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Tradycje: miejsca i ludzie:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sompolnie

21 radnych, przy 2 g³osach
wstrzymuj¹cych siê udzieli³o abso-
lutorium Zarz¹dowi Powiatu Koniñ-
skiego z tytu³u wykonania bud¿e-
tu za 2004 rok. Pracê Zarz¹du za
ubieg³y rok oceniono bardzo wy-
soko, g³ównie z powodu wykona-
nia planowanych zadañ w 101%
i wygospodarowania nadwy¿ki bu-
d¿etowej w kwocie ponad 2.700
000 z³. Uzyskana nadwy¿ka prze-
znaczona zostanie m.in. na inwe-
stycje drogowe i oœwiatowe.

Wa¿nym momentem pod-
sumowuj¹cym rok pracy Za-
rz¹du jest sesja absolutoryjna,
podczas której Rada Powiatu
dokonuje oceny wykorzystania
œrodków bud¿etowych i ustala
czy gospodarka finansowa by³a
oszczêdna i rzetelna, a wydat-
ki celowe.

Na ostatniej sesji, Rada Po-
wiatu przyjê³a sprawozdanie
z pracy Zarz¹du i oceni³a po-
zytywnie wyniki realizacji pla-
nu finansowego powiatu
w roku 2004.

Dobra ocena pracy Zarz¹du, to powód
do satysfakcji dla kierownictwa urzêdu
oraz potwierdzenie prawid³owego funkcjo-
nowania Starostwa.

W dniu 28 kwietnia, Rada Powiatu Koniñskiego przyjê³a jednog³oœnie Uchwa³ê
w sprawie przyjêcia stanowiska dotycz¹cego sytuacji w kompleksie paliwowo -
energetycznym.

„Rada Powiatu Koniñskiego wyra¿a g³ê-
bokie zaniepokojenie sytuacj¹ w Zespole
Elektrowni P¹tnów-Adamów-Konin i Kopal-
ni Wêgla Brunatnego Konin, która stwarza
istotne zagro¿enie dla przysz³oœci spo³eczeñ-
stwa powiatu koniñskiego.

Rada stwierdza, ¿e trwaj¹cy od wielu
miesiêcy brak porozumienia pomiêdzy w³a-
œcicielami ZE PAK SA w sprawie realizacji
umowy prywatyzacyjnej, czyni coraz bardziej
realnym ograniczenie dzia³alnoœci produk-
cyjnej w obydwu przedsiêbiorstwach. Kon-
sekwencj¹ mo¿e byæ skokowy wzrost po-
ziomu bezrobocia i faktyczna marginalizacja
spo³eczno – gospodarcza mikroregionu ko-
niñskiego.

Stanowisko Rady Powiatu Koniñskiego w sprawie
sytuacji w przedsiêbiorstwach kompleksu paliwowo-
energetycznego.

Radni w trosce o przysz³oœæ Regionu

Absolutorium dla Zarz¹du Powiatu Koniñskiego

I choæ absolutorium udzielone zosta³o
Zarz¹dowi, któremu przewodniczy³a pani
El¿bieta Streker- Dembiñska, czuje siê nie
mniej usatysfakcjonowany efektami jego
pracy, bowiem uczestnicz¹c w pracach

Rady Powiatu jako jej wiceprzewodnicz¹-
cy, bra³em aktywny udzia³ we wszystkich
procesach decyzyjnych podejmowanych
w tym czasie.

Chcia³bym podziêkowaæ radnym, któ-
rzy ponad podzia³ami politycznymi doko-
nali obiektywnej i rzetelnej oceny pracy za-
rz¹du za rok ubieg³y. Œwiadczy to o wyso-
kiej kulturze politycznej Rady i dobrze ro-
kuje na przysz³oœæ.

Stefan Dziamara
Starosta Koniñski

W tej sytuacji Rada Powiatu Koniñskie-
go zwraca siê do wszystkich zain-
teresowanych stron, w tym przede
wszystkim Ministra Skarbu Pañ-
stwa, Zarz¹du Spó³ki ELEKTRIM
oraz Zarz¹dów ZE PAK SA i KWB
Konin SA o podjêciu pilnych kro-
ków na rzecz uregulowania stanu
kryzysowego.

Bêd¹c reprezentantem spo-
³ecznoœci lokalnej Rada Powiatu
Koniñskiego oczekuje pilnej i rze-
telnej informacji zarówno od Mi-
nistra Skarbu Pañstwa, jak i inwe-
stora strategicznego na temat aktualnego sta-
nu negocjacji w sprawie mo¿liwych kierun-

ków rozwi¹zania sytuacji kryzysowej.
Deklarujemy jednoczeœnie udzia³ przedsta-
wicieli samorz¹du powiatowego w przygo-
towaniu sposobu rozwi¹zania problemu na
miarê swoich kompetencji i mo¿liwoœci”.

Rada Powiatu Koniñskiego
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Powiat za granic¹

By³o to ju¿ drugie spotkanie zorganizowane w ramach realizacji
porozumienia „Rural Twinning”. Ide¹ porozumienia, podpisanego
12 wrzeœnia 2004r. przez przedstawicieli 10 krajów Unii Europej-
skiej, jest stworzenie sieci wspó³pracy miêdzy krajami europejskimi
s³u¿¹cej realizowaniu wspólnych projektów w zakresie promocji tu-
rystyki wiejskiej i rozwoju spo³ecznoœci lokalnych.

Organizator Fundacja Pianura Bresciana zaprosi³a do udzia³u
w konferencji - obok dotychczasowych partnerów - równie¿ przed-
stawicieli Finlandii, Danii, Holandii i Litwy.

Uczestnicy konferencji zaprezentowali swoje doœwiadczenia zwi¹-
zane z wp³ywem tradycyjnego rzemios³a na rozwój lokalny i po-
dzielili siê wiedz¹ o tym, jak promuj¹ swoje najbli¿sze otoczenie
wykorzystuj¹c do tego celu osi¹gniêcia lokalnych rzemieœlników.

Konferencji towarzyszy³a wystawa „Mestieranda”, w trakcie któ-
rej artyœci - rzemieœlnicy mogli, nie tylko zaprezentowaæ swoje pra-
ce, ale równie¿ przedstawiæ etapy ich powstawania.

Barwne i ró¿norodne stoiska prezentowa³y kulturê i obyczaje 14
krajów europejskich: Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpa-
nii, Holandii, Litwy, Polski, Portugalii, Szkocji, Szwecji, Wêgier i W³och.

W programie imprezy nie zabrak³o tak¿e dodatkowych atrakcji:
spektakli teatru lalkowego, pokazów sztukmistrzów oraz lokalnych
zespo³ów tanecznych. Niezapomniane wra¿enia pozostawi³ wystêp
taneczny w wykonaniu... konia, który z niezwyk³ym wdziêkiem po-
rusza³ siê w rytm muzyki hiszpañskiej.
   Powiat koniñski reprezentowany by³ przez Ewelinê Rape³a - pra-
cownika Wydzia³u Promocji i Informacji oraz Kazimierza Konieczyñ-
skiego - rzeŸbiarza - amatora z Kramska.
   Pan Konieczyñski zaprezentowa³ we W³oszech rzeŸby o tematyce
sakralnej (p³askorzeŸby „Matka Boska Czêstochowska” i „Œwiêta Ro-

dzina”), ludowej („Kobieta z kierzynk¹”, „Janko Muzykant”, „Gospo-
dyni domowa”) oraz rzeŸbê reprezentuj¹c¹ sztukê abstrakcyjn¹ za-
tytu³owan¹ „Tragizm”.

   Ulubionym materia³em rzeŸbiarza jest drzewo lipy, które nastêp-
nie podlega procesom barwienia. Twórczej inspiracji poszukuje
w literaturze i otaczaj¹cym go œwiecie. Wiêkszoœæ jego prac poprze-
dza szkic b¹dŸ rysunek. Kolejn¹ fascynacj¹ pana Kazimierza jest
renowacja antyków (mebli i urz¹dzeñ drewnianych).
   Mi³o nam poinformowaæ, ¿e prace polskiego rzeŸbiarza cieszy³y
siê du¿ym zainteresowaniem zarówno wœród pozosta³ych artystów,
jak i licznie zwiedzaj¹cych wystawê. Z niemniejszym zaciekawie-
niem spotka³y siê tak¿e informacje udzielane przez pana Kazimierza
o etapach powstawania poszczególnych dzie³.

Ewelina Rape³a
Wydzia³ Promocji i Informacji

Spotkanie w Cigole
W dniach 14-15 maja, we w³oskiej miejscowoœci Cigole, odby³a siê miêdzynarodowa konferencja nt „Kultura i historia

tradycyjnych rzemios³ a rozwój lokalny”. Podró¿ i pobyt uczestników konferencji sfinansowany zosta³ ze œrodków Komi-
sji Europejskiej.



Biuletyn Powiatu Koniñskiego

3
Rolnik Koniñski

Celem „Pilota¿owego Programu Li-
der +” jest pobudzenie aktywnoœci œro-
dowisk lokalnych i ich zaanga¿owania w
tworzenie oraz realizacjê lokalnych strate-
gii rozwoju obszarów wiejskich – tworze-
nie Zintegrowanych Strategii Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, budowanie Lokalnych
Grup Dzia³ania oraz podejmowania przez
nie dzia³añ na rzecz rozwoju i promocji
regionu.

Program  wdra¿any jest
w ramach dwóch schematów.
Schemat I - tworzenie lokalnych

partnerstw publiczno – prywatnych (Lo-
kalnych Grup Dzia³ania) oraz dokona-
nie z inicjatywy œrodowisk lokalnych,
analizy mo¿liwoœci rozwojowych tere-
nów wiejskich i opracowanie na tej pod-
stawie Zintegrowanych Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich. W ramach Sche-
matu I realizowane s¹ dzia³ania szkole-
niowe, informacyjne oraz doradcze
wspieraj¹ce anga¿owanie mieszkañców
obszarów wiejskich w proces przygoto-
wania koncepcji rozwoju terenów wiej-
skich i tworzenia partnerstw publiczno
– prywatnych.

Schemat II polega na wdra¿aniu
przez Lokalne Grupy Dzia³ania (posia-
daj¹ce odpowiednie doœwiadczenie i po-
tencja³ administracyjny niezbêdny do za-
rz¹dzania œrodkami publicznymi) pla-
nów dotycz¹cych realizacji strategii, obej-
muj¹cych promocjê obszarów wiejskich
i budowanie wspó³pracy partnerów lo-
kalnych. Schemat II zapewnia realizacjê
kompleksowych projektów o charakte-
rze wielosektorowym, uwzglêdniaj¹cych
w szczególnoœci rozwój turystyki, ochro-
nê oraz promocjê œrodowiska natural-
nego, krajobrazu i zasobów historyczno
– kulturowych, popularyzacjê i rozwój
produkcji wyrobów regionalnych oraz
dzia³ania szkoleniowe.

Zintegrowane Strategie Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, przygotowane z ini-
cjatywy œrodowisk lokalnych w ramach
Schematu I i wdra¿ane w ramach Sche-
matu II, okreœlaæ bêd¹ kierunki rozwoju
objêtych nimi obszarów. Strategie te po-
winny uwzglêdniaæ, co najmniej jedno
z nastêpuj¹cych zagadnieñ:
• zastosowanie nowych rozwi¹zañ

i nowych technologii w celu pod-
niesienia konkurencyjnoœci produk-

tów i us³ug z terenów wiejskich,
• poprawê jakoœci ¿ycia na terenach

wiejskich,
• podnoszenie wartoœci lokalnych pro-

duktów zw³aszcza przez u³atwienie
ma³ym jednostkom produkcyjnym
dostêpu do rynku dziêki wspólnym
dzia³aniom,

• wykorzystanie zasobów naturalnych
i kulturowych.
Wszelkie us³ugi na rzecz beneficjen-

tów ostatecznych, w szczególnoœci szko-
leniowe i doradcze, bêd¹ œwiadczone
bezp³atnie.

Schemat I i II wdra¿ane s¹ oddziel-
nie. Sk³adanie wniosków na Schemat I
ju¿ siê zakoñczy³o.W najbli¿szym cza-
sie bêdzie mo¿na sk³adaæ wnioski i  pro-
jekty na Schemat II.

W dzia³aniu „Pilota¿owy Program Li-
der +” przewiduje siê dokonywanie p³at-
noœci etapowo, przy czym jeden wnio-
sek o p³atnoœæ nie mo¿e opiewaæ na
kwotê mniejsz¹ ni¿ 50 tysiêcy z³ w Sche-
macie I  i 150 tysiêcy  z³ w Schemacie II.

P³atnoœci w ramach dzia³ania do-
konywane bêd¹ na terenie ca³ej Pol-
ski, stosownie do harmonogramu
przewidzianego dla danego projek-
tu, nie póŸniej jednak ni¿ do koñca
2008 roku.

Pomoc dla Lokalnych Grup
Dzia³ania mo¿e byæ przyznana,
je¿eli spe³nione s¹ nastêpuj¹ce
warunki:

1. fundacja, stowarzyszenie lub zwi¹-
zek stowarzyszeñ spe³niaj¹ kryteria
Lokalnych Grup Dzia³ania, tj.:
a) jego statusowym celem jest dzia-

³anie na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich,

b) sk³ad zarz¹du w co najmniej 50%
stanowi¹ partnerzy spo³eczni i go-
spodarczy.

2. projekt realizowany jest na obszarze
gmin wiejskich lub miejsko – wiej-
skich, dla których opracowana zo-
sta³a Zintegrowana Strategia Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich,

3. obszar na którym realizowany jest
projekt, liczy co najmniej 10 000
i nie wiêcej ni¿ 100 000 mieszkañców,

4. granice obszaru, na którym realizo-
wany jest projekt, s¹ zgodne z po-
dzia³em administracyjnym na pozio-

mie gminy,
5. obszar realizacji projektu zosta³ okre-

œlony z uwzglêdnieniem warunków
naturalnych (geograficznych, przy-
rodniczych), ekonomicznych, kultu-
rowych lub historycznych,

6. Zintegrowana Strategia Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, opracowana przez
Lokaln¹ Grupê Dzia³ania, odpowia-
da wymogom formalnym i jest zgod-
na z przyjêt¹ przez gminê strategiê
rozwoju lub planem zagospodarowa-
nia przestrzennego,

7. dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji
wy³¹cznie jednego projektu na tym
samym terenie,

8. obszar dzia³ania Lokalnej Grupy
Dzia³ania odpowiada obszarowi re-
alizacji projektu,

9. Lokalna Grupa Dzia³ania realizuj¹ca
projekt w ramach Schematu II nie
mo¿e realizowaæ innych projektów
finansowanych ze œrodków fundu-
szy strukturalnych,

10. projekt wspó³finansowany w ra-
mach dzia³ania nie mo¿e byæ reali-
zowany z udzia³em innych œrodków
publicznych przyznanych benefi-
cjentowi w zwi¹zku z realizacj¹ tego
projektu.

Pomoc udzielana jest w formie
refundacji (zwrotu)
poniesionych przez beneficjenta
pomocy kosztów
kwalifikowanych projektu.
Maksymalny poziom pomocy finan-

sowej wynosi 100% kosztów kwalifiko-
wanych.

Maksymalna wysokoœæ pomocy przy
realizacji strategii w ramach II schematu
wynosi – 750 tys. z³.

Wszelkie sprawy formalne zwi¹za-
ne z obs³ug¹ dzia³ania Programu Li-
der + prowadzone jest przez Fundacjê
Programów Pomocy dla Rolnictwa
(FAPA).

Wniosek o dofinansowanie realiza-
cji projektu nale¿y przygotowaæ wype³-
niaj¹c formularz w wersji elektronicznej.
Formularz mo¿na pobraæ ze strony in-
ternetowej www.minrol.gov.pl  lub stro-
ny internetowej Fundacji Programów
Pomocy dla Rolnictwa www.fapa.org.pl.
Jest on tak¿e rozpowszechniony za po-
œrednictwem publicznych s³u¿b doradz-
twa rolniczego.

Bo¿ena Frankowska
Biuro Rolnictwa i Leœnictwa

v „ Pilota¿owy Program Lider +”
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Rolnik Koniñski

v rejonowy etap Konkursu

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” rozstrzygniêty
W miesi¹cu maju zosta³ rozstrzygniêty na szczeblu regionalnym Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rol-

ne”.  Mi³o nam poinformowaæ, ¿e z terenu powiatu koniñskiego zosta³o wyró¿nione gospodarstwo rolne Pañstwa Doroty i
Piotra Mizernych zamieszka³ych w  miejscowoœci Nowy Czarnków,  gmina Kramsk.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochro-
ny zdrowia i ¿ycia w gospodarstwach rolnych,
oraz wy³onienie gospodarstw maj¹cych osi¹gniê-
cia w ich wdra¿aniu tych zasad. Podstaw¹ oce-
ny gospodarstwa jest miêdzy innymi:
- ³ad i porz¹dek w obrêbie podwórza, za-

budowañ i stanowisk pracy,
- stan budynków inwentarskich i gospo-

darskich,

- wyposa¿enie maszyn i urz¹dzeñ u¿ywa-
nych w gospodarstwie,

- warunki obs³ugi i bytowania zwierz¹t go-
spodarskich,

- stosowanie, stan i jakoœæ œrodków ochro-
ny osobistej,
O tym jak wa¿ne jest zapewnienie bez-

pieczeñstwa w gospodarstwie rolnym na
pewno nikogo nie trzeba przekonywaæ.

Warto jest zatem do³o¿yæ wszelkich starañ,
aby stworzyæ w³aœciwe warunki mieszkania
i pracy dla siebie i swojej rodziny. W jakim
stopniu Wasze gospodarstwo spe³nia warunki
bezpieczeñstwa przekonacie siê Pañstwo m.in.
bior¹c udzia³ w kolejnych edycjach konkursu
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, do cze-
go serdecznie zachêcamy.

Bo¿ena Frankowska
Biuro Rolnictwa i Leœnictwa

30 maja mija termin zg³oszenia kandydatur do tegorocznej edycji Konkursu „Po-
wiatowy Rolnik Roku”.

Celem Konkursu jest wy³onienie i promocja najbardziej przedsiêbiorczych rol-
ników powiatu koniñskiego oraz poprawa wizerunku rolnictwa w aspekcie jego
konkurencyjnoœci wobec produkcji rolniczej pochodz¹cej z importu.

v Konkurs
„Powiatowy Rolnik Roku ’2005”

Zgodnie z Regulaminem, poza otrzymaniem tytu³u „Powiatowego Rolnika Roku” oraz statuetki
„¯niwiarza”, laureaci Konkursu podlegaj¹ zg³oszeniu do „Wielkopolskiego Rolnika Roku”.

Wszystkich uprawnionych do zg³aszania kandydatów informujemy, ¿e deklaracje uczestnic-
twa i ankiety konkursowe mo¿na pobraæ w urzêdach gmin naszego powiatu oraz w biurze
Oœrodka Doradztwa Rolniczego (ODR), przy ul. Hurtowej 1. Obs³ugê konkursu prowadzi Biuro
Rolnictwa i Leœnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie, przy ul. Hurtowej 1, tel. 243-02-40.

Bo¿ena Frankowska
Biuro Rolnictwa i Leœnictwa

ARiMR informuje,
¿e na dzieñ 13 maja 2005r., do powiatowego biura Agencji w Koninie wp³ynê³o 11.000 wniosków o dop³aty bezpoœrednie, co
stanowi niespe³na  90% iloœci wniosków z³o¿onych w roku ubieg³ym. W innych powiatach z Regionu Wielkopolski statystyki
kszta³tuj¹ siê na podobnym poziomie.

Anna Botor
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Koninie
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Dane teleadresowe instytucji rolniczych z siedzib¹ w Koninie:

Biuro Rolnictwa i Leœnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie
62 - 510 Konin, ul. Hurtowa 1, tel. 2430240, 2430242

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
62 - 510 Konin, ul. Hurtowa 1, tel. 2437070 lub 2457120,

Wielkopolska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe w Koninie
 62-510 Konin, ul. Hurtowa1, tel. 2438534

Powiatowe Biuro Oddzia³u Zamiejscowego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Koninie
62-510 Konin, ul. Hurtowa 1, tel. 2438557,

Delegatura Zamiejscowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa w Koninie
62 - 510 Konin, ul. Wojska Polskiego 23, tel. 242-91-53,

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
62-510 Konin, ul. Koœciuszki 35/37, tel. 2429573

• G³ówny Urz¹d Statystyczny poda³, ¿e
ceny gruntów ornych w transakcjach miê-
dzy rolnikami wzros³y œrednio o 18,3%
w ubieg³ym roku. W czwartym kwartale 1
hektar kosztowa³ œrednio 6810z³. Podskoczy³y
równie¿ ceny gruntów oferowanych przez
Skarb Pañstwa o czym „Gazeta Prawna” pi-
sa³a 4 maja. Najszybciej dro¿ej¹ grunty s³a-
be, piaszczyste. W IV kwartale 2004r. 1 ha
takiej ziemi kosztowa³ œrednio 4245z³., czyli
o 21,4% wiêcej ni¿ rok wczeœniej. Dzieje siê
tak dlatego, ¿e takie grunty s¹ traktowane
jako inwestycja, która przyniesie du¿y zysk
po ich mo¿liwym odrolnieniu. Jeden hektar
ziemi œredniej jakoœci podro¿a³ o 16% do
6729z³., a 1 hektar dobrych gruntów (tzw.
pszenno-buraczanych) do 9457z³. (o 18,8%).
Najdro¿sze grunty by³y w ubieg³ym roku
w województwie œl¹skim - œrednio 9493 z³.
za 1ha, w wielkopolskim - 9011 z³. i w ku-
jawsko-pomorskim - 8313z³. Dobre grunty
najwy¿ej wyceniono w województwie wiel-
kopolskim - 12.593z³. za 1ha i œl¹skim -
12.143z³. W województwie mazowieckim
kosztowa³y one 11.140z³. za 1 hektar.

Ogó³em w 2004 r. obroty ziemi¹ zmala-
³y, poniewa¿ przy bardzo du¿ym popycie
wystêpowa³a ma³a jej poda¿. Liczba aktów
notarialnych dotycz¹cych sprzeda¿y nieru-
chomoœci rolnych obni¿y³a siê o 9,4% i wy-
nosi³a 76 tys. Spadek w obrocie prywatnym
wyniós³ 14%. Pomimo wzrostu cen ziemia
w Polsce jest nada³ od kilku do kilkunastu
razy tañsza ni¿ w „starych” krajach Unii
Europejskiej.

Gazeta Prawna nr 94 (16.05.2005 r.)

• Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci³
siê do S¹du Najwy¿szego z pytaniem,
czy umowê przekazania gospodarstwa rol-
nego, bêd¹c¹ podstaw¹ do otrzymania
emerytury rolniczej, nale¿y traktowaæ jako

v ...z prasy ogólnopolskiej:

umowê darowizny. Powodem tego pytania
s¹ rozbie¿noœci w orzecznictwie S¹du Naj-
wy¿szego dotycz¹cego oceny charakteru
prawnego umowy o przekazanie gospodar-
stwa rolnego nastêpcy pozostaj¹cemu
w momencie zawierania umowy we wspól-
noœci maj¹tkowej ze wspó³ma³¿onkiem.
W uchwale z 15 listopada 1989 r. SN uzna³,
¿e umowa przekazania gospodarstwa rol-
nego nastêpcy jest umow¹ prawa cywilne-
go wykazuj¹c¹ cechy upodabniaj¹ce j¹ do
darowizny. W konsekwencji gospodarstwo
rolne staje siê z mocy prawa odrêbn¹ w³a-
snoœci¹. Przeciwieñstwem tej tezy jest wy-
rok z paŸdziernika 2001 r., w którym SN
stwierdzi³, ¿e umowa o przekazanie gospo-
darstwa rolnego jest cywilnoprawn¹ poza-
kodeksow¹ umow¹ nazwan¹ o swoistym
charakterze, a jej celem nie jest obdarowa-
nie nastêpcy, lecz uzyskanie œwiadczenia
od pañstwa. Tym samym gospodarstwo rol-
ne w razie przekazania go umow¹ nastêp-
cy pozostaj¹cemu we wspólnoœci ma³¿eñ-
skiej, wchodzi w sk³ad maj¹tku wspólnego
ma³¿onków.

Gazeta Prawna nr 93 (13-15.05.2005 r.)

• Dop³aty bezpoœrednie, fundusze unijne
oraz rosn¹cy popyt na produkty rolne spra-
wi³y, ¿e ceny nieruchomoœci rolnych
znacznie wzros³y. Przeciêtna cena 1 ha
gruntów rolnych sprzedanych przez Agen-
cjê Nieruchomoœci Rolnych wynosi³a w roku
1996 1874 z³, w 2003 r. - 3736 z³, a w III
kwartale 2004 r. - 4537 z³. Najdro¿sze grun-
ty rolne znajduj¹ siê na Œl¹sku, gdzie 1 ha
kosztuje 8,7 tys. z³. i na OpolszczyŸnie - 6,95
tys. z³. W Ma³opolsce cena ziemi wynosi 6,8
tys. z³/ha, a w Wielkopolsce - 6,75 tys z³.
Ziemi rolnej wysokiej klasy jest obecnie
w Polsce na sprzeda¿ niewiele. Najwiêcej -
na Warmii i Mazurach oraz w wojewódz-

twie zachodniopomorskim. Trudniej o zie-
miê jest w Wielkopolsce i na Mazowszu. Pro-
gnozuje siê, ¿e œrednia cena 1 ha wyniesie
w 2005 r. 4,8 tys. z³. Powy¿sze ceny odnosz¹
siê do nieruchomoœci rolnych sprzedawa-
nych przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych.
W przypadku zakupu ziemi od rolnika ceny
mog¹ byæ wy¿sze.

Gazeta Prawna nr 86 (04.05.2005 r.)

• Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa szacuje, ¿e w tym
roku zostanie z³o¿onych ponad 1,5 mln
wniosków o dop³aty bezpoœrednie.

Choæ termin ich sk³adania up³yn¹³
z dniem 15 maja br., biura Agencji bêd¹
przyjmowa³y wnioski jeszcze do 9 czerwca,
ale za ka¿dy dzieñ zw³oki bêdzie odlicza-
ny 1% dop³aty.

O p³atnoœci bezpoœrednie mog¹ ubiegaæ
siê producenci rolni, posiadaj¹cy gospodar-
stwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha,
przy czy dzia³ki wchodz¹ce w jego sk³ad nie
mog¹ byæ mniejsze ni¿ 0,1 ha i musz¹ byæ
utrzymane w dobrej kulturze rolnej. P³at-
noœci przys³uguj¹ te¿ osobom w³adaj¹cym
gruntami rolnymi z tytu³u dzier¿awy, u¿yt-
kowania i u¿yczenia; o dop³atê do danego
gruntu mo¿e ubiegaæ siê jednak tylko jeden
wnioskodawca.

Gazeta Prawna nr 83 (28.04.2005 r.)

• „Rzeczpospolita” z dnia 27 kwiet-
nia br. (nr 98) opublikowa³a artyku³
omawiaj¹cy rz¹dowy raport podsumo-
wuj¹cy pierwszy rok cz³onkostwa Pol-
ski w Unii Europejskiej.

Z raportu wynika m.in., ¿e przyst¹pie-
nie do Unii wp³ynê³o na silniejsz¹ pozycjê
miêdzynarodow¹ naszego kraju, lepsz¹ sy-
tuacjê gospodarcz¹ oraz szybk¹ poprawê
sytuacji na wsi.
„Rzeczpospolita” nr 98 (27 kwietnia 2005 r.)

materia³ opracowa³a Marta J. Bagrowska
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Spotkania otwarte

W dniach 18-20 kwietnia br., Oœro-
dek Kopalni Wêgla Brunatnego „Gwa-
rek” w Œlesinie goœci³ uczestników se-
minarium nt. „Nadzór nad gospodark¹
leœn¹ w lasach nie stanowi¹cych w³a-
snoœci Skarbu Pañstwa”.

Ju¿ po raz kolejny, z inicjatywy Biura
Rolnictwa i Leœnictwa Starostwa Po-
wiatowego w Koninie, spotkanie zor-
ganizowano w naszym powiecie.

Spotkania otwarte:
v Lasy - temat wci¹¿ aktualny

3 dniowe spotkanie poœwiêcono
nastêpuj¹cym sprawom: organizacja
i koszty nadzoru nad lasami prywat-
nymi na przyk³adzie Powiatu Koniñ-
skiego, podstawy prawne nadzoru, za-
lesienia gruntów porolnych w planach

zagospodarowania przestrzennego
i wprowadzania granicy rolno – leœnej,
obowi¹zuj¹ce przepisy odnosz¹ce siê
do lasów niepañstwowych oraz pla-

W tym roku, do Œlesina przyjecha³o 25 osób: specjaliœci z Mini-
sterstwa Œrodowiska (Departament Leœnictwa Instytutu Badaw-
czego Leœnictwa w Warszawie) przedstawiciele starostw z woje-
wództw: Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego, a tak¿e pra-
cownicy zajmuj¹cy siê sprawowaniem nadzoru nad gospodark¹
leœn¹ w lasach nie stanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa z 3
gmin powiatu koniñskiego.

W ostatnim dniu na wyjeŸdzie terenowym uczestnicy Semina-
rium mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê ze sposobami rekultywacji
gruntów na terenach poprzemys³owych, z zalesieniami za³o¿o-
nymi ze œrodków pochodz¹cych z Funduszu Leœnego.

nowanych kierunków zmian w tym za-
kresie w Unii Europejskiej na lata 2007
– 2013  a tak¿e zrzeszeñ w³aœcicieli
lasów prywatnych i ich roli w pozy-
skiwaniu funduszy. Omówiono rów-
nie¿ temat sprawowania nadzoru nad
lasami prywatnymi (obecnie wiêk-
szoœæ starostw czêœæ zadañ dotycz¹-
cych nadzoru przekazuje nadleœnic-
twom). Szczególn¹ uwagê w dysku-
sjach zwrócono na problemy przebu-
dowy drzewostanów za³o¿onych na

gruntach porolnych oraz dewastacji
i zaœmiecania lasów.

Marek Niezabitowski
Biuro Rolnictwa i Leœnictwa

v Na ratunek
jeziorom...

Z inicjatywy Starosty Koniñ-
skiego, 26 kwietnia o godzinie
13.00 podpisane zosta³o nowe „Po-
rozumienie na rzecz ochrony ko-
niñskich jezior”.

Podczas spotkania okreœlono spo-
sób realizacji Porozumienia oraz za-
sady jego finansowania. W zwi¹zku
z wysokimi kosztami utrzymania sta-
nu wody w koniñskich jeziorach na
ustalonym poziomie, sygnatariusze:
Starostwo Powiatowe w Koninie,
Urz¹d Miasta Konina i KWB-KONIN
zadeklarowa³y po 20.000 z³., a Gmina
Œlesin - 10.000z³. z przeznaczeniem
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wydatkowania zgromadzonych œrod-
ków na realizacjê zadania okreœlone-
go w Porozumieniu. Ponadto, w ter-
minie do dnia 31 lipca br., Regionalny
Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu zobowi¹za³ siê przedstawiæ wstêp-
ne wyliczenie rocznych kosztów utrzy-
mania wód na wymaganym poziomie
w formie harmonogramu rzeczowo –
finansowego przedsiêwziêcia.

Strony ustali³y tak¿e, ¿e w okre-
sach kwartalnych dokonywaæ bêd¹
wspólnie analizy efektów dzia³añ
podjêtych w ramach Porozumienia.

10 maja odby³o siê kolejne
spotkanie Sygnatariuszy Porozu-
mienia, tym razem w poszerzo-
nym sk³adzie.

Na zaproszenie Starosty Koniñ-
skiego, do urz¹du przybyli: Ewa Hof-
fmann- Wiceprezes Zarz¹du Woje-
wódzkiego  Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu, prof. dr hab. Bogus³aw Zda-
nowski - Dyrektor Instytutu Rybac-
twa Œródl¹dowego w Olsztynie, Ar-
kadiusz Michalski - G³ówny In¿ynier
Ochrony Œrodowiska  KWB Konin,
Maciej Kabata - Dyrektor Ochrony
Œrodowiska ZE PAK SA, Witold Ka-
miñski Kierownik Dzia³u Utrzymania
Wód i Urz¹dzeñ Wodnych Regional-
ny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu, Marian Tuszyñski z RZGW
Poznañ Kierownik Nadzoru Wodne-
go w Koninie, Antoni £akomiak Pre-
zes Gospodarstwa Rybackiego Go-
s³awice Sp. z o.o., Jerzy Fija³kowski
Radny Powiatu Koniñskiego, Konrad
Zawal reprezentant spo³ecznoœci lo-
kalnej.

Celem spotkania by³o podjêcie
wspólnych dzia³añ zmierzaj¹cych do
opracowania strategii ochrony jezior
koniñskich, która pozwoli³aby zapo-
biec dalszej ich degradacji.

Dotychczasowe przedsiêwziêcia
na rzecz utrzymywania odpowied-
niego poziomu wody (wykorzysty-
wanie zasobów naturalnych zlewni
jezior oraz przerzuty wody) nie wy-
eliminowa³y ca³kowicie problemu
„uciekania” wody z jezior. W zwi¹z-
ku z tym, uczestnicy spotkania wy-
razili opiniê, ¿e punktem wyjœcia dla
dalszych dzia³añ jest opracowanie
strategii ochrony jezior koniñskich
uwzglêdniaj¹cej miejscowy bilans
wodny.

Bilans hydrologiczny oparty bê-
dzie na szczegó³owej analizie pro-
cesów hydrologicznych w zlewni je-
zior, wynikaj¹cej z obserwacji i sys-
tematycznych pomiarów, z uwzglêd-

nieniem specyf iki
akwenów. Przygoto-
wany przez grupê
niezale¿nych eksper-
tów, bêdzie wi¹¿¹cy
dla wszystkich sy-
gnatariuszy Porozu-
mienia.
Poniewa¿ problem
deficytu wód dotyczy
ca³ego Regionu Wiel-
kopolskiego, Ewa
Hoffmann Wicepre-
zes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospo-

darki Wodnej w Poznaniu zobowi¹-
za³a siê podj¹æ starania w sprawie
opracowania strategi i  ochrony
wszystkich akwenów wielkopolskich,
która powsta³aby w oparciu o spo-
rz¹dzony bilans wodny jezior wiel-
kopolskich. W przypadku braku mo¿-
liwoœci stworzenia ogólnej „ Strategii
gospodarowania wod¹” dla ca³ego
Regionu, pani Prezes zadeklarowa³a
pomoc finansow¹ dla opracowania
strategii ochrony jezior koniñskich.
Pani Hoffmann zobowi¹za³a siê tak-
¿e przedstawiæ problem naszych
akwenów w Ministerstwie Œrodowi-
ska i w Narodowym Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
aby uzyskaæ dodatkowe wsparcie fi-
nansowe dla tego przedsiêwziêcia.

Najbli¿sze spotkanie, planowane
na trzeci¹ dekadê czerwca, poœwiê-
cone zostanie ustaleniom w zakre-
sie finansowania strategii ochrony
jezior koniñskich, a tak¿e omówie-
niu projektów strategii zapropono-
wanych przez ka¿dy z uczestnicz¹-
cych podmiotów z osobna.

Marta J. Bagrowska

Inwestycje
oœwiatowe

28 kwietnia br., na XXVIII sesji, Rada
Powiatu Koniñskiego podjê³a uchwa³ê
w sprawie  zaci¹gniêcia kredytu d³ugo-
terminowego na sfinansowanie wydat-
ków zwi¹zanych z budow¹ sali gimna-
stycznej przy Zespole Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Kleczewie.

W projekcie uchwa³y Rady dotycz¹-
cej dokonania zmian w bud¿ecie Po-
wiatu, zaplanowano wydatki w kwo-
cie 1.220.000 z³ na tê inwestycjê oœwia-
tow¹, z czego 845.000 z³, stanowi wy-
datek nie znajduj¹cy pokrycia w pla-
nowanych dochodach bud¿etu. �ró-
d³em pokrycia deficytu bud¿etu bêdzie
wiêc d³ugoterminowy kredyt bankowy.

Marta J. Bagrowska

Tradycje:
miejsca i ludzie

Utworzony w 2002 r. Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych stopniowo posze-
rza swoj¹ ofertê edukacyjn¹ wychodz¹c
naprzeciw oczekiwaniom m³odzie¿y.
Obecnie w sk³ad Zespo³u wchodzi piêæ
typów szkó³: liceum ogólnokszta³c¹ce,
liceum profilowane, technikum, tech-
nikum uzupe³niaj¹ce oraz zasadnicza
szko³a zawodowa. Dum¹ szko³y jest no-
woczesna pracownia do zajêæ praktycz-
nych, w której kszta³ci siê m³odzie¿
w zawodzie kucharz ma³ej gastronomii.
Sukcesem jest uruchomienie dwa lata
temu technikum ekonomicznego.

Uczennica II klasy technikum - Urszu-
la Strzelecka, zdoby³a w kwietniu br. I miej-
sce w Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy
Konsumenckiej w nagrodê otrzymuj¹c ze-
staw komputerowy oraz indeks do Pañ-
stwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Ko-
ninie na kierunek Zarz¹dzanie i Marketing.

ZSP w Sompolnie to szko³a nowocze-
sna, w ci¹gu ostatnich 5 lat w placówce
zrealizowano szereg przedsiêwziêæ, które
zmierza³y do poprawy stanu bazy dydak-
tycznej. Przeprowadzono termorenowacjê
budynku g³ównego i sali gimnastycznej,
zmodernizowano toalety, zainstalowano
now¹ kot³owniê olejow¹ CO.
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ZSP mo¿e pochwaliæ siê te¿ wieloma inicjatywami, które
na sta³e wpisa³y siê w tradycjê  Szko³y, jak chocia¿by: akcje
pomocy dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej (przekazy-
wanie odzie¿y i ¿ywnoœci w ramach wspó³pracy z Koniñskim
Bankiem ¯ywnoœci) oraz akcje na rzecz wychowanków Domu
Dziecka. Na terenie szko³y, cyklicznie organizowane s¹ tak¿e
konkursy wiedzy o AIDS i spotkania z przedstawicielami in-
stytucji zajmuj¹cych siê profilaktyk¹. Du¿¹ aktywnoœci¹ wy-
kazuje siê równie¿ samorz¹d szkolny, który organizuje impre-
zy o charakterze dochodowym na rzecz szko³y, konkursy wie-

dzy z ró¿nych dzie-
dzin, wystawy, im-
prezy sportowe,
uroczystoœci.
  S zko³a  ma  na
swoim koncie licz-
ne sukcesy sporto-
we,  zw³as zcza
w tenis ie s to³o-
wym, w którym
dru¿yna ch³opców
zajê³a I miejsce w
Turnieju Powiato-
wym. ZSP w Som-
polnie otrzyma³o
równie¿ wyró¿nie-
nie Starosty Koniñ-
skiego za aktywny
udzia³ i czo³owe
miejsca w rajdach
turystycznych orga-
n i z o w a n y c h
w Wielkopolsce.

Jacek ¯erkowski
Dyrektor ZSP w

Sompolnie

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Sompolnie to szko³a o wieloletniej tradycji.

Placówka wzbogaci³a siê o nowe pracownie: zajêæ praktycznych z ¿ywienia

oraz pracowniê internetow¹.

W dniu 28 maja br. odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z 60-leciem funkcjonowa-
nia wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u, Liceum Ogólnokszta³c¹cego, które od 1984 r.
nosi  imiê Henryka Sienkiewicza.

„Wiedza konsumencka jest  przydatna
w ¿yciu, gdy¿ na co dzieñ dokonujemy za-
kupów towarów i jeœli ich zakup nie jest
zgodny z umow¹ mo¿emy z³o¿yæ reklama-
cjê. Jednak aby tego dokonaæ i nie zostaæ
oszukanym nale¿y znaæ odpowiednie prze-
pisy oraz przys³uguj¹ce nam prawa” – po-
wiedzia³a laureatka Wielkopolskiej Olim-
piady w Poznaniu.


