Konin, 29 listopada 20l2r.

PRZ.0643.9.2012

Informacja Starosty Konińskiego
o działalności i wydarzeniach
w okresie międzysesyjnym od 8 do 29 listopada 2 0 1 2 r.

ł. Zarządzenia Starosty Konińskiego
Od 8 do 29 listopada Starosta Koniński wydala 15 zarządzeń:
•

nr 173/2012 z dnia 12 listopada w sprawie upoważnienia Renaty Jackowskicj

do przetwarzania danych osobowych;
•

nr 174/2012 z dnia 12 listopada w sprawie w sprawie upoważnienia Renaty

Jackowskiej do prowadzenia spraw związanych /. reali/acja obowiązku składania oswiadcy.cn
majątkowych Staroście Konińskiemu:
•

nr 175/2012 z dnia 12 listopada w sprawie upoważnienia Katarzyny Klimas

do przetwarzania danych osobowych;
•

nr 176/2012 z dnia 14 listopada w sprawie powołania

komisji przetargowej,

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie i dostawę tablic
rejestracyjnych";
•

nr 177/2012 z dnia 14 listopada w sprawie upoważnienia Marcina Wietr/ykowskicgo

do przeprowadzenia kontroli;
•

nr 178/2012 z dnia

14 l istopada

w sprawie

opracowywania korespondenci i

w Starostwie Powiatowym w Koninie;
«

nr 179/2012 z dnia 14 listopada w sprawie opracowywania

aktów prawnych

wydawanych w Starostwie Powiatowym w Koninie;
•

nr 180/2012 z dnia 14 listopada w sprawie Administratora Bezpieczeństwa Informacji

ora/ Administratora Systemów Informatycznych;
•

nr 181/2012 z dnia 14 listopada w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji;

•

nr 182/2012 z dnia 16 listopada w sprawie upoważnienia Natalii Jesiołowskiej;

•

nr 183/2012 z dnia 16 listopada w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

w związku /. przeprowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady
Powiatu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu;
•

nr 184/2012 z dnia 16 listopada w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

w związku z przeprowad/eniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki
nieruchomościami w Wydziale Nieruchomości;
•

nr 185/2012 z. dnia 16 listopada w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska

urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie

Powiatowym

w Koninie;
•
w

nr 186/2012 z dnia 23 listopada w sprawie powołania Komisji przetargowej,
postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

na

„Dostawę

materiałów

eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i maszynek liczących dla Starostwa
Powiatowego w Koninie";
•

nr 187/2012 z dnia 26 listopada w sprawie upoważnienia Marcina Wietrzykowskicgo

do przeprowadzenia kontroli

II. Wydarzenia
•

9 listopada w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym „Wityng" w Mikorzynie

odbyło się szkolenie poświęcone realizacji zadań obronnych przez jednostki samorządu
terytorialnego.
W pierwszej część szkolenia, które poprowadził ppłk rezerwy dr Zbigniew Skwarek kierownik Zakładu Innowacji i Technologii Bezpieczeństwa Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie, omówione zostały zadania obronne realizowane przez organy samorządu
terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny. Uczestnicy szkolenia wysłuchali także wykładu mjr Zbigniewa Niz.gorskiego - szefa
wyd/iału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie na lemat Narodowych Sił
Rezerwowych. Spotkanie /ukończył pokaz przenośnego Stanowiska Kierowania Starosty oraz
Powiatowego Centrum Zarządzania Kry/ysowcgo Starosty Konińskiego.

W spotkaniu, którego gospodarzami byli starosta koniński Małgorzata Waszak
oraz Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych, wzięli udział wójtowie
i burmistrzowie gmin powiatu konińskiego, szefowie powiatowych inspekcji, słu/b i straży,
kierownicy jednostek organizacyjnych powialu, naczelnicy i kierownicy wydziałów i biur
Starostwa Powiatowego w Koninie oraz obsada Stałego Dyżuru Starosty Konińskiego.
•

11 listopada, Powiat koniński uczcił 94. rocznice odzyskania niepodległości

koncertem „W hołdzie Niepodległej". Uroczystości odbyły się w sali balowej Pałacu
Bronikcmskich w Żychlinie.
1'odczas koncertu zabr/miały polskie pieśni patriotyc/ne i utwory Fryderyka (Jhopimi
pr/epltitanc m.in. fragmentami tckslów kazań księd/a Piotra Skargi.
Oprawę

słowno-mu/yczna

Święta

l Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie,

przygotowali

uczniowie

7,espołu

Szkół

11 Liceum Ogólnokształcącego w Koninie

oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie.
•

Potrzeba

integracji

w

różnych

sferach

życia,

rola

aktywizacji

osób

niepełnosprawnych oraz zmiany w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności,
to tematy wiodące konferencji „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej", która
odbyła się 15 listopada w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.
Zaproszenie konińskiego Starostwa do udziału w dyskusji o problemach osób
niepełnosprawnych przyjęli przedstawiciele rządu, samorządów, środowisk naukowych,
orgsnr/acji pozarządowych oraz goście /. partnerskich samorządów powiatu konińskiego
/Niemiec, Fstonii i Francji.
Konferencja odbyła się pod patronatem Jarosława Dudy pełnomocnika rządu ds. osób
niepełnosprawnych, który wystąpił w jej pierwszej części przybliżając polski model pomocy
i wsparcia osób niepełnosprawnych. Minister omówił obowiązujące w lej materii przepisy
prawne ora/, plany r/adowe w zakresie nowych regulacji. Odniósł się także do problemu
koncentracji

środków

finansowych

w

Państwowym

Fundus/u

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych /upewniając. /,e podjęto już działania zmier/ającc do /.miany tej sytuacji.
Jarosław Duda zaakcentował potrzebę zmiany systemu orzecznictwa o niepełnosprawności
oraz podzielił się wiedzą o planowanych rozwiązaniach pomocy osobom z auty/mem w
zakresie ich akLywizacji społecznej i zawodowej.

Realizacje zadań powiatu na rzecz osób

niepełnosprawnych w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenia samorządu przedstawiła
natomiast starosta Małgorzata Waszak.

Druga c/.eść spotkania „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej" wypełniły
prezentacje gości -/. zagranicy oraz wystąpienia przedstawicieli warsztatów terapii /ajeciowcj.
fundacji i innych organizacji wspierających osoby niepełnosprawne z powiatu konińskiego.
O tym jak teoria przekłada się na praktyczne rozwiązania, uczestniczący w konferencji
przedstawiciele delegacji zagranicznych mogli sic przekonać dzień później wizytując
Spółdzielnię Socjalną „Otwarci" w Koninie, Centrum POŁUDNIOWA Fundacji „Podaj
Dalej"', Dom Pomocy Społecznej

w Ślesinic. Warsztat Terapii Zajęciowej w Nicborzynic

oraz Zakład Aktywności Zawodowej w Posadzie. Swój pobyt na Ziemi Konińskiej zakończyli
udziałem w koncercie Piotra Palecznego, jednego z najlepszych polskich interprelatorów
mu/yki Fryderyka Chopina, który był gwia/dą IX Ogólnopolskiego Festiwalu „Chopinowskie
Interpretacje Młodych".
•

16 listopada, w poczet uczniów Zespołu Szkół Ponad gimnazjalnych w Kleczewie

włączeni /ostali uczniowie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego.
Ceremonia ślubowania odbyfa się w atmosferze upamiętnienia 94
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie zaprezentowali / tej okazji

Rocznicy
program

"Listopad to dla Polaków osobliwa pora" stanowiący poetycko - muzyczne nawiązanie
do niepodległościowego kalendarza.
Wydarzenie uświetniło oficjalne przekazanie porozumienia zawartego miedzy 33 Bazą
Lotnictwa Transportowego w Powidzu a Zespołem S/.kół Ponadgimna/jalnych w Kleczewie.
Dokument o współpracy dotyczącej realizacji programu wychowawczego i szkoleniowego
w

klasach

o

dyplomowany

profilu

poi icyjno-wojskowym

podpisali w

imieniu

pilot Mirosław Łusiarc/,yk, Dowódca Jednostki

stron:

pułkownik

Wojskowej Nr 3293

w Powid/u i dyrektor szkoły mgr Marietta Putz.
Kulminacyjnym punktem uroczystości była wizyta

klas policyjne - wojskowych

na klec/ewskim cmentarzu i złożenie wiązanki w barwach narodowych

na grobie

powstańczym.
•

17 listopada poznaliśmy laureatów IX Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego

„Chopinowskie Interpretacje Młodych". Finałowy koncerl /. ich udziałem odbył się
w Pałacu Kronikowskieh w Żychlinie.
Jury nie przyznało w tym roku Grand Prix. Konkurs pozwolił jednak wyłonić
laureatów trzech pierwszych miejsc. Najlepiej zaprezentował 5)9 pianista chińskiego
pochodzenia

Xu

7i„

student

Akademii

Muzycznej

im.

Feliksa

Nowowiejskiego

w Bydgos/e/.y. Równorzędne drugie miejsca zajęły: J u l i a Marczuk z Krakowa i Marta Czech
z Rybnika. Laureatem trzeciego miejsca został młody artysta z Bytomia Michał Dzicwior.
Jury postanowiło

lak/e przyznać

dwa wyróżnienia; dla Kacpra Bajona z Żagania

i pochodzącej /. Japonii Miyako Arishirna.
•

23

listopada

w

siedzibie

urzędu

odbyto

sit

1

s/.kolenie

dla

seniorów

zainteresowanych pogłębieniem wied/y w dziedzinie praw konsumenckich. Spotkanie
zorgani/owane zostało pr/,c/. Stowarzyszenie Konsumentów Polskieh oraz Starostwo
Powiatowe w Koninie w ramach kampanii edukacyjnej

j i i . „Bądź świadomym

konsumentem" .
Celem organizowanych w całej Polsce szkoleń jest wyks/.tałcenie u osób powyżej 60
roku życia dobrych nawyków rynkowych popr/e/ zwiększenie ich wiedzy na temat
potencjalnych zagrożeń wynikających z kontaktów 7 przedsiębiorcami a także zwiększenie
znajomości przysługujących im praw.
Seniorzy /, powiatu konińskiego chcą być świadomymi konsumentami. Ze szkolenia
w Starostwie skorzystało blisko 50 osób.
Program spolkania obejmował 2 bloki tematyczne. Pierwszy, dotyczący zasad
zawierania umów oraz reklamowania towarów i usług poprowadziła Rernadeta Szmytka Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Koninie. W części drugiej zajęć, psycholog Joanna
Piotrowska

omówiła

najpopularniejsze

chwyty

marketingowe

stosowane

przez

przedsiębiorców oraz wyjaśniła, jak się przed nimi bronić. Każdy spośród blisko 50
uczestników szkolenia otrzymał zestaw materiałów edukacyjnych.
Omawiane zagadnienia sprowokowały seniorów do zadawania pytań. Dotyczyły one
głównie problemów

związanych

z reklamacją

usług telekomunikacyjnych, zwrotem

pełnowartościowych towarów do sklepu, a także zawieraniem umów o dostawę energii
elektrycznej. Konsumenci byli leż zainteresowani poznaniem różnic miedzy umowami
o kredyt konsumencki a umowami o korzystanie z karty kredytowej. Jes/.c/.e w trakcie
spotkania dopytywali się o terminy kolejnych szkoleń /. zakresu wiedzy konsumenckiej.
Kampania edukacyjna

pt. „Bądź

świadomym konsumentem 7 ' realizowana jest

w 15 województwach na terenie całego kraju. Projekt finansowany jest /e środków Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów

•

Okuło stu żeglarzy wzięło udział w X V I I I Regatach Barbórkowych , które odbyły

się 22 grudnia na Jc/.ior/c Pątnowskim.
Otwarcia regat dokonała Starosta Małgorzata Waszak. Wystartowało w nich ponad 30
załóg reprezentujących różne /akatki naszego kraju. Miłośnicy żeglarstwa rywalizowali
w siedmiu klasach.
Regaty zakończyły się sukcesem dla: Igora Dominiaka w klasie Optymist. Wojciecha
Śmigła w klasie Open, Stanisława Wapniarskiego - T2, Andrzeja Jarosza - T3. Marcina
Wacławika - T l , Daniela Kaczmarka w Omega Standard oraz Mateusza Szczcpaniaka
w klasie Omega Sport. Ju/. po raz drugi imprezie towarzyszył turniej szachowy. W tej
dyscyplinie niepokonanym oka/ał się Norbert Helke.
Wszystkie /ałogi otrzymały upominki przygotowane pr/e/ Miasto Konin. Starostwo
Powiatowe w Koninie ora/ Lokalną Organizację Turystyczną „Marina".

III.

Udział przedstawicieli samorządu
w imprezach zewnętrznych:
Samorząd powiatu był reprezentowany

powiatu

konińskiego

w różnych uroczystościach i imprezach,

organizowanych głównie w gminach powiatu konińskiego i mieście Koninie.
Przedstawiciele naszego samorządu zaznac/yli swoja obecność m.in.:
•

w spotkaniach, posiedzeniach i uroczystościach z okazji:
prezentacji

wyników

opracowania

programu

badawczego

pn.

„Waloryzacja

i rewitali/acjaje/.ior konińskich dla potr/eb rozwoju regionalnego" (9 listopada).
obchodów Święta Niepodległości w Ślesinie, Kazimierzu Biskupim. Sompolnie
i Koninie (l l listopada),
odsłonięcia i poświecenia rzeźby Marcina ze Sławska rodu Zaremba - rycerza spod
Grunwaldu (l l listopada).
Spotkania Ekumenicznego w Sompolnie (12 listopada),
otwarcia oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska (14 listopada).
przekazania i poświęcenia samochodu pożarniczego
(16 listopada).

jednostce OSP w Brzeźnie

oficjalnego

zakończenia

Festiwalu Pianistycznego

Chopinowskie Interpretacje

Młodych (17 listopada),
jubileuszu 55-lccia koła łowieckiego nr 17 „Orion" w Krarnsku ((17 listopada),
sesji naukowej „Bioróżnorodność lerenów pokopalnianych regionu konińskiego"
(20 listopada).
•

w konferencji pt. „Samorząd samodzielny n realizacji zadań oświatowych"

(22 listopada, Poznań)

IV. Zapros/enie na uroczystości powiatowe w miesiącu grudniu:
•

XIV (iala Powiatu Konińskiego - 8 grudnia, godz. 16.00, sala widowiskowa Domu

Kultury „OSKARD"

Małgorzata Waszak

Opracowała:
Mam J. Bagrowska
Konin, 27 listopada 2012r.

