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Rozporządzenie
Porządkowe Wojewody
z dn. 29 stycznia 2006r.

Szanowni
Państwo

Rozpoczął się ósmy rok 
funkcjonowania powiatu. Z 
satysfakcją, przekazuję dziś 
Państwu informację, że sa-
morząd powiatu konińskie-
go przygotował na ten rok 
najbardziej ambitny i proro-
zwojowy budżet w siedmio-
letniej jego historii. 

Zaplanowana na 2006 
rok gospodarka finanso-
wa powiatu pozwoli bo-
wiem na prowadzenie dy-

namicznej polityki proinwestycyjnej. Przewidywany jest więc 
znaczny wzrost wydatków budżetowych, w których największy 
udział będą miały remonty i inwestycje drogowe oraz utrzyma-
nie dróg. 

Wartość projektowanych wydattków wynosi 43.357.334,00 
zł., w tym największe kwoty przeznaczone zostaną na realizację 
zadań priorytetowych, do których należą: transport i łączność, 
oświata i wychowanie, pomoc społeczna , edukacyjna opie-
ka wychowawcza i ochrona zdrowia. 

Podkreślenia wymaga fakt, że dynamika wydatków w 
drogownictwie będzie największa od momentu powstania 
powiatu, czyli od 1999r. Porównując zaś z rokiem ubiegłym, 
w którym projektowane wydatki na poprawę infrastruktury 
drogowej wyniosły 4.079.202,00zł., budżet’2006 zakłada na 
ten cel ponad dwa i pół raza więcej, tj. 10.570.065,00 zł. Nie-
zmiernie cieszy nas znaczny udział gmin w tegorocznych in-
westycjach drogowych, który wyniesie łącznie 1.390.000,00 
zł. 

O prorozwojowym charakterze tegorocznego budżetu 
świadczy także zwiększenie nakładów na oświatę. W 2005 
r. , projektowane wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 
7.851.000,00 zł, a w roku 2006 – 8.682.632,00zł. Znaczny 
wzrost w strukturze wydatków dotyczy także pomocy społecz-
nej. Na zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
potrzebujących wsparcia i pomocy zaplanowano 8.403.753,00 
zł, a w roku ubiegłym – 5.747.208,00 zł. 

Wychodząc z założenia, że powiat nie może się rozwijać jed-
nocześnie nie inwestując, budżet na rok 2006 przewiduje na in-
westycje 3. 951.342,00 zł, gdzie w roku ubiegłym na ten cel prze-
znaczono 2.093.741,00zł. Wśród tegorocznych priorytetów in-
westycyjnych znalazły się: rozbudowa infrastruktury drogowej 
(2.055.183,00 zł.); modernizacja i rozbudowa placówek oświa-
towych: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ry-
chwale ( 583.760,00zł.), Centrum Gastronomicznego w Zespo-
le Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie (170.000,00zł.) 
oraz długo oczekiwana budowa sali gimnastycznej przy Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie; a także z za-
kresu pomocy społecznej: rozbudowa Domu Pomocy Społecz-

nej w Ślesinie (362. 500,00 zł.), oraz oddanie do użytku pierw-
szego w powiecie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie ( 
100.000,00zł.). 

Ekspansywny i prorozwojowy budżet powiatu konińskiego 
na rok 2006 będzie wymagał od Zarządu Powiatu maksymal-
nego wysiłku i konsekwencji w działaniu. Wierzę jednak, ze po-
zwoli on samorządowi na prowadzenie rozsądnej i samodziel-
nej polityki rozwoju powiatu, i tym samym przyczyni się do po-
prawy warunków życia jego mieszkańców. Czego Państwu i so-
bie życzę. 

Stefan Dziamara
Starosta Koniński



2

Biuletyn Powiatu Koniñskiego Biuletyn Powiatu Koniñskiego

3
Rolnik Koniński Rolnik Koniński

Realizacja Planu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2004-2006 
(PROW) odgrywa znaczną rolę w 
przeobrażeniu obszarów wiejskich. 
Celem Planu jest wspieranie zrówno-
ważonego rozwoju obszarów wiej-
skich i polepszenia kondycji gospo-
darstw rolnych. W latach 2004-2006 
na realizację PROW przeznaczone 
są środki krajowe i unijne w łącznej 
kwocie ponad 3,6 mld euro. Udział 
środków unijnych w finansowaniu 
działań PROW wynosi 80%.

Większość działań PROW zosta-
ła uruchomiona w 2004r. (ONW, rol-
nośrodowiskowe- pakiet rolnictwo 
ekologiczne, zalesianie gruntów rol-
nych, organizacja grup producentów 
rolnych, renty strukturalne).W 2005 
r uruchomiono obsługę pozostałych 
działań ( pomoc techniczna, wspar-
cie dla gospodarstw niskotowaro-
wych, dostosowanie do standardów 
UE oraz pozostałe pakiety w ramach 
przedsięwzięć rolnośrodowiskowych 
i poprawy dobrostanu zwierząt). Dla 
części działań PROW zakończono już 
przyjmowanie wniosków w 2005 r. 
Złożone bowiem wnioski w 2005 r 
na wspieranie gospodarstw niskoto-
warowych oraz na dostosowanie go-
spodarstw rolnych do standardów UE 
wyczerpały już limit środków prze-
znaczonych na te działania w PROW 
na lata 2004-2006.

Natomiast wnioski o wsparcie go-
spodarstw działających na obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania (ONW) oraz wnioski doty-
czące zalesień gruntów rolnych będą 

ponownie przyjmowane w 2006r.
Beneficjenci działań PROW mogą 

ubiegać się jeszcze o pomoc finan-
sową na następujące działania: ren-
ty strukturalne, wspieranie przedsię-
wzięć rolnośrodowiskowych i popra-
wy dobrostanu zwierząt, grupy pro-
ducentów rolnych. 

W Biurze Powiatowym Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Koninie, w programie 
PROW do dn. 26 stycznia 2006r., zo-
stało przyjętych 1545 wniosków z 
czego na:

1. Renty strukturalne - przyjęto 
238 wniosków, z czego wydano: 177 
decyzji, 191 postanowień, 9 decyzji 
odmownych ( głównym powodem 
jest nieuregulowany status prawny 
gospodarstwa ,zaległości w opłaca-
niu składek KRUS), a 18 wniosków 
zostało wycofanych.

Termin wydania postanowienia to 
40 dni od momentu złożenia wnio-
sku. Rolnik na przekazanie gospo-
darstwa ma 6 miesięcy od dnia wy-
dania postanowienia. W ciągu 30 dni 
od złożenia oświadczenia o zaprze-
staniu prowadzenia działalności rol-
niczej rolnik otrzymuje decyzję o 
przyznaniu renty strukturalnej.

2. Zalesianie gruntów rolnych 
- przyjęto ogółem 31 wniosków w 
tym: 

- 12 wniosków w 2004 r , z cze-
go wszystkie wnioski zostały rozpa-
trzone pozytywnie i zostały wydane 
decyzje,

- 19 wniosków w 2005r , decyzje 
zostaną wydane po wykonaniu zale-

sienia, wiosną 2006 roku. 
3. Wspieranie przedsięwzięć 

rolnośrodowiskowych i popra-
wy dobrostanu zwierząt - przyję-
to 65 wniosków, w tym 2 wnioski w 
2004 roku, na które zostały wypłaco-
ne środki.

Wnioski były przyjmowane do 31 
grudnia 2005 r. 

4. Wsparcie gospodarstw ni-
skotowarowych - złożono 623 
wniosków, przyjmowanie wniosków 
zostało zakończone. Do 26 stycznia 
2006r. wydano 98 decyzji na łączną 
kwotę 513.760,94 zł

5. Na dostosowanie gospo-
darstw rolnych do standardów 
UE - przyjęto 620 wnioski, które są w 
trakcie realizacji. Dotychczas wydano 
24 decyzje na łączną kwotę 414 762zł.
 W 199 gospodarstwach musi być 
przeprowadzona wizytacja, gdyż 
wartość wniosku przekracza 10.000 
EURO.

Podstawową formą pomocy fi-
nansowej dla rolnictwa stanowią do-
płaty bezpośrednie do gruntów rol-
nych. W 2004 roku do Biura Powiato-
wego Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa wpłynęło 11.507 
wniosków. Zadeklarowano 93.600 ha 
gruntów rolnych do tych płatności.

Statystycznie przedstawia się 
to następująco: Liczba złożonych 
wniosków o przyznanie płatności 
- 11507 

Liczba złożonych po właściwym 
terminie składania wniosków - 223

Liczba wydanych decyzji przyzna-
jących płatności - 11465

Liczba wydanych decyzji płatność 
w pełnej wysokości ( potrącenia za 
zawyżenie powierzchni ) -1187

Liczba wydanych decyzji odma-
wiających płatność ( powierzchnia 
poniżej 1 ha) - 42

Liczba wydanych decyzji przyzna-
jących płatność w pomniejszonej wy-
sokości – 268

Liczba gospodarstw objętych kon-
trolą - 760

Liczba wydanych decyzji z sank-
cjami wieloletnimi - 10

Liczba złożonych odwołań - 102
Statystyka wydanych decyzji 

o przyznaniu płatności ONW w 
2004r.

Liczba złożonych wniosków o 
przyznanie płatności - 9014

Liczba złożonych po właściwym 
terminie składania wniosków - 180

Liczba wydanych decyzji ONW 
przyznających płatność - 8727

Liczba wydanych decyzji ONW 
przyznających płatność w pełnej wy-
sokości - 8806

Liczba wydanych decyzji ONW 
odmawiających płatności - 20

Liczba wydanych decyzji ONW 
przyznających płatność w pomniej-
szonej wysokości - 208

W roku bieżącym do Biura Po-
wiatowego ARiMR wpłynęło 11.972 
wnioski o dopłaty bezpośrednie do 
gruntów rolnych. Złożone wnioski są 
w trakcie kontroli administracyjnej na 
26 stycznia 2006r. zatwierdzonych po 
kontroli zostało 6.020 wniosków.

W ramach Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego – Restrukturyzacja 
i Modernizacja Sektora Żywnościo-
wego i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
rolnicy składali od 16 września 2004r. 
w Oddziale Regionalnym ARiMR w 
Poznaniu.

Program przewiduje pomoc finan-
sową dla producentów rolnych w ra-

O wykorzystaniu środków unijnych przez rolni-
ków powiatu konińskiego z programów: PROW, 
SOP oraz dopłat bezpośrednich dla rolnictwa.

mach następujących działań ( dane 
liczbowe dla województwa wielko-
polskiego):

1.Inwestycje w gospodar-
stwach rolnych – złożonych zosta-
ło 3.494 wniosków zawartych zostało 
825 umów na kwotę 106 mln zł, 

2. Ułatwianie startu młodym 
rolnikom – złożonych zostało 2553 
wniosków, zawartych zostało 1.840 
umów na kwotę 92 mln zł.

3. Różnicowanie działalności 
rolniczej i zbliżonej do rolnictwa 
w celu zapewnienia różnorodno-
ści działań lub alternatywnych 
źródeł dochodów – złożonych zo-
stało 568 wniosków, podpisano 106 
umów na kwotę 9 mln zł, 

4. Rozwój i ulepszanie infra-
struktury technicznej związanej 
z rolnictwem złożonych zostało 342 
wniosków, podpisano 95 umów na 
kwotę 9,5 mln zł, 

Środki finansowe przeznaczo-
ne na Sektorowy Program Operacyj-
ny na lata 2004-2006 zostały wyko-
rzystane.

Aktualnie przygotowywane są 
nowe działania w ramach progra-
mów operacyjnych na lata 2007-2013. 
W porównaniu do działań na lata 
2004-2006 jest ich znacznie więcej 
i o większej różnorodności. Główne 
ich założenia to: poprawa konkuren-
cyjności sektorów rolnictwa i leśnic-
twa oraz wzmocnienie i lepsze do-
stosowanie do aktualnych wymogów 
potencjału ludzkiego, kapitału mate-
rialnego i jakości produkcji rolnej. 

W celu realizacji tych założeń, w 
projekcie programów na lata 2007-
2013 znalazły się takie działania jak:

1. Szkolenia zawodowe i akcje in-
formacyjne dla osób zatrudnionych 
w rolnictwie i leśnictwie.

2. Ułatwianie startu młodym rol-
nikom.

3. Renty strukturalne.
4. Modernizacja gospodarstw rol-

nych.
5. Podwyższanie wartości gospo-

darczej lasów.
6. Poprawianie i rozwijanie infra-

struktury związanej z rozwojem i do-
stosowaniem rolnictwa i leśnictwa.

7. Wznowienie potencjału pro-
dukcji rolniczej zniszczonej przez 
klęski żywiołowe oraz wprowadze-
nie działań zapobiegawczych.

8. Wsparcie dla rolników, którzy 
biorą udział w programach jakości 
żywności.

9. Wsparcie gospodarstw rolnych 
niskotowarowych w fazie restruktu-
ryzacji.

10. Grupy producentów rolnych.
11.Wspieranie gospodarowania 

na obszarach górskich i innych ob-
szarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania.

12. Płatność dla obszarów rol-
nych objętych siecią NATURA 2000 
i płatności związane z Dyrektywą 
2000/60/EC

13. Wspieranie przedsięwzięć rol-
nośrodowiskowych.

14. Poprawa dobrostanu zwie-
rząt.

15. Zalesianie gruntów rolnych.
16. Zachęcanie do prowadzenia 

działalności związanej z turystyką.
17. Podstawowe usługi dla gospo-

darki i ludności wiejskiej
O sposobach i możliwościach sko-

rzystania z tych programów, będziemy 
w stosownym czasie informować rol-
ników także w kolejnych wydaniach 
„Kuriera Powiatowego”. 

Stanisław Bielik
Wicestarosta Koniński
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Gorące tematy

Jednym z  nadrzędnych celów sa-
morządu powiatowego jest ograni-
czenie bezrobocia i poprawa sytu-
acji osób bezrobotnych Szczegól-
nie trudna jest sytuacja pozostających 
bez pracy mieszkańców terenów wiej-
skich.

 W ramach kompleksowego progra-
mu przeciwdziałania skutkom bezrobo-
cia, konińskie starostwo podejmuje liczne 
działania, realizowane przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Koninie. Jednakże walka z 
bezrobociem na wsi to zadanie wymaga-
jące wspólnego zaangażowania samorzą-
dów oraz organizacji i instytucji działają-
cych na rzecz rolnictwa.

Ogromną szansę dla mieszkańców 
wsi, których nie stać na opłacenie ko-
mercyjnych szkoleń i kursów stwarza-
ją firmy, które w ramach programów 
unijnych, współfinansowanych ze środ-
ków EFS organizują bezpłatne szkole-
nia umożliwiające zdobycie nowych 
lub podwyższenie dotychczasowych 
kwalifikacji zawodowych, wykraczają-
cych poza sektor rolnictwa. Wychodząc 
naprzeciw tym możliwościom, Starostwo 
Powiatowe w Koninie przyjęło propozy-
cję firm: Euro Consult z Kalisza  i Fun-
dacji Wspierania Polskiego Rolnictwa 
z Poznania wspólnego zrealizowania na 
terenie powiatu konińskiego cyklu bez-
płatnych szkoleń i kursów adresowanych 
do rolników, domowników i osób pra-
cujących w rolnictwie. Starostwo zaofe-
rowało wsparcie na rzecz realizacji pro-
jektu: „Wielkopolskie Kobiety w Euro-
pejskiej Rodzinie Przedsiębiorców” – w 
ramach którego przeprowadzone zosta-
ną szkolenia z zakresu przedsiębiorczo-
ści, adresowane do bezrobotnych kobiet 
z obszarów wiejskich naszego powiatu 
oraz  projektu „Nowa perspektywa”, któ-
ry obejmuje cztery edycje „Kursu przed-
stawiciela handlowego i obsługi klien-
ta” i pozwoli przeszkolić 60 rolników 
oraz  domowników. 

Projekt pt. „Wielkopolskie Kobie-
ty w Europejskiej Rodzinie Przedsię-
biorców”, adresowany jest do bezrobot-
nych kobiet z obszarów wiejskich, które 

nie ukończyły 45 roku życia, które chcą:  
otworzyć własną firmę, uaktywnić się za-
wodowo i znaleźć zatrudnienie. 

Warunki jakie należy spełnić by zo-
stać zakwalifikowanym do udziału  w 
szkoleniu:
• dostarczyć do Biura Projektu wypeł-

nioną kartę zgłoszenia
• dostarczyć do Biura Projektu zaświad-

czenie z Powiatowego Urzędu Pracy 
potwierdzające posiadanie statusu 
osoby bezrobotnej

 ponadto:
• dostarczyć ksero dowodu osobistego  

(1, 2, 6 strona; w przypadku nowego 
dowodu obie strony)

• zamieszkiwać tereny położone poza 
granicami administracyjnymi miast 
(gminy wiejskie) lub miasta do 5 tys. 
mieszkańców.

• być mieszkańcem następujących re-
gionów: kaliskiego, konińskiego, 
leszczyńskiego  i pilskiego

• posiadać status osoby bezrobotnej 
– być zarejestrowanym w właściwym 
Powiatowym Urzędzie Pracy.

W ramach projektu „Nowa perspek-
tywa” rozpocznie się w Koninie I edy-
cja nieodpłatnego „Kursu przedstawicie-
la handlowego i obsługi klienta”, który 
trwał będzie 130 godzin. Planowane są 
cztery edycje „Kursu przedstawiciela han-
dlowego i obsługi klienta”. Kurs będzie 
się odbywał w następujących terminach:

• I Edycja: 4 luty 2006 – 7 marca 
2006

• II Edycja: 11 marca 2006 – 11 
kwietnia 2006

• III Edycja: 22 kwietnia 2006 – 30 

maja 2006
• IV Edycja: 3 czerwca 2006 – 11 lip-

ca 2006

Wszystkie zajęcia w ramach kur-
su będą się odbywały w Koninie, w try-
bie weekendowo – wieczorowym, tj. od 
soboty do wtorku. W weekendy zajęcia 
będą odbywały się w godzinach od 9:00 
do 17:45 lub 18:10, natomiast w ponie-
działki i wtorki w godzinach od 16:30 do 
20:00 lub do 20:25.

Osoba chcąca uczestniczyć w kur-
sie, musi spełnić kilka wymogów for-
malnych:
• musi być rolnikiem lub domowni-

kiem mieszkającym w gospodarstwie 
rolnym położonym na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego, w miej-
scowości poniżej 20 000 mieszkań-
ców,

• nie może być zarejestrowana w PUP 
jako bezrobotna/y 

• nie może być emerytem

Starostwo Powiatowe w Koninie 
otwarte jest na współpracę z innymi fir-
mami i instytucjami, które zainteresowa-
ne są realizowaniem podobnych projek-
tów, mających na celu zwiększenie po-
tencjału zawodowego mieszkańców wsi 
powiatu konińskiego. 

Mamy nadzieję, że dzięki takim inicja-
tywom ułatwimy społeczności wiejskiej 
dostęp do bezpłatnych kursów i szkoleń, 
tym samym pomagając naszym mieszkań-
com w zdobyciu umiejętności, które po-
zwolą się przekwalifikować i zdobyć za-
trudnienie. 

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa 

Szkolenia dla osób
z terenów wiejskich 

Zgłoszenia uczestnictwa na 
„Kurs przedstawiciela handlowe-
go i obsługi klienta” przyjmowa-
ne są przez  Fundację Wspierania 
Polskiego Rolnictwa ul. Strzelec-
ka 20/4, 61- 846 Poznań, pod nr 
tel.  (061) 853-36-97

Dwa dni temu, tj. 6 lutego rozpoczął się 
Pobór’2006, który potrwa do 31 marca.

Tegoroczni poborowi, mający miej-
sce stałego pobytu lub pobytu czaso-
wego (trwającego ponad dwa miesiące) 
na terenie powiatu konińskiego (w gmi-
nach: Golina, Grodziec, Kazimierz Bi-
skupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Ry-
chwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Sta-
re Miasto, Ślesin, Wierzbinek i Wilczyn), 
winni stawić się na komisję lekarską
w  Koninie, na ulicę Hurtową 1 w dniach 
od 6 lutego do 31 marca 2006 r., w godzi-
nach od  7.30 do 15.30, w dniu, określo-
nym na imiennym wezwaniu, które prze-
syła wójt lub burmistrz gminy.

Zgłaszając się do poboru po raz 
pierwszy należy przedstawić: 
- dowód osobisty, (a w uzasadnionych 

przypadkach inny dokument pozwa-

Gorące tematy

Pobór 2006

lający na ustalenie tożsamości); 
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 

cm (bez nakrycia głowy); 
- posiadane badania (lub zaświadcze-

nia) lekarskie dotyczące stanu zdro-
wia, w tym wyniki badań specja-
listycznych, przeprowadzonych w 
okresie 12 miesięcy przed dniem sta-
wienia się do poboru; 

- dokument stwierdzający posiadane 
wykształcenie lub zaświadczenie o 
pobieraniu nauki

 oraz 
- potwierdzenie zgłoszenia się do reje-

stracji. 
Natomiast osoby, które stawały już 

do poboru wcześniej, powinny przedsta-
wić dowód osobisty, książeczkę wojsko-
wą oraz badania lub zaświadczenia lekar-
skie potwierdzające zmianę stanu zdro-
wia (która nastąpiła w okresie między 
ostatnim  a obecnym poborem)

W razie nieuzasadnionego niestawie-
nia się poborowego we wskazanym na 
wezwaniu  terminie , wójt lub burmistrz 
-  z urzędu albo na wniosek przewod-

Dodatkowych informacji 
udziela i przyjmuje zgłoszenia na 
szkolenie : Biuro Projektu – Euro 
Consult  w Kaliszu, 62-800 Kalisz, 
Al. Wolności 12, tel. 062 – 767 24 
41, e-mail: euroconsult@pocz-
ta.neostrada.pl w godzinach 
8.00 – 16.00. 

niczącego powiatowej komisji lekarskiej 
lub wojskowego komendanta uzupełnień 
-  nakłada na poborowego grzywnę albo 
zarządza przymusowe jego doprowadze-
nie przez Policję (w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji).

Poborowi, którzy wbrew obowiąz-
kom wynikającym z ustawy lub przepi-
sów wydanych na jej podstawie, nie sta-
wiają się do poboru przed wójtem lub 
burmistrzem, właściwą komisją lekar-
ską lub wojskowym komendantem uzu-
pełnień w określonym terminie i miejscu 
albo nie przedstawią dokumentów, któ-
rych przedstawienie zostało nakazane, 
podlegają grzywnie lub karze ogranicze-
nia wolności  (art. 224  ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416 
i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, 
poz. 1496).

Romualda Nawrocka
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, 

Obronnych i Informacji Niejawnych

Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne

Starostwo Powiatowe w Koninie w 
grudniu 2005r. zakończyło realizację pro-
jektów stypendialnych dla uczniów i stu-
dentów. 

Wartość projektu stypendialnego dla 
młodzieży wyniosła 226.000,00 zł., z cze-
go 153.793,00 stanowiły środki z EFS –u 
a 72.207,00 – z budżetu państwa.  Projekt 
uczniowski został zrealizowany do kwo-
ty 145.390, 45 zł., co stanowi 64,33% za-
łożonego planu. Powodem, dla którego 
projekt nie został zrealizowany w 100% 
były przedłużające się procedury weryfi-
kacji wniosków o płatności, i wynikające  
stąd opóźnienie wypłat środków finanso-
wych na stypendia. Z kolei, młodzież nie 
otrzymując stypendiów, nie dokonywała 
zakupów, i tym samym nie przedstawiała 
nowych faktur do refundacji. 

Ponadto, często przedstawiano fak-
tury, które nie podlegały refundacji, 
bo dotyczyły artykułów nie ujętych w 
katalogu wydatków.  Dużym proble-
mem, zarówno dla beneficjentów sty-
pendiów, jak i zespołu stypendialne-
go okazał się niedostatecznie określony 
przez Ministerstwo Gospodarki katalog 
wydatków oraz częste jego modyfikacje,  
np. od grudnia 2004r. do kwietnia 2005r. 

nie wolno było refundować kosztów za-
kupu plecaka szkolnego a już w maju 
2005r. zezwolono na jego refundację.

Z kolei, wartość projektu stypendial-
nego dla studentów wyniosła 138.600,00 
a złożyły się na nią  środki z EFS-u w 
kwocie 103.950,00 zł.  oraz środki z bu-
dżetu państwa  w wysokości 34.650,00 
zł.. Podobnie jak w przypadku projek-
tu uczniowskiego, przedłużające się pro-
cedury weryfikacji sprawiły, ze projekt 
był również realizowany z opóźnieniem. 
Ostatnich wypłat dokonano w grudniu 
2005r.  Z dużą satysfakcją informujemy, 
że projekt został zrealizowany w 100%., a 
skorzystało z niego 81 studentów z tere-
nu powiatu konińskiego.  

Pomimo zakończenia programów 
stypendialnych na rok 2004/2005, ze-
spół projektowy z konińskiego starostwa 
kontynuuje swoją pracę realizując pro-
jekty obecnego roku szkolnego/ akade-
mickiego 

W roku akademickim 2005/2006, war-
tość projektu w ramach funduszu stypen-
dialnego dla studentów z powiatu koniń-
skiego wynosi 211.050,00zł, w tym środki 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
stanowią 75% tej wartości, tj. 158.287,00 

zł., a środki z Budżetu Państwa- pozosta-
łe 25%, czyli 52.762,00 zł. Na stypendia 
dla studentów przeznaczono w tym pro-
jekcie 196.875,00 zł,  a przyznano je 125 
studentom. 

Wartość drugiego z funduszy stypen-
dialnych (dla młodzieży wiejskiej szkół po-
nadgimnazjalnych z powiatu konińskiego) 
wyn. 362.500,00zł., w tym środki z EFS-u 
stanowią 246.681,25 zł., tj. 68,05% warto-
ści projektu a środki z Budżetu Państwa – 
to 115.818,75 zł., czyli 31,95 %. Na sty-
pendia dla uczniów przeznaczono w tym 
roku szkolnym 350.000,00 zł.. Z tej for-
my pomocy będzie mogło skorzystać 280 
uczniów. 

Tegoroczne programy stypendialne 
wydają się być łatwiejsze do realizacji, 
głownie z uwagi na jednoznaczne okre-
ślenie znacznie poszerzonego katalogu 
wydatków (od niedawna refundacji pod-
lega np. zakup komputera, drukarki czy 
stroju galowego na maturę ).

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, niebawem, forma 
rozliczenia na podstawie rachunków zosta-
nie zastąpiona wypłatami gotówkowymi, 
po przedstawieniu zaświadczenia, że 
uczeń bierze udział w zajęciach dydak-
tycznych.

Jerzy Drygiel
Naczelnik Wydziału Oświaty,

Kultury, Sportu i Turystyki

Szkolenia dla osób z terenów wiejskich

mailto:euroconsult@poczta.neostrada.pl
mailto:euroconsult@poczta.neostrada.pl
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Wydział Komunikacji Starostwa Po-
wiatowego w Koninie informuje, że od 
1 stycznia 2006r., do pierwszej rejestracji 
pojazdu wymagany jest dowód wpłatyw 
wysokości 500zł lub oświadczenie o pod-
leganiu obowiązkowi zapewnienia sieci 
zbierania pojazdów (oświadczenie takie 
może być także złożone na fakturze).

Obowiązek przedstawienia dowodu 
wpłaty dotyczy pojazdów:
- kategorii M1 (tj. samochodów oso-

bowych przeznaczonych do przewo-
zu nie więcej niż 9 osób łącznie z kie-
rowcą),

- kategorii N1 (samochodów ciężaro-
wych, których dopuszczalna masa 
całkowita nie przekracza 3,5 tony),

- trójkołowychsilnikowych (z wyłącze-
niem motocykla trójkołowego).
Opłata na poczet recyklingu pojazdu 

wnoszona jest na rachunek Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej - BGK III Oddział Warszawa 
nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.

Dowód wpłaty powinien zawierać 
także cechy identyfikacyjne pojazdu (nu-
mer VIN albo nr nadwozia, podwozia i 
ramy pojazdu, którego opłata dotyczy).

Obowiązek dokonania opłaty recy-
klingowej powstaje w momencie wpro-
wadzenia pojazdu a nie jego zgłoszenia 
do rejestracji. Zatem, w przypadku pojaz-
dów wprowadzanych do polski przed 1 
stycznia 2006r. opłata recyklingowa nie 
będzie obowiązywać, oczywiście pod 
warunkiem udokumentowania tego sta-
nu stosownymi fakturami.

Zofia Kurzawa
Naczelnik Wydziału Komunikacji

„O opłacie
recyklingowej” 

Z chwilą powstania powiatu, jednym 
z priorytetowych obowiązków jego władz 
było podjęcie wszelkich działań służą-
cych zabezpieczeniu bogactwa natural-
nego tej ziemi oraz poszukanie wspól-
nego mianownika dla zminimalizowa-
nia degradacji środowiska i zaspokoje-
nia potrzeb społecznych i gospodarczych 
regionu.

Realizację polityki proekologicz-
nej rozpoczęto od opracowania Strategii 
Rozwoju Ochrony Środowiska dla Po-
wiatu Konińskiego, która została przyjęta 
uchwałą Rady Powiatu w maju 2001 
roku. Uwzględniając wcześniejsze zapisy 
zawarte w Strategii Rozwoju Powiatu oraz 
analizę stanu środowiska, za główny jej 

O naszych sukcesach

Starostwo – Mecenasem
Ekologii w 2006r.

cel przyjęto zachowanie walorów środo-
wiska naturalnego na terenie powiatu. 
Znalazło to odzwierciedlenie także w ko-
lejnym dokumencie -  „Powiatowym pro-
gramie ochrony środowiska” uchwalo-
nym w maju 2004r.

Współpraca na rzecz poprawy środowi-
ska pomiędzy samorządem powiatowym a 
samorządami gminnymi, instytucjami 
i organizacjami działającymi na rzecz 
środowiska oraz zakładami przemysło-
wymi stworzyła mieszkańcom Miasta i 
Powiatu Konińskiego szansę na życie 
w czystym i zdrowym środowisku. Te 
wspólne działania stanowią ważne ogni-
wo w kształtowaniu i wspieraniu rozwoju 
naszego regionu.

W grudniu 2005 r. minęły 4 lata funk-
cjonowania Starostwa Powiatowego w 
Koninie w ramach przyznanego Certy-
fikatu dla Systemu Zarządzania Jakością 
wg międzynarodowych norm ISO 9001- 
2000. Nadzór nad Systemem Zarządzania 
Jakością w Starostwie sprawuje Polski Re-
jestr Statków w Gdańsku. Na podstawie 
zawartej umowy, Biuro Certyfikacji zobo-
wiązane jest do dokonywania okresowej 
oceny certyfikowanego systemu zarzą-
dzania jakością pod względem zgodności 
systemu z normą ISO. 

25 stycznia br. został przeprowadzony 
przez firmę certyfikacyjną audit kontrol-
ny. Auditor nie stwierdził niezgodności, 
a nawet z dużym uznaniem odniósł się 
do zaangażowania całej organizacji w 
pracę nad doskonaleniem i usprawnia-
niem obsługi klienta. Zgodność doku-
mentacji i realizowanych procesów z wy-
maganiami normy ISO 9001-2000, sta-
ły się podstawą rekomendacji do utrzy-
mania ważności certyfikatu jakości 
w Starostwie.

Stanisława Smorąg
Pełnomocnik ds. Zarządzania 

Systemu Jakością

Efektywni w doskonaleniu 
obsługi klienta 

Potwierdzone, osiągnięte efekty eko-
logiczne zaowocowały przyznaniem 
Starostwu Powiatowemu w Koninie ty-
tułu „Promotor Ekologii” w V Edycji 
Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Śro-
dowisku”  w 2003r.

Za kontynuowanie działalności pro-
ekologicznej w roku 2004, Jury VI Edycji 
Konkursu przedłużyło Starostwu Powiato-
wemu w Koninie prawo posługiwania się 
w 2005 roku znakiem „Promotor Ekolo-
gii”. Znalezienie się w gronie Laureatów 
drugi rok z rzędu było dużym osiągnię-
ciem.

W latach 2004 - 2005, urząd roz-
szerzył formy prowadzonej edukacji 
ekologicznej społeczeństwa, co przyczy-
niło się do przedłużenia znaku „Promo-
tor Ekologii” także i w VII edycji konkur-
su oraz przyznania Starostwu Powiatowe-
mu w Koninie  najwyższego wyróżnienia 
w Kategorii „Promotor Ekologii” - „Mece-
nasa Ekologii”.

Na Gali Laureatów Konkursu, któ-
ra odbyła się 3 lutego 2006r. w Warsza-
wie, Certyfikat dla konińskiego starostwa, 
z rąk Prezydenta RP odebrał Starosta Ste-
fan Dziamara.

Marta J. Bagrowska

znaczek
Mecenas
Ekologii

Kolejnym symbolem po-
twierdzającym wysoką jakość 
i gwarantującym pochodzenie 
produktów w Unii Europejskiej 

jest Chronione Oznaczenie Geograficzne. 
Nazwę produktu rolnego lub środka spo-

żywczego można zarejestrować i chronić jako 
Chronione Oznaczenie Geograficzne, gdy:

1. nazwa produktu wykorzystuje nazwę: 
regionu, konkretnego miejsca, a w wyjątko-
wych przypadkach kraju, gdzie dany wyrób 
jest produkowany; (np. Jambon d’Ardenne 
- Szynka z Ardeny);

2. produkt cieszy się nieposzlakowaną re-
putacją, posiada specyficzne cechy lub jakość 
wynikającą lub przypisywaną pochodzeniu 
geograficznemu. Właściwości produktu mogą 
mieć związek np. z występującym na tym ob-
szarze: klimatem, roślinnością, ukształtowa-
niem terenu lub wyjątkowością gleby.

O jakości produktu mogą decydować rów-
nież np. lokalne umiejętności, metody i trady-
cja wytwarzania (tzw. lokalne know-how).

3. istnieje związek pomiędzy produktem 
a obszarem, z którego ten produkt pochodzi. 
Wymaga się, aby co najmniej jeden z etapów 
całego procesu produkcyjnego tzn. wytwarza-
nie surowców, produkcja wyrobu lub przygo-
towanie do sprzedaży, odbywał się na obsza-
rze geograficznym, do którego odnosi się na-
zwa produktu.

Z wnioskiem o rejestrację nazwy produk-
tu rolnego lub środka spożywczego może wy-
stąpić grupa producentów. Jednak, jeżeli na 
danym obszarze tylko jedna osoba fizyczna 
lub prawna wytwarza rejestrowany produkt, 
to w takim przypadku, pojedynczy producent 
również może ubiegać się o rejestrację.

Procedura rejestracji nazwy Chronione-
go Oznaczenia Geograficznego przebiega tak 
samo jak w przypadku rejestracji Chronio-
nej Nazwy Pochodzenia, o której pisaliśmy w 
„Kurierze Powiatowym” nr 7/55. 

Przypomnijmy, że producenci zyskują do-
datkowo bezpłatną reklamę i promocję zna-
ków ze strony organizacji, które przy wyko-
rzystaniu środków unijnych będą prowadziły 
akcję propagującą ideę ochrony i rejestrowa-
nia nazw tych wyjątkowych produktów.

 
Wszystkich zainteresowanych uzyska-

niem takiego oznaczenia zapraszamy na 
stronę www.oryginalnoscpodochrona.pl lub 
www.minrol.gov.pl, gdzie można znaleźć 
szczegółowe informacje i skąd można po-
brać wnioski.

Ewelina Rapeła
opracowano na podstawie

materiałów zamieszczonych na stronie 
www.oryginalnoscpodochrona.pl 

Oryginalność pod ochroną
Wytwarzasz wyjątkowe produkty rolne lub spożywcze?
Chcesz chronić ich oryginalność w Polsce i na całym unijnym rynku?

Przyłącz się do europejskiego systemu rejestracji i ochrony nazw pro-
duktów. Zarejestruj swój wyjątkowy produkt! Zdobądź certyfikat!

http://www.oryginalnoscpodochrona.pl
http://www.minrol.gov.pl
http://www.oryginalnoscpodochrona.pl
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Wiadomości sportowe

20 stycznia w Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w Ślesinie odbyło się Seminarium 
dla Trenerów i Koordynatorów Spor-
tu Powiatu Konińskiego, organizowane 
przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

W spotkaniu wzięli udział: Tadeusz 
Tomaszewski Poseł na Sejm RP, pełnią-
cy także funkcję Przewodniczącego Wiel-
kopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu, 
Tadeusz Piotr Nowicki Przewodniczący 
Konińskiego Zrzeszenia LZS, Burmistrz 
Miasta i Gminy Golina,  władze powiatu 
w osobach Starosty Konińskiego Stefana 
Dziamary i Przewodniczącego Rady Po-
wiatu Piotra Matyby oraz burmistrzowie i 
wójtowie gmin powiatu konińskiego.

Seminarium stało się okazją do uho-
norowania działaczy sportowych -  trene-
rów i koordynatorów  z  naszego terenu.

Tytuł honorowy „Zasłużony dla po-
wiatu konińskiego”- odebrali z rąk Sta-

rosty Konińskiego i Przewodniczącego 
Rady Powiatu - Jolanta Okupna, koordy-
nator sportu w gminie Sompolno , Prezes 
KOZPN Zdzisław Cichy i Dyrektor Biura 
KOZPN Tomasz Majdziński. 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Konińskiego Piotr 
Matyba, Agnieszka Szcze-
paniak, nauczyciel SP Do-
brosłowo, Robert Iwińsk, 
koordynator sportu w gmi-
nie Golina i radny Powia-
tu Konińskiego Henryk 
Nowak zostali odznaczeni 
przez Przewodniczącego 
LZS, posła T. Tomaszew-
skiego  za „ Zasługi w Roz-
woju LZS Województwa 
Wielkopolskiego”. Od-
znaczenie to zostało tak-
że przyznane  pośmiertnie, 

wielkiemu propagatoro-
wi sportu, wójtowi Paw-
łowi Kurzowi.

P r z ewodn i c z ą cy 
Konińskiego Zrzesze-
nia LZS,  Tadeusz Piotr 
Nowicki wręczył także 
Złote i Srebrne Odzna-
ki Honorowe LZS. 

Złotą Odznaką uho-
norowani zostali: Staro-
sta Koniń-
ski Stefan 
Dz i ama -
ra, Jolan-
ta Knap-
k iewicz , 

nauczyciel z ZSE-U 
w Żychlinie, dzia-
łacz sportowy gminy 
Skulsk Jan Wadelski, 
koordynator sportu 
w gminie Stare Mia-
sto Paweł Gradecki 
i kierownik Refera-
tu Sportu w Urzędzie 
Gminy Kazimierz Bi-

skupi Janusz Konopczyński a wyróżnie-
nie w postaci Srebrnych Odznaczeń ode-
brały propagatorki sportu, nauczycielki: 
Sylwia Słowińska, Magdalena Plato, Lidia 
Wołowska , Dorota Nożewska -Podlas 
oraz Maria Magdalena Walczyńska.

W drugiej części seminarium, głos 
zabrali: Przewodniczący Wielkopolskie-

go Zrzeszenia LZS w Poznaniu, Tadeusz 
Tomaszewski,  starosta koniński Stefan 
Dziamara oraz Przewodniczący Koniń-
skiego Zrzeszenia LZS  Tadeusz  Nowic-
ki., którzy podsumowali miniony rok w 
sporcie oraz tegoroczne przedstawili za-
łożenia i plany 

Tomasz Piaseczny
z-ca naczelnika Wydziału Oświaty

Kultury, Sportu i Turystyki

Wiadomości sportowe 


