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Członkowie Zarządu II kadencji, przypadającej na lata 2002-2006 

 JÓZEF WIESŁAW RYBACKI - reprezentujący Sojusz Lewicy Demokratycznej,
 HALINA MARIA LENARTOWICZ - reprezentująca Polskie Stronnictwo Ludowe,

STANISŁAW ADAM BIELIK – wicestarosta koniński, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe,
 SŁAWOMIR PIOTR KAMIŃSKI - reprezentujący Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Powiatu Konińskiego

Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce 
specjalne wydanie Kuriera Powiatowego, bę-
dące skromną próbą zebrania ważniejszych 
dokonań II kadencji Rady i Zarządu Powiatu 
Konińskiego. Pragnę podkreślić, że publikacja 
ta jest wskazaniem zaledwie wybranych sfer 
działalności powiatu, nie sposób bowiem prze-
lać na papier czterech lat intensywnej pracy sa-
morządu na rzecz naszej małej Ojczyzny. 

Drodzy Państwo, upływająca kadencja, to 
dla mnie czas podwójnej satysfakcji, wynika-
jącej z pełnienia funkcji Starosty Konińskiego 
i sprawowania mandatu Radnego Powiatu. To 

ELŻBIETA STREKER-DEMBIŃSKA 

Przewodnicząca Zarządu Powiatu, Starosta Ko-
niński, w okresie od 19 listopada 2002 r. do 8 lute-
go 2005r. reprezentująca Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej

Przewodniczący Zarządu Powiatu
STEFAN MIECZYSŁAW DZIAMARA

obecny Starosta Koniński, sprawujący funkcję 
od 8 lutego 2005r. reprezentujący Sojusz Lewicy De-
mokratycznej

ZARZĄD
POWIATU KONIŃSKIEGO

Stefan Dziamara Starosta Koniński

także okres wytężonej pracy, by jak najlepiej 
wywiązać się z przyjętych zobowiązań i nie za-
wieść oczekiwań wszystkich, którzy obdarzy-
li mnie zaufaniem. 

Od początku, mojej działalności w sze-
regach samorządu przyświecał jeden cel: 
sprawnie i skutecznie rozwiązywać proble-
my powiatu, mając na względzie dobro jego 
mieszkańców i perspektywy rozwoju gospo-
darczego gmin. Stąd też, w atmosferze do-
brze układającej się współpracy kierowane-
go przeze mnie zarządu z radą powiatu, reali-
zowałem starannie wybrane zadania - te, któ-
re mają fundamentalne znaczenie dziś oraz te, 
które stworzą platformę dla rozwoju powiatu 
w przyszłości.

I choć mając świadomość, że jeszcze nie 
wszystko udało nam się zrobić, uważam że 
osiągnęliśmy to, co było możliwe. Dlatego bi-
lans dokonań Zarządu i Rady za ostatnie cztery 
lata uważam za niewątpliwie pozytywny. 

Obraz naszego powiatu w czasie tej kaden-
cji na pewno zmienił się, i to na lepsze. Świad-
czy o tym najlepiej ilość zrealizowanych pro-
jektów inwestycyjnych, wśród których przewa-
żają inwestycje związane z poprawą stanu sieci 
drogowej w powiecie, rozbudową oraz moder-
nizacją szkół i placówek oświatowych a także 

wdrożeniem wielu modelowych i nowatorskich 
rozwiązań z dziedziny pomocy społecznej, in-
terwencji kryzysowej na rzecz rodziny i dziecka 
oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Pragnę podkreślić, że w wymienionych 
dziedzinach w ciągu ostatnich dwóch lat uda-
ło się w powiecie konińskim dokonać praw-
dziwego przełomu. Tak dużego tempa inwe-
stycyjnego nie było w naszym powiecie od 
momentu jego powstania, tj. od 1999r. 

Ważne miejsce w portfelu wydatków po-
wiatu zajmowały także działania na rzecz wy-
równywania szans naszych mieszkańców 
m.in. poprzez realizację projektów stypendial-
nych dla młodzieży z terenów wiejskich czy też 
licznych programów na rzecz aktywizacji osób 
bezrobotnych. Na te cele staraliśmy się pozy-
skiwać środki z innych źródeł angażując się 
w projekty współfinansowane przez fundusze 
unijne i krajowe.

Aby pomóc rolnikom naszego powiatu 
osiągnąć maksimum korzyści z członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej, podjęliśmy wielo-
kierunkowe działania na rzecz ich przygotowa-
nia do funkcjonowania w nowej unijnej rzeczy-
wistości. Poza organizacją szkoleń grupowych 
oraz doradztwem indywidualnym, w sierpniu 
2005r. powołaliśmy do życia pierwsze w Wiel-
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POWIAT KONIŃSKI
W LATACH 2003-2006

GOSPODARKA FINANSOWA
Wykres: Planowane dochody i wydatki w zł. Wykres: Wykonanie w zł.

kopolsce, Centrum Obsługi Rolnika z siedzibą 
w Koninie. Dzięki temu, rolnicy mogą w jed-
nym miejscu uzyskać kompleksową i fachową 
pomoc w zakresie programów unijnych, jak też 
załatwić różne urzędowe formalności związane 
z prowadzeniem gospodarstwa. 

Warte podkreślenia są także nasze dążenia 
do utrzymania proekologicznego charakteru 
Ziemi Konińskiej i zachowania jej cennych wa-
lorów przyrodniczo-krajobrazowych. Na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego podjęliśmy 
wiele inicjatyw, zarówno organizacyjnych jak 
i finansowych, m.in.: ocieplanie i uszczelnianie 
budynków użyteczności publicznej wraz z wy-
mianą kotłowni węglowych na olejowe i gazo-
we, prowadzenie na terenie powiatu nowocze-
snych, korzystnych dla środowiska form zbie-
rania i utylizacji odpadów, konsekwentne reali-
zowanie programu zalesiania, czy szeroko za-
krojone działania na rzecz ochrony konińskich 
jezior. Dodam tylko, że nasza działalność pro-
ekologiczna była wielokrotnie nagradzana 
w ogólnopolskich konkursach ekologicznych 
i zaowocowała otrzymaniem przez Starostwo 
Powiatowe w Koninie dwukrotnie tytułu „Pro-
motora Ekologii”, a w roku 2006 - „Mecena-
sa Ekologii”.

Wychodząc z założenia że sprawne za-
rządzanie powiatem zaczyna się od przyjaznej 
i kompetentnej obsługi jego mieszkańców 
na poziomie urzędu, poprawiliśmy strukturę 

jego funkcjonowania, m.in.: uruchomiliśmy 
w starostwie salę obsługi rejestracji pojazdów, 
a w roku ubiegłym – windę, w ramach likwi-
dowania barier architektonicznych, poszerzy-
liśmy i unowocześniliśmy serwis internetowy 
powiatu a niebawem nastąpi wdrożenie elek-
tronicznego obiegu dokumentów. Z kolei, ma-
jąc na uwadze zasadę jawności życia publicz-
nego, a w szczególności finansów publicz-
nych, Starostwo Powiatowe w Koninie przy-
stąpiło do programu „Przejrzysta Polska” uzy-
skując stosowny certyfikat. W skali kraju, do 
udziału w programie zgłosiło się ponad 800 
jednostek samorządu terytorialnego, a uzyska-
niem takiego certyfikatu może pochwalić się 
nieco ponad 400 urzędów.

Bez wątpienia, najpoważniejszym proble-
mem, z jakim przyszło nam się zmagać w tej 
kadencji jest wysokie bezrobocie. Realizując 
zadania na rzecz aktywizacji gospodarczej po-
wiatu, konsekwentnie dążyliśmy do jego ob-
niżenia. Spójne działania w zakresie polity-
ki pracy i ożywienia gospodarczego zaowo-
cowały spadkiem poziomu bezrobocia w tym 
roku o 1697 osób. Pod koniec lipca 2006r., 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie za-
rejestrowanych było 15.946 osób, z cze-
go 10.327 mieszkańców naszego powiatu. 
To najmniejsza liczba od 1999r.

Dodam tylko, że w związku z rosnącą licz-
bą ofert pracy zgłaszanych do PUP, na gru-

dzień bieżącego roku spodziewany jest spa-
dek bezrobocia o kolejne 2,5 punktu procen-
towego. 

Pragnę podkreślić, że kluczem do tego-
rocznych osiągnięć była dobrze układają-
ca się współpraca zarządu z radą powiatu 
oraz samorządami gminnymi. Bez zbędnych 
podziałów na „rządzących i opozycję” konse-
kwentnie realizowaliśmy politykę rozwoju po-
wiatu. Ta współpraca zaowocowała widoczny-
mi osiągnięciami we wszystkich dziedzinach 
życia społecznego. Nie byłaby ona jednak 
tak efektywna gdyby nie wsparcie kompe-
tentnych i zawsze gotowych do podejmowa-
nia trudnych zadań pracowników Starostwa 
i jego jednostek organizacyjnych. Mimo więc 
trudności związanych z finansowaniem zadań, 
razem udało nam się odnieść wiele niekwestio-
nowanych sukcesów i za to dziękuję. Ale też 
nie odkryję niczego nowego, jeśli powiem, że 
potrzeba ich więcej. 

Koniec tej kadencji zamyka pewien etap 
w życiu naszego powiatu a zarazem stanowi 
dobry punkt wyjścia do dalszej pracy na rzecz 
jego rozwoju. Z pełną odpowiedzialnością za-
pewniam Państwa, że powiat koniński zmie-
rza we właściwym kierunku i jest w stanie 
osiągnąć nawet najbardziej ambitne cele. 
Trzeba tylko z tej szansy skorzystać.

Z poważaniem 
Stefan Dziamara

Starosta Koniński 
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I. DROGI: 
Zgodnie z oczekiwaniem społecznym, 

jednym z priorytetowych zadań realizowa-
nych przez samorząd powiatu II kadencji były 
inwestycje drogowe. 

W latach 2003-2006 na inwestycje i re-
monty dróg (bez bieżącego utrzymania) prze-
znaczono łączną kwotę 19.953.070 zł, która 
pozwoliła poprawić nawierzchnię dróg powia-
tu na odcinku 78,5 kilometra.

Prawdziwy przełom w finansowaniu tego 
zadania przypadł na okres dwóch ostatnich 
lat. 

W latach 2003 – 2004, środki budżetu Po-
wiatu angażowane były w remonty dróg i reali-
zację współfinansowanej ze środków Unii mo-
dernizacji drogi Stare Miasto – Grodziec.

Z uwagi na konieczność podjęcia bar-
dziej skutecznych działań na rzecz poprawy 
stanu dróg, a także w celu uwzględnienia po-
trzeb wszystkich gmin w ustalaniu prioryte-
tów inwestycyjnych i remontowych na dro-
gach powiatowych, w 2005 r. Zarząd Powia-
tu przeprowadził konsultacje z samorządami 
lokalnymi i zaproponował udział finansowy 
gmin w realizacji tych zadań. Zaangażowanie 
przez Powiat znacznie większych środków oraz 
wsparcie finansowe i rzeczowe gmin przynio-

 
 

 
 

 

Wykres: Nakłady inwestycyjno 
- remontowe na drogownictwo 

poniesione w latach 2003 – 2006

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu powiatu za okres od 1 stycznia 2003 do 30 czerwca 2006 w zł.
oraz ich wyszczególnienie na realizację głównych zadań powiatu

Wyszczególnienie 
2003 2004 2005 2006

Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie
Plan

na 30.06.2006
Wykonanie

na 30.06.2006
Transport i łączność 3 303 435 3 303 435 3 902 493 3 779 212 7 422 074 7 134 905 12 879 302 5 137 341,17

zadania własne 3 303 435 3 303 435 3 902 493 3 779 212 6 846 074 6 584 479 11 289 302 5 137 341,17

porozumienia    576 000 550 426 - -

pomoc finansowa       1 590 000 -

Oświata i wychowanie 6 084 514 6 084 431 6 786 536 6 769 713 9 227 354 9 067 865 8 900 525,70 4 490 008,13

zadania własne 6 084 514 6 084 431 6 786 536 6 769 713 9 217 354 9 057 865 8 800 525,70 4 490 008,13

porozumienia     10 000 10 000   

pomoc finansowa       100 000,00 -

Polityka społeczna 8 468 343 8 468 065 9 356 024 9 291 970 8 640 367 9 840 232 9 287 411 4 800 124

zadania własne 6 016 959 6 016 681 8 527 091 8 463 037 7 434 068 7 427 634 7 533 761 3 953 918,03

zadania zlecone 2 352 384 2 352 384 728 533 728 533 953 000 953 000 1 163 300 586 633,75

porozumienia 99 000 99 000 100 400 100 400 253 299 253 299 590 350 259 572,37
Edukacyjna opieka 

wychowawcza
2 288 565 2 288 472 2 361 231 2 353 500 3 544 461 3 177 140 3 483 310,82 1 557 635,58

Ochrona zdrowia 2 051 689 1 792 926 2 414 532 1 745 350 2 309 284 2 296 753 2 587 341 1 278 613,14

zadania zlecone    2 580 931 1 272 203,14

pomoc finansowa       6 410 6 410,00

sło widoczne efekty na drogach powiatu. Ten 
model współpracy kontynuowany był także w 
roku bieżącym i okazał się jeszcze skuteczniej-
szy, co potwierdza tabela na str. 5 

Realizacja zadań inwestycyjnych i remon-
towych:

w 2003 r. 
o nakłady na inwestycje i remonty na dro-

gach - 2.176.689 zł 
 w tym środki pozyskane z funduszu SA-

PARD: 482.775 zł na modernizację drogi 
Stare Miasto – Grodziec

o wykonano: 
– przebudowę odcinka drogi Stare Mia-

sto – Grodziec na długości 2,4 km za 
kwotę 1.051.050 zł.

– powierzchniowe utrwalanie nawierzch-
ni na długości 3,5 km za 103.000 zł.

w 2004 r. 
o nakłady na inwestycje i remonty na dro-

gach - 2.158.564 zł, w tym środki pozy-
skane z funduszu SAPARD 481.721 zł na 
modernizację drogi Stare Miasto – Gro-
dziec

o wykonano: 
– przebudowę odcinka drogi Stare Mia-

sto – Grodziec na długości 2,6 km za 
1.098.503 zł.

w 2005 r.
o nakłady na inwestycje i remonty na dro-

gach - 5.624.614 zł, w tym środki pozy-
skane:
– ze Zintegrowanego Programu Ope-

racyjnego Rozwoju Regionalnego na 
przebudowę drogi Stare Miasto – Gro-
dziec w wysokości: 660.680 zł, 

INWESTYCJE
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– z rezerwy celowej Ministra Infrastruk-
tury w wysokości - 500.000 zł,

– w ramach wsparcia finansowego Gmin 
- 526.536 zł oraz pomocy rzeczowej - 
500.000 zł.

o wykonano: 
– odnowę nawierzchni na długości 

21,4 km,
– przebudowę / remont 6,8 km chodni-

ków 
– przebudowę drogi Stare Miasto – Gro-

dziec na długości 3,65 km.

w 2006 r.
o nakłady na inwestycje i remonty dróg - 

9.993.203 zł, w tym środki pozyskane: 
– dotacja celowa Ministra Infrastruk-

tury na odnowę nawierzchni drogi 
Jabłków – Stefanowo – Licheń Stary - 
500.000 zł, 

– pomoc finansowa Urzędu Marszał-
kowskiego w remoncie drogi Jarosze-
wice Rychwalskie – Kuchary Borowe 
- 50.000 zł,

– dotacja Wojewody Wielkopolskiego ze 
środków programu poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego na budo-
wę chodnika do szkoły w m. Sławsk 
- 86.000 zł,

– wsparcie finansowe Gmin - 1.640.000 zł 
oraz pomoc rzeczowa - 400.000 zł.

o realizowane są:
– odnowa nawierzchni na 39,8 km, 
– budowa dróg i ulic – 1,6 km,
– budowa i przebudowa chodników – 

6,3 km,
– odnowa nawierzchni na drodze Sta-

re Miasto – Grodziec na długości 
3,6 km. 

Tabela: Nakłady na budowę i odnowę nawierzchni oraz budowę i przebudowę chodników 
w latach 2005 -2006. 

Gmina Lata
Nakłady 

zł

Zakres rzeczowy

nawierzchnia km chodniki mb

Golina
2005 289.789 1,5 380

2006 444.907 2,0

Grodziec
2005 304.772 1,8 500

2006 390.237 3,0 300

Kazimierz 
Biskupi

2005 161.127 1,8

2006 409.133 1,9

Kleczew
2005 299.981 2,2

2006 554.170 2,4

Kramsk
2005 99.984 0,8

2006 938.476 4,7 150

Krzymów
2005 31.530 0,2

2006 456.382 3,1

Rychwał
2005 517.217 3,8 450

2006 656.527 3,1 500

Rzgów
2005 102.981 250

2006 742.047 1,5 1.050

Skulsk
2005 124.678 1,0

2006 629.330 3,7

Sompolno
2005 249.280 2,7

2006 885.201 4,3 600

Stare Miasto
2005 174.462 1,6

2006 499.121 1,8 1200

Ślesin
2005 158.704 840

2006 512.085 3,2 650

Wierzbinek
2005 863.366 3,1 420

2006 525.561 3,4 443

Wilczyn
2005 378.265 2,5 1735

2006 575.000 3,1 1507

droga Lubiny – Gliny, Gm. Rychwałdroga Lubiny – Gliny, Gm. Rychwał Grodziec ul. Parkowa, Gm. Grodziec droga Nowa Wieś – Biele, Gm. Sompolnodroga Nowa Wieś – Biele, Gm. Sompolno
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II. INWESTYCJE
OŚWIATOWE

Powiat koniński jest organem prowa-
dzącym dla trzech szkół ponadgimnazjal-
nych: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie, Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleczewie, Zespołu Szkół Eko-
nomiczno – Usługowych im. F. Chopina
w Żychlinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkol-
no - Wychowaw czego im. Piotra Janaszka 
w Rychwale i Powiatowej Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Ślesinie.

Przejęcie tych palcówek przez Powiat 
oznaczało nie tylko konieczność bieżącego 
ich utrzymania ale pokrycia kosztów remon-
towych oraz zrealizowania wielu projektów 
inwestycyjnych, które pozwoliły by kształ-
tować lokalną politykę edukacyjną na odpo-
wiednim poziomie.

 W latach 2003 – 2006 na budowę, roz-
budowę i kompleksową modernizację obiek-
tów oświatowych a także ich wyposaże-
nie, powiat koniński przeznaczył ogółem: 
4.307.897,32 zł.

W poszczególnych latach, główne wy-
datki na ten cel kształtowały się następu-
jąco:

2003r. - 634.699,79 zł.
– wykonanie termomodernizacji budyn-

ku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie z wymianą stolar-
ki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
– 369.774,26 zł. 

– termomodernizacja Oddziału Zamiejsco-
wego w Wilczynie ZSP w Kleczewie z wy-
mianą stolarki okiennej i drzwiowej ze-
wnętrznej - 119.588,90 zł 

– modernizacja kotłowni Oddziału Zamiej-
scowego w Wilczynie ZSP w Kleczewie 
- 71.800,63 zł. 

– częściowa wymiana stolarki okiennej 
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych w Żychlinie - 24.536 zł, w tym 
15.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Rychwale – 49.000,00 zł. 

2004r. - 193.727,14 zł.
– termomodernizacja sali gimnastycz-

nej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie - 46.116,27 zł 

– wykonanie termomodernizacji sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Sompolnie - 147.610,87 zł 

2005r. – 1.456.855,60 zł. 
– termomodernizacja budynku internatu 

przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych w Żychlinie - 190.505,92 zł.

– budowa sali gimnastycznej z zaple-
czem socjalnym przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie - 
1.147.310,62zł.

– zakup busa do przewożenia 
osób niepełnosprawnych dla 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Rychwa-
le ( dofinansowanie PFRON) 
- 119.039,06 zł

2006r. – 1.924.631,58 zł.
– przebudowa części budyn-

ku kotłowni na Dydaktycz-
ne Centrum Gastronomicz-
ne przy Zespole Szkół Ekono-
miczno-Usługowych w Źychli-
nie - 320.498,80 zł

– rozbudowa Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Rychwale wraz z ter-
momodernizacją starej czę-
ści jego budynku oraz zakup 
wyposażenia i windy dla osób 
niepełnosprawnych – łączny 
koszt inwestycji (środki wła-
sne + dofinansowanie PFRON) 
- 1.581.902,18 zł

– opracowanie dokumenta-
cji techniczno-kosztorysowej 
na budowę sali gimnastycz-
nej dla Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Sompolnie 
- 22.230,60 zł. Jeszcze w tym 
roku wykonany zostanie stan 
zerowy tej inwestycji. 

Bez wątpienia inwestycje oświatowe zaj-
mowały priorytetowe miejsce w gospodarce 
finansowej powiatu ostatnich 4 lat. Najwięk-
sze nakłady inwestycyjne miały miejsce 
w latach 2005/2006 i pozwoliły zrealizo-
wać niezwykle ważne ze społecznego punk-
tu widzenia przedsięwzięcia, takie jak: 
rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkol-
no- Wychowawczego w Rychwale, budowa 
sali gimnastycznej w Kleczewie czy prze-
budowa pomieszczeń Centrum Dydaktycz-
no – Gastronomicznego w Żychlinie. Na re-

Wykres: Wydatki inwestycyjno - remontowe na szkoły i placówki oświatowe poniesione w latach 
2003 – 2006 (w zł)

alizację tych zadań, powiat koniński pozy-
skał środki ze źródeł zewnętrznych, w tym 
m.in.: Urzędu Marszałkowskiego 369.000 zł 
i 379.000 zł z PFRON-u.

Dzięki przeprowadzonym podczas tej ka-
dencji inwestycjom, remontom i moderniza-
cjom, placówki oświatowe powiatu zyska-
ły całkiem nowe oblicze. Obecnie, młodzież 
i dorośli uczęszczający do naszych szkół 
zdobywają wiedzę w komfortowych warun-
kach na miarę XXI wieku. 
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Aby stworzyć młodzieży i dorosłym szansę 
edukacji na takich kierunkach, jakich potrzebu-
je rynek pracy, samorząd II kadencji kształto-
wał lokalny system szkolnictwa ponadgimna-
zjalnego poszerzając ofertę edukacyjną szkół 
powiatu o nowe kierunki ogólnokształcące 
i zawodowe. 

Istotnym uzupełnieniem tej oferty jest 
3 – letnia Szkoła Specjalna Przysposabiają-
ca do Pracy, uruchomiona we wrześniu ubie-
głego roku w ramach Specjalnego Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego w Rychwale. Pla-
cówka umożliwia spełnienie obowiązku nauki 
oraz dalsze kształcenie osobom z upośledze-
niem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz uczniom z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi. 

Uwzględniając bieżące potrzeby miasta, 
powiatu i województwa w zakresie pozyski-
wania konkretnych kadr zawodowych, w roku 
szkolnym 2006/2007 szkoły powiatu rozpocz-
ną kształcenie m.in. w zawodach: technik in-
formatyk, technik żywienia i kucharz małej ga-
stronomii. 

O atrakcyjności oferty edukacyjnej powia-
tu najlepiej świadczy wzrastający z roku na rok 
nabór do naszych szkół. 

Jak wynika z tabeli, w roku szkolnym 
2005/2006 z oferty edukacyjnej naszych 
placówek oświatowych korzystało 2113 

Tabela Oferta edukacyjna szkół powiatu konińskiego 

Jednostka Typ szkoły Profil kształcenia lub zawód

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Kleczewie

Liceum Ogólnokształcące 
dla młodzieży

Profil medialny
Profil politologiczno-prawny
Profil turystyczno-sportowy

Profil politechniczny
Profil przyrodniczo-medyczny

Profil ogólny

Liceum Profilowane
Profil ekonomiczno-administracyjny

Profil zarządzanie informacją

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Sprzedawca

Wielozawodowa

Technikum 
Technik handlowiec

Technik rolnik

Liceum Ogólnokształcące uzupełnia-
jące na podbudowie ZSZ

Profil ogólny

Szkoła policealna dla dorosłych
Technik rachunkowości

Technik informatyk

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Sompolnie

Liceum Ogólnokształcące

Profil ogólny
Profil przyrodniczy
Profil europejski

Profil politechniczny

Liceum Profilowane Profil zarządzanie informacją

Technikum dla młodzieży Technik ekonomista

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Sprzedawca

Kucharz małej gastronomii
Wielozawodowa

Technikum uzupełniające 
na podbudowie ZSZ

Technik handlowiec

Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 

im.F.Chopina 
w Żychlinie

Liceum Ogólnokształcące
Profil humanistyczno-lingwistyczny

Profil europejski
Profil turystyczno-sportowy

Liceum Profilowane Profil ekonomiczno-administracyjny

Technikum dla młodzieży

Technik agrobiznesu
Technik ekonomista
Technik hotelarstwa

Technik żywienia i gosp. domowego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kucharz małej gastronomii

Liceum Ogólnokształcące uzupeł-
niające na podbudowie ZSZ oraz na 

podbudowie gimnazjum
Profil ogólny

Szkoła policealna dla dorosłych

Technik agrobiznesu
Technik żywienia i gosp. domowego

Technik hotelarstwa
Technik ekonomista
Technik handlowiec

Tabela Stan szkół i placówek oświatowych powiatu konińskiego w latach 2002-2006

Nazwa szkoły/placówki

Rok szkolny 
2002/2003

Rok szkolny 
2003/2004

Rok szkolny 
2004/2005

Rok szkolny 
2005/2006

Rok szkolny 2006/
2007

- stan na lipiec 2006

Uczn. Oddz. Uczn. Oddz. Uczn. Oddz. Uczn. Oddz. Uczn. Oddz.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kleczewie

515 18 525 19 648 23 733 27 691 27

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie

315 12 377 13 460 16 439 17 450 18

Zespół Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie

418 15 590 22 850 29 855 30 870 32

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Rychwale

83 9 95  9 92 9 86 10 85 11

Razem 1331 54 1587 63 2050 77 2113 84 2096 88

EDUKACJA



9

8

POWIAT KONIŃSKI W LATACH 2003-2006

9

POWIAT KONIŃSKI W LATACH 2003-2006

uczniów, tj. o 63 osoby więcej niż w roku 
poprzedzającym i o 317 uczniów więcej niż 
przed dwoma laty. 

Warto podkreślić, że samorząd powiatu 
w swoich działaniach dostrzegał również pro-
blemy uczącej się młodzieży w innych aspek-
tach. W ramach wyrównywania szans eduka-
cyjnych naszych mieszkańców, realizowaliśmy 
liczne projekty stypendialne ułatwiające mło-
dzieży wiejskiej dostęp do nauki. 

W latach 2003 - 2006, stypendium Sta-
rosty Konińskiego - przyznawane uczniom za 
osiągnięcia w nauce oraz studentom pozosta-
jącym w trudnej sytuacji materialnej - otrzy-
mało 35 osób. Ze stypendium w ramach Pak-
tu dla wsi skorzystało 1336 uczniów z obsza-
rów wiejskich. A od 2004 r., kiedy to Powiat 
Koniński przystąpił do realizacji projektów sty-
pendialnych dla uczniów i studentów współfi-
nansowanych z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i budżetu państwa, w ciągu trzech lat, 

powiat przyznał 809 stypendiów dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych oraz 332 stypendia 
dla studentów. 

W okresie 2003-
2006, samorząd kon-
sekwentnie realizował 
zadania na rzecz pra-
widłowego funkcjo-
nowania powiatowych 
placówek oświato-
wych. Dzięki tym dzia-
łaniom, szkoły prowa-
dzone przez powiat, 
uwzględniając potrze-
by rynku pracy i zain-
teresowania uczniów, 
oferują różne kierunki 
i profile nauczania dla 
młodzieży i dorosłych. 
Poziom szkolnictwa 
w naszym powiecie nie 

odbiega od średniej krajowej, a ich absolwenci 
uzyskują indeksy wyższych uczelni. 

Tabela: Pomoc stypendialna dla młodziezy wiejskiej.

Rodzaj stypendium rok kwota
Liczba osób, które skorzystały 

z pomocy stypendialnej 

Stypendium Starosty Konińskiego

2003 12 000,00 PLN 8

2004 15 000,00 PLN 8

2005 15 000,00 PLN 10

2006 16 000,00 PLN 9

Pakt dla wsi
2003 383 816,00 PLN 656

2004 255 811,00 PLN 680

„Fundusz stypendialny dla młodzieży wiejskiej 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego”

2004/2005 226 000,00 PLN 226

2005/2006 362 500,00 PLN 280

2006/2007 541 240,00 PLN 303

„Fundusz stypendialny dla studentów powiatu ko-
nińskiego”

2004/2005 138 600,00 PLN 77

2005/2006 211 050,00 PLN 125

2006/2007 209 950,00 PLN 130

POMOC SPOŁECZNA,
POLITYKA PRORODZINNA, 
WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lata 2003-2006 dla pomocy społecznej, to 
lata wytężonej pracy w kierunku takiej realizacji 
zadań, aby przynosiła jak najlepsze efekty, tra-
fiała do rodzin wymagających wsparcia, roz-
wiązywała ważne społeczne problemy. 

Priorytety na te lata zapisane zostały 
w przyjętych w Strategii Powiatu programach 
z zakresu pomocy społecznej, które wyzna-
czały kierunki działań w tej kadencji : „Lokal-
ny system pomocy dziecku i rodzinie w po-
wiecie konińskim”, „Osoba niepełnosprawna 
w społeczności lokalnej” oraz program współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi „Lokal-
ne partnerstwo”. 

W zakresie pracy z rodzinami, w których 
występują poważne problemy opiekuńcze 
(do ograniczenia lub pozbawienia władzy ro-
dzicielskiej włącznie) udało się stworzyć taki 
system rodzinnej opieki zastępczej, że dzie-
ci w powiecie konińskim nie trafiają do do-
mów dziecka. Powiat stworzył dobrą ofertę 
rodzinnej pomocy dla dzieci poprzez intensyw-
ną pracę polegającą na pozyskiwaniu, szkole-
niu i kwalifikowaniu kandydatów do pełnienia 
zadań rodzin zastępczych niespokrewnionych, 
pogotowia rodzinne, poradnictwo rodzinne. 
Poprzez powołanie Zespołu Wsparcia Rodzi-
ny działającego przy PCPR, w pracę na rzecz 

dziecka i rodziny w powiecie konińskim zaan-
gażowane zostały ośrodki pomocy społecznej, 
sąd, policja i szkoły.

Bez wątpienia, jednym z największych 
sukcesów samorządu powiatu tej kadencji 
jest powołanie w lutym 2006r. Ośrodka Po-
radnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzyso-
wej z hotelem dla ofiar przemocy. Na wypo-
sażenie Ośrodka, mieszczącego się w nowych 
obiektach Domu Pomocy Społecznej w Ślesi-
nie, powiat otrzymał 60 000 zł z dotacji celo-
wej Wojewody Wielkopolskiego. Bardzo bo-
gata oferta programowa Ośrodka pozwala za-
pewnić wszechstronną i profesjonalną pomoc 
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mieszkańcom powiatu, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie 
sami sobie z nią poradzić. Bezpłatnie każdy 
może uzyskać tam pomoc prawną, psycho-
logiczną, terapeutyczną oraz schronienie. 

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem 
zrealizowanym w bieżącym roku jest Nie-
bieski Pokój - miejsce bezpiecznych prze-
słuchań najmłodszych ofiar przemocy, 
dzieci. Uruchomiony z inicjatywy Komen-
dy Miejskiej Policji w Koninie w jej siedzibie 

przy ul Przemysłowej, sfinansowany został 
ze środków własnych Powiatu Konińskie-
go oraz - na wniosek Starosty Konińskie-
go - z dotacji Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego

Powiat posiada 3 pogotowia rodzinne, 
placówkę rodzinną, 13 rodzin zawodowych 
niespokrewnionych, a także dofinansowuje 
12 placówek wsparcia dziennego dla dzie-
ci (ognisk wychowawczych i świetlic socjo-
terapeutycznych) funkcjonujących w gmi-
nach, które otaczają opieką wychowawczą, 

profilaktyczną i tera-
peutyczną około 500 
dzieci. Pomimo bra-
ku dotacji na ten cel 
z budżetu wojewódz-
twa, powiat koniń-
ski utrzymuje tę for-
mą wsparcia rodzin 
w powiecie. W okre-
sie styczeń 2003 
– czerwiec 2006, 
ze środków własnych 
powiatu przeznaczo-
no na dofinansowanie 
placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci 
457.321 zł. 

Realizacja zadań 
z zakresu pomocy dla 
osób niepełnosprawnych

Co dziesiąty mieszkaniec powiatu koniń-
skiego jest osobą niepełnosprawną. Działa-
nia samorządu powiatowego we współpracy 
z instytucjami i organizacjami pozarządowy-
mi opierają się na identyfikacji i likwidacji ba-
rier, na jakie osoby niepełnosprawne napoty-
kają w dostępie do każdej dziedziny życia spo-
łecznego. 

W okresie 2003-2006, Powiat koniński 
stworzył szeroką ofertę pomocy dla osób nie-
pełnosprawnych, zwłaszcza w postaci dzien-
nych ośrodków wsparcia. Obecnie na tere-
nie powiatu funkcjonuje 5 Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej, w których procesem rehabi-
litacji społecznej i zawodowej objętych jest 
150 osób oraz 3 Środowiskowe Domy Samo-
pomocy (90 miejsc ogółem) w tym dwa dla 
osób z upośledzeniem umysłowym i jeden 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 Powiat prowadzi także Dom Pomocy 
Społecznej w Ślesinie, który otacza opie-
ką całodobową 100 mieszkańców i przezna-
czony jest dla osób z upośledzeniem umysło-
wym. Od 1998 w Ślesinie prowadzona jest in-
westycja pod nazwą „Budowa i modernizacja 
Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.” Środ-
ki na ten cel pochodzą z budżetu powiatu, jak 
również pozyskiwane są z innych źródeł.

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej 
pozwoliła zarówno na osiągnięcie wymaga-
nych standardów dla tego typu placówki (wę-
zeł żywieniowy, stołówka, zespół rehabilitacji 
i terapii ruchowej itp.) jak i prowadzenie w no-
wych obiektach Ośrodka Poradnictwa Rodzin-
nego i Interwencji Kryzysowej, a w przyszło-
ści - mieszkań chronionych, Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej. 

przy ul Przemysłowej, sfinansowany został 

– czerwiec 2006, 

Tabela: Liczba rodzin zastępczych, dzieci i wychowanków w powiecie

Lata 
Rodziny 

zastępcze
Liczba 
dzieci

Koszty
zł

Liczba 
uczących 

się wycho-
wanków

Koszty 
zł

Liczba 
usamo-
dzielnio-

nych 
wychowan-

ków

Koszty
zł

Umiesz-
czenia w 
domach 
dziecka

Przebywa-
jący w po-
gotowiach 

rodzin-
nych

Koszty zł

Pomoc rze-
czowa na 
zagospo-
darowanie 
– koszt zł

2003 96 135 994 305 79 417 225 25 105 365 - 23 59 991 14 386

2004 89 128 690 658 87 421 225 18 74 566 - 19 76 229 26 514

2005 85 131 767 567 77 409 102 13 53 493 - 22 93 473 42 530

2006 I-VI 85 135 427 937 74 205 758 5 19 452 - 18 30 427 24 228

Jeden z pokoi w hostelu
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Tabela. Pozyskanie dodatkowych środków w wyniku przystąpienia do programu 
„Wyrównywanie różnic między regionami” w latach 2004-2006

Lata
Zakup 

środków transportu
Stanowiska pracy dla osób 

niepełnosprawnych
Likwidacja barier w obiektach 

służących edukacji
Pozyskane dodatkowe 

środki ogółem

2004 558 925,00 169 833,00 - 728 758,00

2005 658 100,00 58 576,00 - 716 676,00

2006 348 873,00 138 295,00 150 000,00 637 168,00

Razem: 2 082 602,00

 
 

 

Wykres Realizacja programu „Wyrównywanie różnic między regionami” w latach 2004 - 2006

Tabela: Środki na realizację inwestycji „Budowa i modernizacja DPS w Ślesinie”

Lata Środki PFRON Srodki budżetu państwa Środki własne powiatu Ogółem

2003 1 136 000,00 - 200 000,00 1 336 000,00

2004 - 1 590 000,00 215 737,00 1 805 737,00

2005 - - 364 000,00 364 000,00

2006 I-VI - - 362 500,00 362 500,00

RAZEM 1 136 000,00 1 590 000,00 1 142 237,00 3 868 237,00

Jednakże troska samorządu o niepełno-
sprawnych mieszkańców powiatu nie ogranicza 
się jedynie do prowadzenia ośrodków wspar-
cia czy domu pomocy społecznej. Samorząd 
realizuje pomoc na rzecz osób niepełnospraw-
nych udzielając dofinansowania na zakup wóz-
ków, aparatów słuchowych, sprzętu rehabili-
tacyjnego, środków pomocniczych, likwidacji 
barier architektonicznych w miejscu zamiesz-
kania i barier technicznych oraz rehabilitacji. 
Oferta pomocy obejmuje również tworzenie 
miejsc pracy i pożyczki na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej. 

I tak, w latach 2003-2006 dokonano refun-
dacji wynagrodzeń dla osób niepełnospraw-
nych na kwotę 860 894 zł a na rozpoczęcie 
przez niepełnosprawnych własnej działalności 
gospodarczej przekazano pomoc finansową 
w wysokości 120 000 zł. Realizując pomoc 
w zakresie rehabilitacji społecznej dofinanso-
wanie do turnusów rehabilitacyjnych otrzy-
mały 982 osoby na kwotę 552 640 zł a dla 

1108 osób zakupiono sprzęt ortopedycz-
ny, pomocniczy i rehabilitacyjny na kwotę 
1 043 876 zł. Pomoc w miejscu zamieszkania 
w postaci likwidacji barier architektonicznych 
i w komunikowaniu się oraz technicznych 
otrzymały 140 osoby niepełnosprawne na 
kwotę 1 250 315 zł. 

Poszukując dodatkowych możliwości po-
mocy dla mieszkańców, od 2004r. powiat ko-
niński bierze udział w programach Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. 

W wyniku przystąpienia do programu 
„Wyrównywanie różnic między regionami”, 
w latach 2004 – 2006 powiat koniński pozy-
skał dodatkowe środki w wysokości 1.932.602 
zł na refundację kosztów utworzenia 19 stano-
wisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz 
zakup 15 samochodów do przewozu osób nie-
pełnosprawnych (8 dla gmin, 3 dla powiatu 
i 4 dla organizacji pozarządowych). W 2006 r. 
powiat przystąpił do nowego obszaru tego 

programu – „likwidacja barier architekto-
nicznych w obiektach służących edukacji”. 
W efekcie pozytywnej decyzji PFRON uzyskano 
150 000 zł na inwestycje (m.in. budowę szybu 
i zakup windy) w Szkole w Milinie gm. Kramsk, 
prowadzonej przez Stowarzyszenie Twórczej 
Integracji w Milinie 

Przystępując w roku ubiegłym do progra-
mu PFRON pn. „EDUKACJA” – pomoc w do-
stępie do nauki dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej” z wnioskiem na rzecz Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ry-
chwale, powiat uzyskał środki w wysokości 
220 925 zł, na wyposażenie bazy dydaktycz-
nej i rehabilitacyjnej (84.456 zł), wyposażenie in-
frastruktury socjalno-bytowej (70.318 zł) oraz li-
kwidację barier architektonicznych (66 150 zł). 
Zadanie zrealizowane zostało w 2006 r.

Kolejny program PFRON, w którym po-
wiat koniński brał udział, to: „Osoba niepeł-
nosprawna w służbie publicznej”. Pozyskane 
w jego ramach środki finansowe w wysokości 

140 494 zł. przeznaczone zostaną na utworze-
nie 3 stanowisk pracy dla osób niepełnospraw-
nych, które znajdą zatrudnienie w Starostwie 
i w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie.

Pomimo tego, ze w latach 2003 – 2006, 
wiele zadań z zakresu pomocy społecznej fi-
nansowanych z budżetu państwa stało się za-
daniami powiatu realizowanymi ze środków 
własnych, samorząd kontynuował wszystkie 
formy pomocy dla potrzebujących. 

Za duże osiągnięcie samorządu II kaden-
cji należy uznać fakt, iż nie tylko udało się 
utrzymać pomoc społeczną na dotychczaso-
wym poziomie ale konsekwentnie wprowa-
dzać nowe formy wsparcia dla mieszkań-
ców powiatu. 
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PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 
ORAZ AKTYWIZACJA 
LOKALNEGO RYNKU PRACY

Problemem, który ma kluczowe znacze-
nie dla poprawy warunków życia mieszkańców 
i rozwoju gospodarczego powiatu konińskiego 
jest wysokie bezrobocie.

Stąd też, jednym z nadrzędnych celów sa-
morządu powiatowego tej kadencji było jego 
ograniczenie i poprawa sytuacji osób bezro-
botnych. 

Pod koniec lipca 2006r. odnotowano naj-
wyższy spadek bezrobocia w powiecie ko-
nińskim od momentu jego powstania, tj. od 
1999 r. 

Jak wynika z wykresu, najwyższy poziom 
bezrobocia w analizowanym okresie przypadł 
na rok 2003, kiedy to liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w powiecie konińskim wyniosła 
13.085 osób. Od tego momentu, z każdym na-
stępnym rokiem występuje wyraźna tendencja 
spadkowa. Na koniec lipca 2006r. w powie-
cie konińskim liczba bezrobotnych wynio-
sła 10.327 osób, co w porównaniu do naj-

 

Wykres: Stopa bezrobocia 
w latach 2003-2006

Wykres: Bezrobotni w latach 2003-2006 
 * stan na koniec 31.07.2006 r.

Tabela. Bezrobotni w latach 2003-2006 wg gmin 

GMINA 2003 2004 2005 31.07.2006

GOLINA 1318 1254 1169 986

GRODZIEC 593 526 490 399

KAZIMIERZ BISKUPI 1020 1002 997 849

KLECZEW 1006 1058 1067 909

KRAMSK 1045 1029 948 778

KRZYMÓW 752 762 687 587

RYCHWAŁ 786 781 669 607

RZGÓW 621 622 560 483

SKULSK 698 693 676 580

SOMPOLNO 1328 1349 1215 1082

STARE MIASTO 899 843 776 667

ŚLESIN 1339 1313 1292 980

WIERZBINEK 889 881 892 779

WILCZYN 791 802 756 641

KONIN 7584 7016 6533 5619

OGÓŁEM 20 669 19 931 18 727 15 946

* liczba osób wg zawartych umów do 31.07.2006



13

12

POWIAT KONIŃSKI W LATACH 2003-2006

13

POWIAT KONIŃSKI W LATACH 2003-2006

Tabela: Wielkość środków finansowych przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na lata 2003-2006 – Fundusz Pracy

Nazwa programu
Nakłady finansowe Liczba osób biorących udział w programie

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 I półr. 2006

Roboty publiczne i zatrudnienie 
w ramach prac społ.-użytecznych

990.212 1.531.278 931.273 430.200 355 294 154 87

Prace społ. użyteczne - - - 185.465 - - - 239

Prace interwencyjne 1.454.035 1.016.090 959.652 901.729 470 250 310 41

Staże 2.160.134 2.091.538 2.003.483 1.016.347 530 198 413 86

Przygotowanie zawodowe - - 994.620 555.552 - - 354 82

Refundacje absolwenckie 474.241 208.795 - - 211 117 - -

Wspieranie samozatrudnienia 531.000 148.600 1.042.100 474.146 27 11 97 40

Szkolenie osób bezrobotnych 509.683 219.040 561.960 308.291 620 215 596 208

Koszty wyposażenia 
i doposażenia miejsc pracy

- 97.695 627.983 575.500 - 15 117 84

Refundacja wynagrodzeń 
młodocianych

1.990.572 883.993 272.022 - 4196 2528 552 -

Refundacja składki KRUS - 671 1.638 492 - 1 1 1

Refundacja składki ZUS - - - 5.395 - - - 2

Koszty przejazdu i zakwaterowania - - 13.424 184 - - 10 3

Umorzenia ustawowe - - - 105.177 - - - -

Ogółem 8.109.877 6.197.700 7.408.155 4.558.478 6409 3629 2604 873

wyższego poziomu z 2003 r. dało spadek 
o 2.758 osób.

Analizując poziom bezrobocia w gminach 
zauważamy, że w roku 2006 we wszystkich 
gminach odnotowano najmniejszą liczbę 
bezrobotnych w ciągu ostatnich czterech lat. 

Samorząd powiatowy realizował zadania 
na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywi-
zacji lokalnego rynku pracy wielopłaszczyzno-
wo. Z jednej strony, poprzez liczne projekty in-
westycyjne przyczyniał się do ożywienia go-
spodarczego powiatu, z drugiej zaś – poprzez 
działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Ko-
ninie - podejmował inicjatywy na rzecz mini-
malizowania skutków bezrobocia. 

I tak, w ramach aktywizacji osób bezrobot-
nych, Powiatowy Urząd Pracy realizował zada-
nia polegające na: pośrednictwie pracy i po-
radnictwie zawodowym, szkoleniach bezrobot-
nych, pracach interwencyjnych i robotach pu-
blicznych oraz stażach i przygotowaniach za-
wodowych, a także wspierał samozatrudnienie 
poprzez przyznawanie jednorazowych środ-
ków na podjęcie działalności gospodarczej.

Jedną z podstawowych i zarazem bar-
dziej skutecznych form wspierania osób bez-
robotnych okazały się prace interwencyjne, 
w ramach których, w analizowanym okresie, 
PUP umożliwił zatrudnienie 1.270 osobom. 
Z kolei, w ramach robót publicznych najwięcej 
osób, tj. 355 zaktywizowano w 2003 r. (w tym 

Wykres: Wielkość środków finansowych (łącznie ze zobowiązaniami z roku poprzedniego) prze-
znaczonych na realizację programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) Działanie 1.2 i 1.3 w latach 2004-2006

 
miejscu należy dodać, że w roku 2003 odnoto-
wano największą liczbę zarejestrowanych bez-
robotnych w powiecie konińskim, tj. 13.085). 

Kolejnym narzędziem aktywnej polityki 
rynku pracy są szkolenia bezrobotnych, które 
pozwalają zdobyć dodatkową wiedzę i umiejęt-
ności przez co zwiększają szanse bezrobotne-
go na zatrudnienie. 

Staże, są formą z której najczęściej ko-
rzystają osoby młode, tj. do 25 roku ży-
cia, ponieważ umożliwiają one zdobycie do-
świadczenia zawodowego. W latach 2003 
– 2006 staże w różnych miejscach pra-
cy odbyło 2.078 osób spośród bezrobot-
nej młodzieży. Od 2004 roku realizowane są 
dodatkowe narzędzia aktywizacji bezrobot-
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nych: przygotowanie zawodowe dla osób, 
które po utracie pracy chcą się przekwalifi-
kować aby dostosować się do potrzeb ryn-
ku; wspieranie samozatrudnienia poprzez 
przyznawanie bezrobotnym jednorazowych 
środków na podjęcie działalności gospo-
darczej oraz refundację kosztów wyposaże-
nia lub doposażenia stanowiska pracy. Za-
interesowanie tymi formami aktywizacji suk-
cesywnie wzrasta, zarówno ze strony bezro-
botnych jak i pracodawców. W 2003 roku 
udzielono 27 dotacji, a w 2005 roku liczba 
ta wzrosła do 136. 

Na szczególną uwagę zasługują progra-
my przeciwdziałania bezrobociu współfinan-
sowane z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, które od 2004 r. pozwoliły uaktywnić 
2.763 osoby. 

Dodatkowe środki PUP pozyskiwał tak-
że ze źródeł krajowych, m.in.: z rezerwy Mar-
szałka Województwa i Ministra Pracy, pozwo-
liły one na podjęcie aktywnych form przeciw-
działania bezrobociu w ramach wielu progra-
mów, m.in: „Rowy” „Lepsza droga”, „Pierw-

szy Biznes”, „Szansa na pracę” , „Twoja szan-
sa” oraz „eSołtys”. 

W tym roku, w siedmiu gminach nasze-
go powiatu powstały jedyne w Wielkopol-
sce Kluby Integracji Społecznej. Pomogą 
one bezrobotnym zdobyć zatrudnienie w ra-
mach robót publicznych organizowanych na 
terenie gmin. 

Dzięki realizowaniu tylu licznych progra-
mów możliwe było objęcie wsparciem szero-
kiego grona osób bezrobotnych, które dzię-
ki uczestnictwu w tych projektach polepszyły 
swoje kwalifikacje a także nabyły cenne umie-
jętności i doświadczenia, które pomogą im le-
piej poradzić sobie z wyzwaniami współcze-
snego, niezwykle wymagającego rynku pracy. 

Od 2003 roku do końca lipca 2006 roku 
zaktywizowano 16.278 osób, w tym w ra-
mach:
• szkoleń - 2.710
• robót publicznych i zatrudnienia na zasa-

dach prac społ. użytecznych - 890
• prac społecznie-użytecznych - 239
• prac interwencyjnych - 1.270

• staży - 2.078
• przygotowania zawodowego - 905
• jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej - 348
• refundacji kosztów wyposażenia lub

doposażenia stanowiska pracy - 216
• refundacji absolwenckich - 328
• refundacji wynagrodzeń 

młodocianych - 7.276
• refundacji składki ZUS i KRUS - 5
• koszty dojazdu - 13

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że z roku 
na rok pracodawcy są skłonni zatrudniać co-
raz więcej osób, o czym świadczy rosnąca licz-
ba ofert pracy zgłaszanych do konińskiego Po-
wiatowego Urzędu Pracy. Do 31.07.2006 r. do 
PUP wpłynęło ponad 5.600 ofert, tj. o 67% 
więcej niż w tym samym czasie w roku ubie-
głym. 

W związku z ożywieniem na lokalnym ryn-
ku pracy, na koniec tego roku spodziewany 
jest spadek bezrobocia o kolejne 2,5 punk-
tu procentowego.

Tabela. Programy przeciwdziałania bezrobociu współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004 – 2006

Formy aktywizacji
Liczba osób 

objętych aktywizacją
Środki na realizację
programu w 2004 r.

Środki na realizację
programu w 2005 r.

Ogółem środki 
na realizację programu

„Szanse dla młodzieży” 

3 formy (Staże, Szkolenia, Środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej)

523 osób z tego 6 
objętych dwoma formami 

aktywizacji
1.546.379 465.685 2.012.064

„Powrót na rynek pracy”

4 formy (Prace interwencyjne, Przygotowanie za-
wodowe, Szkolenia, Środki na rozpoczęcie dzia-

łalności gospodarczej)

910 osób z tego 58 
objętych dwoma formami 

aktywizacji
1.349.833 408.495 1.758.328

Formy aktywizacji
Liczba osób 

objętych aktywizacją
Środki na realizację
programu w 2005 r.

Środki na realizację
programu w 2006 r.

Ogółem środki 
na realizację programu

„Otwarte drzwi dla młodzieży” 

4 formy (Prace interwencyjne, Staże, Szkolenia, 
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej)

295 osób w tym 11 
objętych dwoma formami 

aktywizacji
844.113 341.595 1.185.708

„Lepsze jutro”

4 formy (Prace interwencyjne, Przygotowanie za-
wodowe, Szkolenia, Środki na rozpoczęcie dzia-

łalności gospodarczej)

297 osób z tego 15 
objętych dwoma formami 

aktywizacji
847.857 327.861 1.175.718

Formy aktywizacji
Liczba osób 

objętych aktywizacją
Środki na realizację
programu w 2006 r.

Środki na realizację
programu w 2007 r. 

Ogółem środki 
na realizację programu

„Gotowi na sukces”

4 formy (Prace interwencyjne, Staże, Szkolenia, 
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej)

639 osób (w I pół. 2006r. 
zaktywizowano 271 osób)

2.007.883 580.919 2.588.802

„Klucz do kariery”

4 formy (Prace interwencyjne, Przygotowanie za-
wodowe, Szkolenia, Środki na rozpoczęcie dzia-

łalności gospodarczej)

580 osób (w I pół. 2006r. 
zaktywizowano 271 osób)

1.868.006 580.919 2.448.925
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ROLNICTWO

Stanisław Bielik - wicestarosta koniński

Rolnictwo w Powiecie Konińskim jest 
dominującą dziedziną gospodarki powiatu. 
W roku 2005 zatrudnionych w rolnictwie było 
55,2 % ludności powiatu. Podstawowe cha-
rakterystyczne cechy rolnictwa powiatu to:
- niska jakość gleb – gleby kl. V i VI stano-

wią 53,5% gruntów rolnych,
- duże rozdrobnienie gospodarstw – prze-

ciętna powierzchnia gospodarstwa wyno-
si 7,7 ha. Najwięcej bo aż 45,5% jest go-
spodarstw o powierzchni do 5 ha, a zaled-
wie 7,4% powyżej 15 ha,

- niski poziom przygotowania zawodowego 
rolników.
Na ten stan rolnictwa znaczny wpływ ma 

wielki przemysł wydobywczo - energetyczny, 
który przez dziesiątki lat dawał wprost nieogra-
niczone możliwości zatrudnienia dla ludności 
rolniczej. Ale przemysł ten ma też wiele cech 
negatywnych, głównie w sferze ochrony śro-
dowiska, w tym ujemny wpływ na obecny stan 
stosunków wodnych.

Uwzględniając znaczenie jakie w powie-
cie posiada rolnictwo, od początku powsta-
nia powiatu temu problemowi poświęcaliśmy 
wiele uwagi.

Po dokładnym rozpoznaniu problemów 
rolnictwa już w roku 2000 została zorganizo-
wana konferencja powiatowa pt. Sytuacja eko-
nomiczna rolników i ich rodzin. Efektem kon-
ferencji było opracowanie specjalnego biulety-
nu wskazującego na problemy do rozwiązania. 
Materiał ten jak i dalsza analiza stanu i potrzeb 
rolnictwa stały się podstawą do opracowania, 
a następnie przyjęcia przez Radę Powiatu w li-
stopadzie 2001 roku Powiatowej Strategii Roz-
woju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Strate-
gia wyznaczyła trzy cele główne i 11 celów 
cząstkowych. Coroczna ocena realizacji strate-
gii wskazuje, że są one - choć z dużym trudem, 
systematycznie realizowane.

Główne wyzwania, tak jak przed całym rol-
nictwem w Polsce, tak samo i w powiecie ko-
nińskim wyznaczyło wstąpienie do Unii Eu-
ropejskiej. Rozumiejąc uciążliwość procedur 
unijnych i brak podstaw ich znajomości u rol-
ników, dążyliśmy przede wszystkim do jak naj-
szerszej pomocy rolnikom w pozyskiwaniu 
środków unijnych już w okresie przedakce-
syjnym z funduszu SAPARD. Prowadziliśmy 

w tym celu szeroko zakrojoną akcję informa-
cyjną. Przy pomocy i ze środków Powiatowe-
go Urzędu Pracy uruchomiono program „Rol-
nik w Unii Europejskiej”, którego celem była 
pomoc w przygotowaniu rolników do wykorzy-
stania środków z Unii Europejskiej. W ramach 
tego programu w każdej gminie został urucho-
miony specjalny punkt informacyjny w dwu-
osobowej obsadzie, który pomagał rolnikom 
w zrozumieniu procedur ubiegania się o środ-
ki funduszu SAPARD oraz pomagał w wypeł-
nianiu wniosków. Mimo kłopotów i wielu trud-
ności, a przede wszystkim wielkiej nieufności 
rolników, nasze działania przyniosły pozytyw-
ny skutek, gdyż z środków tego funduszu sko-
rzystało 241 rolników naszego powiatu.

Jeszcze w szerszym zakresie prowadzili-
śmy akcję informacyjną w latach 2003-2005 
celem jak najlepszego przygotowania, a na-
stępnie pomocy w jak najszerszym skorzysta-
niu z funduszy ,,Sektorowego Programu Ope-
racyjnego” i ,,Planu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich”. W efekcie tego zorganizowano kilka-
dziesiąt spotkań z rolnikami w poszczegól-
nych gminach oraz 
wiele spotkań indy-
widualnych w Biurze 
Rolnictwa i Leśnictwa 
i siedzibie Zarządu Po-
wiatowego Polskiego 
Stronnictwa Ludowe-
go. W akcji tej byli za-
angażowani pracowni-
cy Starostwa, ale też 
i specjaliści z ze-
wnątrz. Indywidual-
nych informacji i po-
mocy w wyjaśnieniu 
i złożeniu wniosków 
udzielono 345 rolni-
kom. Za bardzo zaan-
gażowaną i pełną po-
święcenia pracę w tej 
akcji należą się podzię-
kowania dla Pani Bożeny Frankowskiej.

W efekcie tych działań tylko niewielka licz-
ba rolników (0,4%) otrzymała decyzje odmow-
ne z ARiMR, a 11.658 rolników (jest to naj-
większa liczba w województwie wielkopol-
skim) otrzymało płatności obszarowe i ONW 
a ogólna kwota dopłat w 2005 roku wyniosła 
40.598 tys. zł.

Wielu rolników otrzymało dofinansowanie 
do takich działań jak: „Inwestycje w gospodar-
stwach rolnych”, „Rozwój i ulepszanie infra-
struktury technicznej związanej z rolnictwem”, 
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

W ramach „Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich” rolnicy z naszego powiatu złożyli w 
sumie 1867 wniosków, z tego:
- renty strukturalne – 351
- zalesienie gruntów rolnych – 54
- wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowisko-

wych i poprawa dobrostanu zwierząt – 197

- wspieranie gospodarstw niskotowaro-
wych – 621

- dostosowanie gospodarstw rolnych do 
standardów UE – 644
Wnioski te są w chwili obecnej jeszcze roz-

patrywane, nie można więc obecnie określić 
wielkości kwot, ale można stwierdzić, że jest to 
duża ilość wniosków i rolnicy otrzymają pokaź-
ne wsparcie swych gospodarstw.

Wiosną tego roku rozpoczęliśmy akcję in-
formacyjną o możliwościach pomocy ze środ-
ków w nowym roku budżetowym Unii Europej-
skiej w latach 2007-2013.

Jeszcze w poprzedniej kadencji zrodził 
się pomysł, aby obsługę rolnika maksymal-
nie skoncentrować w jednym miejscu. Wyko-
rzystując fakt posiadania stosunkowo dużego 
budynku administracyjnego przy ul. Hurtowej, 
po przeniesieniu Powiatowego Urzędu Pra-
cy na ul.Zakładową, postanowiono tam skon-
centrować obsługę rolnika. W efekcie powsta-
ło pierwsze w Wielkopolsce Centrum Obsłu-
gi Rolnika, które oficjalnie zostało otwarte w 
sierpniu 2005 roku. W Centrum znalazły swoją 
siedzibę wszystkie instytucje związane z obsłu-
gą rolnika, a więc:
1. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa  

2. Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej 

3. Powiatowy Zespół Doradczy Wielkopol-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

4. punkt konsultacyjny Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego  

5. Firma AGROPLUS – Centrum Obsługi Fun-
duszu Europejskiego
Szóstą instytucją jest Biuro Rolnictwa i Le-

śnictwa Starostwa Powiatowego, które zosta-
ło wyodrębnione z Wydziału Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa, aby zespół ludzi 
z tego biura mógł prowadzić samodzielnie 
działalność przy obsłudze rolnika we współ-
pracy z innymi instytucjami.

Taka koncentracja instytucji i usług umożli-
wia kompleksowo i bez zbędnej zwłoki obsłuże-
nie rolnika, udzielenie mu w pełnym i niezbęd-
nym zakresie wszelkich informacji i porad.

W roku 1999 zakończyła działalność filia 
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Szkoły Rolniczej w Wilczynie a Zespół Szkół 
Rolniczych w Żychlinie został przemianowa-
ny na Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych. 
Zarówno w jednym jak i drugim przypadku wy-
stępował bardzo niewielki nabór młodzieży na 
kierunki kształcenia typowo rolnicze. Wejście 
do Unii Europejskiej zmieniło podejście do 
zawodu rolnika. Okazało się bowiem, że dla 
wszystkich tych, którzy poważnie myślą o pra-
cy w rolnictwie i traktują tę prace jako zawód, 
wykształcenie rolnicze jest niezbędne. Dlate-
go też w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych w Żychlinie utworzyliśmy klasę o kie-
runku Technik Agrobiznesu dla młodzież i do-
rosłych a w Oddziale Zamiejscowym Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Wilczynie - kie-
runek Technik Rolnik dla dorosłych. Pozytyw-
ne ukończenie nauki na tych kierunkach daje 
wymagane uprawnienia rolnicze.

W powiecie konińskim systematycz-
nie zwiększa się liczba gospodarstw dobrych 
i bardzo dobrych. Jest to wynikiem intensyw-
nego inwestowania w ostatnich latach, głów-
nie w kierunku poprawy stanu sanitarnego 
i ekologii, ale powstają też nowoczesne obiek-
ty hodowlane.

Najlepsze gospodarstwa, które osiągają 
najwyższe wyniki produkcyjne, które prowa-
dzą swoją produkcję bez szkodzenia środowi-
sku, te które mają wizję rozwoju i ją wdrażają, 
staramy się prezentować i ich osiągnięcia po-
pularyzować.

Jedną z form popularyzacji ale również 
i nagradzania za osiągnięcia  w gospodar-
stwie jest organizowany od czterech lat Kon-
kurs ,,Powiatowy Rolnik Roku”. Co roku zgła-
szane jest do konkursu od kilkunastu do kil-
kudziesięciu gospodarstw, które ocenia kapi-

tuła konkursu. Najwy-
żej oceniani przez ka-
pitułę otrzymują no-
minacje do tytułu „Po-
wiatowy Rolnik Roku”, 
a najlepsi z nich sta-
ją się laureatami kon-
kursu w danym roku. 
W dotychczasowych 
czterech edycjach kon-
kursu laureatami ogło-
szono 15 gospodarstw.

Z dużą przyjemno-
ścią należy przyznać, 
że rolniczy trud i osią-
gnięcia rolników umie-
ją docenić liczne firmy 
i przedsiębiorcy, czę-
sto nie związani z rol-

nictwem. To dzięki nim w znacznej mierze mo-
żemy co roku nie tylko laureatów, ale wszyst-
kich nominowanych nagrodzić nagrodami rze-
czowymi, często dosyć wartościowymi. Są 
one miłym dodatkiem do otrzymywanych ak-
tów nominacyjnych i statuetek.

Dla podwyższenia rangi tych tytułów, 
uświetnienia miejsca i podkreślenia ich zna-
czenia, wszystkie wyróżnienia i nagrody są 
wręczane na uroczystościach Dożynek Powia-
towych, które od początku kadencji odbywa-
ją się co roku w innej gminie. Dożynki Powia-
towe traktujemy również jako podziękowanie 
dla wszystkich rolników za ich rolniczy trud, 
za okazałe plony, często zdobywane w bardzo 
trudnych warunkach.

Ważną formą promocji najlepszych go-
spodarstw, ale też wpływ na ich dalszy rozwój, 
jest udział najlepszych gospodarstw – uczest-
ników Konkursu „Powiatowy Rolnik Roku” 
w konkursie wojewódzkim „Wielkopolski Rol-
nik Roku”. Rolnikom z naszego powiatu czę-
sto trudno jest konkurować z rolnikami z za-
chodniej Wielkopolski. Niemniej jednak w do-
tychczasowych startach nominacje z naszego 
powiatu do tytułu uzyskało pięciu rolników, 
a dwóch jest jego laureatami.

Coraz większego znaczenia nabiera wy-
miana doświadczeń pomiędzy rolnikami na-
szego powiatu z rolnikami z zaprzyjaźnionych 
powiatów w Niemczech i na Ukrainie. Zarów-
no w naszych delegacjach zagranicznych jak 
i przyjeżdżających do nas często biorą udział 
rolnicy, którzy poprzez bezpośrednie spotkania 
zdobywają nowe doświadczenia i wiedzę.

Stanisław Bielik
Wicestarosta Koniński

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE 
STAROSTWA POWIATOWEGO W KONINIE 
w latach 2003 – 2006

W mijającej kadencji samorząd podjął 
szereg przedsięwzięć na rzecz doskonalenia 
pracy w Starostwie w celu dalszego uspraw-
nienia jakości usług świadczonych przez 
urząd oraz poprawy wizerunku pracownika 
samorządowego. 

Konsekwencją tego była m.in. reorganiza-
cja struktury funkcjonalnej urzędu. Aby popra-
wić warunki obsługi oraz uczynić go bardziej 
dostępnym dla mieszkańców powiatu urucho-
miono na parterze budynku starostwa sale: ob-
sługi rejestracji pojazdów oraz wymiany doku-
mentu prawa jazdy, powołano także Centrum 
Obsługi Rolnika. Z myślą o osobach niepełno-
sprawnych, na początku bieżącego roku za-
montowano w urzędzie windę osobową. 

Nieustannie trwają tez prace nad poszerza-
niem i doskonaleniem serwisu internetowego 
powiatu. W okresie ostatnich dwóch lat strona 

www.powiat.konin.pl 
przeszła prawdziwe 
przeobrażenie. Obecna 
wersja serwisu stanowi 
szczegółową informa-
cję o powiecie dostoso-
waną do jego turystycz-
nego wizerunku. Z ko-
lei, na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej za-
mieszczone zostały opi-
sy załatwiania spraw 
w urzędzie wraz z formu-
larzami wniosków w for-
macie PDF do pobrania. 
Pod koniec roku, w Sta-
rostwie zacznie funk-
cjonować elektroniczny 
obieg dokumentów. 
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2005r. – 56 odwołań od 37.456 wydanych 
decyzji administracyjnych, z tego 
24 decyzje zostały uchylone, co sta-
nowi 0,06 % wszystkich wydanych 
decyzji w roku

2003r. – 30 odwołań od 31.251 decyzji admi-
nistracyjnych - z tego 10 decyzji zo-
stało uchylonych, co stanowi 0,03% 
wszystkich decyzji wydanych w roku

2004r. – 36 odwołań od 38.599 decyzji admi-
nistracyjnych - z tego 8 decyzji zo-
stało uchylonych, co stanowi 0,02% 
wszystkich decyzji wydanych w roku

Wykresy: Akty normatywne wydane w Starostwie w latach 2003 – I półrocze 2006Dla ułatwienia mieszkańcom powiatu do-
konania oceny pracy urzędu, w zeszłym roku 
wprowadzony został nowy formularz an-
kiet. Ta dodatkowa forma komunikowania się 
z klientem umożliwia poznanie opinii o urzę-
dzie i jego pracownikach, co pozwala na for-
mułowanie wniosków, służących poprawie 
świadczonych przez Starostwo usług. 

Od sierpnia 2005r. w Starostwie funkcjo-
nuje także „Dekalog dobrych praktyk przyja-
znego urzędu”, zawierający kluczowe warto-
ści i zasady, którymi winni w swej pracy kiero-
wać się urzędnicy. Biorąc udział w badaniach 
ankietowych, w czerwcu br., klienci urzę-
du po raz pierwszy dokonali oceny stosowa-
nia przez pracowników starostwa zasad etyki 
urzędniczej. Uzyskane w ten sposób opinie in-
teresantów pokrywają się z wyjątkowo niskim 
odsetkiem odwołań od wydanych decyzji ad-
ministracyjnych, który np. za 2005r. wyniósł 
0,15% (56 odwołań na 37456 wydanych decy-
zji), co także potwierdza wysoką jakość świad-
czonych w urzędzie usług. 

Kolejnym potwierdzeniem dla słuszności 
przyjętych przez samorząd zasad i sposobów 
realizowania potrzeb mieszkańców powiatu, 
a tym samym potwierdzeniem wysokiej jako-
ści organizacji pracy i zarządzania są zdobyte 
przez Starostwo nagrody i wyróżnienia. 

Starostwo Powiatowe w Koninie jest więc 
najlepszym przykładem, że administrację trze-
ba i można reformować. 

Wykresy: Odwołania od decyzji administra-
cyjnych i uchylone decyzje w latach 
2003 – 2005.

Wydział Promocji i Informacji
62-520 Konin, al. 1 Maja 9, tel. (063) 240 32 25
www.powiat.konin.pl, e-mail: powiat@powiat.konin.pl, informacja@powiat.konin.pl
Starostwo Powiatowe w Koninie
62-510 Konin, al. 1 Maja 9, tel. (063) 240 32 00, tel./fax (063) 240 32 01
www.powiat.konin.pl, www.bip.powiat.konin.pl, e-mail: powiat@powiat.konin,pl
ze zbiorów Starostwa
5000 egzemplarzy
Drukarnia Wydawnicza TRANS-DRUK
62-590 Golina, Kraśnica Kol. 84, tel. (063) 245 83 31, tel./fax (063) 245 83 32,
www.transdruk.pl, e-mail: transdruk@transdruk.pl

Redakcja:

Wydawca:

Zdjęcia:
Nakład:

Opracowanie i druk:
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Ankietowy System 
Pomiaru Zadowolenia 
Klientów

Z początkiem 2003 r. wprowadzono nowy 
druk ankiety dla klientów starostwa, który sto-
sowano do końca czerwca 2005r. Był to for-
mularz, w którym interesant dokonywał oceny 
kompetencji obsługującego urzędnika, a także 
funkcjonowania i przydatności Punktu Infor-
macyjnego Starostwa Powiatowego.

Pozytywne oceny i opinie interesantów 
w poszczególnych latach kształtowały się na 
poziomie zadowalającym. I tak: 
o w 2003r. średnia ocena dla urzędu wynio-

sła: 4,8,  przy zakładanym minimum 4,0
o w 2004r. 4,6 przy zakładanym minimum 

4,0
o w 2005r. (I pół.) 4,8 przy zakładanym mi-

nimum 4,0

Obowiązujący od lipca 2005r., trzeci już 
z kolei, kwestionariusz ankietowy nie pozosta-
wia dowolności oceny, a konkretnie wskazu-
je opinie do wyboru ankietowanego. Tak samo 
jednak odnosi się do pracy urzędu, urzędników 
i Punktu Informacyjnego: 
o w 2005 (II pół.) odsetek opinii bardzo do-

brych dla poszczególnych zagadnień wa-
hał się od 78,9% do 91,6%

o w 2006r. (I-VI) odsetek opinii bardzo do-
brych dla poszczególnych zagadnień wa-
hał się od 86,6% do 95,2%. 

W czerwcu 2006r., po raz pierwszy do-
konano przeglądu funkcjonowania zasad ety-
ki urzędniczej na podstawie badań ankieto-
wych klientów. 

Ocenie podlegały pod-
stawowe zasady ety-
ki urzędniczej, m.in.: za-
angażowanie, bezintere-
sowność, jawność, rze-
telność oraz dbałość 
o wizerunek urzędu. 

I tak:
o 87% ankietowanych po-

twierdziło duże zaangażo-
wanie pracowników w wy-
konywaniu swoich obo-
wiązków

o bezstronność urzędników 
dostrzegło 84% ankieto-
wanych

o na otwartość, jawność sto-
sowanych procedur ad-
ministracyjnych oraz po-
moc urzędnika w tym zakre-
sie zwróciło uwagę 97 % an-
kietowanych, 3% klientów nie 
było zadowolonych z jakości 
przekazywanych informacji

o odpowiedzialne i rzetelne wy-
konywanie obowiązków służ-
bowych przez pracowników 
potwierdziło 92 % ankietowa-
nych

o o kulturalnym i taktownym za-
chowaniu urzędników przekona-

2004r. 
- tytuł „Promotor Ekologii” w V edycji Kon-

kursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowi-
sku” organizowanego pod patronatem ho-
norowym Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej ; 

2005r. 
- Wielkopolska Nagroda HIT 2004 za wdro-

żenie innowacyjnych metod zarządzania 
- uzyskanie rekomendacji do utrzymania 

ważności certyfikatu jakości norm ISO 
9001-2000 na kolejne 3 lata, tj. do 2007r. 

- tytuł „Promotor Ekologii” w VI edycji Kon-
kursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowi-
sku”

2006r. 
- tytuł „Mecenas Ekologii Polskiej” – naj-

wyższego wyróżnienia w kategorii „Pro-
motor Ekologii” Ogólnopolskiego Konkur-
su Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” 
–Zdjęcie 23

- nominacja do tytułu HIT Wielkopolski 
2005 w kategorii Organizacja i Zarządza-
nie za dwa przedsięwzięcia: powołanie 

Centrum Obsługi Rolnika w Koninie oraz 
stronę internetową powiatu konińskiego 
– www.powiat.konin.pl, jako inicjatywy 
stanowiące doskonały przykład działania 
administracji na rzecz społeczności powiatu,

- certyfikat ukończenia akcji „Przejrzysta 
Polska” , która ma na celu udoskonalać 
praktykę sprawowania władzy i admini-
strowania, dążąc do wyeliminowania ko-
rupcji i innych form patologii.

Nagrody i osiągnięcia Starostwa Powiatowego 
w Koninie w okresie 2003
– I półrocze 2006 r.

nych jest 92% ankietowanych, natomiast 
8% zwróciło uwagę na powściągliwe reak-
cje pracowników. 



19

18

POWIAT KONIŃSKI W LATACH 2003-2006

19

POWIAT KONIŃSKI W LATACH 2003-2006

Mam zaszczyt pełnić funkcję radnego po-
wiatu już drugą kadencję. Okres ośmiu lat za-
siadania w Radzie daje mi możliwość oce-
ny działań Powiatu Konińskiego niejako od 
strony „kuchni”. Czynne zaś uczestnictwo we 
wszystkich sferach jego działań powoduje, że 
w sposób wyjątkowy z Powiatem Konińskim 
się utożsamiam. 

Historycznie rzecz ujmując Powiat Koniń-
ski istnieje już od XIV wieku i poprzez zmien-
ne koleje losu minionego 600-lecia zachował 
swoją autonomię. Reaktywowany w roku 1998 
nie miał prawa i nie mógł zastąpić w naszym 
regionie utraconego województwa, bo zakres 
jego zadań jest odmienny. 

Powiat stanowi odrębną jednostkę samo-
rządową, niezależną od władz wojewódzkich 
i nie posiadającą władzy zwierzchniej nad gmi-
nami wchodzącymi w jego skład. Jego rola 
w regionie to realizacja zadań, które wyznacza 
ustawa samorządowa oraz rola koordynatora 
współpracy i partnera w pełni niezależnych sa-
morządów gminnych jak i współpraca z innymi 
powiatami i samorządem województwa wiel-
kopolskiego.

U samego początku, tworzeniu struktur 
powiatu towarzyszyło wiele trudności wynika-
jących z niezrozumienia roli i funkcji powiatu 

RADA POWIATU KONIŃSKIEGO
II KADENCJI

w latach 2002 – 2006

Piotr Matyba
Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego 

w latach 2002 – 2006
zarówno przez władze rządowe jak i przez na-
szą społeczność. Skutkowało to permanentnie 
za niskimi w stosunku do zadań środkami jakie 
przeznaczał dla powiatu budżet centralny, bra-
kiem odpowiedniej bazy lokalowej i logistycz-
nej, znacznym utrudnieniem były też nieustan-
nie zmieniające się i często niespójne przepi-
sy prawa. 

W okresie mijającej kadencji miał miejsce, 
moim zdaniem, wyjątkowy i bezprecedenso-
wy proces „dojrzewania Powiatu”; szczegól-
nie wyraźnemu zwiększeniu uległa wielkość 
budżetu z 16 milionów w 1999r. do blisko 45 
milionów złotych w roku obecnym a jeszcze 
sprawniejsze zarządzanie w starostwie z korzy-
ścią wpłynęło na poprawę jakości obsługi na-
szej społeczności lokalnej.

Dokonania powiatu w minionym okresie to 
działania na wielu płaszczyznach, na szczegól-
ne jednak podkreślenie zasługują inwestycje. 

W drogownictwie na przekazanych powia-
towi w spadku po likwidowanym wojewódz-
twie 640 km, znacznie zdewastowanych dróg, 
wreszcie rozpoczęliśmy szerszy zakres prac 
naprawczych i budowy nowych nawierzch-
ni oraz ścinki poboczy. W oświacie po odda-
niu do użytku hali sportowej w ZSG-U w Ży-
chlinie, liceum kleczewskie doczekało się no-
wej sali gimnastycznej a w starej sali, po ter-
morenowacji powstała nowoczesna aula. Do-
konano również kompleksowego remontu fi-
lii tej szkoły w Wilczynie. W Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Rychwale dokonano re-
montu i dobudowano kompleks sportowo-re-
habilitacyjny wraz ze stosownym zapleczem. 
W Żychlinie ucząca się młodzież korzystać bę-
dzie z nowego zaplecza kuchenno- edukacyj-
nego. Podjęto również prace przygotowawcze 
do budowy hali sportowej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. 

Powodem do dumy w minionym okresie 
jest też stale rozwijająca się współpraca zagra-
niczna naszego powiatu z Ilm Kreis w Niem-
czech, Ascoli Piceno we Włoszech , jak i podję-
ta niedawno współpraca z rejonem Laane-Viru 
w Estonii.

Są jednak i powody do niepokoju o po-
myślny rozwój naszego powiatu: niewątpli-
wie wysoki poziom bezrobocia, wciąż nie-
pewna sytuacja ekonomiczna kompleksu pa-
liwowo- energetycznego, problemy ochrony 
środowiska naturalnego zwłaszcza związane 
ze zjawiskiem spadku poziomu wody jezior 
i stepowienia obszaru powiatu. Ale to tylko 
część problemów przed którymi stają władze 
samorządowe. Aby tym zjawiskom niekorzyst-
nym i patologiom przeciwdziałać podjęto sze-
reg intensywnych działań, spotkań, konferen-
cji i interwencji. We współpracy ze społeczeń-
stwem i przy zaangażowaniu samorządowców 
udaje się w znacznej mierze te negatywne zja-
wiska diagnozować i zapobiegać ich długofalo-
wym skutkom. Myślę jednak ,że będą one sta-
nowić wyzwania dla kolejnych kadencji władz 
naszego powiatu.

Koniec kadencji jest przyczynkiem do 
pewnych uogólnień i ocen o okresie minionym 
w którym przyszło mi pełnić funkcję przewod-
niczącego Rady Powiatu. Z perspektywy tego 
czasu myślę, że wolno mi stwierdzić, iż po-
wiat nie zmarnował danego mu czterolecia, 
okrzepł i na trwałe wbudował się w świado-
mość mieszkańców i infrastrukturę regionu 
w trudnym okresie naszej akcesji do Unii 
Europejskiej. W dobrej kondycji ekonomicz-
nej, kadrowej i z niezłym stanem infrastruktu-
ry daje duże szanse na pomyślny rozwój w na-
stępnych kadencjach.

Piotr Matyba 
Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego

Wszyscy członkowie klubu Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej Rady Powiatu Konińskiego są radnymi 
już dwie kadencje (mogę tak napisać, gdyż do końca 
II Kadencji pozostało tylko kilka tygodni) co pozwala 
stwierdzić, że maja oni duże doświadczenie w dzia-
łalności samorządowej powiatu. Każdy z nich pełnił 
dodatkowo co najmniej, jedna odpowiedzialna funk-
cje w samorządzie powiatu. Kolega Stefan Dziama-
ra jest Starostą Powiatu, koledzy Wiesław Rybacki 
i Sławomir Kamiński są członkami Zarządu Powiatu, 
a Barbara Szeflińska, Gabriel Rybicki i Henryk No-
wak pełnią funkcje przewodniczących komisji Rady 
Powiatu Konińskiego. W ocenie mojej – przewod-
niczącego Klubu – wszyscy staramy się wywiązać 
z obowiązków należycie i odpowiedzialnie. A odpo-
wiedzialność jest tym większa, że klub SLD wraz 
z Klubem PSL tworzą koalicję rządzącą. Czujemy się 
i jesteśmy w pełni odpowiedzialni za to by praca sa-
morządu powiatowego dawała efekty pozytywne, 

Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Od lewej: Wiesław, Józef Rybacki, Gabriel Rybicki, 

Krzysztof Kocaj, Sławomir Kamiński, 
Janusz Stankiewicz, Sławomir Chmieliń-
ski, Stefan Dziamara, Barbara Szeflińska, 
Henryk Nowak - przewodniczący Klubu 

służące dalszemu rozwojowi powiatu, służące spo-
łeczeństwu powiatu konińskiego.

Mimo skromnego budżetu jakim dysponuje po-
wiat koniński zadania inwestycyjne realizowane są 
zgodnie z planem i według najpilniejszych potrzeb. 
Środki inwestycyjne dzielone były sprawiedliwie, 
a zadania inwestycyjne zatwierdzone przez Radę Po-
wiatu Konińskiego. Inwestycje były i nadal są reali-
zowane we wszystkich 14 gminach powiatu koniń-
skiego. Dotyczy to w szczególności zadań w rozwoju 
i poprawie infrastruktury drogowej. Trzeba podkre-
ślić, że zadania drogowe zajmują szczególne miejsce 
w planach inwestycyjnych powiatu. Ponieważ pro-
blem ten przybliżyłem Czytelnikom w jednym z po-
przednich wydań „Kuriera Powiatowego”, pozwolę 
sobie tematu nie rozwijać. 

Poza inwestycjami drogowymi najbardziej nas 
cieszy rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Śle-
sinie, modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkolno - 
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Uzyskany wynik wyborczy w roku 2002 w wy-
borach do Rady Powiatu przez Polskie Stronnictwo 
Ludowe pozwolił na kontynuację koalicji z poprzed-
niej kadencji, czyli PSL- SLD. W mijającej kadencji 
Polskie Stronnictwo Ludowe jest reprezentowane 
w Radzie Powiatu przez 6 radnych, a są nimi: Wie-
sław Bednarek, Maria Gąssowska, Jolanta Knapkie-
wicz, Halina Lenartowicz, Piotr Matyba i Zenon Pa-
szek. Cała szóstka radnych tworzy bardzo zgodny 
i bardzo dobrze rozwijający się Klub Radnych PSL, 
któremu przewodniczy Kolega Zenon Paszek.

Nasz Klub zarówno w poprzedniej kadencji jak 
również w obecnej nigdy nie dążył do działań kon-
frontacyjnych z żadnym ugrupowaniem w Radzie 
Powiatu. Zawsze wychodzimy z założenia, iż tylko 
zgodne współdziałanie pozwala osiągnąć zamierzo-
ne efekty i cele. Jesteśmy świadomi, że sprawujemy 
funkcje wielce odpowiedzialne społecznie i niezależ-
ne od różnic, jakie nas dzielą jako ludzi o określo-
nych, często bardzo wyostrzonych poglądach, to na-
szym zadaniem jest służyć społeczeństwu i rozwią-
zywać jego problemy. Jestem przekonany, że  po-
dobnie myślało i zachowywało się większość rad-
nych obecnej kadencji. Dlatego uważam, że mijającą 
kadencję, która była prostą kontynuacją poprzedniej, 
możemy zaliczyć do udanych, nie tylko my członko-
wie Klubu PSL ale i cała Rada. 

Radni PSL w tej Radzie pełnią bardzo istotne 
funkcje od przewodniczącego Rady Piotra Matyby, 
członka zarządu Haliny Lenartowicz do przewodni-
czących bardzo ważnych komisji Rady, bo przewod-
niczącym  Komisji Rewizyjnej jest Wiesław Bedna-
rek, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Zenon 
Paszek, Komisji Budżetowej Jolanta Knapkiewicz
i Komisji Spraw Społecznych  - Maria Gąssowska.

Radni Klubu w ciągu całej kadencji aktywnie 
uczestniczyli w pracach Rady Powiatu na każdym 
etapie jej działania, poczynając od wyprowadzenia 
koncepcji, sposobu rozwiązania problemu i na-
stępnie jego realizacji. Szczególnie dużo w tym za-
kresie poświęcaliśmy uwagi przy konstrukcji bu-
dżetu i ocenie jego realizacji. Możemy dziś stwier-
dzić, że systematycznie co roku następowało co-
raz to lepsze wykorzystanie dostępnych środków 
finansowych. 

Następował systematyczny wzrost udziału wy-
datków majątkowych i na remonty, a zmniejszenie 
innych wydatków bieżących. Dzięki temu zostało 
zrealizowane wiele bardzo ważnych dla powiatu in-
westycji oraz nastąpiła znacząca poprawa stanu ma-
jątku powiatu.

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego
Od lewej: Zenon Paszek – przewodniczący Klu-

bu, Piotr Matyba, Wiesław Bednarek, Ma-
ria Gąssowka, Halina Lenartowicz, Jolan-
ta Knapkiewicz

Wychowawczego w Rychwale oraz oddania do użyt-
ku pięknej sali gimnastycznej przy Zespole Szkól Po-
nadgimnazjalnych w Kleczewie. W dalszym ciągu in-
westujemy także w rozwój naszej największej bazy 
oświatowej w powiecie - w Zespół Szkół Ekonomicz-
no–Usługowych w Żychlinie. Czego dowodem jest 
oddanie do użytku Centrum Dydaktyczno-Gastro-
nomicznego. Przy okazji dodam, że w planie inwe-
stycyjnym na rok 2007 ujęte jest rozpoczęcie bu-
dowy sali gimnastycznej przy zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Sompolnie. Zrealizowano już I etap 
w postaci przygotowanej dokumentacji. Moim zda-
niem powinno to być zadanie priorytetowe dla Rady 
Powiatu Konińskiego III Kadencji.

Z innych ważnych, a może i najważniejszych 
problemów z jakimi próbuje się zmagać nasz powiat 
jest wysokie bezrobocie. I chociaż, zaczyna spadać, 
a w ciągu ostatnich miesięcy osiągnęło najniższy po-
ziom w historii bezrobocia zaczyna spadać jednak 
jest to problem wciąż jeszcze daleki od rozwiązania. 
Walka z bezrobociem to główne zadanie naszej jed-
nostki organizacyjnej jaką jest Powiatowy Urząd Pra-
cy. Ale to nie zwalnia nas radnych powiatu od odpo-

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego

Priorytetem są inwestycje drogowe, gdyż z tego 
kierunku głównie płynęły oczekiwania i żądania spo-
łeczeństwa. Podjęty w tej kadencji zakres prac na 
drogach jest wyraźnie zauważalny przez mieszkań-
ców powiatu. 

Tym bardziej, iż obok wzrostu nakładów inwe-
stycyjnych nastąpił znaczny wzrost wydatków na 
remonty i bieżące utrzymanie dróg. Zdajemy sobie 
sprawę, że problem nie został w pełni rozwiązany 
i życzyć sobie należy, aby to tempo zostało utrzyma-
ne w najbliższych latach. 

Obok znacznych osiągnięć w drogownictwie 
o nie mniejszych sukcesach możemy mówić 
w oświacie i opiece społecznej. 

Zrealizowanie tak istotne zadania w tych dwóch 
tak ważnych dziedzinach życia społecznego jak:
• budowa sali gimnastycznej w Kleczewie,
• adaptacja pomieszczeń na Centrum Dydaktycz-

no – Gastronomiczne przy Zespole Szkół Eko-
nomiczno – Usługowych w Żychlinie,

• systematyczna kontynuacja budowy Domu Po-
mocy Społecznej w Ślesinie, 

• budowa nowego kompleksu i remont starego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwa-
le 

• oraz planowanie rozpoczęcia budowy Sali gim-
nastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w  Sompolnie, 
przyczynią się na wiele lat do lepszego zaspoko-

jenia potrzeb społeczeństwa nie tylko powiatu koniń-
skiego w tak istotnych potrzebach społecznych ja-
kimi są edukacja młodzieży i dorosłych oraz pomoc 
tym, którzy tej pomocy potrzebują. Zapewniają też 
świadczenie tych usług na wysokim poziomie,  przy-
stosowanych do obecnych wymogów.

Wśród największych bolączek naszego powia-
tu jest wysoki stan bezrobocia. Oceniamy, że Po-
wiatowy Urząd Pracy wykazuje bardzo dużo inicja-
tywy i podejmuje wielokierunkowe i różnorakie for-
my działania wpływające na jego zmniejszenie. Dziś 
nawet możemy powiedzieć, że liczba bezrobotnych 
w powiecie jest najmniejsza w całej ośmioletniej hi-
storii powiatu. Nie jest to dla nas zadowalające, gdyż 
bardzo niepewna jest sytuacja sektora energetyczno 
– paliwowego i nie obserwujemy zbyt wielkiego ru-
chu tworzącego nowe miejsca pracy w innych dzie-
dzinach gospodarki. Wspieramy więc wszystkie ini-
cjatywy mające na celu pobudzić właścicieli przed-
siębiorstw  tego sektora do działań w celu szybkie-
go rozwiązania jego ekonomicznego i społecznego 
problemu. 

Dużo swojej uwagi poświęcamy problemowi je-
zior konińskich i to zarówno tym z kanału Ślesińskie-
go jak i tym położonym w Powidzkim Parku Krajo-
brazowym. Niebezpieczny spadek poziomu wody 
w tych jeziorach zagraża ich dalszej egzystencji i wy-
pełnianiu roli turystyczno – wypoczynkowej. Prze-
ciwdziałanie tej sytuacji jest tym bardziej konieczne, 
że chcemy być powiatem turystycznym, a dotych-
czasowe nasze działania w zakresie ochrony środo-
wiska okazały się bardzo skuteczne, gdyż zdobyli-
śmy tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii .

Za około dwa miesiące obecna Rada Powia-
tu zakończy swoją kadencję. Zakończy swoją dru-
gą z kolei kadencję  Koalicja PSL – SLD. Uważam, 
że ośmioletnie rządy tej koalicji przy zgodnej współ-
pracy z klubami pozostającymi poza koalicją może-
my uznać za udane. Celem Klubu Radnych Polskie-
go Stronnictwa Ludowego nie były gry polityczne, 
a celem tym była praca dla społeczeństwa powiatu 
konińskiego. Pracę tę wraz z kolegami nie będącymi 
radnymi, ale sprawującymi funkcje administracyjne 
w Starostwie, staraliśmy się wykonywać jak najlepiej 
na miarę swoich umiejętności i możliwości. Uważam 
więc, że swoją pracą i działalnością dobrze służyli-
śmy mieszkańcom naszego powiatu, że przyczynili-
śmy się do poprawy ich codziennego życia i że ma w 
tym swój udział 6 – osobowy Klub Radnych Polskie-
go Stronnictwa Ludowego.

Zenon Paszek
Przewodniczący Klubu Radnych PSL

wiedzialności. Dlatego też Rada Powiatu Konińskie-
go i Starosta próbowali poprawić ten stan rzeczy 
w ciągu całej kadencji. Taką możliwość widzimy w 
rozwoju bazy turystycznej w powiecie poprawy jej 
standardów jakościowych, a co za tym idzie po-
wstaniem nowych miejsc pracy. Dołożyliśmy sta-
rań aby powiat koniński stał się terenem atrakcyj-
nym i przyjaznym nie tylko dla turystyki wypoczyn-
ku i rekreacji.

Aby rozpropagować i wzmocnić turystyczny wi-
zerunek powiatu rozbudowaliśmy serwis interneto-
wy o tematykę poświeconą szeroko rozumianej tu-
rystyce. Permanentnie uczestniczymy w targach tu-
rystycznych na terenie łódzikm także dolnośląskim, 
targach o randze międzynarodowej.

Ważniejsze inicjatywy podejmowane w ramach 
wspierania rozwoju turystyki to szeroko zakrojo-
ne działania na rzecz ochrony środowiska, w tym 
przede wszystkim konińskich jezior. Stąd porozu-
mienia zawarte przez Starostę Konińskiego z pod-
miotami, instytucjami i samorządami na rzecz utrzy-
mania stałego poziomu wód w naszych akwenach. 
Poprawienie wizerunku powiatu to także finansowa-

nie przez Starostę Konińskiego selektywna zbiórka 
odpadów, która prowadzimy wspólnie z samorząda-
mi gmin. Aktualnie w starostwie przygotowywany 
jest program usuwanie na terenie powiatu azbestu, 
a zwłaszcza dachów eternitowych. Podchodzimy do 
tego tematu ze szczególna troska bowiem zdajemy 
sobie sprawę, że mieszkańcy powiatu nie są w stanie 
ponieść z tym związanych kosztów. 

Prestiż powiatu ponosimy również poprzez 
współprace międzynarodową. Umożliwia to kontak-
ty młodzieży naszych szkół z rówieśnikami z innych 
państw, umożliwia odbywanie praktyk zawodowych 
oraz wymianę doświadczeń. Kontakty te dotyczą nie 
tylko młodzieży, ale także dorosłych: rolników, stra-
żaków np. z powiatu Ilm w Niemczech. Do tej pory 
powiat koniński podjął współprace z czterema po-
wiatami za granica.

Członkowie Klubu Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej będą do końca II Kadencji Rady Powiatu Ko-
nińskiego wspierać działania Starostwa Konińskiego 
tak by nakreślone zadania wykonać w pełni.

Henryk Nowak
Przewodniczący Klubu SLD



Klub Radnych Towarzystwa Samorządowego 
oraz Prawa i Rodziny ukonstytuował się po ostat-
nich wyborach samorządowych. W jego skład we-
szły osoby, które uzyskały mandat radnego z listy 
Towarzystwa Samorządowego (Maria Jankowska, 
Antoni Kulczak, Andrzej Nowak – przewodniczący 
klubu, Włodzimierz Pawlak) oraz listy Prawa i Rodzi-
ny (Jerzy Fijałkowski – zastępca przewodniczącego 
klubu, Maria Kamińska).

 Wynik wyborów był taki, że znaleźliśmy się 
w mniejszości, co implikowało przyjęcie roli opozy-
cji, ale założyliśmy, że będziemy opozycją konstruk-
tywną. Statystyka głosowań nad projektami uchwał 
przyjmowanych przez Radę Powiatu obecnej kaden-
cji pokazuje, iż tak rzeczywiście było, bowiem zdecy-
dowana ich większość podjęta została z naszym po-
parciem. Przyjęcie wielu z tych uchwał poprzedzone 
zostało zgłoszeniem przez członków naszego klubu 
stosownych poprawek podczas pracy w poszczegól-
nych komisjach Rady Powiatu.

Cechowała nas zupełna zgodność z kolegami 
z „koalicji rządzącej” w sprawach dla powiatu niemal 
najistotniejszych. Pierwsza z nich to dezyderat zmia-
ny perspektywicznego planu rozwoju województwa 
wielkopolskiego, który w pierwszej wersji przygoto-
wanej przez władze województwa nie uwzględniał za-
sadniczych dla subregionu konińskiego spraw. Mie-
ści tu się na przykład kwestia modernizacji drogi 
krajowej nr 25 i przeprawy mostowej przez War-
tę. Zgodność wszystkich klubów w tej sprawie za-
owocowała korzystna dla naszego powiatu korektą 
tegoż planu. Podobnie rzecz miała i ma się z koniń-
skim kompleksem paliwowo energetycznym. W peł-
ni identyfikujemy się ze stanowiskiem Pana Starosty 
i Zarządu, które najogólniej sprowadza się do tego, 
aby władze samorządowe stały się nie tylko jedną 
z zainteresowanych stron, ale by pełniły role media-
tora i inspiratora korzystnych dla powiatu konińskie-
go rozwiązań.

 Były jednak i takie problemy, gdzie samo zgło-
szenie merytorycznie słusznego wniosku czy po-
prawki okazywało się niewystarczające, ale trze-
ba było prowadzić dłużej trwający swoisty lobbing 
motywacyjny na rzecz korzystniejszych dla powia-
tu rozwiązań.

 Nieustannie wyrażaliśmy niezadowolenie ze 
zbyt dużych wydatków na administrację, pokrywa-
nych do niedawna kosztem środków, które moż-
na było przeznaczyć na drogi. Dziś z zadowoleniem 

stwierdzamy, że sprawa dróg jest nie tylko priory-
tetem finansowym Starostwa, ale również prioryte-
tem organizacyjnym (współpraca z gminami). Mo-
nitoring wydatków na administrację wyrażał się rów-
nież aktywnością naszych przedstawicieli w Komi-
sji Rewizyjnej, na forum której kontrolowali racjo-
nalność zatrudnienia. Również na forum tej Komisji 
oraz podczas Sesji mobilizowaliśmy Zarząd do ko-
rzystniejszych dla Starostwa rozwiązań finansowych 
związanych z utrzymaniem mieszkań stanowiących 
mienie naszego powiatu, a zlokalizowanych w Posa-
dzie. Dziś tą częścią majątku przynajmniej nie zarzą-
dza zewnętrzna wobec Starostwa firma i są nadzieje 
na korzystną sprzedaż tych mieszkań.

 Niekorzystnym zjawiskiem pozostaje nadal nie-
równomierny podział środków (czytaj: niesprawie-
dliwy) na poszczególne gminy. Rozumiemy, że nie 
w każdej gminie jest możliwe wybudowanie obiek-
tu należącego do powiatu, ale sprawiedliwy podział 
środków na inwestycje w drogownictwie jest możli-
wy. Przedmiot naszego zainteresowania, pytań i in-
terpelacji stanowił także ruch tirów poza autostradą, 
a rolę szczególną odegrał tu nasz klubowy kolega 
Antoni Kulczak. Nieustannie monitowanie w tej spra-
wie przyczyniło się być może do tego, iż dziś ten pro-
blem nie jest tak dokuczliwy (zwłaszcza dla miesz-
kańców Goliny).

Nasz powiat otrzymał zaszczytny tytuł Mece-
nasa Polskiej Ekologii, lecz są dwa problemy, któ-
re wartość tego tytułu w dużej mierze dyskredytują. 
Pierwszy to spraw wysypiska w Goraninie. Uważa-
my, że skala zagrożeń związana z tym miejscem nie 
upoważnia Starostwa do trwania na stanowisku, że 
wysypisko w Goraninie to sprawa Samorządu gmi-
ny Ślesin.

Powodem takiej naszej oceny jest to, ze skła-
dowane tam materiały (osady, farby) nie są zbadane 
pod względem ich składu chemicznego. Wysypisko 
stało się też wylęgarnią ogromnej ilości szczurów. 
To grozi katastrofą ekologiczną. Brak zaangażowania 
Starostwa w tę sprawę może skutkować tym, że wie-
le działań nakierowanych na promocję i rozwój tury-
styki w naszym regionie w pewnym momencie zo-
stanie zniweczony za sprawą Goranina albo z powo-
du jezior bez wody. Tu akurat aktywność Starostwa 
jest większa, ale do oczekiwanego stanu wód w je-
ziorach jeszcze daleko. Te dwa problemy były szcze-
gólnie eksponowane przez Włodzimierza Pawlaka 
i Jerzego Fijałkowskiego.

Jako Klub byliśmy też rzecznikami jak najszyb-
szego wybudowania sal gimnastycznych przy szko-
łach, dla których organem prowadzącym jest nasz 
powiat. Wsparcie uzyskiwaliśmy od radnych Klubu 
Samoobrony. Popieraliśmy też wszystkie działania 
mające na celu jak najszybsze zakończenie budowy 
Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. 

Staraliśmy się pilnować tego, bu wszystkie roz-
strzygnięcia w gronie Rady Powiatu dokonywane 
były zgodnie z zapisami prawa. Zdarzyło się jednak, 
że wbrew naszym wysiłkom prawo zostało złama-
ne. Nie zostało złamane jednak nasze przekonanie, 
że prymatu prawa trzeba bronić nadal.

Wskazana na początku niniejszego tekstu duża 
zgodność z członkami Klubów PSL i SLD (wyrażają-
ca się jednomyślnością w wielu głosowaniach) oraz 
dochodzenie do wspólnego stanowiska w wielu in-
nych w/w i niewymienionych sprawach nie niweluje 
jednak zasadniczej różnicy w dwu kwestiach:
1. Mamy zupełnie inne kryteria wyboru osób mają-

cych pełnić ważne funkcje publiczne.
2. Uważamy, że Rada powiatu reprezentuje spo-

łeczeństwo powiatu i w imię szacunku dla ca-
łej wspólnoty powiatu wszystkie ugrupowania 
wchodzące w skład Rady Powiatu winny mieć 
swych przedstawicieli we władzach powiatu. 

Andrzej Nowak 
Przewodniczący Klubu Radnych 

Towarzystwa Samorządowego oraz Prawa i Rodziny

Klub Radnych Towarzystwa Samorządowego oraz 
Prawa i Rodziny. 
Od lewej: Antoni Kulczak, Jerzy Fijałkowski, 

Włodzimierz Pawlak, Maria Jankowska, 
Andrzej Nowak- przewodniczący Klubu, 
Maria Kamińska.

Klub Radnych Towarzystwa Samorządowego oraz 

Mija druga kadencja Rady Powiatu Konińskiego. 
W wyborach samorządowych w 2002 roku dzię-

ki głosom mieszkańców naszego powiatu, przedsta-
wiciele Samoobrony RP mogli się znaleźć w Radzie 

Powiatu Konińskiego. Dla każdego z radnych Samo-
obrony RP było to pierwsze zetknięcie się z pracą 
samorządowca. Samoobrona RP nie znalazła się w 
koalicji rządzącej w powiecie a jest po stronie opo-
zycji. 

Radni Samoobrony w przeciwieństwie do koali-
cji SLD-PSL nie uprawiali polityki. Aktywnie uczest-
niczyliśmy w pracach samorządu i popieraliśmy 
wszystkie uchwały i prace, które miały na celu po-
prawę warunków życia mieszkańców naszego po-
wiatu. 

Sądzimy, że powierzone nam zaufanie w wybo-
rach samorządowych nie zostało zawiedzione. Cho-
ciaż nasza reprezentacja w radzie powiatu nie była 
zbyt liczna to staraliśmy się, aby naszą pracę było 
widać. Od samego początku kadencji dążyliśmy do 
tego, aby środki finansowe, którymi dysponował po-
wiat były równo rozdysponowane dla wszystkich 
gmin. Zwracaliśmy uwagę na tragiczny stan naszych 
dróg powiatowych i efekty prac w tym kierunku już 
zaczynają być widoczne. Interweniowaliśmy w spra-
wie naprawy sytuacji wokół konińskich elektrowni 

i kopalni. Byliśmy i jesteśmy za tym, aby każda szko-
ła znajdująca się na terenie powiatu miała własną 
salę gimnastyczną. Zwracaliśmy uwagę na stan je-
zior w okolicy Konina oraz poruszaliśmy inne ważne 
tematy związane z ochroną środowiska. 

Nie było sesji, na której radni Samoobrony nie 
zabieraliby głosu w sprawie bezrobocia i biedy, która 
się szerzy na terenie naszego powiatu. Klub Radnych 
Samoobrony RP w radzie powiatu konińskiego re-
prezentowany jest przez radnych: Grażyna Grabias- 
Winkler, Andrzej Perkowski i Paweł Kwieciński. 

Na koniec krótkiej charakterystyki pracy rad-
nych Samoobrony RP mijającej kadencji pragniemy 
zwrócić uwagę wszystkim mieszkańcom, że przy-
szłość naszego powiatu, naszej małej Ojczyzny zale-
ży od nas wszystkich, a o tempie i kierunku rozwoju 
zadecydujemy wszyscy już w najbliższym czasie. 

Z wyrazami szacunku
Paweł Kwieciński

Przewodniczący Klubu Radnych Samoobrony RP

Klub Radnych Samoobrony RP
Od lewej: Andrzej Perkowski, Grażyna Grabias 

–Winkler, Paweł Kwieciński - przewodni-
czący Klubu
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