Starostwo Powiatowe
w Koninie

Protokół nr 9/03

Protokół Nr 9/03
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 12 marca 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:
I część:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie protokółu Nr 8/03 z dnia 13 lutego 2003 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:
3.1 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Koninie w 2002 r.
3.2. zbycia nieruchomości stanowiącej własność powiatu ( internat w Kleczewie ),
3.3. zbycia nieruchomości stanowiącej własność powiatu ( internat w Sompolnie ).
4.

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Konińskiego za 2002 rok.

5. Przyjęcie informacji o realizacji zadań za 2002 rok:
5.1. Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
5.2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,
5.3. Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
5.4. Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
6. Informacja o działaniach informacyjnych przed referendum w sprawie wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej.
7. Informacja nt. porozumienia o współfinansowaniu „Rocznika Konińskiego”.
8. Sprawy bieżące:
 przygotowania do obchodów rocznicy powstania styczniowego,
 Wielkie Ruszenie Powiatu,
 sprawa Wojewódzkiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej.
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II. część:
Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego w gminie Kazimierz Biskupi
w sprawie dotyczącej założenia i prowadzenia przez Gminę Kazimierz Biskupi Liceum
Ogólnokształcącego.
Ad. 1 Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu.
Starosta zaproponowała, ażeby w porządku posiedzenia po punkcie 4 wprowadzić pkt 5 o brzmieniu
„ Zapotrzebowanie na usługi zdrowotne dla powiatu konińskiego na rok 2004 – informacja do
wojewódzkiego planu zdrowotnego” oraz sprawy bieżące rozszerzyć o zagadnienia:
 oferta gminy Stare Miasto w sprawie organizacji Dożynek Powiatowych,
 wniosek gminy Stare Miasto i Parafii Rzymsko – Katolickiej w Liścu Wielkim
 wniosek w sprawie budowy chodnika w miejscowości Grochowy,
 wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego,
 wniosek Komisji Budżetowej,
Porządek przyjęto jednogłośnie uwzględniając dodatkowo wniesione zagadnienia.
Ad. 2. Przyjęcie protokółu Nr 7/02 z dnia 31 stycznia 2003 r.
Przy omawianiu protokółu Zarząd Powiatu odniósł się do ustaleń zawartych w protokóle z ostatniego
posiedzenia. Przyjęte przez Zarząd Powiatu projekty uchwał, sprawozdania, informacje będące
przedmiotem sesji zostały przekazane przewodniczącemu Rady.
Starosta poinformowała, że w dniu 25 marca br. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie stwierdzenia nabycia przez
Województwo Wielkopolskie i Powiat Koniński udziałów we własności nieruchomości położonej w
Koninie przy Al. 1-go Maja 7 oraz przekazania na rzecz Powiatu Konińskiego udziału we własności
nieruchomości położonej w Koninie przy Al. 1 Maja 9.
Skarbnik poinformował , że na następnym posiedzeniu zapozna członków Zarządu z propozycją
pozyskania środków na rozszerzenie zadania w celu wykonania prac dodatkowych ( uzupełnień ) ,
które wystąpiły w trakcie termorenowacji budynku na ul. Hurtowej 1.
Protokół przyjęto jednogłośnie w przedstawionym brzmieniu.
Ad. 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie:
3.1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Koninie w 2002 rok,
Starosta poinformowała, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie
konkurencji i konsumentów rzecznik konsumentów zobowiązany jest , w terminie do 31 marca
każdego roku , przedstawić radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności.
Jan Kuźniacki Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Koninie złożył Zarządowi Powiatu
sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów w Koninie za 2002 r.
Poinformował o obowiązujących od dnia 1 stycznia 2003 roku nowych przepisach ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego .
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Rzecznik Powiatowy składając sprawozdanie zwrócił uwagę na wyraźny wzrost liczby zgłaszanych
przez konsumentów problemów. Podkreślił, że w 2002 roku zarejestrowano 803 sprawy, co stanowi
ponad 22% więcej spraw niż w roku 2001. Tematyka zgłaszanych spraw jest bardzo różnorodna,
a niekiedy bardzo skomplikowana . Zaznaczył, że w 2002 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Koninie czterokrotnie występował do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskami
dot. podejrzenia stosowania praktyk monopolistycznych lub niezgodnych z prawem. Występował do
Inspekcji Handlowej z wnioskami dot. skontrolowania centrów handlowych pod kątem wprowadzania
konsumentów w błąd co do ceny towaru. Zapoznał z najtrudniejszym problemem konsumentów jakim
jest system argentyński. Przedstawił działalność edukacyjna w szkołach oraz za pomocą lokalnych
środków masowego przekazu.
W wyniku dyskusji nad przedstawionym materiałem członkowie Zarządu zasugerowali aby:
 zintensyfikować prace przy powołaniu Federacji Konsumenckiej,
 zadbać o to, aby każdy radny na sesji w swojej gminie zapoznał z działalnością Powiatowego
Rzecznika Konsumentów.
Starosta poinformowała członków Zarządu, że w związku ze zwiększoną ilością spraw napływających
do Rzecznika podjęto decyzję o zwiększeniu obsady Biura Rzecznika o 1 osobę
(3/5 etatu).
Członkowie Zarządu Powiatu po wysłuchaniu złożonego sprawozdania ocenili działalność
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2002 roku bardzo wysoko.
Starosta zapoznała Zarząd z treścią projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2002 rok.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie (załącznik nr 1 do protokółu).
Ustalenia:
 projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny,
3.2. zbycia nieruchomości stanowiącej własność powiatu ( internat w Kleczewie ),
3.3. zbycia nieruchomości stanowiącej własność powiatu ( internat w Sompolnie ),
Starosta przedstawiła członkom Zarządu dwie wersje zbycia nieruchomości zabudowanych,
położonych w Kleczewie i Sompolnie , na których znajdują się budynki internatów.
Rozważano, czy dokonać sprzedaży nieruchomości na rzecz samorządów gminnych w drodze
bezprzetargowej, czy w drodze przetargowej.
Po wysłuchaniu argumentów Członkowie Zarządu jednogłośnie ustalili, że bardziej właściwą formą
sprzedaży będzie przetarg.
Wyrażenie zgody na zbycie ww. nieruchomości w drodze przetargu jest zgodne z zasadami nabycia,
zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania, określonymi w uchwale
Nr XX/132/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r.
Starosta zapoznała Zarząd Powiatu z treścią projektów uchwał Rady Powiatu Konińskiego w sprawie
zbycia nieruchomości stanowiących własność powiatu.
Członkowie Zarządu przyjęli projekty uchwał jednogłośnie i stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i 3
do protokółu.
Ustalenia:
 projekty uchwał przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 4. Przyjęcie informacji o pracy Zarządu Powiatu Konińskiego za 2002 rok.
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Starosta poinformowała, że przygotowana informacja o pracy Zarządu za 2002 rok wymaga jeszcze
niewielkich uzupełnień, poprawek, w związku z tym temat ten będzie przedmiotem następnego
posiedzenia Zarządu.
Ad. 5. Zapotrzebowanie na usługi zdrowotne dla powiatu konińskiego na rok 2004 – informacja
do wojewódzkiego planu zdrowotnego”.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z materiałem uznał, że informacja wymaga jeszcze poprawek,
uzupełnień. Przyjęcie informacji nastąpi na następnym posiedzeniu Zarządu.
Ad. 6. Przyjęcie informacji o realizacji zadań za 2002 rok:
6.1. Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacją nt. działalności Urzędu Pracy w Koninie stwierdził, że
jest to informacja bardzo dobrze przygotowana, odzwierciedlająca pełen zakres działalności Urzędu.
Duże zaangażowanie kierownictwa oraz pracowników zasługuje na wysokie uznanie.
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2002 roku
stanowi załącznik nr 4 do protokółu
Ustalenia:
 informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
6.2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,
Zarząd Powiatu przyjął informację nt. działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koninie (załącznik nr 5 do protokółu ).
Starosta zobowiązała Panią Elżbietę Sroczyńską - Dyrektora PCPR w Koninie do zweryfikowania ze
Skarbnikiem zgodności wydatkowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań
w 2002 roku.
Starosta poruszyła temat nieprawidłowości jakie występują w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Ustalenia:
 informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
6.3. Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacją sporządzoną przez Przewodniczącego Powiatowego
Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przyjął informację do akceptującej wiadomości.
Starosta podziękowała pani Ewie Ligockiej – Przewodniczącej oraz wszystkim pracownikom
Zespołu za duże zaangażowanie w pracy wyrażając przy tym duże uznanie.
Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
6.4. Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie,
Zarząd Powiatu przyjął informacje o działalności Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie za 2002 rok do
akceptującej wiadomości.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
Ad. 7. Informacja o działaniach informacyjnych przed referendum w sprawie wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej.
Starosta poinformowała Zarząd Powiatu o działaniach informacyjnych przed referendum w sprawie
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej podejmowanych przez Powiat i samorządy gminne.
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Podkreśliła, że Powiat Koniński już od roku 1999 podejmował inicjatywy promujące ideę integracji
europejskiej. Opracowano harmonogram działań , do którego wpisano poszczególne inicjatywy
z podaniem terminu oraz miejsca jej realizacji.
W ramach inicjatyw odbyły się konferencje tematyczne, panele dyskusyjne, debaty w których brali
udział samorządowcy, parlamentarzyści ziemi konińskiej, młodzież szkolna, przedstawiciele różnych
środowisk. Poruszano wszelkie tematy dotyczące między innymi spraw rolnictwa, bezrobocia,
młodzieży. Przedstawiano argumenty „za „ i „przeciw” wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Starostwo Powiatowe w Koninie uruchomiło Lokalny Ośrodek Informacji Europejskiej, który
udostępnia broszury, informacje dotyczące Unii Europejskiej, wszelkie informacje na temat
programów pomocowych. W ramach planowanych przedsięwzięć Powiat występuje z wnioskami
o dofinansowanie projektów związanych z informowaniem o Unii Europejskiej.
Szczegółowe zestawienie podejmowanych inicjatyw przedstawiono w tabelarycznym ujęciu, które
stanowi załącznik nr 1 do informacji.
Działania i inicjatywy podejmują również samorządy gminne. Opis tych działań zawiera załącznik nr
2 do informacji.
Zarząd przyjął informację o działaniach informacyjnych przed referendum w sprawie przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej, która stanowi załącznik nr 8 do protokółu.
Ustalenia:
 informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
Ad. 8. Informacja nt. porozumienia o współfinansowaniu „Rocznika Konińskiego”.
Jerzy Ciupa Naczelnik Wydziału Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Koninie
poinformował Zarząd Powiatu o porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem Konin, Starostwem
Powiatowym w Koninie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie w sprawie
współfinansowania „Rocznika Konińskiego”. Podkreślił, że koszt druku jednego nakładu ( 250 egz. )
wynosi ok. 21.000 zł. i udział każdej ze stron wynosić będzie około 7 tyś. zł. Zaznaczył również, że
podmioty współfinasujące podejmują wszelkie starania w celu pozyskania sponsorów i sympatyków
wspierających fundusz „Rocznika Konińskiego”. Deklarację pisemną zakupu Rocznika zgłosiła
gmina Wierzbinek oraz ustną gmina Kleczew i Kazimierz Biskupi.
Ad. 9. Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących Zarząd Powiatu zajmował się:
 przygotowaniami do obchodów rocznicy powstania styczniowego,
Starosta zasygnalizowała o rozpoczętych przygotowaniach do obchodów 140 rocznicy powstania
styczniowego na ziemi konińskiej, których główne uroczystości odbędą się 8 maja br. ( w rocznicę
bitwy pod Ignacewem ) przy pomniku w Ignacewie. Powołany komitet organizacyjny przystąpił do
opracowania programu obchodu rocznicy powstania, w którym przewidziano cykl imprez
poświeconych temu wydarzeniu.
 Wielkim Ruszeniem Powiatu,
Na ofertę konkursową w sprawie włączenia się w organizację imprezy „Wielkiego Ruszenia
Powiatu” propozycje złożyła jedynie gmina Kramsk proponując zorganizowanie imprezy na swoim
terenie. W chwili obecnej trwają już wstępne przygotowania organizacyjne imprezy. Powołany Zespół
składający się z przedstawicieli gminy Kramsk, Starostwa Powiatowego w Koninie i Centrum Kultury
i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego przystąpił do opracowania szczegółowego programu imprezy.
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 sprawą Wojewódzkiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej,
Starosta poinformowała o odbytym w dniu 3 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim zebraniu
założycielskim Stowarzyszenia Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (WOT). Przedstawiła cel
powołania Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej. Poinformowała kto może być członkiem tej
organizacji. Przedstawiła wysokość rocznej składki członkowskiej na rzecz WOT oraz cel jej
wydatkowania.
Poinformowała również, o powstającej na terenie powiatu konińskiego Lokalnej Organizacji
Turystycznej (LOT), której celem będzie promocja turystyczna naszego regionu oraz kreowanie jego
pozytywnego wizerunku w kraju i zagranicą.
W związku z powoływaniem LOT Starosta zaproponowała, ażeby powiat w chwili obecnej nie
przystępował do Stowarzyszenia Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej ale do LOK. Podkreśliła, że
również będzie sugerować gminom powiatu konińskigo aby przystąpiły do Lokalnej Organizacji
Turystycznej. W ten sposób środki będą gromadzone w lokalnej organizacji. Natomiast LOT (jako
jeden podmiot) złoży deklarację przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i opłaci
składki od mieszkańców całego powiatu a nie od powiatu i gmin..
Członkowie Zarządu zaakceptowali przedstawioną propozycje jednogłośnie.
Plik materiałów stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
 ofertą gminy Stare Miasto w sprawie organizacji Dożynek Powiatowych,
Na ofertę złożoną do gmin powiatu konińskiego w sprawie organizacji Dożynek Powiatowych
odpowiedziała jedynie gmina Stare Miasto proponując zorganizowanie Dożynek na terenie swojej
gminy. Wójt gminy w swojej ofercie proponuje, aby miejscem dożynek była miejscowość Żychlin,
która jest atrakcyjną miejscowością, posiadająca na swoim terenie Zespół Szkół Ekonomiczno –
Usługowych z zapleczem kuchennym, halą sportową, salą konferencyjna na 150 osób, remizę
strażacką przy której znajduje się boisko o powierzchni ok. 1 ha otoczone lasem. Gmina Stare Miasto
proponuje przedstawić: walory gminy, strategie gminy, prezentacje potencjału gospodarczego gminy (
wystawa podmiotów ), część artystyczną. Deklaruje również zaangażowanie instytucji i organizacji
działających na terenie gminy.
 wnioskiem gminy Stare Miasto i Parafii Rzymsko – Katolickiej w Liścu Wielkim,
Starosta zapoznała członków Zarządu z treścią pisma Wójta Gminy Stare Miasto i treścią pisma
Proboszcza Parafii Św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim w sprawie udzielenia dotacji finansowej na
konserwację zabytkowej polichromii autorstwa Przewalskiego z 1908 r. w kościele parafialnym
w Liścu Wielkim.
Ze względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu Zarząd Powiatu rozpatrzył pisma
wnioskodawców negatywnie.
Pisma przekazać Wydziałowi Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki celem udzielenia zainteresowanym
odpowiedzi.
 wnioskiem w sprawie budowy chodnika w miejscowości Grochowy,
Starosta zapoznała z treścią wniosku Pana Jarosława Majkowskiego zam. Grochowy gm. Rychwał
w sprawie podjęcia działań związanych z rozpoczęciem budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
nr 494 w miejscowości Grochowy.
Wicestarosta poinformował, że przeprowadzona wizja lokalna wykazała, że budowa przedmiotowego
chodnika jest potrzebna. Uzgodniono z zainteresowanymi , że sprawa budowy chodnika zostanie
rozpatrzona w przyszłości. Poruszył również sprawę studzienki znajdującej się na wspomnianej
drodze, która zagraża bezpieczeństwu. Uważa za konieczne naprawienie studzienki jeszcze w roku
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bieżącym .
Pismo przekazać Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie celem udzielenia zainteresowanym
odpowiedzi.
Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 10 do protokółu.
 wnioskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego,
Starosta zapoznała Zarząd z treścią wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu
Konińskiego zgłoszonego na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2003 r. , a dot. podjęcia działań
zmierzających do przeprowadzenia kontroli legalizacji wag na punktach skupu zwierząt rzeźnych.
Wicestarosta poinformował, że w tej sprawie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
wystąpił z pismem do Obwodowego Urzędu Miar i Wag w Koninie. Brak odpowiedzi do chwili
obecnej.
 wnioskiem Komisji Budżetowej,
Starosta zapoznała członków Zarządu z treścią opinii Komisji Budżetowej dotyczącą projektu uchwały
Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego
na 2003 rok zawierającej w swojej treści wniosek . Komisja wnioskuje, aby środki zaplanowane na
kontynuację inwestycji pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie „ w sytuacji, gdy nie zostaną
one na ten cel wykorzystane przeznaczyć na inwestycje w drogownictwie.
Zarząd Powiatu ustosunkowując się do wniosku komisji podtrzymał decyzje podjętą na poprzednim
posiedzeniu . Środki nie wykorzystane na wspomniany cel zostaną przeznaczone na inwestycje
w drogownictwie.
Na tym zakończono pierwszą część posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego.
Protokółowała:
Grażyna Czekalska
II część posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego.
W związku z wcześniejszymi uzgodnieniami na sesji Rady Powiatu w dniu 26.02.2003 r. odbyło
się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego w gminie Kazimierz Biskupi a
głównym jego tematem było założenie i prowadzenie przez gminę Kazimierz Biskupi Liceum
Ogólnokształcącego ( L.O. ).
Otwierając posiedzenie przewodnicząca Zarządu Starosta Koniński Elżbieta Streker –
Dembińska przedstawiła osoby uczestniczące w posiedzeniu ze strony powiatu ( według listy
obecności ). Gminę Kazimierz Biskupi reprezentowali: wójt Janusz Puszkarek, przewodniczący
Rady Gminy Tomasz Piaseczny, wicewójt Zygmunt Wojnicz, przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego Andrzej Czajkowski, przewodniczący Komisji Rolnictwa Tadeusz Ziarniak,
przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Józef Młodożeniec, dyrektor gimnazjum Waldemar
Szczepański, z-ca dyrektora gimnazjum Barbara Borkowska, dyrektor szkoły podstawowej
Mirosław Włodarczyk.
Po prezentacji obydwu stron Starosta Koniński poinformowała o pismach, które wpłynęły na ręce
przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego a dotyczące prośby samorządu Gminy Kazimierz
Biskupi uwzględnienia w porządku obrad sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 26 lutego 2003
roku rozpatrzenia wniosku dotyczącego wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez gminę
Kazimierz Biskupi Liceum Ogólnokształcącego ( pismo z dnia 12.02.03 ).
Z uwagi na fakt, że sprawy tak ważne przed wprowadzeniem ich pod obrady sesji Rady Powiatu muszą
być dokładnie rozpoznane i w kolejności rozpatrywane na posiedzeniu zarządu powiatu, potem
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zaopiniowane przez właściwe komisje Rady Powiatu temat nie był wprowadzony na sesje w dniu
26.02.2003 r. Niemniej jednak na prośbę wójta gminy Kazimierz Biskupi biorącego udział ww. sesji
temat Liceum Ogólnokształcącego został przedstawiony w punkcie interpelacje i pytania radnych.
Uzgodniono, że celem dokładnego rozpoznania sprawy odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Zarządu
Powiatu w wyżej wymienionej sprawie w Kazimierzu Biskupim co uczyniono.
Kontynuując posiedzenie Zarządu Starosta zwróciła się z zapytaniem do przedstawicieli gminy
Kazimierz Biskupi czy oprócz argumentów zawartych w przesłanych pismach mają jeszcze inne
przekonywujące o potrzebie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzu Biskupim.
Zabierając jako pierwszy głos w dyskusji wójt gminy Kazimierz Biskupi stwierdził, że o potrzebie
utworzenia Liceum Ogólnokształcącego ( o profilu językowym ) w Kazimierzu Biskupim mówiło się
od 1995 r. Nie było jednak warunków na jego utworzenie. Obecnie sytuacja się zmieniła.
Samorząd gminy jest w pełni przygotowany na założenie i prowadzenie L.O.
Pomysłowi utworzenia w/w Liceum towarzyszy duże zainteresowanie rodziców.
Liceum Ogólnokształcące znajdzie miejsce w kompleksie szkoły podstawowej, nowobudującego się
gimnazjum, hali sportowej oraz projektowanej pływalni.
Radny Henryk Nowak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu
Konińskiego przestrzegał przed zbyt dużym optymizmem. Jako przykład podał gminę Kramsk na
terenie, której utworzono L.O. Są trudności z naborem uczniów. Zwrócił również uwagę na koszty
utrzymania.
Wiesław Rybacki – członek Zarządu powiatu konińskiego uzupełnił wypowiedź wójta gminy
dotyczącej idei utworzenia L.O. w roku 1995. Miało to być L.O. z profilem językowym. Pierwszy rok
nauczania to intensywna nauka języka obcego. Pozostałe lata to wykłady wybranego kierunku ale tylko
w językach obcych.
Na pytanie Starosty jak widzą tą sprawę pedagodzy, jaką szkołę chcieliby mieć odpowiadali kolejno:
dyrektor gimnazjum, zastępca dyrektora gimnazjum oraz dyrektor szkoły podstawowej.
Stwierdzili, że korzystne byłoby utworzenie Liceum Ogólnokształcącego z ukierunkowaniem na języki
obce. Zwrócili uwagę na korzyści płynące z utworzenia Liceum w Kazimierzu Biskupim m.in.
wyrównanie szans młodzieży wiejskiej w dostępie do edukacji na każdym poziomie, (szczególnie
młodzieży z rodzin ubogich), bezpieczeństwo uczniów, uniknięcie zmianowości w prowadzeniu zajęć,
wykształcona kadra pedagogiczna i co nie bez znaczenia dobre warunki lokalowe na bazie budynku
dydaktycznego wchodzącego w skład kompleksu szkolnego.
Na pytanie czy korzystne jest dla rozwoju dziecka, że zaczyna edukację od przedszkola a kończy
wyższą szkołę w tej samej miejscowości odpowiedź była pozytywna.
Wicestarosta Stanisław Bielik zabierając głos w dyskusji zwrócił uwagę na fakt, że już teraz licea
w Kleczewie, Sompolnie, Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowy w Żychlinie mają trudności
z naborem a są to przecież placówki już istniejące. Jak będzie wyglądała sytuacja z naborem
w Kazimierzu Biskupim biorąc pod uwagę występujący w całym kraju niż demograficzny ?.
Deklaracje rodziców mogą okazać się niewiarygodne.
Wyrażenie zgody przez powiat na założenie i prowadzenie następnego po gminie Kramsk L.O.
spowoduje naciski na prowadzenie liceów przez inne samorządy gminne. Tematem tym
zainteresowane są np.: miasto i gmina Golina, gminy: Rzgów, Grodziec.
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Podsumowując całą dyskusję Starosta Koniński – Elżbieta Streker – Dembińska stwierdziła, że
posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego miało na celu przede wszystkim odpowiedzieć na pytania,
które zadawali radni, przedstawić argumenty za i przeciw wyjaśnić wszelkie wątpliwości.
Zarząd przedstawi wszelkie materiały w tej sprawie pod ocenę poszczególnym komisjom Rady
Powiatu. Rada Powiatu podejmie ostateczną decyzję w omawianej sprawie.
Plik materiałów w tej sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokółu.
Na zakończenie posiedzenia Starosta wróciła do tematu dotyczącego komunalizacji dwóch budynków
mieszkalnych w Posadzie. Do chwili obecnej brak odpowiedzi w tej sprawie ze strony gminy.
Wójt gminy Kazimierz Biskupi obiecał, że sprawa ta będzie rozpatrywana na jednej z najbliższych
sesji rady gminy.
Protokółował:
Krzystof Musiał.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego.
Ustalono następny termin na dzień 24 marca 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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