państwa w 2003 r. Finansowanie w kolejnych latach odbywać się będzie w ramach
Kontraktu Województwa Wielkopolskiego.
Kserokopia projektu stanowiska w sprawie kontynuowania budowy Domu Pomocy Społecznej
w Ślesinie stanowi załącznik nr 13 do protokółu.
 projektem aneksu do porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Konińskim
i Powiatem Ilm – Kreis.
Starosta poinformowała, że prowadzone pomiędzy Starostwem Ilm – Kreis, a Starostwem Powiatu
Konińskiego pisemne negocjacje nt. celów i zadań współpracy pomiędzy partnerami w 2003 roku
spowodowały zmiany w programie współpracy na 2003 rok.
Zapoznała szczegółowo z propozycjami zmian do porozumienia o partnerskiej współpracy
zawartego pomiędzy Powiatem Konińskim , a Powiatem Iml – Kreis .
Kserokopia projektu aneksu do porozumienia stanowi załącznik nr 14 do protokółu.
 z nabyciem mienia Skarbu Państwa na rzecz powiatu konińskiego, a dot. nieruchomości będącej
siedzibą Starostwa Powiatowego w Koninie.
Wicestarosta poinformował Zarząd Powiatu , że w związku z zakończonymi postępowaniami
sądowymi ( w NSA Warszawa i w Sądzie Rejonowym w Koninie ) w sprawie uregulowania
własności Skarbu Państwa nieruchomości na, której znajduje się siedziba Starostwa Powiatowego w
Koninie w dniu 11 lutego br. złożono dwa wnioski do Wojewody Wielkopolskiego o nabycie tej
nieruchomości. Jeden wniosek dotyczy stwierdzenia nabycia części nieruchomości przejętej po
Urzędzie Rejonowym w Koninie. Drugi wniosek dotyczy pozostałej części budynku „B”, którego
nabycie zależy od decyzji uznaniowej Wojewody.
 postępem prac termorenowacyjnych budynku na Hurtowej 1.
Wicestarosta zapoznał Zarząd z postępem prac termorenowacyjnych budynku na ul. Hurtowej.
Prace termorenowacyjne przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem robót i zostaną wykonane
do końca maja br. Podkreślił, że w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami, które wystąpiły w
trakcie wykonywania prac budowlanych koniecznym będzie rozszerzenie zadania celem dokonania
uzupełnień.
Zarząd Powiatu zobowiązał pana Krzysztofa Musiała - Sekretarza Powiatu do przeanalizowania
z wykonawcą, projektantem i inspektorem nadzoru zakresu prac dodatkowych, które będą podstawą
do rozszerzenia tego zadania.
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego.
Ustalono następny termin na dzień 12 marca 2003 r.

Protokółowała:
Grażyna Czekalska
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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