
Kurier
ISSN 1731-8408 Październik 2014, nr 3 (105)

Podsumowanie
kadencji
2010-2014

Wydanie

specjalne



2

Szanowni Państwo,
W połowie listopada zakończy się IV ka-

dencja samorządu Powiatu Konińskiego. 
Dla nas wszystkich – starosty, wicestarosty, 
członków Zarządu i radnych był to czas in-
tensywnej pracy, inwestowania w rozwój 
gospodarczy powiatu, skutecznego sięgania 
po środki zewnętrzne (w tym unijne) oraz 
okres budowania Aglomeracji Konińskiej 
– obszaru funkcjonalnego z Koninem jako 
jego centrum i 14 gminami powiatu współ-
pracującymi na rzecz rozwoju Aglomeracji.

Aglomeracja Konińska powstała w 2012 
roku, kiedy wspomniane samorząd podpi-
sały list intencyjny i zadeklarowały współ-
działanie na rzecz szybszego niż dotychczas 
rozwoju obszaru funkcjonalnego. Powiat 
Koniński był liderem tych działań i bene� -
cjentem projektu Aglomeracja Konińska 
współpraca JST kluczem do nowocze-
snego rozwoju gospodarczego. Działa-
nie to pozwoliło na pozyskanie ponad 850 
tys. złotych na przygotowanie samorządów 
z naszego regionu do nowej perspektywy 
unijnej 2014+. Siła wspólnego samorządo-
wego głosu sprawiła, że Konin w nowym 
Wielkopolskim Regionalnym Programie 
Operacyjnym został wyznaczony jako Ob-
szar Strategicznej Interwencji i może wraz 
okalającymi go gminami w trybie poza-
konkursowym otrzymać 130 milionów zł 
wsparcia na projekty służące rozwojowi.

Podsumowując kadencję warto wskazać 
na najważniejsze sukcesy w poszczególnych 
obszarach.

Na drogownictwo w latach 2011-2014 
przeznaczono środki w wysokości 58 480 
156 zł z tego na zadania inwestycyjne oraz 
remonty kapitalne 47 860 248 zł, natomiast 
10 619 908 zł na bieżące utrzymanie letnie 
i zimowe. Inwestycje drogowe w powie-
cie konińskim były możliwe dzięki środkom 
własnym Powiatu, które władze zapewniały 
w budżecie, pomocy środków zewnętrznych: 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych (NPPDL), samorządów gminnych 
oraz Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie.

Ostatnie lata to także skuteczne sięganie 
po środki zewnętrzne. Dzięki sprawnym 

i skutecznym zabiegom władz powiatu oraz 
wykwali� kowanej kadrze przygotowującej 
projekty, w ciągu czterech lat z programów 
rządowych i unijnych, budżet powiatu za-
siliło prawie 97 mln zł. Dodatkowe pienią-
dze przeznaczone zostały głównie na aktywi-
zację osób bezrobotnych, pomoc społeczną, 
edukację, ochronę środowiska i drogi.

W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowe-
go na pierwszy plan wybija się organizacja naj-
większej w Polsce rekonstrukcji bitwy z cza-
sów Powstania Styczniowego.  9 czerwca 
2013 roku na polu w Ignacewie gm. Ślesin) 
walczyło ponad stu rekonstruktorów, a ich 
zmagania obserwowało ok. 8 tys. osób.

W sporcie największy sukces nastąpi lada 
miesiąc, kiedy Powiat Koniński zostanie na-
grodzony za zajęcie pierwszego miejsca 
we współzawodnictwie sportowo-tury-
stycznym Powiatów Województwa Wiel-
kopolskiego o Puchar Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego. To pierwszy 
taki sukces w kilkunastoletnim współza-
wodnictwie powiatów.

Największą inwestycją Powiatu była 
wspólna z miastem Koninem adaptacja bu-
dynku przy ul Benesza w Koninie na cele 
administracyjne. Za kwotę 4 240 571,08 zł 
budynek po byłej szkole został całkowicie 

wyremontowany. Wymieniono stolarkę 
okienną i drzwiową, zainstalowano windę 
oraz dostosowano budynek do potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz Powiato-
wego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartogra� cznej i Wydziału Geodezji i Kata-
stru UM w Koninie. Obie jednostki rozpoczę-
ły prace w nowym miejscu 1 lipca 2014 r. 

Powiat intensywnie współpracował ze 
100 organizacjami pozarządowymi, z któ-
rymi zawarł blisko 150 umów na realizację 
zadań aktywizujących tysiące mieszkańców 
powiatu. Łączna kwota tych dotacji przekra-
cza 5 milionów 400 tys. zł.

Drodzy Państwo, z poczuciem dobrze 
wypełnionego zadania, przedstawiamy 
Wam – mieszkańcom powiatu konińskiego 
– szczegółowe sprawozdanie z naszej pracy. 
To specjalne wydanie Kuriera Powiatowego 
ma pozwolić Państwu ocenić naszą pracę, 
przypomnieć o tym, jakie korzyści naszemu 
powiatowi przyniosła czteroletnia kadencja 
samorządu. 

Życzę miłej lektury i wszystkim Państwu 
przesyłam serdeczne pozdrowienia.

 Małgorzata Waszak 

 starosta koniński

Zarząd Powiatu Konińskiego

Zarząd Powiatu Konińskiego (pierwszy rząd od lewej): Stanisław Głąbicki – członek 
zarządu, Jacek Wysocki – członek zarządu, Małgorzata Waszak – starosta koniński, Andrzej 
Nowak – wicestarosta koniński, Tadeusz Jaroszewski – członek zarządu; (drugi rząd od lewej): 
Radzisław Kozłowski – skarbnik powiatu, Mirosław Kruszyński – sekretarz powiatu
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Rada Powiatu 
Konińskiego IV Kadencji

Szanowni Państwo,
21 listopada upłynie IV kadencja Rady Powiatu 
Konińskiego, której przewodniczę od ponad
3 lat. Przypadł mi więc w udziale zaszczyt pod-
sumowania jej działalności.

Tak jak zawsze w takiej chwili nasuwają się 
pytania: jakie były te cztery lata funkcjonowa-
nia Rady, jakimi efektami możemy się pochwa-
lić i jaki jej obraz pozostanie w historii samorzą-
du powiatu konińskiego?

I choć oceny radnych różnić się będą co do 
wagi i znaczenia zrealizowanych w tym czasie 
zadań, to dla każdego z nas był to okres pra-
cowity, który ob� tował w sukcesy kolektyw-

ne i indywidualne. Podejmowane przez nas 
decyzje miały wpływ na poprawę stanu dróg 
powiatowych, warunków funkcjonowania 
oświaty, podniesienie standardów placówek 
opieki społecznej, a także skuteczność zadań 
promocyjnych powiatu oraz działań służących 
integracji  jego mieszkańców. 

Na szczególne podkreślenie zasługują roz-
strzygnięcia Rady tej kadencji, które skutko-
wały powstaniem pierwszej strategii komuni-
kacji marketingowej dla powiatu konińskiego, 
utworzeniu „Obszaru Funkcjonalnego Aglo-
meracja Konińska”, wdrożeniem ustawy o pie-
czy zastępczej, a także przyjęcie powiatowego 
programu ochrony zdrowia psychicznego, do-
stosowującego różne formy pomocy i wspar-
cia dla potrzeb mieszkańców w tym zakresie.

Uznając bezpieczeństwo za jedną z zasadni-
czych potrzeb wspólnoty samorządowej pod-
jęto działania na rzecz przyjęcia  powiatowego 
programu zapobiegania przestępczości oraz 
porządku publicznego. Kwestię tę traktowano 
jako priorytetową, o czym świadczy chociażby 
aktywny udział wszystkich radnych w deba-
tach społecznych poświęconych tej tematyce.

W mijającej kadencji po raz pierwszy uregu-
lowano kwestię dotowania przez powiat spół-
ek wodnych, których działalność zmniejsza 
zagrożenia wystąpienia powodzi w naszych 
gminach. 

Na szczególną uwagę zasługuje też współ-
praca z gminami. Jej efekty są widoczne cho-
ciażby w działaniach podejmowanych na rzecz 
poprawy infrastruktury drogowej. Pomoc, za-
równo rzeczowa jak i � nansowa gmin, pozwo-
liła na zmodernizowanie wielu odcinków dróg 
powiatowych.

Nie można też nie wspomnieć o innym bar-
dzo ważnym działaniu, mającym na celu wyko-
rzystanie potencjału twórczego lokalnych or-
ganizacji na rzecz wielokierunkowego rozwoju 
Powiatu Konińskiego oraz zapewnienie odpo-
wiednich warunków, sprzyjających zwiększe-
niu aktywności społecznej mieszkańców. Fun-
damentalne znaczenie w tym zakresie będzie 
miała Rada Działalności Pożytku Publicznego, 
która jako organ konsultacyjny i opiniujący 
będzie miała istotny głos w sprawach dotyczą-
cych sfery zadań publicznych. 

 
Osiągnięcia ostatnich czterech lat możliwe 

były dzięki tej Radzie – Radzie wnikliwej, kon-
sekwentnej, czasami nawet niezłomnej, ale 
zawsze działającej na rzecz powiatowej wspól-
noty. Jako organ stanowiący obradowaliśmy 
na 44 posiedzeniach,  w tym zorganizowaliśmy 
jedną sesję uroczystą upamiętniającą 150. rocz-
nicę Powstania Styczniowego. Podjęliśmy 384 
uchwały. Wszystkie te działania stanowią solid-
ną podstawę do dalszego rozwoju powiatu.

Myślę, że miniony okres wykorzystaliśmy do-
brze, a owoce naszej pracy pozwoliły jeszcze 
lepiej zaznaczyć się Powiatowi Konińskiemu 
na mapie Wielkopolski  jako jednostce o du-
żym potencjale i możliwościach rozwojowych.  
Dziękuję wszystkim Radnym za aktywną i sys-
tematyczną pracę. 

Wyrażam nadzieję, że przyjęte przez Radę 
Powiatu Konińskiego IV kadencji strategiczne 
kierunki będą kontynuowane w przyszłości.

Janusz Stankiewicz

Przewodniczący Rady 
Powiatu Konińskiego

Janusz Stankiewicz – Przewodniczący Rady 
Powiatu Konińskiego. Radny II, III i IV kaden-
cji. W latach 2002-2006 działał w Komisji Bu-
dżetowej oraz w Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska. W latach 2006-2010 był człon-
kiem Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz 
Komisji Spraw Społecznych. Zarówno w II jak 
i w III kadencji był przedstawicielem Rady Po-
wiatu w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. W IV 
kadencji przewodniczył do 16 maja 2011 r. 
Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz do
30 czerwca 2011 r. działał w Komisji Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska. Od 2 maja 2011 roku 
pełni funkcję Przewodniczącego Rady Powia-
tu. Jest członkiem Klubu Radnych SLD.

Andrzej Perkowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Radny II, III i IV kadencji. W II kadencji działał 
w Komisji Budżetowej i w Komisji Rewizyjnej. W III kadencji przewodniczył Komisji Rewizyjnej oraz był członkiem 
Komisji Budżetowej. W IV kadencji do 30 czerwca 2011 r. przewodniczył Komisji Rewizyjnej. Jest członkiem Komisji 
Budżetowej oraz od 30 czerwca 2011 r. Przewodniczy Klubowi Radnych „Nowoczesny Powiat”.

Włodzimierz Pawlak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Radny II i IV kadencji. W drugiej kadencji
tj. w latach 2002 – 2006 jako radny działał w Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz w Komisji Rewizyjnej. Mandat 
radnego w IV kadencji objął 8 lutego 2011 roku. Do 30 czerwca 2011 r. działał w Komisji Rewizyjnej oraz w Komisji Pra-
wa i Porządku Publicznego, której przewodniczył do 30 czerwca 2011 r. Od 30 czerwca 2011 r. jest członkiem Komisji 
Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Statutowo-Regulaminowej. Jest członkiem Klubu Radnych „Towarzystwo 
Samorządowe”.
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Wiesław Bednarek – radny I, II, III, IV kadencji. W latach 1998-2002 pełnił funkcję Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej oraz był członkiem Komisji Budżetowo – Finansowej. W latach 2002 – 2006 przewodniczył Komisji Rewizyjnej 
oraz był członkiem Komisji Rozwoju i Infrastruktury. W latach 2006-2010 przewodniczył Komisji Budżetowej, a także 
jako członek uczestniczył w pracach Komisji Rozwoju i Infrastruktury. W IV kadencji od grudnia 2010 r. do maja 2011 r. 
pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Aktywnie uczestniczy w pracach dwóch komisji tj. Budżetowej 
oraz Rozwoju i Infrastruktury. Przewodniczy Klubowi Radnych PSL.

Andżelika Helena Chojnacka – radna IV kadencji. Działa w Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz w Komisji Rewi-
zyjnej, która powierzyła jej funkcję sekretarza komisji. Od połowy sierpnia 2013 r. aktywnie działa w Koordynacyjnym 
Zespole Problemowym ds. Restrukturyzacji w PAK KWB Konin S.A. Jest członkiem Klubu Radnych PSL. Zastępca Kie-
rownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie. Z wykształcenia mgr inż. 
rolnik. Doktorantka na UAM w Poznaniu.

Mirosław Ryszard Durczyński – radny IV kadencji. Od początku kadencji do czerwca 2011 r. działał w Komisji Oświa-
ty, Kultury, Sportu i Turystyki. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej, a od 9 listopada 2011 r. jej wiceprzewodniczącym. 
W maju 2011 r. powierzono mu przewodnictwo Komisji Statutowo-Regulaminowej. Jest członkiem Klubu Radnych 
SLD.

Stanisław Głąbicki – radny IV kadencji. Od 16.05.2011 r. pełni funkcję członka Zarządu Powiatu Konińskiego oraz 
uczestniczy w pracach dwóch komisji tj.: Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wcze-
śniej tj. od początku kadencji do 30.06.2011 r. działał w Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Jest członkiem Klubu 
Radnych SLD.

Marek Zygmunt Górczak – radny IV kadencji. Członek dwóch Komisji: Rewizyjnej oraz Prawa i Porządku Publicznego, 
której jest przewodniczącym od 30 maja 2011 roku. Od 9 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. działał w Komisji Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska. Radny bezpartyjny.

Michał Halas – radny IV kadencji. Obowiązki radnego związane z uczestnictwem w pracach organu stanowiącego 
realizuje m.in. poprzez uczestnictwo w pracach Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz w Komisji Rewizyjnej, 
członkiem której został 30.06.2011 r. Wcześniej uczestniczył w pracach Komisji Spraw Społecznych. Jest członkiem 
Klubu Radnych „Nowoczesny Powiat”.

Tadeusz Jaroszewski – radny IV kadencji. Swoją działalność jako radny skupia na pracach Zarządu Powiatu, którego 
jest członkiem od 16 maja 2011 r. Aktywnie działa od początku kadencji w Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz od 
czerwca 2011 r. w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wcześniej działał w Komisji Budżetowej. Od czerwca 2014 r.
jest członkiem Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”.

Andrzej Kłosowski – radny III i IV kadencji. W III kadencji tj. w latach 2006-2010, działał w Komisji Prawa i Porządku 
Publicznego oraz w Komisji Rewizyjnej, której był sekretarzem. Od lipca 2007 roku rada powiatu powierzyła mu funk-
cję przewodniczącego doraźnej Komisji do Sprawy Bezpieczeństwa Ekologicznego. W IV kadencji początkowo pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Od 
czerwca 2011 r. działa w Komisji Budżetowej i w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przynależy do klubu Radnych 
PSL. 

Władysław Kocaj – radny IV kadencji. Od początku kadencji działa w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Od 
grudnia 2010 r. do czerwca 2011 r. działał w Komisji Budżetowej jako jej przewodniczący. Od czerwca 2011 r. przewod-
niczy pracom Komisji Rewizyjnej. Jest członkiem Klubu Radnych PSL.
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Antoni Kulczak – radny I, II, III, IV kadencji. W I kadencji tj. w latach 1998-2002 działał w Komisji Prawa i Porządku Publiczne-
go oraz w Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Był także przewodniczącym doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej. W latach 
2002 – 2006 (II kadencja) był członkiem Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. W III kadencji (2006-2010) 
uczestniczył w pracach Komisji Rozwoju i Infrastruktury, której przewodniczył oraz w Komisji Prawa i Porządku Publicznego. 
Od lipca 2007 roku działał w doraźnej Komisji do Sprawy Bezpieczeństwa Ekologicznego. Trzykrotnie (w II, III i IV kadencji) 
reprezentował Radę Powiatu w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. W IV kadencji początkowo przewodniczył Komisji Rozwoju 
i Infrastruktury oraz był członkiem Komisji Spraw Społecznych. Od czerwca 2011 roku uczestniczy w pracach Komisji Rewi-
zyjnej i jest członkiem Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Jest członkiem Klubu Radnych „Towarzystwo Samorządowe”.

Halina Maria Lenartowicz – radna I, II, III, IV kadencji. Przez okres trzech kadencji (I, II i III) pełniła funkcję członka Zarzą-
du Powiatu. Ponadto, w latach 1998-2002 działała w komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej i Komisji do Spraw Rodziny. 
W latach 2002-2006 była członkiem Komisji Rozwoju i Infrastruktury i Komisja Spraw Społecznych. W II i IV kadencji 
reprezentowała Radę Powiatu w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. W latach 2006-2010 (III kadencja) pracowała w Ko-
misji Statutowo-Regulaminowej oraz w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. W IV kadencji pracuje w Komisji 
Statutowo-Regulaminowej oraz w Komisji Spraw Społecznych. Początkowo tj. od 9 grudnia 2010 r. do 16 maja 2011 
roku pełniła funkcję członka Zarządu Powiatu. Jest członkiem Klubu Radnych PSL.

Bogumił Leszczak – radny IV kadencji. Obowiązki radnego związane z uczestnictwem w pracach organu stanowią-
cego realizuje m.in. poprzez uczestnictwo w pracach Komisji: Prawa i Porządku Publicznego oraz Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, której przewodniczy od czerwca 2011 roku. Od maja 2011 roku przewodniczy Kapitule konkursu „Powia-
towy Rolnik Roku”. Jest członkiem Klubu Radnych „Nowoczesny Powiat”.

Waldemar Marciniak – radny IV kadencji. Mandat radnego sprawuje m.in. poprzez przewodniczenie od czerwca 
2011 roku Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz uczestnictwo jako wiceprzewodniczący w pracach Komisji Budżeto-
wej. Od grudnia 2010 r. uczestniczy w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego. Do czerwca 
2011 r. i od czerwca 2014 r. przewodniczy Klubowi Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”.

Agnieszka Mirecka-Katulska – radna IV kadencji. Aktywnie działa w dwóch komisjach rady tj. w Komisji Spraw Spo-
łecznych oraz w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, której jest wiceprzewodniczącą. Inicjator i koordynator 
przyjęcia we wszystkich samorządach gminnych naszego powiatu uchwał dot. upowszechniania zasad prawidło-
wego odżywiania się wśród dzieci i młodzieży. Przedstawiciel Rady Powiatu Konińskiego w Konwencie Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Dariusz Musiałkiewicz – radny IV kadencji. Działa w dwóch Komisjach tj. w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Tury-
styki, której przewodniczył do 30 czerwca 2011 r. oraz w Komisji Spraw Społecznych. Przewodnictwo Komisji Spraw 
Społecznych Rada Powiatu powierzyła radnemu 30 czerwca 2011 r. Do czerwca 2014 r. był członkiem Klubu Radnych 
„Platforma Obywatelska”.

Andrzej Nowak – radny I, II, III, IV kadencji.  W I kadencji (1998-2002) działał w dwóch Komisjach stałych tj. w Komisji 
Kultury, Sportu i Turystyki oraz w Komisji do Spraw Rodziny i w komisji doraźnej – Statutowo-Regulaminowej. W II 
kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu oraz był członkiem Komisji Spraw Społecznych i Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. W latach 2006-2010 (III kadencja) przewodniczył Radzie Powiatu oraz działał w Ko-
misji Spraw Społecznych i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. W IV kadencji od 2 grudnia 2010 r. do dnia 2 maja 
2011 roku był Przewodniczącym Rady Powiatu. W okresie tym uczestniczył w pracach Komisji Statutowo-Regulami-
nowej. Od 2 maja 2011 r. jest Wicestarostą Konińskim oraz od 30 czerwca 2011 r. członkiem Komisji Budżetowej Rady 
Powiatu. Przewodniczy Klubowi Radnych „Towarzystwo Samorządowe”.

Zenon Paszek – radny I, II, III, IV kadencji. W I kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu oraz działał 
w dwóch komisjach stałych tj. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Geodezji i Zagospoda-
rowania Przestrzennego. Uczestniczył też jako członek w pracach doraźnej komisji Inwentaryzacyjnej. W II kadencji 
był członkiem Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W latach 2006-2010 
pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu, a także działał w Komisji Budżetowej oraz w Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska. W IV kadencji swoją działalność skupił na pracach Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska, których jest członkiem. Od początku kadencji do 2 maja 20011 r. pełnił funkcję członka 
Zarządu Powiatu. Jest członkiem Klubu Radnych PSL.
Elżbieta Raźna – radna III i IV kadencji. W III kadencji tj. w latach 2006-2010 obowiązki radnego realizowała m.in. 
poprzez uczestnictwo w pracach Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, 
której przewodniczyła. Od początku IV kadencji do 30 czerwca 2011 r. pełniła funkcję Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu. Działa w dwóch komisjach tj. w Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz od 30 czerwca 2011 r. przewodniczy 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Do czerwca 2014 r. przewodniczyła Klubowi Radnych „Platforma Obywa-
telska”.



Inwestowaliśmy
Drogi

Wszystkie działania, na których skupił się Zarząd Powiatu Koniń-
skiego w zakresie zapewnienia właściwego utrzymania dróg powia-
towych, podejmowane były w trosce o bezpieczeństwo mieszkań-
ców Powiatu Konińskiego.

Na drogownictwo w latach 2011 – 2014 przeznaczono środki 
w wysokości 58 361 156 zł, z tego na zadania inwestycyjne oraz re-
monty kapitalne 47 860 248 zł, natomiast 10 619 908 zł na bieżące 
utrzymanie letnie i zimowe.

Inwestycje drogowe w powiecie konińskim były możliwe dzięki 
środkom własnym Powiatu, które władze zapewniały w budżecie, 

pomocy środków zewnętrznych: Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych (NPPDL), samorządów gminnych oraz Kopalni 
Węgla Brunatnego w Koninie.

Zrealizowane inwestycje to: budowa odcinka drogi w ramach 
usuwania szkód górniczych, odtworzenie lub modernizacja na-
wierzchni, przebudowa dróg, budowa chodników i zatok autobu-
sowych, ścieżek pieszo-rowerowych, na łączną kwotę 36 652 996 zł. 
Były one możliwe dzięki środkom własnym, a także zewnętrznym, 
które znacznie zasiliły budżet powiatu.

Powiat Koniński, wraz z 4 samorządami gminnymi, uczestniczył 
w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. „sche-
tynówek”: 
- przebudowa drogi powiatowej Nr 3230P Golina - Kazimierz Biskupi,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 3221P Brzeźno – Smólnik,
- przebudowa drogi Stare Miasto – Grodziec na odcinku Rozalin – 

Trójka.

Partnerzy gminni wsparli powiat kwotą 5 887 045 zł, natomiast 
z budżetu państwa na realizację zadań otrzymaliśmy 5 692 153 zł. 
Znaczące fundusze na usuwanie szkód górniczych przekazała KWB 
Konin w kwocie 7 718 751 zł.

Gabriel Rybicki – radny I, II i IV kadencji. W I kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej 
oraz Komisji do Spraw Rodziny. W II kadencji działał w Komisji Budżetowej i do lutego 2005 r. był członkiem Komisji 
Statutowo-Regulaminowej i jej przewodniczącym. Od lutego 2005 r. był członkiem Komisji Prawa i Porządku Publicz-
nego. W IV kadencji Rady działa w dwóch komisjach tj. w Komisji Budżetowej, której przewodniczy od czerwca 2011 r. 
i w Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Jest członkiem Klubu Radnych SLD.

Jan Śledź – radny IV kadencji. Mandat radnego sprawuje m.in. poprzez uczestnictwo w pracach Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji Statutowo-Regulaminowej. Jest jednym z aktywniejszych radnych jeśli chodzi o liczbę interpelacji, pytań 
i wniosków radnych. W okresie kadencji skierował do Zarządu Powiatu 49 interpelacji i pytań. Jest członkiem Klubu 
Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”.

Maria Wróbel – radna III i IV kadencji. W III kadencji Rady (2006-2010) działała w dwóch komisjach tj. w Komisji Oświa-
ty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz w Komisji Spraw Społecznych, której przewodniczyła. W IV kadencji jest także człon-
kiem dwóch komisji tj. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Spraw Społecznych, której pracom 
przewodniczyła do 30 czerwca 2011 r. Jest członkiem Klubu Radnych PSL.

Jacek Bogusław Wysocki – radny IV kadencji. Pełni funkcję członka Zarządu Powiatu oraz działa w Komisji Prawa 
i Porządku Publicznego oraz w Komisji Statutowo-Regulaminowej. Jest członkiem Klubu Radnych „Towarzystwo Sa-
morządowe”.
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Mijająca kadencja sprzyjała inwestycjom drogowym. Znaczącą 
kwotę, bo aż 16 845 464 zł na inwestycje i remonty kapitalne wy-
gospodarowano w roku 2011. Porównywalne środki, odpowiednio 
12.680.198 zł i 14.128.420 zł asygnowano w latach 2013–2014. Pod 
względem inwestycyjnym gorszy okazał się tylko rok 2012 z kwotą 
4 097 166.W latach 2011 – 2014: 
• wybudowano 3,3 km drogi w ramach usuwania szkód górni-

czych,
• przebudowano w pełnym standardzie, z udziałem środków 

NPPDL, 3 odcinki dróg o łącznej długości 14,6 km,
• odnowiono nawierzchnię bitumiczną na długości 53,1 km,
• wybudowano 18,4 km chodników,
• wybudowano 20 zatok autobusowych,
• pobudowano ścieżkę pieszo – rowerową na długości 2,5 km,
• wykonano 2 sygnalizacje świetlne ostrzegawcze przy przejściach 

dla pieszych,
• wykonano 1 sygnalizację świetlną,
• wymieniono 520 znaków drogowych,
• wykonano 59,1 tyś. m2 remontów cząstkowych nawierzchni,
• wykonano ścinkę poboczy na długości 65,8 km.

Nieruchomości

Istotnym przedsięwzięciem dla Powiatu Konińskiego była 
wspólna inwestycja z Miastem Konin pn. „Adaptacja budynku 
przy ul. Benesza 1 na cele administracyjne”, której koszt wykona-
nia zamknął się kwotą 4 240 571,08 zł. Realizacja inwestycji możli-
wa była dzięki porozumieniu z 2012 roku pomiędzy Miastem Ko-
nin i Powiatem Konińskim. Prace budowlane na obiekcie o pow. 
użytkowej 2.546,54 m2. rozpoczęły się w styczniu 2013 r. Koszty 
podzielono proporcjonalnie na obu partnerów i wyniosły 
po 2 120 285,54 zł. 

Budynek po byłej szkole został całkowicie wyremontowany. Wy-
mieniono stolarkę okienną i drzwiową, zainstalowano windę oraz 
dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt 
zajmują wspólnie i po połowie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartogra� cznej oraz Wydział Geodezji i Katastru Urzę-
du Miejskiego w Koninie. Obie jednostki rozpoczęły prace w nowym 
miejscu 1 lipca 2014 r. 

Była to największa inwestycja powiatu konińskiego w latach 2013-
2014. Dzięki niej znacznie poprawił się komfort obsługi mieszkań-
ców powiatu korzystających z usług Powiatowego Ośrodka Geode-
zji i Kartogra� i.

Najważniejsze zadania zrealizowane w latach 2011–2014

Rok 2011

przebudowa drogi powiatowej Nr 3230P Golina 
- Kazimierz Biskupi w ramach programu NPPDL 
2008 - 2011
przebudowa skrzyżowania w m. Grąblin wraz 
z odnową nawierzchni w jego obrębie
modernizacja drogi powiatowej nr 3197P 
Wierzbinek-Boguszyce wraz z wybudowaniem 
chodnika na odcinku od cieku wodnego do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką
budowa zatoki autobusowej w m. Wola Podłężna 
wraz z budową chodnika do jej obsługi
modernizacja drogi powiatowej i chodnika 
w Budzisławiu Górnym
przebudowa drogi powiatowej Nr 3207P 
w miejscowości Licheń Stary na odcinku od ulicy 
Toruńskiej

Rok 2012

budowa chodnika Morzyczyn - Kolonia Racięcin 
oraz Ruszkowo
przebudowa ulicy Włocławskiej w Skulsku w ciągu 
drogi powiatowej Nr 3189P
przebudowa drogi powiatowej Nr 3207P 
w miejscowości Licheń Stary na odcinku od ulicy 
Toruńskiej - kontynuacja
budowa chodnika Morzyczyn - Kolonia Racięcin 
oraz Ruszkowo

Rok 2013

budowa nowego odcinka drogi DP3178 relacji 
Kaliska - Budzisław
przebudowa drogi powiatowej Nr 3221P Brzeźno - 
Smólnik w ramach NPPDL
przebudowa drogi Nr 3205P Mostki - Przystronie - 
Lipiny - Koło - etap I
przebudowa drogi powiatowej Nr 4320P Grodziec 
- Lipice
przebudowa drogi Nr 3240P na odcinku Kuchary 
Kościelne - Rozalin - etap I

Rok 2014
(zadania 
zrealizowane do 
końca września)

przebudowa drogi Stare Miasto – Grodziec 
na odcinku Rozalin – Trójka w ramach NPPDL 
(wykonana zasadnicza część zadania)
przebudowa drogi Mostki – Przystronie – Lipiny 
– etap II
przebudowa drogi Różnowa – Ostrowąż w m. 
Biskupie
przebudowa drogi Różopole – Ślesin – Wola 
Podłężna w m. Licheń i Grąblin
przebudowa drogi Kopydłowo – Kaliska

przebudowa drogi Przytuki – Miłaczew

przebudowa drogi Zygmuntowo – Świętne etap I

przebudowa drogi Skulska Wieś – Buszkowo

przebudowa drogi Zaryń – Mąkoszyc

przebudowa drogi Tomisławice – Witkowice
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Oświata

Równie ważne i znaczące były dla powiatu remonty, moderniza-
cje i inwestycje oświatowe na które wykorzystano 1 mln 620 tys. zł. 
Doposażono i wyposażano sale dydaktyczne w zestawy do analiz 

chemicznych i komputerowe oraz inny niezbędny sprzęt gwaran-
tujący poprawę warunków i poziomu nauczania w szkołach oraz 
służący do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwali� -
kacje zawodowe uczniów.

Progres inwestycyjny w oświacie miał miejsce w 2011 r. Wówczas 
środki w kwocie 275 420,50 zł wydatkowano na Termomodernizację 
budynku stołówki Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Ży-
chlinie oraz przygotowano dokumentację na Budowę budynku dy-
daktycznego dla żychlińskiej placówki. W bieżącym roku z budżetu 
powiatu kwotę 75 000 zł wygospodarowano na dokumentacje dot.: 
Rozbudowy i adaptacji budynku przy ul. Świętojańskiej na cele 
poradnictwa, usług społecznych i edukacji oraz Termomoderni-
zację pałacu przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Ży-
chlinie. Realizacja obu inwestycji planowana jest na przyszły rok.

Termomodernizacja DPS w Ślesinie

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i gospodarki Wodnej w Poznaniu, Powiat Koniński we wrześniu 
2014 r. rozpoczął prace budowlane, polegające na termomoderni-
zacji budynku B i C Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Pozyska-
na dotacja w wysokości 200 tys. zł pozwoli na docieplenie dwóch 
głównych budynków DPS oraz wymianę instalacji odwodnienia 

dachu. Ponadto zmieniona zostanie elewacja zewnętrzna obu bu-
dynków. Całość inwestycji będzie kosztowała powiat ponad 380 
tys. złotych. Wsparcie z WFOŚiGW w Poznaniu stanowi 60% tej 
kwoty. Zadanie zostanie zrealizowane do 10 listopada 2014 r.

Skutecznie 
sięgaliśmy 
po pieniądze 
z zewnątrz

Dzięki sprawnym i skutecznym zabiegom władz powiatu oraz wy-
kwali� kowanej kadrze przygotowującej projekty, w ciągu czterech lat 
z programów rządowych i unijnych, budżet powiatu zasiliło prawie 
97 mln zł. Dodatkowe pieniądze przeznaczone zostały głównie na 
aktywizację osób bezrobotnych, pomoc społeczną, edukację, ochro-
nę środowiska i drogi.

Pomimo mniejszej niż w latach ubiegłych dostępności środków 
publicznych, pozyskane przez samorząd dodatkowe pieniądze były 
znaczące dla budżetu powiatu konińskiego i stanowiły ponad 31 % 
wykonanych dochodów.

Największą skutecznością w pozyskiwaniu środków pozabudżeto-
wych wykazał się Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. Dzięki zaan-
gażowaniu się w realizację wielu projektów, jednostka pozyskała na 
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ponad 56 mln 255 tys. 
złotych. Ponad 27 mln 884 tys. stanowiło do� nansowanie z Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a ponad 28 mln 370 tys. pochodziło 
z Funduszu Pracy oraz z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

O dodatkowe środki na pomoc społeczną z sukcesem aplikowało 
też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Pozyska-
ne w latach 2011-2014 ponad 16 mln 212 tys. złotych pozwo-
liły zrealizować, oprócz zadań wynikających z ustawy, także 
inne ważne społecznie cele. Do� nansowane zostały m.in. zadania 
z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także działania 
służące aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy. Najwię-
cej, bo ponad 14 mln 132 tys. powiat otrzymał z PFRON-u na rehabi-
litację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. 

Koncepcja budowy Powiatowego Centrum 
Usług Społecznych w Koninie (ul. Świętojańska)
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Budżet powiatu zasiliło także dodatkowe 19 mln 189 tys. 
zł na drogi. Dzięki dotacji Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych - NPPDL (5 692 153 zł), wsparciu � nansowemu gmin
(5 887 045 zł) oraz środkom przekazanym przez Kopalnię Węgla Bru-
natnego KONIN na usuwanie szkód górniczych (7 718 751 zł) powiat 
wykonał 39 zadań inwestycyjno-remontowych na drogach. 

Największe projekty tej kadencji, to przeprowadzone z udziałem 
do� nansowani z NPPDL inwestycje na drogach „Golina - Kazimierz 
Biskupi”, „Brzeźno - Smólnik” oraz „Rozalin - Trójka” polegające na 
przebudowie w pełnym standardzie odcinków o łącznej długości 
14,6 km za ponad 14 mln zł. 

O środki zewnętrzne z dużym powodzeniem zabiegały też placów-
ki oświatowe powiatu. Aktywność ta zaowocowała udziałem uczniów 
i nauczycieli w 19 projektach o wartości 3 mln zł, które umożliwiły im 
zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności, a także pomogły 
wyposażyć w pomoce naukowe klasy, pracownie i warsztaty.

Do uzupełnienia brakujących funduszy na przedsięwzięcia słu-
żące ekologii, realizacji zadań obronnych oraz szkolenia z zakresu 
doskonalenia zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jed-
nostkach samorządu terytorialnego przyczyniła się aktywność pra-
cowników Starostwa. Za ich sprawą w latach 2011-2014 zrealizowa-
nych zostało 15 zadań o łącznej wartości ponad 2 mln 735 tys. zł

Dorobek tych 4 ostatnich lat wskazuje, że samorząd powiatowy 
potra� ł rozsądnie i w sposób zrównoważony dzielić budżet oraz 
działał aktywnie, by na realizację zadań pozyskać jak najwięcej środ-
ków z zewnątrz. Dzięki dotacjom rządowym oraz unijnym, a także 
dobrej współpracy i zaangażowaniu � nansowemu poszczególnych 
samorządów gminnych udało się zrealizować wiele zadań, które 
bezpośrednio wpłynęły na poprawę jakości życia lokalnej społecz-
ności oraz perspektyw rozwoju regionu.

Dbaliśmy 
o ekologię

Troska i dbałość o środowisko naturalne to priorytetowe ele-
menty polityki powiatu konińskiego, które nie są obojętne naszej 
władzy. W trosce o nasze otoczenie realizowaliśmy „Program usu-
wania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu po-
wiatu konińskiego”. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w latach 

2010-2013 unieszkodliwiono 2.803,40 ton odpadu sklasyfikowa-
nego pod kodem 17 06 05 – elementy konstrukcyjne zawierające 
azbest w 14 gminach Powiatu Konińskiego. Całkowita wartość za-
dania wyniosła 2.294.438,04 zł.

Na rok 2014 zaplanowano środki w kwocie 608 000,00 zł. Do 
dnia 30 czerwca br. zrealizowano 224 wnioski na kwotę 371.576,43 zł 
i unieszkodliwiono 530,27 ton odpadu zawierającego azbest.

Wsparcie edukacji ekologicznej

W latach 2010-2014 Powiat Koniński realizował zadania z zakresu 
edukacji ekologicznej, zarówno w ramach współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi, jak również udzielając dotacji innym jednostkom. 
I tak zgodnie poprzez program współpracy powiatu konińskie-
go z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami, Za-
rząd udzielił wsparcia 41 podmiotom na łączną kwotę 485 000 
zł, w tym z budżetu powiatu do� nansowano 28 stowarzyszeń 
w otwartym konkursie ofert na łączną kwotę 326 000 zł.

Pomagaliśmy w remontach
remiz OSP

Kluczowym działaniem proekologicznym władz powiatu było prze-
znaczenie środków na termomodernizacje remiz Ochotniczych Straży 
Pożarnych działających w czternastu samorządach gminnych Powia-
tu Konińskiego. W kadencji 2010–2014 do� nansowano przed-
sięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i skorzystało z nich
99 jednostek OSP. Na zadanie to wygospodarowano 661 500 zł.

Konserwacja urządzeń 
melioracyjnych

Właściwe utrzymanie urządzeń melioracyjnych należy do zaintere-
sowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działal-
nością Spółki Wodnej – do tej spółki. W latach 2010–2014 na realiza-
cję zadań, sześciu spółkom (GSW: Rychwał, Golina, Wilczyn, Grodziec, 
Rzgów, Kleczew i OSW Kazubek), przekazano z budżetu powiatu 
dotacje na łączną kwotę 216 000 zł na realizację zadań związanych 
z utrzymaniem urządzeń melioracji szczegółowej. Dzięki pozyskanym 
środkom odmulono i oczyszczono mechanicznie ponad 30 km rowów 
melioracyjnych, wykoszono ponad 10 km porostów twardych i mięk-
kich na rowach, oczyszczono wyloty drenarskie, a także zamontowano 
lub wymieniono drenaże i przepusty. Wszystkie zadania zrealizowano 
z budżetu powiatu konińskiego oraz składek członkowskich spółki.

Budynek OSP 
w Rychwale po 
termomodernizacji
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Kulturą 
promowaliśmy 
region

Minione 4 lata były w obszarze kultury czasem pracowitym. Bez-
względnie na pierwszym planie pod względem rangi, zaangażowania 
� nansowego i ilości wykonanej pracy, ale też prestiżu i promocyjne-
go oddziaływania znajdują się obchody 150. rocznicy powstania 
styczniowego na Ziemi Konińskiej, które obchodzono w 2013 r. 
Jednym z najważniejszych punktów obchodów była rekonstrukcja 
bitwy pod Ignacewem, która odbyła się 9 czerwca 2013 r.

Ostatecznie obchody powiatowe, zyskały rangę wojewódzką, 
a w organizację wydarzenia włączyły się 3 samorządy – Powiatu 
Konińskiego, Miasta Konina i Gminy Ślesin. W niedzielę 9 czerwca 
konińskie obchody rozpoczęła uroczysta wspólna sesja Rady Mia-
sta Konina i Rady Powiatu Konińskiego. Spotkanie było okazją do 
podsumowania zamierzeń rocznicowych i podziękowań dla tych 
osób i instytucji, które w sposób szczególny przypominały w mie-
ście i powiecie konińskim o wartościach patriotycznych związanych 
z Powstaniem Styczniowym oraz organizowały mniejsze, gminne 
lub lokalne obchody rocznicowe. Kolejnym punktem całodniowych 
uroczystości była Msza św. w intencji Ojczyzny, którą w bazylice 
NMP w Licheniu odprawił biskup włocławski Wiesław Mering. Po po-
łudniu przed pomnikiem w Ignacewie wybrzmiały słowa modlitwy 
ekumenicznej, którą poprowadzili duchowni katolicki, protestancki 
oraz przedstawiciel gminy żydowskiej. Po niej odczytano również 
Apel Pamięci przywołując wspomnienie o najważniejszych posta-
ciach Powstania Styczniowego w Polsce i na Ziemi Konińskiej.

Kulminacyjnym punktem dnia była największa w Polsce rekon-
strukcja bitwy z czasów Powstania Styczniowego przygotowana 
przez grupy pasjonatów historii z Polski, Białorusi i Litwy. Połączenie 
sił organizacyjnych trzech samorządów, wsparcie grup rekonstruk-
cyjnych oraz pomysł na autentyczne wykorzystanie historii do na-
uki patriotyzmu okazało się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. 
Rekonstruktorzy przenieśli w czasy powstańcze ok. 8 tys. widzów 
odtwarzając przebieg przegranej bitwy z 8 maja 1863 r., represje, 
jakim w tamtych czasach poddawano ludność cywilną oraz zwycię-
ską potyczkę rozegraną w Ignacewie miesiąc później.

Obchody dostrzegła też Kancelaria Prezydenta RP, która wyda-
rzenia te nominowała w konkursie na najciekawsze obchody 150. 

rocznicy Powstania Styczniowego w Polsce. Podczas Święta Nie-
podległości – 11 listopada 2013 r. w Kancelarii prezydenta RP 
wyróżnienie w tym konkursie odebrali starosta koniński Mał-
gorzata Waszak, zastępca prezydenta Konina Sławomir Lorek 
oraz burmistrz Ślesina Mariusz Zaborowski.

Z pozostałych wydarzeń kulturalnych w powiecie konińskim na 
uwagę zasługują jeszcze dwa wydarzenia organizowane przez Staro-
stwo Powiatowe. Pierwszym była uroczysta Gala z okazji 15. roczni-
cy samorządu powiatowego, które odbyły się 24 stycznia w Koniń-
skim Domu Kultury. Spotkanie było okazją do podziękowań ludziom, 
którzy przez lata współtworzyli oblicze samorządu powiatowego, 
a także instytucjom i � rmom pracującym na rzecz rozwoju regionu.

Drugim niezwykle istotnym wydarzeniem były zorganizowane
1 maja 2014 r. wspólnie z gminą Kramsk obchody 10. rocznicy wstą-
pienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji Starostwo Powiatowe 
w Koninie było współorganizatorem Eurofestynu „Powiat Koniński 
dla Europy”. Wcześniej, bo w kwietniu, wspólnie z Radiem Konin Sta-
rostwo zorganizowało zabawę – plebiscyt na unijną inwestycję deka-
dy. Wyboru spośród 30 inwestycji dokonywali słuchacze Radia Konin 
i internauci portalu konin24.info, a zwycięzcą została zrealizowana ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
inwestycja zagospodarowania terenów zielonych w Rychwale.

Przez całą kadencję Powiat Koniński współ� nansował różne wy-
darzenia kulturalne organizowane w powiecie konińskim: festiwa-
le, koncerty, przeglądy, plenery rzeźbiarskie i inne. Każdego roku ze 
środków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarzą-
dowymi, w otwartym konkursie ofert, powierzano organizacjom 
zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. Środki te wspierają najczęściej działania kulturalne 
z dziećmi i młodzieżą. 

Rokrocznie Powiat Koniński współorganizował Wielkie Ruszenie 
Gmin Powiatu Konińskiego oraz Dożynki Powiatowo-Gminne.

Rekonstrukcja bitwy pod Ignacewem

Medale im. W. Celichowskiego z rąk Wojewody Wielkopolskiego odebrali 
starostowie czterech kadencji podczas XV Gali Powiatu Konińskiego
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Informowaliśmy 
mieszkańców, 
promowaliśmy 
powiat 

Dbałość o rzetelne i właściwe przekazywanie informacji zarówno 
w kontakcie bezpośrednim, osobom tra� ającym do Punktu Informa-
cyjnego urzędu oraz korzystającym ze strony internetowej, czy sięga-
jącym po nasz kwartalnik „Kurier Powiatowy” i wydawnictwa promo-
cyjne, to atrybut starostwa, na który zwracamy szczególną uwagę.

Ani rusz bez Internetu

Bez mała, każdy z nas ma dostęp do Internetu. W związku z tym 
najszybszym i najtańszym źródłem informacji jest strona interne-
towa Powiatu Konińskiego, która znajduje szerokie grono odbior-
ców oraz prezentowana jest w nowej szacie gra� cznej. W mijającej 
kadencji odnotowaliśmy 1.217.705 odsłon. Wychodząc naprzeciw 
naszym użytkownikom, udoskonalaliśmy nasz serwis tworząc te-
matyczne moduły tj.: Powiat dla Seniora, Wielka Pętla Wielkopolski, 
Aglomeracja Konińska oraz Dialog Społeczny.

Niewątpliwym sukcesem jest dostosowanie strony www.po-
wiat.konin.pl do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie 
z wymogami dostępności infrastruktury publicznej. Likwidacja ba-
rier pomiędzy niepełnosprawnymi, a pełnosprawnymi użytkowni-
kami pozwala dotrzeć z przekazem do znacznie szerszego grona 
osób oraz stanowi klucz do informowania.

Współpracowaliśmy z partnerami 
z zagranicy

Pomoc społeczna, kultura, edukacja i rolnictwo to tematy, które 
w ciągu ostatnich czterech lat zdominowały międzynarodowe kon-
takty partnerskie powiatu konińskiego. Współpraca w tych obsza-
rach nie zamykała się tylko do wspólnych przedsięwzięć z powiatem 
Ilm, regionem Laane Viru i Rejonem Kozjatyńskim. Powiat koniński 
realizował też zadania we współpracy ze Stowarzyszeniem Anne 
Marie Javouhey z Fontainebleau (Francja) i spółdzielniami socjalny-
mi z Florencji (Włochy).

Do największych wydarzeń należy zorganizowana w listopa-
dzie 2012 r. II Międzynarodowa konferencja „Osoba niepełno-
sprawna w społeczności lokalnej” w której udział wzięli przed-
stawiciele partnerskich powiatów z Ilm, regionu Laane Viru 
oraz organizacji pozarządowej z Fontainebleau.

Powiat koniński był również współgospodarzem wizyt delegacji 
samorządowców z Brandenburgii i Grecji, podczas których rozma-
wiano o rekultywacji terenów pokopalnianych i odnawialnych źró-
dłach energii.

Promocja

Starostwo Powiatowe w Koninie od kilku lat prowadzi zintensy� -
kowaną politykę mającą na celu zmianę wizerunku z regionu zdomi-
nowanego przez sektor paliwowo-energetyczny na obszar atrakcyj-
ny turystycznie. 

Mimo ograniczonych środków � nansowych (w latach 2011-2014 
na działania „turystyczne” przeznaczono niecałe 490 tys. zł) koniń-
skie Starostwo realizuje stosunkowo wiele działań promujących tury-
styczne i kulturowe walory powiatu konińskiego. Rozbudowa strony 
internetowej powiatu w module „Turystyka” m.in. o szlaki turystycz-
ne, wędkarstwo czy praktyczne informacje o Wielkiej Pętli Wielkopol-
ski (WPW) to tylko niektóre z działań promocyjnych w internecie.

Kolejnymi inicjatywami było wydanie przewodnika „Wodna przy-
goda na Ziemi Konińskiej”, pierwszego praktycznego kompendium 
wiedzy dla żeglarzy, kajakarzy, miłośników sportów motorowodnych, 
windsurferów, płetwonurków i wędkarzy oraz aktualizacja cieszą-
cego się niesłabnącym zainteresowaniem przewodnika „Rowerem 
po Ziemi Konińskiej”. Powstanie tych publikacji nie byłoby możliwe 
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bez dużego zaangażowania wielu osób, które współpracowały przy 
opracowywaniu tekstów i map. Odpowiadając na potrzeby kiero-
wane przez turystów, w 2013 r. ukazało się pierwsze wydanie mapy 
w nowej szacie gra� cznej, która oprócz wyczerpujących danych 
topogra� cznych oraz czytelnej gra� ce ułatwiającej orientację w te-
renie, wzbogacone zostało o opisy szlaków turystycznych i kulturo-
wych, a także praktyczne informacje przydatne turystom. 

Pisząc o turystyce aktywnej warto wspomnieć także o jednym 
z najważniejszych przedsięwzięć promujących turystykę wodną, 
w które zaangażował się powiat koniński. Projekt „Komplekso-
wa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka 
Pętla Wielkopolski”, który realizowany jest przez lidera – Wielko-
polską Organizację Turystyczną (WOT) oraz 28 partnerów samorzą-
dowych i społecznych (w tym oprócz powiatu konińskiego, gminę 
Ślesin i Skulsk oraz miasto Konin). Realizacja tego przedsięwzięcia 
zdominowała przez ostatnie dwa lata działania podejmowane na 
rzecz rozwoju i promocji turystyki wodnej. Współpraca z WOT m.in. 
przy opracowaniu przewodnika nawigacyjnego, spotu telewizyjne-
go, wizyt studyjnych czy organizacji stoisk podczas krajowych i za-
granicznych targów turystycznych spowodowały, że Powiat Koniń-
ski jest dziś jednym z najaktywniejszych partnerów projektu. Tym 
bardziej, że poprzez działania realizowane lokalnie (np. kampanię 
billboardową dla konińskiego odcinka WPW czy współorganizację 
imprez na szlaku wodnym, m.in. spływy kajakowe czy zimowe re-
gaty barbórkowe) nieustannie wzmacniamy efekt promocyjny pro-
jektu. 

Dzięki dobrej współpracy, przede wszystkim z miastem Konin 
i Wielkopolską Organizacją Turystyczną, co roku możemy prezen-
tować się na ok. 6-7 targach turystycznych nie tylko w kraju (m.in. 
w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Warszawie i Poznaniu), ale i za gra-
nicą (np. Berlin, Amsterdam).

Wspieranie rozwoju turystyki to także do� nansowanie przeka-
zane gminie Krzymów na budowę wieży widokowej na Zło-
tej Górze. Dzięki temu powiat zyskał kolejną atrakcję turystyczną. 
Drewniano-stalowa konstrukcja liczy niecałe 30 metrów wysokości, 
a po pokonaniu 140 stopni (na wysokości 25 m) z tarasu widokowe-
go można podziwiać piękno zróżnicowanego krajobrazu powiatu. 

Równolegle do prowadzonych działań promocyjnych, Powiat Ko-
niński jako jeden z głównych inicjatorów powołania LOT MARINA sta-
ra się skonsolidować działania branży turystycznej, władz samorządo-
wych i organizacji społecznych (wg stanu na 31 sierpnia LOT zrzesza 51 
członków). Powiat wspiera inicjatywy LOT, m.in. organizację spływów 
kajakowych „Szlakiem śluz Wielkiej Pętli Wielkopolski” i konkursów 

fotogra� cznych czy wydawnictw promocyjnych. Podjęta w 2010 r.
inicjatywa powołania wspólnie z miastem Konin pierwszego w tej 
części Wielkopolski Centrum Informacji Turystycznej (CIT), którego 
prowadzenie zlecono LOT „Marina”, okazała się sukcesem. Profesjo-
nalne podejście samorządu do stworzenia CIT zaowocowało przy-
znaniem w 2011 r. 3 gwiazdek w certy� kacji punktów informacji tury-
stycznej oraz II miejsca w konkursie na najlepsze centrum informacji 
turystycznej organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną 
w kategorii trzygwiazdkowych centrów w Polsce.

Wzmacnialiśmy 
potencjał 
organizacji 
pozarządowych

W powiecie konińskim działają 133 jednostki ochotniczej straży 
pożarnej zajmujące się głównie ochroną i pro� laktyką przeciwpo-
żarową oraz 82 stowarzyszenia. Organizują życie kulturalne, spor-
towe, integrują i aktywizują lokalną społeczność, a także wspierają 
samorządy lokalne w realizacji zadań publicznych. Z każdym rokiem 
mają coraz większy wpływ na rozwój własnych miejscowości oraz 
na politykę społeczną, gospodarczą, oświatową i kulturalną gmin 
i powiatu.

Poza zadaniami z zakresu pomocy społecznej, od 2011 r. organiza-
cjom pozarządowym powierzane są zadania służące promocji zdro-
wia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
bezpieczeństwu publicznemu, ochronie dóbr kultury i tradycji, roz-
wojowi turystyki i krajoznawstwa, a także wspieraniu i upowszechnia-
niu kultury � zycznej, ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przy-
rodniczego.

W latach 2011 – 2014 samorząd udzielił organizacjom poza-
rządowym ponad 4 mln 300 tys. zł. dotacji. Łączna wartość 150 
projektów zrealizowanych poprzez współpracę powiatu i orga-
nizacji działających na rzecz społeczności wyniosła 5 mln 400 
tys. zł.

Do najbardziej efektywnych obszarów współpracy zaliczyć trzeba 
współpracę na płaszczyźnie pomocy społecznej. Warto tu wspomnieć 
o dotacji w kwocie 157 tys. zł przekazanej przez samorząd w 2012 r. na 
prowadzenie 12 świetlic środowiskowych i ognisk wychowawczych 
na terenie powiatu, czy też wsparciu � nansowemu Środowiskowych 
Domów Samopomocy w Ślesinie i Głębockiem wynoszącym blisko 
800 tysięcy rocznie.

Badania ankietowe organizacji pozarządowych prowadzone w pro-
jekcie „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem 
w jednostkach samorządu terytorialnego, posłużyły opracowaniu 
mapy aktywności NGO współpracujących z powiatem konińskim 
i potwierdziły też, że 94% organizacji pozarządowych z naszego 
terenu ściśle współpracuje z administracją publiczną.
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W obszarze komunikacji z organizacjami pozarządowymi samorząd 
IV kadencji uruchomił w Biuletynie Informacji Publicznej zakładkę po-
święconą organizacjom pozarządowym. 

Kolejnym krokiem samorządu na drodze do rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego było rozszerzenie zakresu konsultacji spo-
łecznych oraz uruchomienie strony Dialogu Społecznego. Do-
skonaleniu relacji partnerskich między administracją samorządową 
a organizacjami pozarządowymi służyć ma także powołanie Rady 
Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.

Stawialiśmy
na edukację

W ciągu czterech lat, samorząd powiatu konińskiego przezna-
czył na oświatę prawie 70 milionów zł, co rocznie stanowiło ok. 20% 
wszystkich wydatków budżetowych. 

Borykając się z ograniczeniami � nansowymi, skutkami niżu de-
mogra� cznego oraz bardzo konkurencyjną ofertą szkół z Konina, 
samorząd IV kadencji powiatu konińskiego podjął szereg działań zo-
rientowanych na podniesienie poziomu efektywności zarządzania 
systemem oświaty. 

Pierwszym krokiem było skoordynowanie oferty edukacyjnej 
z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami pracodawców, tak 
by kompetencje uzyskiwane w szkołach służyły zwiększaniu 
szans życiowych i zawodowych uczniów. 

Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie  organizuje 
kursy dla zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, tech-
nik rachunkowości oraz agrobiznesu. Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kleczewie prowadzi naukę zawodów: stolarz, tapicer, ogrodnik, 
introligator, kaletnik, murarz – tynkarz, cieśla, dekarz, monter zabudo-
wy i robót wykończeniowych w budownictwie, a także monter sieci, 
instalacjii urządzeń sanitarnych. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Sompolnie można zdobyć wykształcenie w zawodzie technik ży-
wienia i usług gastronomicznych oraz technik ochrony środowiska, 
a w Zasadniczej Szkole Zawodowej – uzyskać kwali� kacje kucharza.

Aby młodzież mogła w pełni korzystać z lokalnej oferty oświatowej, 
wybierającym naukę w liceach ogólnokształcących zaproponowano 
klasy o pro� lu: sportowo - ratowniczym, weterynaryjnym, reportersko 
- aktorskim oraz � orystyczno - kosmetycznym (ZSE - U w Żychlinie), 
akademickim i policyjno - wojskowym (ZSP w Kleczewie), a także 
mundurowym i piłkarskim ( ZSP w Sompolnie). 

Jednym z najważniejszych społecznie przedsięwzięć edukacyjnych 
tej kadencji było uruchomienie przedszkola specjalnego w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rychwale. Należy podkre-
ślić, że jest to jedyna placówka w powiecie konińskim, która realizuje 
program kształcenia przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi i autyzmem.

W ciągu ostatnich czterech lat nasze placówki oświatowe zrealizo-
wały 19 projektów za ponad 3 mln złotych. Pomogły one uczniom 
zdobywać dodatkowe kompetencje i specjalistyczne umiejętności, 
poszerzać wiedzę o świecie w ramach wymiany międzynarodowej 
oraz realizować praktyki zawodowe w kraju i za granicą. W znaczący 
sposób wpłynęły też na modernizację wyposażenia klas, pracowni 
i warsztatów.

Z programów korzystali także nauczyciele, którzy dzięki nim mogli 
nie tylko lepiej i skuteczniej uczyć, ale i rozwijać się zawodowo. Naj-
większy z projektów skierowanych do kadry pedagogicznej, to reali-
zowany przez Powiat Koniński i Powiatową Poradnię Psychologiczno 
- Pedagogiczną w Ślesinie „Kompleksowy system doskonalenia na-
uczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim” współ� nanso-
wany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W związku z tym, że inwestycje oświatowe zajmowały priorytetowe 
miejsce w gospodarce powiatu poprzednich kadencji, szkoły ponad-
gimnazjalne prowadzone przez powiat koniński są w dobrym stanie 
technicznym i posiadają nowoczesne zaplecze sportowe. Dzięki temu 
w latach 2011-2014 na s� nansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych 
zabezpieczono w budżecie powiatu środki w wysokości 350,4 tys. 
złotych. Natomiast 1 mln 620 tys. zł samorząd przeznaczył na doin-
westowanie szkół w pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzenie re-
montów służących unowocześnianiu placówek oświatowych.

Aby zapewnić komfortowe i bezpieczne warunki nauki oraz pracy 
s� nansowano ponad 50 zadań związanych z modernizacją bazy lo-
kalowej i doposażeniem placówek m.in.: dokonano zakupu pracowni 
analiz chemicznych (2 000 zł) oraz remontów sal lekcyjnych (za po-
nad 200 000 zł) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie; 
zakupiono zestawy komputerowe (35 000 zł) w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Kleczewie; wyremontowano internat, schody 
wewnętrzne w pałacu oraz ogrodzenie parku (697 247 zł) w Zespo-
le Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie, przeprowadzono 
kompleksowy remont pomieszczeń w budynku Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Rychwale na kwotę ponad 176.637 zł 
oraz korzystając z do� nansowania PFRON zakupiono bus do przewo-
zu osób niepełnosprawnych (za 105.790 zł). 

Aby wyeliminować sytuacje, w których zbyt niskie dochody rodzi-
ny stanowią barierę w rozwoju edukacyjnym ambitnych uczniów, 
samorząd uruchomił „Powiatowy program wspierania edukacji 
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uzdolnionych uczniów”. Program wprowadził nowy rodzaj wsparcia 
dla uzdolnionych uczniów: nagrody Starosty Konińskiego. Mogą się 
o nie ubiegać uczniowie szkół powiatu wyróżniający się wybitnymi 
osiągnięciami w nauce (średnia ocen co najmniej 5,0 i bardzo dobre 
zachowanie, a także laureaci ogólnopolskich olimpiad i konkursów or-
ganizowanych przez MEN lub Kuratorium Oświaty). 

W latach 2011-2014, na stypendia Starosty Konińskiego zabezpie-
czono w budżecie powiatu prawie 255 tys. zł. Kwota ta pozwoliła ob-
jąć wsparciem 161 uczniów i 3 studentów. 

Rozbudzanie w młodzieży zapału do nauki i motywowanie do 
kontynuowania edukacji sprawia, że uczniowie szkół prowadzonych 
przez powiat odnoszą liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach 
tematycznych oraz zawodach sportowych, a także chętnie rozwijają 
swoje pasje i uzdolnienia na zajęciach pozalekcyjnych w działających 
przy szkołach klubach i kołach zainteresowań.

„Energia 
pokoleń”

IV kadencja zapisze się na kartach historii samorządu powiatu ko-
nińskiego jako czas promowania integracji międzypokoleniowej.

Od momentu przyjęcia strategii marketingowej powiatu koniń-
skiego i zgodnie z jej myślą przewodnią „POWIAT KONIŃSKI - ENER-
GIA POKOLEŃ” samorząd realizował działania na rzecz zmiany sytu-
acji społecznej seniorów z powiatu konińskiego poprzez stworzenie 
im warunków do prowadzenia satysfakcjonującego życia oraz moż-
liwości podejmowania aktywności obywatelskich na rzecz rozwoju 
lokalnych społeczności.

Warto podkreślić, że w powiecie konińskim mieszka ponad 30 tys. 
osób w wieku powyżej 60 roku życia, co stanowi prawie 25% ogółu 
jego mieszkańców.

Jedną z pierwszych inicjatyw podjętych na rzecz aktywizacji 
starszych mieszkańców powiatu był udział samorządu w projekcie 
„Energia pokoleń – instrumentem aktywnej integracji seniorów” 
realizowanym w latach 2011-2013 przez Stowarzyszenie Pro� laktyki, 
Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie.

Projekt uzyskał ponad 152 tys. złotych do� nansowania z Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej, dzięki czemu skorzystało z niego 
ponad 500 mieszkańców powiatu w wieku 60+. Przewidywał on za-
jęcia aktywizujące osoby starsze w różnych obszarach życia: kultu-
rze, sporcie i rekreacji (teatr, wycieczki, zajęcia na basenie i kręgielni), 
jak i szeroko pojętej edukacji (warsztaty i szkolenia tematyczne oraz 
kursy komputerowe, które ukończyło aż 135 osób). 

Za sprawą projektu „Energia pokoleń – instrumentem aktywnej 
integracji seniorów”, zarząd powiatu powołał w grudniu 2012 r. 
Radę Seniorów Powiatu Konińskiego. Organ składający się z re-
prezentantów 14 gmin, 2 radnych powiatowych oraz przedstawi-
ciela starosty konińskiego pełni rolę opiniotwórczą i konsultacyjną. 
W ciągu półtorarocznej działalności, Rada Seniorów wspierała re-
alizację projektu „Energia pokoleń…”, dwukrotnie była współorga-
nizatorem Powiatowych Dni Rodziny, a także zorganizowała wiele 
przedsięwzięć m.in. Międzygminny Dzień Babci i Dziadka w Kram-
sku, warsztaty rękodzieła „Zrób to sam”, „I spacer z kijkami po zdro-
wie” w Ślesinie. 

Nasi najstarsi mieszkańcy doczekali się też swojego święta. Od 
2013 r. podczas Powiatowych Dni Rodziny obchodzony jest 
także Powiatowy Dzień Seniora.

Samorząd powiatu konińskiego IV kadencji docenił znaczenie 
ruchu senioralnego dla powiatu i zapoczątkował nowy rozdział 
w działalności publicznej dotyczącej aktywizacji osób starszych i in-
tegracji międzypokoleniowej.

Otaczaliśmy 
troską 
potrzebujących

Zadania własne w zakresie pomocy społecznej, Powiat Koniński 
realizuje za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Koninie.

Wspieraliśmy rodziny pieczy 
zastępczej

Głównym zdaniem jednostki z zakresu wspierania rodziny i syste-
mu pieczy zastępczej było dążenie do stworzenia sprawnie działają-
cego systemu wspierania rodzin i reagowanie na nieprawidłowości, 
pomoc rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, na-
tomiast w sytuacjach skrajnych czasowe umieszczenie dzieci w ro-
dzinach zastępczych działających w powiecie.

 Na przestrzeni minionych czterech lat, aż 59 dzieci czasowo prze-
bywających w rodzinach zastępczych, odbudowało integralność 
rodzinną i wróciło do rodzin biologicznych. Natomiast 8 odnalazło 
ciepło rodzinne w rodzinie adopcyjnej, a 19 umieszczono w rodzinie 
zastępczej zawodowej.
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W trosce o bezpieczeństwo ekonomiczne bene� cjentów rodzin-
nej pieczy zastępczej w Powiecie Konińskim wdrożono działania 
zobowiązujące rodziny do czynienia oszczędności na poczet przy-
szłego usamodzielnienia dzieci. Jest to swego rodzaju novum wpro-
wadzone w metodycznej pracy z rodzinami zastępczymi, dzięki któ-
rym poczyniono oszczędności oraz prawnie aktami notarialnymi dla 
18 małoletnich zagwarantowano bezpieczny start w przyszłość.

Wzmacniając kompetencje opiekuńczo-wychowawcze i przeciw-
działając wypaleniu zawodowemu zorganizowano 14 zajęć warsz-
tatowo-szkoleniowych dla rodzin zastępczych, które dotyczyły: 
zapewnienia prawidłowej opieki i bezpieczeństwa, zaspokojeniu 
potrzeb rozwojowych i kompensowaniu braków, wzmacnianiu wię-
zi z rodziną pochodzenia dziecka oraz pracy zespołowej na rzecz 
odbudowy integralności rodziny w powiecie konińskim.

Przeciwdziałaliśmy przemocy 
w rodzinie

Powiat Koniński, za pośrednictwem specjalistów w dziedzinie pra-
wa, psychologii, terapii uzależnienia, poradnictwa rodzinnego i pra-
cy socjalnej, działających przy Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego 
i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, skutecznie rozwiązywał proble-
my o� ar przemocy w rodzinie. Z fachowego poradnictwa skorzysta-
ło 2.409 mieszkańców.

Szczególną formą działalności Ośrodka było udzielenie schronie-
nia w Hostelu dla osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i nie 
mogły przebywać dalej w swoim rodzinnym środowisku. Ze schro-
nienia w Hotelu w latach 2010-2014, skorzystało 64 osób w tym 32 
małoletnich z naszego powiatu.

Pomagaliśmy osobom 
niepełnosprawnym

W dokumentach strategicznych powiatu ważne miejsce zajmują 
zapisy dotyczące rozwijania szans osób niepełnosprawnych oraz 
budowania przyszłości sprzyjającej ich samodzielności i samore-
alizacji. Osoby te stawią ponad 10 % populacji powiatu. Wykorzy-
stując środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych na kwotę 876.150,00 zł możliwe było zlikwidowanie 
barier technicznych i w komunikowaniu się. Dzięki tym środkom, 
zmodernizowaliśmy i dostosowaliśmy pomieszczenia łazienkowe 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowaliśmy schodo-
łazy dla wózków oraz zakupiliśmy sprzęt komputerowy dla dzieci 
i młodzieży uczącej się. 

Oprócz tego:
 732 osoby wraz z opiekunami otrzymały do� nansowanie do turnu-

sów rehabilitacyjnych. Na ten cel przeznaczyliśmy 653.940,00 zł;
 Do� nansowaliśmy 30 imprez z zakresu sportu, kultury, rekreacji 

i turystyki osób niepełnosprawnych na kwotę 147.123,00 zł;
 Udzieliliśmy wsparcia � nansowego na funkcjonowanie 5 Warsz-

tatów Terapii Zajęciowej w kwocie 1.253.207,00 zł , z czego 
11.130.531,00 zł pochodziło z PEFRON, a 1.401.539,00 zł ze środków 
własnych powiatu;

 1579 osobom na kwotę 1.911.625,00 zł dotowaliśmy zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków po-
mocniczych przyznawanych osobom niepełnosprawnym,

 W zakresie rehabilitanci zawodowej udzielono 13 dotacji do roz-
poczęcia działalności gospodarczej na kwotę 243.000,00 zł oraz 
zrefundowano koszty utworzenia trzech stanowisk – 37.000,00 zł

Osoby wymagające całodobowej opieki pielęgniarskiej oraz prze-
wlekle chore psychicznie, w powiecie konińskim wspierają Dom Po-
mocy Społecznej w Ślesinie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Ślesinie. Biorąc pod uwagę jednostkowe potrzeby obu jednostek 
dla 100 pensjonariuszy DPS powiat gwarantuje ciągłą opiekę i za-
jęcia terapeutyczne, natomiast dla 76 podopiecznym, z czego 22 
wymaga pobytu całodobowego, opracowano specjalistyczne za-
jęcia mające na celu przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
zwłaszcza przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu poprzez in-
tegrację chorego z jego naturalnym środowiskiem wśród ludzi zdro-
wych.

Sukcesy podopiecznych

Talent niepełnosprawnych mieszkańców DPS i ŚDS w Ślesinie zo-
stał wielokrotnie doceniony przez komisje konkursowe na szczeblu 
ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym. Podopieczni zdobyli wie-
le prestiżowych nagród i wyróżnień. Również aktywność, upór oraz 
chęć współzawodniczenia uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale, zostały docenio-
ne podczas licznych zawodów, w których podopieczni startowali 
i zdobywali wysokie pozycje.

Zwalczaliśmy 
bezrobocie

Przeciwdziałanie bezrobociu, to niewątpliwie jedno z istotniej-
szych zadań Powiatu Konińskiego mające na celu poprawę warun-
ków życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy powiatu. Najniższy 
poziom bezrobocia na przestrzeni czterech ostatnich lat notujemy 
w 2014 roku. W sierpniu b.r. poziom wskaźnika stopy bezrobocia na 
terenie powiatu konińskiego wyniósł 16,6%. 

Poziom bezrobocia w latach 2011–2014 kształtował się na pozio-
mie 17%–19 %. Spośród gmin o charakterze miejsko–wiejskich naj-
więcej osób pozostających bez pracy było w gminie Golina, wśród 
wiejskich z bezrobociem zmagała się gmina Kramsk. Według danych 
na koniec sierpnia 2014 r. powiat koniński pod względem wielkości 
stopy bezrobocia plasuje się na 2 pozycji w Wielkopolsce, natomiast 
miasto Konin na 9.

Powiatowe Dni Rodziny
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Wśród osób bezrobotnych w regionie konińskim dominują ko-
biety, których odsetek oscyluje w granicach 52% – 57% ogółu za-
rejestrowanych w Urzędzie. Na przestrzeni lat 2011-2014 największy 
odsetek bezrobotnych kobiet – 55,4% odnotowano w 2011 roku, 
najmniejszy zaś – 52,6 w 2012 roku. 

Stopa bezrobicia w Powiecie Konińskim  w latach 2011-2014

Najistotniejszym zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie 
jest skutecznie przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu. Aby 
temu sprostać PUP wykorzystuje następujące instrumenty rynku 
pracy: prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, szkolenia, jed-
norazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie 
lub wyposażenie miejsca pracy dla bezrobotnego i przygotowanie 
zawodowe dorosłych. Podstawowymi narzędziami stymulującymi 
koniński rynek pracy, z którego skorzystało najwięcej bene� cjentów 
były staże oraz szkolenia. Starosta zawarł m.in.:
 2 266 umów z pracodawcami gwarantującymi osobom bezrobot-

nym możliwość odbycia stażu,
 818 umów z osobami bezrobotnymi na podjęcie działalności go-

spodarczej oraz stworzenie spółdzielni socjalnych,
 379 umów z jednostkami szkolącymi celem podnoszenia kwali� -

kacji zawodowych,
 376 umów z pracodawcami na doposażenie lub wyposażenie 

miejsca pracy bezrobotnego,
 329 umów z pracodawcami gwarantującymi zatrudnienie w ra-

mach robót publicznych osób znajdujących się w szczególnej sy-
tuacji na rynku pracy,

 301 umów z pracodawcami zapewniających zatrudnienie w ra-
mach prac interwencyjnych,

Łącznie Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zaktywizował 6 900 
osób bezrobotnych wydatkując na ten cel ponad 56 milionów zł. 

Bezrobotni z prawem do zasiłku w latach 2011-2014

Struktura bezrobotnych wg wykształcenia na przestrzeni lat 2011-2014

Realizowane przez PUP projekty wpłynęły na ożywienie gospo-
darcze sektora małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez tworze-
nie nowych miejsc pracy a co za tym idzie ograniczenie bezrobocia. 
Poza tym w znacznym stopniu przyczyniły się do podniesienia po-
ziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 
pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla roz-
woju aktywności zawodowej w regionie.

Aktywizacja bezrobotnych w ramach aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu w latach 2011-2014

Skutecznymi formami aktywizującymi bezrobotnych i poszukują-
cych pracy są m.in. giełdy pracy, targi pracy, doradztwo zawodowe, 
spotkania informacyjne, czy strona internetowa na której zaintereso-
wani znajdą wszystkie niezbędne informacje.

Wspieraliśmy 
rolnictwo

Rolnictwo stanowi podstawową gałąź gospodarki Powiatu Ko-
nińskiego. Prawie 74,7 %, czyli 118 tys. ha ogólnej powierzchni po-
wiatu stanowią użytki rolne. Działalność rolnicza prowadzona jest 
w ok. 11 tys. gospodarstw, których średnia powierzchnia wynosi 
8,87 ha. Wiodącymi kierunkami produkcji rolnej jest produkcja by-
dła mlecznego i sadownictwo. To drugie dominuje w północnej 
części powiatu. Możemy poszczycić się również gospodarstwami 
o charakterze ekologicznym, których ilość w ostatnich 3 latach zo-
stała podwojona.
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Spośród szerokiego grona przedsiębiorczych rolników corocznie, 
dzięki organizowanemu przez Starostwo konkursowi „Powiatowy 
Rolnik Roku”, wybierane jest najlepsze gospodarstwo rolne. W latach 
2011–2014 grono dobrze prosperujących rolników powiększyło się 
o kolejnych 20 gospodarzy.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż powiatowi laureaci są zgłasza-
ni do konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, którego inicjatorem jest 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Ich ciężka 
praca została doceniona także na szczeblu wojewódzkim. Wśród 
najbardziej przedsiębiorczych gospodarzy w Wielkopolsce w gro-
nie nominowanych i laureatów rolnicy z powiatu konińskiego 
wyróżniają się konkurencyjnością, innowacyjnością oraz stosowa-
niem nowoczesnych technologii. W mijającej kadencji laureatami 
konkursu zostali: Maria i Karol Piątkowscy (gm. Sompolno – 2010 
r.) oraz Magdalena i Sławomir Wieczorek ( gm. Rzgów – 2012 r.), 
z kolei wśród nominowanych znaleźli się: Agnieszka i Piotr Michal-
scy (Tomisławie, gm. Wierzbinek), Jolanta i Józef Nawroccy (Koźni-
ca, gm Kramsk), Małgorzata i Tomasz Kwieciński (Lisiec Wielki, gm. 
Stare Miasto) i Małgorzata i Tomasz Kwiecińscy (Lisiec Wielki, gm. 
Stare Miasto).

Starostwo bierze udział w pracach komisji etapu regionalnego 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowanego przez Kasę Rol-
niczego Ubezpieczenia Rolniczego. Również w tym konkursie rolni-
cy powiatu konińskiego odnoszą sukcesy. 

Rolnictwo w powiecie koniński rozwija się dzięki środkom z Fun-
duszy Europejskich. Oprócz dopłat bezpośrednich i płatności dla 
obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania rolnicy 
powiatu konińskiego wnioskowali o do� nansowanie w ramach Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Największym zainteresowanie 
cieszyły się takie działania jak:
1. Ułatwianie startu młodym rolnikom,
2. Modernizacja Gospodarstw rolnych,
3. Programy rolnośrodowiskowe,
4. Różnicowanie w kierunku działalności nie rolniczej,
5. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Koninie w latach 2011–2013 zrealizowało płatności na łączną 
kwotę ok. 349 mln zł.

Sięgaliśmy po 
sportowe laury

Okazji do radości oraz gratulowania sportowcom na przestrze-
ni czterech lat mieliśmy bardzo wiele. Otóż udział zawodników 
z powiatu konińskiego w licznych zawodach sportowych, bardzo 
dobre przygotowanie przez opiekunów drużyn oraz zacięta ry-
walizacja, pozwoliły na zdobycie wielu nagród i wyróżnień, które 
jeszcze bardziej motywowały ich do ciężkiej pracy przed kolejnymi 
zawodami. 

W 2014 roku we współzawodnictwie sportowo-turystycz-
nym Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego, Powiat Koniński zajął 
pierwsze miejsce.

Sukcesy sportowe w latach 2010–2014

Nazwa zawodów Miejsce

Współzawodnictwo Sportowo Turystyczne 
Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

V, V, IV, VI, I
miejsce

Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS 
Mieszkańców Wsi o Puchar Przewodniczącego 
Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS

III, I, I, VI, I
miejsce

Letnia Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców 
Wsi Województwa Wielkopolskiego o Puchar 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

XIV, XI, II, I, II 
miejsce

Ponadto powiat wspiera reprezentacje Województwa Wiel-
kopolskiego w Ogólnopolskich Igrzyskach Ludowych Zespołów 
Sportowych. Reprezentacja Wielkopolski z wynikiem 531 punktów 

Rok Laureaci konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

2011
II miejsce – Maria i Tadeusz Rybarczykowie (Lisewo, gm. Skulsk)

III miejsce – Agnieszka i Mariusz Zwolscy (Czartowo, gm. Skulsk)

2012 I miejsce – Dariusz Żurek (Święcia, gm Rychwał)

2013

I miejsce – Ewa i Józef Siwek (Kałek, gm Krzymów)

II miejsce – Michał Cholewicki (Siąszyce Trzecie gm. Rychwał)

III miejsce – Ewelina Solarczyk-Jagodzinska (Jaroszewice 
Rychwałskie, gm. Rychwał)

2014
I miejsce – Grażyna i Krzysztof Michalscy (Wola Spławiecka, gm. 
Kleczew)
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w klasy� kacji generalnej została laureatem Finału Centralnych XVI 
Ogólnopolskich Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych – Ełk 2013, 
natomiast w roku bieżącym uplasowała się na trzecim miejscu zdo-
bywając 443,5 punktów w kwali� kacji generalnej � nału centralnego 
XVII Ogólnopolskich Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych – Słu-
bice 2014.

Środki przeznaczone na organizację zawodów 
sportowych w latach 2014–2010

W kalendarzu imprez sportowych Powiatu Konińskiego corocznie 
znajduje się ok. 150 stałych pozycji, na organizację których, w mijają-
cej kadencji z budżetu wydatkowano 290 677,50 zł.

Zarząd Powiatu Konińskiego dba o szczególnie wyróżniających 
się sportowców, trenerów oraz działaczy, którym za wysokie osią-
gnięcia sportowe przyznaje nagrody pieniężne. W latach 2011–2014 
wydatkowano na nie 36 100 zł.

Dbaliśmy o
bezpieczeństwo 
mieszkańców 
powiatu

Bezpieczeństwo mieszkańców, to sprawy kluczowe dla Powia-
tu Konińskiego. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom władze 
wspólnie z odpowiednimi służbami podejmowały działania pro� -
laktyczno-prewencyjne zmierzające do poprawy warunków życia.

Powiat, w zakresie bezpieczeństwa, realizuje zadania poprzez 
współpracę i współdziałanie z Komendą Miejską Policji w Koninie, 
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, Pań-
stwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie oraz 
Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Koninie. Wśród zainte-
resowanych bezpieczeństwem mieszkańców powiatu są również 
członkowie Komisji Prawa i Porządku, którzy podczas prac komisji, 
którym towarzyszom odpowiednie służby, poruszają ważkie w tym 
zakresie tematy.

Powiat Koniński, wpiera także � nansowo samorządy gminne. W la-
tach 2011–2014 na poprawę bezpieczeństwa wygospodarowano 
410 000 zł. W roku bieżącym na podniesienie standardów działania 
jednostek OSP znajdujących się w Krajowym system ratowniczo-ga-
śniczym lub dla jednostek, które starają się o przyjęcie do tego KSRG 
przeznaczono 70 tys zł. 

W tym roku samorządy miasta oraz powiatu były współorganizato-
rami Ogólnopolskiego Finału „Przystanku PaT”, którego ideą jest m.in. 
tworzenie ogólnopolskiej społeczności promującej wśród rówieśni-
ków modę na życie bez nałogów. Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków przedsięwzięcia czuwały wszystkie odpowiedzialne służby.

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa w powiecie konińskim 
w 2011 rok wspólnie z przedstawicielami Komend Miejskich Policji 
i Straży Pożarnej oraz wszystkich inspekcji służb i straży opracowano 
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„Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012-2014”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy oraz szkolnictwu 
wyższemu Powiat Koniński podpisał umowę o współpracy z Pań-
stwową Wyższą Szkołą Zawodową w zakresie kształcenia studentów 
na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. W wyniku tej umowy stu-
denci będą mogli nabierać doświadczenia w zakresie bezpieczeń-
stwa i zarządzania kryzysowego odbywając praktyki w Starostwie 
Powiatowym w Koninie.

Byliśmy 
kontrolowani

W ciągu niespełna czterech lat działalność Starostwa i jed-
nostek organizacyjnych powiatu została poddana kontroli 
uprawnionych organów aż 63 razy.

Kontrole dotyczyły bardzo szerokiego spektrum działania 
samorządu, m.in. gospodarki � nansowej i zamówień publicznych, 
gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europej-
skiej, gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, przestrzegania 
przepisów dotyczących geodezji i kartogra� i, przyjmowania zgło-
szeń lub wykonywania innych robót budowlanych, lokalizacji i bu-
dowy lądowych farm wiatrowych, prawidłowości prowadzonych 
postępowań dotyczących gospodarki wodnej i ochrony wód, czy 
też organizacji, przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg 
i wniosków przez Starostę Konińskiego. Ograny kontrolne dokony-
wały także przeglądu i oceny inwestycji drogowych oraz działalno-
ści jednostek realizujących zadania z pomocy społecznej. 

Aż 31 kontroli zainicjowały organy kontroli zewnętrznej: Re-
gionalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Kon-
troli Skarbowej w Poznaniu, Marszałek Województwa Wielkopolskie-
go, Wojewoda Wielkopolski, Główny Geodeta Kraju, Główny Urząd 
Geodezji i Kartogra� i, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Woje-
wódzki Urząd Pracy oraz Sąd Okręgowy w Koninie. Prawidłowość 

funkcjonowania poszczególnych komórek Starostwa oraz jednostek 
organizacyjnych powiatu była również przedmiotem 18 kontroli 
wewnętrznych realizowanych z upoważnienia Starosty Koniń-
skiego oraz 14 kontroli przeprowadzonych przez audytora we-
wnętrznego. 

Pomimo bardzo szerokiego zakresu kontroli oraz wymiaru � -
nansowego skontrolowanych spraw, ocena pracy urzędu i jed-
nostek organizacyjnych powiatu wypadła bardzo korzystnie. 
Organy kontrolujące wydały ocenę pozytywną bez zastrze-
żeń dla większości badanych obszarów. Z taką opinią spotkały 
się m.in. realizowane w tej kadencji inwestycje. Ujawnione podczas 
kontroli pojedyncze nieprawidłowości lub uchybienia nie rzutowały 
na ostateczne oceny i zostały uzupełnione lub usunięte zgodnie ze 
wskazówkami i zaleceniami pokontrolnymi.

Oceny organów kontrolnych potwierdziły, że pracownicy 
Starostwa i jednostek organizacyjnych wywiązują się ze swo-
ich obowiązków w sposób skuteczny i efektywny, a wyznaczo-
ne cele są sukcesywnie osiągane we wszystkich sferach dzia-
łalności samorządu.

Finanse
Powiatu 
Konińskiego
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Budowaliśmy 
współpracę 
między 
samorządami

Nie byłoby Aglomeracji Konińskiej, gdyby nie spotkania staro-
sty, prezydenta Konina oraz wójtów i burmistrzów gmin powiatu 
konińskiego. W mijającej kadencji udało się zbudować trwałe 
fundamenty współpracy, które w nowej perspektywie unijnej 
powinny przynieść wymierne korzyści.

Posiedzenie konwentu pod przewodnictwem Marka Wesołowskiego

Konwent Wójtów i Burmistrzów Aglomeracji Konińskiej jest niefor-
malnym zrzeszeniem samorządów gminnych powiatu konińskiego. 
Podstawowym celem jego zawiązania w 2001 r. była chęć rozwiązy-
wania wspólnych problemów i kreowania polityki rozwoju. Dawniej 
Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu Konińskiego od 2012 
roku stał się Aglomeracyjnym Konwentem Samorządowym i obec-
nie uczestniczą w nim przedstawiciele Powiatu Konińskiego oraz 
Miasta Konin. Od stycznia 2011 roku przewodniczącym Konwen-
tu jest Marek Wesołowski Burmistrz Miasta i Gminy Kleczew.

Pierwsze posiedzenie mijającej kadencji odbyło się 25 stycznia 
2011 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie. Od tamtej pory samo-
rządowcy spotykali się dwadzieścia cztery razy, podczas których 

przyjęli siedem o� cjalnych stanowisk skierowanych do urzędów 
i organów centralnych. Jednak najbardziej kluczowym zadaniem 
zrealizowanym przez Konwent było podpisanie Listu Intencyjnego 
w sprawie współpracy przy tworzeniu Aglomeracji Konińskiej, które 
było podstawą do wnioskowania o pieniądze z ówczesnego Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego w Konkursie dotacji na działania 
wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie plano-
wania miejskich obszarów funkcjonalnych. Dzięki ponad 800 tys. zł 
dotacji tworzymy Aglomerację Konińską przygotowując dokumenty 
strategiczne do nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

Wymiernym efektem działań samorządowych jest zapew-
nienie konińskiemu Obszarowi Strategicznej Interwencji (tzw. 
OSI) dodatkowych 130 milionów złotych na projekty służące 
rozwojowi gospodarczemu OSI.

Konwent tworzyli:
 Marek Wesołowski  – Przewodniczący Konwentu 

   Wójtów i Burmistrzów;
   Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew,

 Tadeusz Nowicki  – Burmistrz Miasta i Gminy Golina,
 Stefan Dziamara  – Burmistrz Miasta i Gminy Rychwał,
 Andrzej Kossowski  – Burmistrz Miasta

   i Gminy Sompolno,
 Mariusz Zaborowski  – Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin,
 Piotr Juszczak  – Wójt  Gminy Grodziec,
 Janusz Puszkarek – Wójt Gminy Kazimierz Biskupi,
 Józef Drop  – Wójt Gminy Kramsk,
 Tadeusz Jankowski  – Wójt Gminy Krzymów,
 Andrzej Grzeszczak  – Wójt Gminy Rzgów,
 Andrzej Operacz  – Wójt Gminy Skulsk,
 Ryszard Nawrocki  – Wójt Gminy Stare Miasto,
 Paweł Szczepankiewicz  – Wójt Gminy Wierzbinek,
 Grzegorz Skowroński  – Wójt Gminy Wilczyn.


