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Biuletyn nr 1( 25) ( grudzień/styczeń) 

 
Wstęp 

Wraz z nadejściem nowego roku, postanowiliśmy uatrakcyjnić lekturę naszego Biuletynu  
o nowe sekcje tematyczne oraz zmienioną szatę graficzną.  

Oprócz stałych informacji o Radzie Powiatu i jej komisjach, ważniejszych wydarzeniach  
w gminach, bieżącym rynku pracy oraz ciekawostkach dotyczących Unii Europejskiej, 
proponujemy Państwu nowa stałą rubrykę „Strategie w praktyce”. Mamy nadzieję, że stanie się 
ona możliwie pełnym źródłem informacji o działaniach podejmowanych przez samorząd 
na rzecz realizacji społecznych celów rozwoju powiatu konińskiego. 

Będziemy również starali się zamieszczać wypowiedzi, stanowiska oraz opinie osób 
zainteresowanych i kompetentnych w sprawach dotyczących ważnych problemów, z jakimi 
przyjdzie się nam zmierzyć w 2002 roku.  

Nad rzetelnością przekazywanych Państwu informacji, czuwać będzie - powołany 
Zarządzeniem Starosty Konińskiego – zespół redakcyjny, wyłoniony z pracowników Starostwa  
i jednostek organizacyjnych. 

W Biuletynie, który dziś Państwu przekazujemy, najwięcej uwagi poświęcamy planom 
pracy na rok 2002 , zarówno pracy Starostwa , jak i Rady Powiatu Konińskiego.  

Cykl „Strategie w praktyce” rozpoczynamy od omówienia Strategii rozwoju i promocji 
powiatu konińskiego oraz przypomnienia opracowanych na jej podstawie programów 
odcinkowych, o realizacji których informować będziemy sukcesywnie w kolejnych numerach. 

W ramach stałej rubryki „Prezentacje” przedstawiamy Państwu - powstały w wyniku 
zmian struktury organizacyjnej Starostwa - Wydział Zarządzania oraz utworzony dla 
zapewnienia lepszej obsługi klientów – Punkt Informacyjny.  

Tradycyjnie, przypominamy istotne wydarzenia minionego miesiąca oraz zapraszamy  
na imprezy powiatowe, zaplanowane na luty. 

Oddając w ręce Czytelników pierwsze w 2002 roku wydanie naszego Biuletynu, gorąco 
zachęcamy do jego lektury. Będąc otwartymi na wszelkie uwagi i sugestie, liczymy  
na Państwa przychylność i współpracę w dalszych pracach redakcyjnych.  

 
Elżbieta Streker - Dembińska 

Starosta Koniński 
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1.Z prac Rady Powiatu 
 
 28 grudnia odbyła się ostatnia w 2001 roku -XXXV sesja Rady Powiatu Konińskiego. 

Uczestniczyło w niej 39 radnych oraz liczni zaproszeni goście. 
Pierwsza część sesji miała charakter uroczysty. Stała się bowiem okazją do wręczenia Starostwu 
Powiatowemu w Koninie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001-2000. 
Pan Bogdan Przybylski – Dyrektor Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku 
wręczył Certyfikat pani Elżbiecie Streker-Dembińskiej - Staroście Konińskiemu. Pani Starosta 
przekazała gratulacje i podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania 
wysokiego poziomu organizacji pracy i jakości zgodnych z międzynarodowymi standardami. 
Po przyjęciu informacji z prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w 
okresie międzysesyjnym Rada podjęła uchwały w następujących sprawach: 
 ustalenia zasad i warunków używania herbu i flagi Powiatu Konińskiego 
 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001 
 dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2001 rok 
 budżetu Powiatu Konińskiego na 2002 rok 
 ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu 

konińskiego 
Ponadto Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z planem pracy i planem kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2002 rok. 

 
 Projekt Planu Pracy Rady Powiatu Konińskiego 

 
 

Termin 
miesiąc/dzień 

Tematyka 

 
Luty 
(27) 

 
- Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu i jej Komisji. 
- Plan pracy Rady Powiatu i jej Komisji. 
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli  

w roku 2001. 
- Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Koninie z zakresu 

realizacji zadań za 2001 rok. 
- Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta Konina  

i Powiatu Konińskiego z zakresu realizacji zadań za 2001 rok. 
- Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii dla Miasta Konina  

i Powiatu Konińskiego z zakresu realizacji zadań za 2001 rok. 
- Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej  Straży Pożarnej  

w Koninie z zakresu realizacji zadań za 2001 rok. 
- Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu 

realizacji zadań za 2001 rok. 
- Utworzenie szkół ponadgimnazjalnych. 
- Ustalenie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu 

powiatu konińskiego. 
- Dokonanie zmian wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu 

przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.  
- Zaciągnięcie i zabezpieczenie kredytu długoterminowego w wysokości 

800.000 zł. 
- Harmonogram prac w drogownictwie. 
- Utworzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Rychwale zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej. 
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Marzec 

(29) 

 
- Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o realizacji zadań 

za 2001 rok. 
- Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji zadań za 2001 rok. 
- Zatwierdzenie rocznego sprawozdania  z działalności Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów za 2001 rok. 
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2001 rok. 
 
 

 
Kwiecień 

(26) 

 
- Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności 

Inspekcji na obszarze powiatu za 2001 rok. 
- Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

o działalności Inspekcji na obszarze powiatu za 2001 rok. 
- Informacja o współpracy z zagranicą -  upoważnienie Zarządu  

do podpisywania umów. 
- Informacja o pracy Zarządu Powiatu za 2001 rok. 
- Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego 

za 2001 rok. 
- Sprawa absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2001 rok. 
 
 

 
Maj 
(29) 

 
- Informacja dotycząca planu zabezpieczeń ambulatoryjnej opieki 

medycznej nad mieszkańcami powiatu konińskiego. 
 
 

 
Czerwiec 

(28) 

 
- Ocena stopnia zaawansowania planu robót w drogownictwie. 
- Informacja o przygotowaniach do zbioru i skupu zbóż. 
- Informacja o realizacji ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych  

do zalesienia. 
 

 
Sierpień 

(30) 

 
- Ocena realizacji prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych 

prowadzonych przez powiat za I półrocze 2002 roku. 
- Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 

2002 roku. 
- Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2002 

roku. 
- Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego  

za I półrocze 2002 roku. 
 
 

 
Październik 

(18) 

 
- Informacja dot. poziomu wody w jeziorach konińskich i określenie 

minimalnego poziomu wody optymalnego dla środowiska 
przyrodniczego i rekreacji. 

 
 

Listopad 
(15) 

     
-     Przedłożenie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 rok. 
- Ocena realizacji strategii powiatu konińskiego. 
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Grudzień 
(30) 

 

 
- Uchwalenie budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 rok. 
- Ocena realizacja prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych 

prowadzonych przez powiat w 2002 roku. 
 

 
 
W związku z zapowiadanym wcześniejszym terminem wyborów przygotowano projekt 
szczegółowego planu pracy Rady Powiatu Konińskiego do końca I półrocza 2002 r..  
W drugiej części projekt zawiera jedynie sprawy, wynikające z ustaw i podjętych uchwał 
zastrzeżone do realizacji przez Radę. Plan jest otwarty i może być uzupełniony  
o dodatkowe tematy, wynikające z bieżącej pracy Rady.  
 
. 
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2. Z prac Komisji Rady Powiatu 
Ostatnie dni 2001 roku, tak jak cały miniony rok, okazały się niezwykle pracowite. 
27 grudnia odbyło się posiedzenie Komisja Budżetowo-Finansowej. Komisja wyraziła 
pozytywną opinię dotyczącą:  
1. projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Konińskiego na 2001 rok. 
2. projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wydatków budżetowych, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2001  
3. zmiany przeznaczenia dotacji celowych na zadania własne. 
 
28 grudnia obradowała Komisja Statutowo-Regulaminowa. Celem posiedzenia było 
wypracowanie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie zasad i warunków używania herbu 
i flagi powiatu konińskiego. Komisja uznała, że określenie jednolitych reguł postępowania w 
zakresie użytkowania herbu i flagi powiatu konińskiego jest sprawą konieczną. Komisja 
jednocześnie zwróciła szczególną uwagę na fakt, że herb i flaga powiatu winny być używane i 
stosowane w taki sposób, który nie narusza ich wyjątkowego znaczenia i nie naraża dobrego 
imienia powiatu. 
Również 28 grudnia posiedzenie odbyła Komisja Oświaty i Wychowania. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu konińskiego. 

 
W styczniu odbyły się posiedzenia 4 Komisji Rady Powiatu Konińskiego: Komisji Rewizyjnej; 
Komisji Infrastruktury Komunalnej; Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego i 
Przeciwdziałania Zjawiskom Bezrobocia oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Wszystkie 
Komisje przyjęły sprawozdania ze swojej działalności w 2001 r. oraz opracowały plan pracy na I 
półrocze 2002 roku. 

Krystyna Grabowska  
Kierownik Biura  

Rady Powiatu Konińskiego 
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4. Strategie w praktyce: 
„ S t r a t e g i a  r o z w o j u  i  p r o m o c j i  p o w i a t u  k o n i ń s k i e g o ” .  
Strategia rozwoju i promocji powiatu konińskiego została uchwalona Uchwałą nr 
XXIII/139/2000 Rady Powiatu konińskiego z dnia 15 grudnia 2000 roku. 
W paragrafie 2 Uchwały Rada zobowiązała Zarząd Powiatu do opracowania 
strategicznych programów branżowych w dziedzinach: 
- ochrony środowiska, 
- rolnictwa i obszarów wiejskich, 
- oświaty i wychowania, 
- drogownictwa, 
- przeciwdziałania bezrobociu, 
- pomocy społecznej, 
które po uchwaleniu przez Radę stały się integralną częścią strategii. 
Stosownie do decyzji rady w roku 2001 zostały opracowane i uchwalone następujące programy 
strategiczne: 
1. Strategiczny program rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu konińskiego. 

Uchwała Nr XXV/150/01 Rady Powiatu konińskiego z dnia 23 lutego 2001 r. 
2. Strategiczny program w zakresie pomocy społecznej dla powiatu konińskiego. Uchwała Nr 

XXVI/155/01 Rady Powiatu konińskiego z dnia 30 marca 2001 r. Program zawiera trzy 
programy szczegółowe: 

- Lokalny system pomocy dziecku i rodzinie w powiecie konińskim, 
- Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej, 
- Lokalne partnerstwo – zasady współdziałania samorządu i organizacji pozarządowych. 
3. Powiatowa strategia przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

Uchwała Nr XXVII/163/01 Rady Powiatu konińskiego z dnia 27 kwietnia 2001 r. Strategia 

oparta została na trzech filarach: 

- Rynek pracy, 
- Przedsiębiorczość, 
- Instytucjonalna obsługa rynku pracy. 
4. Strategia ochrony środowiska w powiecie konińskim. Uchwała Nr XXVIII/166/01 Rady 

Powiatu Konińskiego z dnia 31 maja 2001r. 
5. Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w powiecie konińskim. Uchwała Nr 

XXXIII/191/01 Rady powiatu konińskiego z dnia 15 listopada 2001 r. 
Opracowany został również program strategiczny w zakresie rozwoju oświaty, który nie 

został przedstawiony pod obrady Rady Powiatu, ponieważ przygotowywana jest zmiana 

przepisów dotyczących funkcjonowania oświaty w kraju i przyjęte rozstrzygnięcia będą 

warunkowały podejmowane zadania. Po ukazaniu się nowych przepisów, program zostanie 

zweryfikowany i przekazany do Rady celem podjęcia stosownej uchwały. 

Oprócz programów branżowych wskazanych w uchwale przyjmującej strategię dla powiatu 
konińskiego, w roku 2001 Rada Powiatu uchwaliła następujące programy strategiczne: 
6. Strategię przeciwdziałania uzależnieniom w powiecie konińskim. Uchwała Nr XXVII/164/01 

Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
7. Program promocji zdrowia powiatu konińskiego. Uchwała Nr XXXII/186/01 Rady Powiatu 

Konińskiego z dnia 30 października 2001 r. 
8. Zintegrowany program promocji powiatu konińskiego na lata 2001 – 2006. Uchwała Nr 

XXX/175/2001r. z dnia 31 sierpnia 2001 r. 
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Wszystkie uchwalone w 2001 roku programy strategiczne stanowią rozwinięcie zadań 
przyjętych w strategii powiatowej w okresie do 2006 roku, gdyż poza programem promocji 
zdrowia dla wszystkich przyjęto pięcioletni horyzont czasowy. 
Wszystkie programy branżowe opracowywane były przy szerokiej społecznej konsultacji. 
Kierunki działań i zadania, które znalazły miejsce w programach były dyskutowane  
w konferencjach seminariach, bądź naradach poświęconych tym tematem. Strategia rozwoju 
rolnictwa przygotowana została w ramach warsztatów. 
Uczestnikami spotkań , podczas których dyskutowano kształt programów byli: 
- Radni Rady Powiatu, 
- burmistrzowie i wójtowie, bądź delegowani pracownicy urzędów gmin, zajmujący się daną 

problematyką, 
- przedstawiciele instytucji branżowych, 
- przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń branżowych, 
- przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa, 
- przedstawiciele zakładów pracy z terenu powiatu i miasta. 
Uspołecznienie procesów przygotowania programów zapewniło upowszechnienie ich treści  
w gminach i wśród zainteresowanych jednostek organizacyjnych. 
Niezależnie od tego większość programów została przekazana do gmin współuczestniczących  
w ich realizacji w całości lub w formie wypisów harmonogramów realizacji zadań. 
Treści strategii i programów branżowych były również propagowane podczas narad i spotkań, 
które były organizowane w Starostwie, lub z udziałem przedstawicieli Zarządu Powiatu i 
Starostwa. 

Cele i zadania strategii branżowych opracowanych w 2001 roku stanowią rozwinięcie 
zapisów zawartych w „Strategii rozwoju i promocji powiatu konińskiego”. 
Informacje o przebiegu ich realizacji będziemy zamieszczać sukcesywnie w kolejnych numerach 
Biuletynu Informacyjnego. 

Włodzimierz Matecki 
Główny Specjalista ds. 

zarządzania strategicznego, 
planowania i statystyki 
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7. Plan Pracy Starostwa na 2002r. 
P L A N  P R A C Y  S T A R O S T W A  N A  2 0 0 2  R O K  

 
P L A N   

 
L . p .  

 
Zadanie 

 
Odpowie-

dzialny 

 
Współuczest-

nicy 

 
Termin 

1  2  3  4  5  
W Y D Z I AŁ  Z A R ZĄD Z A N I A  P Z  

1. Okresowa ocena pracowników Kierownictwo, 
Naczelnik 

Wydz. Zarządz. 

Naczelnik / 
Kierownik 

każdy w swo-
im zakresie 

 
Luty 

2 Audit kontrolny PRS Pełnomocnik 
SZJ 

Kierownictwo
Naczelnik / 
Kierownik 
pracownicy 

 
Listopad 

3. Ocena zbieżności strategii gmin ze 
Strategią Powiatu Konińskiego 

W. Matecki K. Rossa 30.06.02 

4. Analiza inwestycji gmin powiatu 
konińskiego w latach 2001-2002 

pod kątem realizacji zadań 
Strategii Powiatu 

W. Matecki K. Rossa 30.06.02 

5. Urealnienie zestawienia 
przedsiębiorstw na terenie powiatu 

wg gmin 

K. Rossa W. Matecki 30.09.02 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY SO 
6. Wybory do Rady Powiatu Naczelnik 

Wydziału 
 Określi 

ustawa 
WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI PR 

7. Opracowanie materiałów 
promocyjnych wspólnie z gminami 

–folder promocyjny o powiecie 
konińskim wraz z wersją cyfrową 

na CD-ROM 

Naczelnik Wy-
działu Promocji 

i Informacji, 
Insp. ds. Prom. 
Insp. ds. Infor. 

Sponsorzy 
(podmioty 

gospodarcze), 
samorządy 

gmin 

 
Do końca 
II kwarta-
łu 2002 r. 

8. Modyfikacja i rozszerzenie strony 
internetowej, opracowanie wersji 
angielskiej strony, zbudowanie 

podstrony dotyczącej UE 

Naczelnik Wy-
działu Promocji 

i Informacji, 
Inspektor ds. 
Informacji 

  
Do końca 
I kwarta-
łu 2002 r. 

9. Ustawienie tablic informacyjnych 
o powiecie – przy współpracy z 

firmami (sponsorami) 

Naczelnik Wy-
działu Promocji 

i Informacji, 
Inspektor ds. 
Informacji 

Zarząd Dróg 
Powiatowych, 

sponsorzy 

 
Do końca 

2000 r. 

10. Udział w Międzynarodowych 
Targach SIFEL we Francji 

(przedstawienie oferty rolno – 
spożywczej i turystycznej powiatu) 
pod warunkiem uzyskania zgody 

od organizatorów Targów na 
nieodpłatne korzystanie ze stoiska 

Naczelnik Wy-
działu Promocji 

i Informacji, 
Inspektor ds. 

Promocji 

Wydz. Oświa- 
ty, Kultury, 

Sportu i Tury-
styki, Ośrodki 
Wypoczynko-

we z pow. 
konińskiego 

 
 

13-15 
marca 
2002 r. 
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1  2  3  4  5  

11. Zorganizowanie Seminarium: „Sa-
morządy Lokalne w Unii Europej-
skiej” pod warunkiem sformalizo-
wania kontaktów z samorządami 

zagranicznymi (niemieckim, 
włoskim, francuskim, szwedzkim, 

czeskim, ukraińskim) 

Naczelnik Wy-
działu Promocji 

i Informacji, 
Insp. ds. Pro-

mocji, Insp. ds. 
Informacji 

Samorządy 
Gminne, w 
tym Rada 

Miasta 
Konina 

 
III 

kwartał 
2002 r. 

12. Seminaria dot. funkcjonowania UE 
i przyszłej roli Polski w jej struktu-
rach przeznaczone dla a) przeds., 
b)studentów,c) przedstawicieli 

sektora rolniczego 

Nacz. Wydz. 
Promocji i 

Infor, Insp. ds. 
Promocji, Insp. 
ds. Informacji 

Organizacje 
pozarządowe, 
Stowarzysze-
nia i organiz. 
zawodowe 

 
III 

kwartał 
2002 r. 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA WO 
13. Opracowanie katalogu przyzagro-

dowych oczyszczalni ścieków, na 
które były wydane pozwolenia 

wodnoprawne 

Naczelnik 
Wydziału 

OŚRiL 

Jadwiga 
Andrzejak, 
Magdalena 

Dydak 

 
30 

kwietnia 
2002 r. 

14. Pomiary i obserwacje hydrolo-
giczne na ciągu jezior Kanału 

Warta-Gopło 

Naczelnik 
Wydziału 

OŚRiL 

IMiGW  
w Poznaniu 

31 
grudnia 
2002 r. 

15. Przegląd pomników przyrody i 
użytków ekologicznych znajdują-

cych się w rejestrze Starostwa 

Naczelnik 
Wydziału 

OŚRiL 

Stanisław 
Sypniewski, 

Halina 
Chodkiewicz 

 
31 maja 
2002 r. 

16. Współudział pracownika WO  
w fizycznej likwidacji mogilnika  

w m. Hiszpania 

Naczelnik 
Wydziału 

OŚRiL 

 I-II 
kwartał 
2002 r. 

17. Komputerowy rejestr odpadów 
wytwarzanych na terenie poszcze-
gólnych gmin powiatu- tworzenie 

dokumentacji odpadowej 

Naczelnik 
Wydziału 

OŚRiL 

 
Gminy 

31 
grudnia 
2002 r. 

18. Organizacja powiatowego konkur-
su wiedzy ekologicznej 

Naczelnik 
Wydziału 

OŚRiL 

Szkoły, 
pracownicy 
Wydziału 

31 
grudnia 
2002 r. 

19. Zwiększenie stanu zalesienia po-
wiatu poprzez dokonanie zalesień 
w lasach niepaństwowych w ilości 

220 ha rocznie w roku 2002 

Naczelnik 
Wydziału 

OŚRiL 

Nadleśnictwa Wiosna i 
jesień 
2002 r. 

20. Sporządzenie i upowszechnianie 
mapy preferowanych kierunków 

produkcji rolnej na terenie powiatu 
w oparciu o istniejące warunki 

glebowe, agroklimatyczne, wodne 

 
Naczelnik 
Wydziału 

OŚRiL 

Bożena 
Frankowska, 

Oddział 
WODR, Pow. 
Ośr. Doradz. 
Rolniczego 

 
30 

czerwca 
2002 r. 

21. Opracowanie i upowszechnianie 
materiałów promocyjnych 

dotyczących grup producenckich, 
upowszechnienie informacji 

dotyczących istniejących grup 

 
Naczelnik 
Wydziału 

OŚRiL 

Bożena 
Frankowska, 
PODR, zwią-
zki branżowe 

rolników 

 
31 

grudnia 
2002 r. 
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1  2  3  4  5  

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA WA 
22. Organizacja narad roboczych z 

PINB w sprawie omówienia zasad 
współpracy i bieżących proble-

mów oraz rozstrzyganie interpre-
tacji prawnych 

 
Naczelnik 
Wydziału 

 
Inspektorzy 

 
Jeden raz 

w 
kwartale 

23. Organizacja seminarium poświęco-
nego współpracy służb nadzoru 

budowlanego administracji archi-
tektoniczno – budowlanej i samo-

rządów gminnych w procesie 
inwestycyjnym 

 
Naczelnik 
Wydziału 

 
Inspektor  

J. Kościuch 

 
III 

kwartał 
2002 r. 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI 
NIERUCHOMOŚCIAMI WG 

24. Modernizacja ewidencji gruntów 
dla miasta Goliny i Rychwała 

K. Filipczak – 
Naczelnik 
Wydziału 

Firma wyko-
nawstwa geo-

dezyjnego 
wyłoniona w 
postępowaniu 
o zamówie-

niach publicz-
nych 

 
1 lutego 
2002 r. 

30 
czerwca 
2002 r. 

25. Gleboznawcza klasyfikacja grun-
tów terenów powiatu konińskiego 

K. Filipczak – 
Naczelnik 
Wydziału 

Klasyfikato-
rzy Wlkp. 

Biura Geod.  
i Teren.Roln.  
w Poznaniu 

1 kwiet-
nia 2002r. 

10 
grudnia 
2002 r. 

BIURO POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PI 
26. Przystosowanie pomieszczeń oraz 

urządzeń biurowych do wymogów 
ustawy o ochronie informacji 

niejawnych 

 
Bolesław Garus 

Naczelnik 
Wydz.Org.-
Administrac. 

 
28 lutego 
2002 r. 

27. Wdrożenie Zarządzenia Wojewody 
Wielkopolskiego w sprawie 

powołania Powiatowego Ośrodka 
Analizy Danych i Alarmowania 

 
Bolesław Garus 

M. Pączkow-
ska, Nacz. 

Wydz. Zarzą-
dzania, Nacz 
Wydz. Org.- 

Admin. 

 
I kwartał 
2002 r. 

28. Realizacja II etapu budowy sieci 
radiofonicznej na terenie powiatu 

Małgorzata 
Pączkowska 

Nacz. Wydz. 
Org. Admin. 

II 
półrocze 
2002 r. 

29. Szkolenie osób wyznaczonych do 
kierowania i prowadzenia akcji 
kurierskiej na terenie powiatu 

konińskiego 

 
Bolesław Garus 

 
Małgorzata 
Pączkowska 

 
Wrzesień 
2002 r. 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH CS 
30. Organizacja konferencji na temat: 

”Promocja zdrowia w powiecie – 
przeciwdziałanie zagrożeniom i 

problemom zdrowotnym 

Romualda 
Nawrocka - 
Naczelnik 
Wydziału 

Przedstawicie-
le NZOZ z te-
renu powiatu i 
pielęgniarki 

 
Styczeń – 

luty  
2002 r. 
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higieny szkol-
nej 

 
 

1  2  3  4  5  
31. Szkolenie przedstawicieli różnych 

służb społecznych zajmujących się 
uzależnieniami 

Romualda 
Nawrocka - 
Naczelnik 
Wydziału 

Nauczyciele, 
pielęgniarki 

szkolne, peda-
godzy, prze-
wodniczący 
gm. komisji 
rozwiązyw. 
problemów 

alkohol. i inni 

 
Cały rok 

2002 

32. Pięciodniowy obóz szkoleniowy 
dla lokalnych liderów edukacji 

rówieśniczej 

Romualda 
Nawrocka - 
Naczelnik 
Wydziału 

Młodzież 
szkół 

Luty – 
marzec 
2002 r. 

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów PK 
33. Prowadzenie edukacji konsumen-

ckiej poprzez wprowadzenie 
elementów wiedzy konsumenckiej 

do programów nauczania w 
szkołach publicznych 

 
Jan Kuźniacki 

Dyrektorzy 
szkół 

publicznych 

II kwartał 
2002 r. 

34. Prowadzenie edukacji 
konsumenckiej wśród sprzedaw-

ców i usługodawców z terenu 
powiatu konińskiego 

Jan Kuźniacki Lokalne środ-
ki masowego 

przekazu 

III i IV 
kwartał 
2002 r. 

 
Włodzimierz Matecki 

Główny Specjalista ds. 
zarządzania strategicznego, 

planowania i statystyki 
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5. PUP informuje: 
Analiza bezrobocia - Grudzień 2001 r. 

Na koniec grudnia 2001 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie zarejestrowanych 
było 21.016 osób, czyli o 3,5 % więcej niż w poprzednim miesiącu.  
 
Grudzień 2001 r. był kolejnym miesiącem, w którym wzrosło bezrobocie w subregionie 
konińskim Zmniejszyła się znacznie liczba wyrejestrowań o 80%, ( tj. o 456 osób w porównaniu 
do poprzedniego miesiąca), jednocześnie podjęcie pracy zgłosiło 208 osób  
tj. o 259 osób mniej niż w poprzednim miesiącu. Ogółem z ewidencji PUP wyłączonych zostało 
570 osób. Liczba rejestracji w grudniu wynosiła 1312 osób i była niższa o 355 osób niż w 
listopadzie.  
W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy, w końcu grudnia 2001 r. zarejestrowanych było 569 
osób niepełnosprawnych. 275 osób posiada status bezrobotnego, zaś status poszukującego pracy   
294 osoby.   
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Bezrobotni zarejestrowani w PUP Konin w 2001 r. 

powiat koniński Konin

Na koniec omawianego okresu zarejestrowanych było 745 osób pobierających zasiłek 
przedemerytalny oraz 333 osoby pobierają świadczenie przedemerytalne. Ogółem świadczenie i 
zasiłek przedemerytalny pobierało 1078 osób tj. o 110 osób więcej niż w listopadzie. W grudniu 
br. Do ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy włączonych zostało 86 osób pobierających zasiłek 
przedemerytalny i 52 osoby pobierające świadczenie przedemerytalne. Zwiększenie się liczby 
rejestrujących się, spowodowane było zmianą przepisów regulujących otrzymywanie świadczeń  
i zasiłków przedemerytalnych, wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.  
W grudniu zgłoszono 135 wolnych miejsc pracy, w tym 21 do pracy subsydiowanej.  
W analizowanym okresie liczba wolnych miejsc pracy zmniejszyła się o 56 %.  
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6. Unia Europejska – dowiedz się więcej.. 

E U R O P E J S K I  T R Y B U N AŁ  S P R A W I E D L I W O ŚC I  
Sześć krajów założycielskich zdecydowało, że Wspólnoty winny powstać na drodze prawnej. 
Uczyniono to poprzez przyjęcie Traktatów Paryskiego i Rzymskiego. W tym fakcie zawiera się 
nowość integracji europejskiej – Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej – w porównaniu z 
innymi próbami integracji, że w osiąganiu swych celów Wspólnoty korzystają jedynie z narzędzi 
prawnych. 
Prawo wspólnotowe jest niezależne od prawa krajów członkowskich i jednocześnie jednolite dla 
wszystkich członków, i wyższego rzędu w stosunku do ich ustawodawstwa wewnętrznego. 
Trybunał Sprawiedliwości (dalej Trybunał), jako najwyższa instytucja sądownicza Wspólnoty 
jest kręgosłupem jej systemu prawnego. Jego sędziowie gwarantują właściwą interpretację  
i stosowanie prawa wspólnotowego, tzn. że system pozostaje jednakowym dla wszystkich, w 
każdych warunkach. 
W celu wypełnienia swej roli, Trybunał jest uprawniony do rozstrzygania sporów z udziałem 
krajów członkowskich, instytucji wspólnotowych, przedsiębiorstw i osób fizycznych. Od czasu 
powołania w 1952 r. do Trybunału wpłynęło ponad 8 600 spraw.   
W 1989 r. Rada Europejska ustanowiła Sąd Pierwszej Instancji (dalej Sąd) w celu 
wzmocnienia gwarancji sądowych dla osób fizycznych oraz umożliwienie Trybunałowi 
skoncentrowanie się na podstawowym zadaniu – ujednoliceniu interpretacji prawa 
wspólnotowego. 
Trybunał składa się z 15 sędziów oraz 8 adwokatów generalnych. Sędziowie wyznaczani są  
w drodze porozumienia rządów krajów członkowskich na okres 6 lat. Są wybierani z grona 
prawników, których niezależność nie jest kwestionowana, oraz których kompetencje są 
uznawane. Spośród siebie wybierają Przewodniczącego Trybunału na okres 3 lat. Rolą 
adwokatów generalnych jest przedstawianie opinii w sprawach kierowanych do Trybunału. Z 
kolei Sąd składa się z 15 sędziów wyznaczanych również w drodze porozumienia rządów krajów 
członkowskich na okres 6 lat. Sędziowie spośród siebie wybierają Przewodniczącego. Trybunał 
pracuje na sesjach plenarnych w pełnym składzie lub składach 3 i 5 osobowych. Sesja plenarne 
odbywają się gdy kraj członkowski lub instytucja wspólnotowa, jako strony przewodu, tego 
zażądają, albo przy wyjątkowo skomplikowanych  lub ważnych sprawach. Sąd obraduje w 3 lub 
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5 osobowych składach. W przypadku szczególnie ważnych spraw może  obradować w pełnym 
składzie. 
Zadaniem Trybunału jest zapewnienie , że prawo wspólnotowe, tj. Traktaty oraz zarządzenia 
kompetentnych instytucji wspólnotowych są przestrzegane w zakresie ich interpretacji i 
stosowania.  
Trybunał rozpatruje następujące rodzaje spraw: 

• Postępowanie w związku z niewypełnieniem zobowiązania (postępowanie 
sprawdzające podejmowane przez Trybunał z urzędu lub na wniosek Komisji 
Europejskiej albo kraju członkowskiego); 

• Postępowanie unieważniające (podejmowane na wniosek kraju członkowskiego, Rady 
Unii Europejskiej, Komisji i w pewnych okolicznościach Parlamentu Europejskiego o 
unieważnienie całości lub części jakiejś pozycji ustawodawstwa wspólnotowego; Z 
procedury tej mogą także korzystać osoby fizyczne, dążące do unieważnienia przepisu 
prawnego, który dotyczy ich bezpośrednio); 

• Postępowanie w związku z zaniechaniem działania (zaniechanie działania przez jakąś 
instytucję wspólnotową); 

• Postępowanie o odszkodowanie ( z tytułu postępowania instytucji lub urzędnika 
wspólnotowego); 

• Apelacje ( od orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji); 
• Dawanie wykładni prawa wspólnotowego. 

Aby zapewnić właściwe stosowanie prawa wspólnotowego i nie dopuścić do pojawienia się 
różnic w interpretacji przepisów wspólnotowych przez poszczególne  sądy krajowe, Traktaty 
stworzyły system współdziałania Trybunału i sądów krajowych. W przypadku wątpliwości co do 
interpretacji stosowanego prawa wspólnotowego, sądy krajowe mogą, a nawet muszą szukać 
wykładni przepisów w Trybunale. 
Na pytanie jakie sprawy podlegają tej procedurze, należy odpowiedzieć, że Trybunał orzeka o 
tym jak prawo wspólnotowe ma być stosowane. Sąd krajowy do którego dane orzeczenie trafia 
musi prawo stosować zgodnie z jego interpretacją dokonaną przez Trybunał. 
W systemie instytucjonalnym ustanowionym przez Traktaty Trybunał jest odpowiedzialny za 
utrzymywanie równowagi pomiędzy poszczególnymi instytucjami Wspólnoty, z jednej strony, 
oraz pomiędzy Wspólnotą i krajami członkowskimi, z drugiej strony. 
Podstawę działań Trybunału stanowią dwie podstawowe zasady: 

• Bezpośredniego oddziaływania prawa wspólnotowego w krajach członkowskich; 
• Prymatu prawa wspólnotowego nad prawem krajowym. 

W oparciu o te zasady mieszkańcy Wspólnoty mogą odwoływać się przed ich sądami do 
postanowień Traktatów, przepisów i zarządzeń Wspólnoty, i w związku z tym mogą np. żądać 
niestosowania prawa krajowego jeżeli jest ono sprzeczne z ustawodawstwem wspólnotowym. 
Trybunał jest proszony o wydawanie orzeczeń:  

• W sprawie zgodności zarządzeń krajowych z prawem (wolnością) do swobodnego 
przepływu towarów i ustanowieniem jednolitego rynku oraz obowiązkiem zapewnienia 
likwidacji barier chroniących rynki i przedsiębiorstwa, i generalnie wszelkich przeszkód 
w handlu pomiędzy krajami członkowskimi; 

• W zakresie swobodnego przepływu kapitału i usunięcia restrykcji w tym zakresie; 
• W zakresie swobodnego przepływu osób; 
• W zakresie swobody dostaw usług oraz swobody do działalności gospodarczej; 
• W zakresie generalnych praw dotyczących swobody konkurencji; 
• W zakresie ochrony środowiska naturalnego; 
• W zakresie ochrony podstawowych praw człowieka; 
• W zakresie równej płacy dla mężczyzn i kobiet; 
• W zakresie odpowiedzialności państwa za szkodę spowodowaną jednostce poprzez 

naruszenie prawa wspólnotowego przez instytucje państwowe. 
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Europa Wspólnot, zrodzona ponad cztery dekady temu, wchodzi w okres dojrzałości. Stając się 
od 1993 r. obszarem wolnym od granic, kieruje się obecnie w stronę unii politycznej określonej 
przez Traktat z Maastricht. Przygotowuje się do przyłączenia partnerów z krajów Europy 
Centralnej i Wschodniej. 
Jakakolwiek będzie przyszłość Wspólnot, Europejski Trybunał Sprawiedliwości będzie 
gwarantował właściwe: interpretację oraz stosowanie Traktatów, a jego orzeczenia będą 
szanowane przez wszystkich, którzy dążą do mocnej i zjednoczonej Europy. 
Opracowane w oparciu o: www.curia.eu.int 

 
Jerzy Ciupa  

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Informacji 

http://www.curia.eu.int/
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7. Komunikaty: 

• Pobór ‘2002 
Do znaczących zadań Starosty należy zaliczyć współdziałanie z Wojewodą w zakresie 
przygotowania i przeprowadzenia poboru na obszarze powiatu. 
Zadania z tym związane realizuje, odpowiadając za przebieg i koordynację działań, Wydział 
Spraw Społecznych. W poborze uczestniczą Wójtowie i Burmistrzowie 14 gmin powiatu, 
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koninie oraz, powołane przez Wojewodę, Powiatowa 
Komisja Lekarska Nr 1 i Powiatowa Komisja Poborowa Nr 1. Mamy obowiązek dotrzymać 
terminy ustalone w Wojewódzkim Planie Poboru.  
Przygotowanie poboru obejmuje, m.in.,: 
1) opracowanie danych powiatu do Zarządzenia Wojewody i Wojewódzkiego Planu Poboru; 
2) zabezpieczenie działania obu komisji; 
3) weryfikację dokumentacji poboru w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami; 
4) zapoznanie współrealizatorów tego zadania z zasadami prowadzenia poboru na terenie 

powiatu. 
Starosta udziela Wojewodzie pomocy w czynnościach, mających na celu ustalenie: 

1 – składów osobowych Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 i Powiatowej Komisji 
Poborowej Nr 1; 

2 - możliwości przeprowadzania badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej 
poborowych  
w zakładach opieki zdrowotnej, położonych na obszarze powiatu; 

3 – terminarza zgłaszania się poborowych z poszczególnych gmin do Powiatowej 
Komisji Lekarskiej Nr 1; 

4 – terminarza posiedzeń Powiatowej Komisji Poborowej Nr 1, stosownie do liczby 
wniesionych spraw indywidualnych. 

 
Starosta zapewnia również lokal na przeprowadzenie poboru, z wyposażeniem oraz 
przedmiotami, niezbędnymi dla wykonania pracy przez wszystkie zespoły i zatrudnia osoby do 
czynności, związanych z zakładaniem ewidencji. 
Tegoroczny pobór przeprowadzimy w okresie od dnia 04 lutego do dnia 05 kwietnia2002 r. 
Dnia 21 stycznia br. odbyła się narada w sprawie poboru, z udziałem członków Powiatowej 
Komisji Poborowej Nr 1 -–Wójtów, Burmistrzów 14 gmin, Komendanta Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Koninie, przedstawiciela Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, pracownika 
Delegatury Konin i pracowników urzędów gmin, odpowiedzialnych za pobór na swoim terenie.  
Współrealizatorzy poboru zostali zapoznani z zasadami, obowiązującymi w roku bieżącym; 
przekazano terminarze stawiennictwa poborowych, dane o siedzibie obu komisji wraz z 
informacją, kogo powołano w skład komisji poborowej. Omówiono aktualne przepisy oraz 
wytyczne dotyczące przygotowania i przeprowadzenia poboru. 
Siedziba obu komisji mieści się w budynku Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie, 
ul. Hurtowa 1. 
Wszyscy poborowi, zainteresowani odroczeniem zasadniczej służby wojskowej, otrzymają 
podczas poboru orzeczenia: 
a) Powiatowej Komisji Poborowej Nr 1, w przypadku konieczności sprawowania bezpośredniej 

opieki nad członkiem rodziny lub 
b) Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie, ze względu na pobieranie nauki; 

honorowane są wszystkie szkoły – średnie, policealne, pomaturalne i studia, w systemie 
dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, także w przypadku nauki poza 
granicami kraju; wyjątek stanowi podjęcie nauki na uzupełniających studiach magisterskich 
po przerwie, a nie w roku kalendarzowym, 
w którym ukończono wyższe studia zawodowe. 
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Powiatowa Komisja Poborowa Nr 1 orzeka ponadto w sprawach wniosków poborowych  
o skierowanie ich do odbycia służby zastępczej. 
Nasze działania wspierają lokalne środki masowego przekazu i policja. 
Dzięki pomocy Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, działania pracujących zespołów oraz 
spokój i porządek wokół obiektu zabezpieczają służby patrolowe miasta.   
Na łamach lokalnej prasy – „Przegląd Koniński”, „Nowy Tygodnik Koniński” i „Gazeta 
Wielkopolska” , jak co roku, zamieścimy Komunikaty Starostwa o poborze. 
Rozgłośnie radiowe – Radio „Konin” i Radio „66” będą informowały, cyklicznie, o poborze. 
Stały Komunikat został zamieszczony w Internecie. 
Dziękujemy za współpracę, ponieważ jest to istotny czynnik, wpływający na stawiennictwo 
poborowych.  
W minionych latach odnotowaliśmy wysokie stawiennictwo. Jesteśmy przekonani, że również w 
roku bieżącym uzyskamy dobrego stawiennictwa. Oceniamy to jako wzrost świadomości  
i odpowiedzialności młodzieży, objętej poborem. 

Romualda Nawrocka 
Naczelnik Wydziału  
Spraw Społecznych 
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7. Prezentacje: 

 W nowej strukturze organizacyjnej pojawił się Wydział Zarządzania, który 
funkcjonuje od 1 kwietnia 2001r. Wydział podlega merytorycznie i organizacyjnie 
Staroście i wyposażony został w kompetencje: 

• zarządzania strategicznego, 
• zarządzania systemem jakości, 
• zarządzania zasobami ludzkimi. 

 
W zakresie zarządzania strategicznego wydział  zajmuje się: 

- opracowaniem i monitorowaniem strategii oraz programów rozwoju Powiatu, 
- współdziałaniem z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie 

realizacji strategii dziedzinowych, 
- prowadzeniem obserwacji i  analiz strategicznych w zakresie aktywności 

społeczno-gospodarczej Powiatu, 
- współpracą z samorządami i organizacjami gospodarczymi w zakresie wspierania, 

powstawania i działalności małych i średnich przedsiębiorstw, 
- integracją i współpracą z gminami Powiatu zmierzającą do poprawy warunków 

życia społeczności lokalnej i rozwoju regionu, 
- opracowaniem i monitorowaniem Planów pracy Starostwa. 

  
W zakresie zarządzania systemem jakości wydział realizuje zadania dotyczące: 

- planowania, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, 
- nadzorowania dokumentacji dotyczącej funkcjonowania Starostwa, 
- zapewnienia systematycznej oceny SZJ poprzez planowanie i realizację auditów 

oraz przygotowanie materiałów i sprawozdań na przegląd SZJ, 
- współpracy  z auditorami wewnętrznymi i jednostkami zewnętrznymi w zakresie 

SZJ. 
 

W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi wydział zapewnia: 
- realizację polityki personalnej i płacowej w Starostwie w szczególności przez: 

przygotowani opisu stanowisk pracy, opracowanie systemu motywacyjnego , 
przygotowanie okresowej oceny pracowników,   

- kompleksową obsługę kadrową w zakresie spraw pracowniczych, socjalnych i 
bhp, 

- realizację polityki szkoleniowej w zakresie opracowania i monitorowania planu 
szkoleń oraz prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji 
pracowników. 

 
Skupienie w Wydziale Zarządzania trzech podstawowych funkcji nowoczesnego zarządzania 
gwarantuje szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu poprzez sprawny przepływ informacji i 
podjęcie decyzji w zakresie doskonalenia SZJ, metod pracy i obsługi interesantów. 
Wydział Zarządzania tworzy pięcioosobowy zespół pracowników, posiadających odpowiednie 
wykształcenie i kwalifikacje do zajmowanych stanowisk i wykonywania odpowiedzialnych 
zadań na rzecz Starostwa. 
 W Systemie Zarządzania Jakością klient musi być w centrum uwagi każdej 

organizacji. 
Jednostki administracji publicznej mają bezpośredni kontakt z klientem, ponieważ realizują 
zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględniając wymagania i oczekiwania 
społeczności lokalnej. 
Utworzenie Punktu Informacyjnego w Starostwie jest elementem polityki informacyjnej 
urzędu oraz spełnieniem wymagań normy ISO 9001 – 2000 – „komunikacja z klientem”. 
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Punkt Informacyjny jest strategicznym miejscem w organizacji. Tu następuje pierwsze 
spotkanie z administracją Starostwa i stąd rozpoczyna się wędrówka klienta do właściwych 
wydziałów/ biur. W Punkcie Informacyjnym klient zostaje przygotowany do szybkiego i 
sprawnego załatwienia sprawy przez osoby tam pracujące. 
Obsługą klientów w Punkcie Informacyjnym Starostwa zajmują się: Pan Paweł Figurski oraz 
Pan Piotr Adamiak. 
Pełnią rolę gospodarza ale i przewodnika po Starostwie. 
Punkt Informacyjny służy naszym klientom wszelką pomocą: informacją o 
funkcjonowaniu komórek organizacyjnych Starostwa, powiatowych jednostek 
organizacyjnych, służbach, inspekcjach, strażach, organizacjach pozarządowych i 
instytucjach współpracujących z Powiatem Konińskim. 
Informacje klient może uzyskać bezpośrednio, telefonicznie, faxem, w materiałach 
promocyjnych lub w  kartach informacyjnych. 
Dbałość o klienta jest najważniejszą zasadą Systemu Zarządzania Jakością. Chcemy aby Ci, 
którzy przyjdą do naszego urzędu czuli się w nim dobrze, a jakość usług świadczonych przez 
pracowników Starostwa satysfakcjonowała klientów. 
W ramach doskonalenia Systemu zarządzania Jakością zakres obsługi klienta i kompetencje 
Punktu Informacyjnego będą poszerzane, a materiały informacyjne wzbogacane o nową 
interesującą treść. 

Stanisława Smorąg 
Naczelnik  

Wydziału Zarządzania 
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8. Wydarzenia miesiąca 
 przełomowe wydarzenie w historii Konińskiego Starostwa 

Podsumowaniem rocznej pracy związanej z opracowaniem dokumentacji i wdrożeniem Systemu 
Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Koninie było oficjalne złożenie wniosku  
o certyfikację SZJ wg normy ISO 9001-2000. 
Zarząd Powiatu Konińskiego spośród nadesłanych ofert wybrał jednostkę certyfikacyjną - Polski 
Rejestr Statków w Gdańsku. 
W dniach 13-14 grudnia 2001 r.. auditorzy Polskiego Rejestru Statków przeprowadzili audit 
certyfikacyjny, który potwierdził zgodność naszej dokumentacji i działań w ramach SZJ  
z międzynarodową normą ISO 9001-2000. 
Audit certyfikacyjny potwierdził również żywotność systemu jakości w naszej pracy oraz 
wiedzę, zaangażowanie i aktywność wszystkich pracowników w zakresie funkcjonowania SZJ. 
Kulminacyjnym i wyczekiwanym momentem dla naszej organizacji było stwierdzenie przez 
auditora Polskiego Rejestru Statków, że System Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym  
w Koninie rekomendowany został do certyfikatu jakości wg norm ISO 9001-2000. „Certyfikat 
świadczy o wysokiej jakości świadczonych przez Starostwo usług i poprawie skuteczności i 
sprawności działania urzędu. Wdrażanie Systemów Zarządzania Jakością w urzędach 
administracji rządowej to w dalszym ciągu nowość w Polsce. Powiat koniński jest w krajowej 
czołówce, a na szczególna uwagę zasługuje fakt, że system zarządzania wdrożono własnymi 
siłami, z pomocą miejscowych doradców i dzięki ogromnej determinacji i zaangażowaniu władz 
i pracowników starostwa – mówi Bohdan Przybylski, dyrektor Polskiego Rejestru Statków 
 
Wręczenie certyfikatu Starostwu Powiatowemu w Koninie odbyło się w dniu 28 grudnia 2001 
r. podczas uroczystej Sesji Powiatu Konińskiego. 
„Otrzymanie certyfikatu oznacza początek wytężonej pracy. Prawdziwą certyfikację dostaniemy 
bowiem od klientów urzędu – powiedziała Elżbieta Streker-Dembińska, Starosta Koniński. – 
Chcemy, by mieszkańcy byli zadowoleni z naszej pracy. Otrzymanie certyfikatu jest 
najważniejszym momentem w historii starostwa.” 
 nowy samochód bojowy w Kazimierzu Biskupim 

W sobotę 5 stycznia, o godz. 14.00 w sali Remizy OSP w Kazimierzu Biskupim odbyło się 
Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Punktem kulminacyjnym zebrania było przekazanie i poświęcenie nowego samochodu 
bojowego. 
W zebraniu wzięła udział Starosta Koniński, członek Zarządu Powiatowego OSP w Koninie - 
Elżbieta Streker – Dembińska, która była także jednym z pierwszych pasażerów nowego „Stara”. 
Pieniądze na zakup samochodu strażacy otrzymali z Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska, 
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz władz gminy Kazimierz Biskupi. „Star” - 
wyposażony w nowoczesny sprzęt ratownictwa drogowego – jest pierwszym nowym pojazdem 
w 90 – letniej historii jednostki. 
 
 Zjazd Ludzi Sportu 

27 grudnia odbył się III Powiatowy Zjazd Ludzi Sportu. W Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Ślesinie spotkali się wójtowie i burmistrzowie, dyrektorzy szkół i nauczyciele wychowania 
fizycznego oraz przedstawiciele konińskiego starostwa zaangażowani w propagowanie kultury 
fizycznej na terenie powiatu: pani Barbara Szeflińska, Jerzy Drygiel  
i Tomasz Piaseczny ( będący także przewodniczącym KZ LZS ).  
Tradycyjnie już, podsumowania działań sportowych za rok 2001 dokonała członek Zarządu 
Powiatu Barbara Szeflińska.. Rok 2001 to dla reprezentacji naszego powiatu - czas sukcesów  
w wielu dyscyplinach sportowych. Wyjątkowymi osiągnięciami w minionym roku mogła 
pochwalić się gmina Ślesin, której reprezentacja zdobyła aż 11 tytułów mistrzowskich w finałach 
powiatowych.  
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W sumie we wszystkich zawodach w 2001 roku wzięły udział 563 drużyny i 5419 zawodników  
z powiatu konińskiego. 
Coroczne spotkania ludzi sportu, to także okazja do wręczenia nagród i wyróżnień.  
Za aktywną realizację programu „Sport wszystkich dzieci”, pamiątkowe dyplomy otrzymali: 
burmistrz Ślesina Jan Niedźwiedziński, wójt Wierzbinka Paweł Kurz oraz Janusz Puszkarek wójt 
gminy Kazimierz Biskupi. Nagrodzono także przedstawicieli Szkół Podstawowych z Goliny, 
Kazimierza Biskupiego, Rychwała, Sompolna i Ślesina oraz gimnazjów z Goliny, Kazimierza 
Biskupiego , Rychwała i Sompolna. 
Ogólnopolskie wyróżnienie dla powiatu konińskiego za zajęcie III miejsca w kolarstwie 
torowym, prezes Konińskiego Towarzystwa Cyklistów przekazał na ręce Barbary Szeflińskiej. 
 
 noworoczne spotkanie z Marszałkiem 

5 stycznia w godzinach wieczornych , na zaproszenie Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego oraz Wojewody Wielkopolskiego, Starosta Koniński wzięła udział w 
uroczystym Spotkaniu Noworocznym w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. 
 
 w walce ze śniegiem 

W dniu 9 stycznia w Konińskim Starostwie, pod przewodnictwem Starosty Elżbiety Streker-
Dembińskiej, odbyło się spotkanie na temat podjęcia uzgodnień w zakresie współdziałania w 
przypadku wystąpienia dużych zagrożeń spowodowanych anomaliami pogodowymi – 
śnieżycami - zorganizowane przez Biuro Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W 
spotkaniu udział wzięli przedstawiciele policji, straży, zarządów dróg powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych, pogotowia ratunkowego, PCK oraz wojska. 
 W trakcie spotkania, przedstawiciele zarządów dróg omówili sytuację na drogach znajdujących 
się na terenie powiatu, podejmowanych działaniach w celu utrzymania przejezdności. 
Uzgodniono obieg informacji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia. Ustalono, iż w 
przypadku utrudnień  
w przejezdności na drogach pomocy pogotowiu ratunkowemu udzielać będzie Państwowa Straż 
Pożarna. W przypadkach, noszących znamiona sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia etatowych 
sił ratunkowych, będzie uruchomiony Zespół Reagowania Starosty. 
 
 9 stycznia w Klubie „Energetyk” odbyło się spotkanie Starosty Konińskiego  

z Kombatantami.  ( tylko zdjęcie!) 
   
 ruszyła kolejna edycja „Hitu” 

W czwartek, 10 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie Kapituły Konkursu Promocyjnego HIT 
2001, której zadaniem będzie dokonanie oceny jakości i nowatorstwa przedsięwzięć 
podejmowanych przez przedsiębiorstwa z terenu byłego województwa konińskiego. 
Przypominamy, że celem Konkursu organizowanego przez „Gazetę Poznańską” oraz Agencję 
Promocyjną PUNKT S pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego jest promocja 
wielkopolskich firm i instytucji poprzez prezentację ich najlepszych produktów, usług oraz 
przedsięwzięć ekologicznych i organizacyjnych. 
Przedsiębiorstwa z terenu obecnych powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego  
i słupeckiego uczestniczą w Konkursie już po raz szósty  
W tegorocznej edycji do Konkursu zgłosiło się 20 przedsiębiorstw i instytucji w kategoriach: 
- produkcja, 
- rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze, 
- usługi, 
- handel, 
- ekologia, 
- koncepcje organizacyjne 
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Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas spotkania członkowie Kapituły, w skład której 
wchodzą przedstawiciele samorządów gospodarczych, Federacji Stowarzyszeń Naukowo 
Technicznych NOT, Agencji Rozwoju regionalnego oraz administracji samorządowej i 
państwowej, w tym również przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Koninie, w najbliższych 
kilkunastu dniach dokonają oceny zgłoszeń konkursowych. W tym celu zwizytują wszystkie 
przedsiębiorstwa i instytucje w celu zapoznania się na miejscu z efektami przedstawionych przez 
uczestników konkursu inicjatyw. 
Podsumowanie ocen i przyznanie tytułów przez Kapitułę nastąpi pod koniec stycznia br.  
 
 „...w sprawie subwencji drogowej” 

11 stycznia wicestarosta koniński Stanisław Bielik brał udział w spotkaniu Komisji Transportu 
Związku Powiatów Polskich w sprawie subwencji drogowej. 
Efektem spotkania było podjęcie stanowiska następującej treści: 
„  1. Uznajemy wyniki pomiaru ruchu, przeprowadzone przez powiaty w 2001 roku, które 
pozwoliły uzyskać 49,39% udziału powiatów w subwencji drogowej przeznaczonej dla 
samorządowców. 

1. Kwota wymieniona w punkcie 1 stanowi bazę do podziału między poszczególne powiaty 
części drogowej subwencji ogólnej na rok 2002. 

2. Podział kwot pomiędzy poszczególne powiaty nastąpi według danych pracy przewozowej 
na podstawie których naliczana była część drogowa subwencji ogólnej na rok 2001. 

3. Jak najszybciej należy podjąć prace zmierzające do określenia zasad naliczania części 
drogowej subwencji ogólnej w kolejnych latach. 
Źródłem sfinansowania subwencji drogowej winien być tak jak dotychczas udział w 
podatku akcyzowym od paliw.” 

 „...w sprawie numeracji i ewidencji dróg....” 
11 stycznia z inicjatywy Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, w siedzibie Starostwa odbyło 
się spotkanie Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych z Województwa Wielkopolskiego. W 
spotkaniu uczestniczyli także goście specjalni: Piotr Stromma – Dyrektor Biura drogownictwa w 
MT i GM, Małgorzata Arabska – Kierownuik Zespołu GDDP oraz Wojciech Pieńkowski z firmy 
„TRANSCOMP” 
 z Warszawy. 
Pierwsze w tym roku spotkanie, organizowane w ramach Forum Zarządów Dróg poświęcone 
zostało nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu 
sporządzania informacji, gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych oraz 
rozporządzeniu w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych. 
W imieniu Starostwa, wszystkich przybyłych powitała Barbara Szeflińska członek Zarządu 
Powiatu. Program spotkania oraz treść w/w rozporządzeń przybliżył gościom dyrektor ZDP w 
Koninie Janusz Stacherski. 
Wojciech Pieńkowski z warszawskiego „TRANSCOMP”-u wyraził pogląd na temat 
nowelizowanego rozporządzenia oraz przedstawił sugestie dotyczące wprowadzenia stosownych 
standardów. W kolejnym wystąpieniu dyrektor Stacherski oraz przedstawiciele firmy W. 
Lehman zaprezentowali zaproszonym gościom zasady działania Banku Informacji Drogowej , 
prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie. 
Podczas dyskusji, uczestnicy spotkania podkreślili potrzebę zwiększenia wpływu Zarządów 
Dróg Powiatowych na treść ustaw i rozporządzeń branżowych. Owocem dyskusji było 
powierzenie dyrektorowi Januszowi Stacherskiemu stworzenie zespołu doradczego 
uczestniczącego w pracach GDDP nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie trybu 
sporządzania informacji, gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych. 
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 12 stycznia w powiecie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ( tylko zdjęcie 
) 
 „ Tworzenie zielonych miejsc pracy w Polsce” 

w dniach 16 – 20  stycznia br.  Piotr Szymankiewicz, przewodniczący Komisji Ochrony 
Środowiska Rady Powiatu Konińskiego, uczestniczył w ogólnopolskim seminarium i 
warsztatach nt. „Tworzenie zielonych miejsc pracy w Polsce. Spotkanie miało miejsce w 
Zakopanym i było kontynuacją konferencji, która odbyła się pod tym samym tytułem w 
listopadzie 2001r. w Ministerstwie Środowiska. 
Celem obydwu spotkań było skonstruowanie spójnego, ogólnopolskiego programu działań na 
rzecz tworzenia zielonych miejsc pracy w oparciu o doświadczenia z realizacji programów 
lokalnych i regionalnych.  
 pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego 

W dniu 17 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Starosty Konińskiego. Powyższa Komisja została utworzona na mocy wprowadzonych zmian w 
ustawie o samorządzie powiatowym. Głównym zadaniem Komisji jest zapewnienie realizacji 
zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami 
oraz zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego. 
W jej skład weszli: Elżbieta Streker – Dembińska – Przewodnicząca Komisji oraz Członkowie: - 
Andrzej Tomicki, Stefan Dziamara, Wiesława Matusiak, Jan Babiak, Tadeusz Tyrański, 
Romuald Miling, Andrzej Herudziński, Jan Minkina, Jadwiga Mielcarek, Romualda Nawrocka i 
Bolesław Garus. 
W trakcie posiedzenia ustalono zasady działania Komisji w zakresie przygotowania projektu 
powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i 
bezpieczeństwa obywateli, który zostanie przedłożony Radzie Powiatu do zatwierdzenia. 
Członkowie Komisji dokonali oceny bieżących zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa. podjęto 
działania zapewniające prawidłowe realizowanie statutowych zadań przez PUP kierując 
stosowne pisma do instytucji i osób mających wpływ na realizacje zadań przez PUP. 
 
 „Budowa pozytywnego wizerunku władz samorządowych za pomocą narzędzi 

public relations” 
W celu zaprezentowania najważniejszych sposobów wspierania działań władz samorządowych 
podejmowanych w stosunku do różnych grup odbiorców – dziennikarzy, mieszkańców, 
instytucji zewnętrznych, inwestorów, polityków i władz administracyjnych –  firma „TEB 
Consulting” z Poznania zorganizowała dwudniową ( 22 – 23 luty) konferencję – seminarium nt. 
„Budowa pozytywnego wizerunku władz samorządowych za pomocą narzędzi „public 
relations”. 
Wystąpienia prelegentów nawiązywały do : korzyści wynikających z prowadzenia 
długofalowych działań public relations, sposobów wykorzystania najważniejszych narzędzi PR 
w pracy na rzecz władz samorządowych, propozycji rozwiązań problemów dotyczących 
wizerunku z jakimi najczęściej borykają się samorządy oraz przykładów działań realizowanych 
przez władze lokalne we współpracy z firmami doradczymi współpracującymi z samorządami.  
Na przykładzie powiatu konińskiego, o doświadczeniach samorządu powiatowego w 
działalności promocyjnej mówiła na konferencji Przewodnicząca Konwentu Starostów 
Województwa Wielkopolskiego Elżbieta Streker – Dembińska . 
W swoim wystąpieniu Pani Streker - Dembińska przedstawiła zintegrowany program promocji 
powiatu konińskiego a zwłaszcza cele i zadania promocyjne, które realizuje powiat koniński 
przy zastosowaniu różnorodnych instrumentów finansowych. 
Gościem specjalnym seminarium był prof. dr hab. Marek Kosewski, Prezes Zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia Public Relations w Warszawie, którego wykład przybliżył zasady tworzenia 
etosu lokalnego samorządu.  



 25 

W części konferencyjnej spotkania wystąpili także: dr Ewa Cenker,  
dr Ryszard Cichocki, dr Jerzy Krężlewski, dr Krzysztof Bodyra oraz przedstawiciele 
Wielkopolskiej Fundacji Rozwoju Lokalnego. 
W drugim dniu, organizatorzy zaplanowali dla uczestników seminarium zajęcia warsztatowe w 
trzech grupach tematycznych. W zajęciach : „Wystąpienia publiczne”, „ Wpływ kontaktu z 
mediami na kształtowanie wizerunku” oraz „Tożsamość wizualna a potrzeby samorządu”, wzięła 
udział Marta Naumiuk , pracownik Wydziału Promocji i Informacji. 

 
 w sprawie likwidacji odpadów 

23 stycznia Starosta uczestniczyła w rozstrzygającym posiedzeniu Komisji Przetargowej, która 
wybrała realizatora zadania: ”Likwidacja starych składowisk odpadów niebezpiecznych, 
zawierających przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich, zlokalizowanych 
na terenie województwa wielkopolskiego. 
 
 spotkanie na Komendzie 

24 stycznia w Komendzie Miejskiej Policji odbyło się spotkanie podsumowujące efekty pracy 
Policji w 2001 r. W spotkaniu udział wzięli: Starosta Koniński, Prezydent Miasta Konina oraz 
Prokurator Okręgowy i Rejonowy. 
 
 z gratulacjami do ORBISU 

10 – lecie swego istnienia na rynku konińskim ( 25 stycznia ) firma ORBIS zaakcentowała 
otwarciem nowej siedziby. W imieniu władz powiatu, gratulacje z okazji jubileuszu złożyła 
Dyrektorowi Biura Jerzemu Jaworskiemu – Starosta Elżbieta Streker - Dembińska. 
 
 przygotowania do Targów „Siefel’2002” 

W dniu 31 stycznia odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie wyjazdu delegacji polskiej do 
zaprzyjaźnionego departamentu Lot-et-Garonne. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Kolski, 
Koniński, Słupecki, Turecki, a także przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej.  
Celem spotkania było omówienie szczegółów dotyczących wizyty przedstawicieli regionu 
konińskiego w Lot-et-Garonne. Delegacja będzie przebywać na terenie departamentu  
w dniach 11-15 marca br. W programie m.in. odbędą się rozmowy z Prefektem departamentu 
oraz Radą Generalną departamentu na temat poszerzenia współpracy i podpisania stosownego 
porozumienia. Odbędą się również spotkania branżowe w siedzibie Izby Rolniczej, która jest 
organizatorem naszego wyjazdu. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie udział 4 
powiatów w Międzynarodowych Targach SIFEL’2002. Pracownicy wydziałów promocji 
czterech starostw zadbają o wystrój stoiska, które utrzymane będzie w konwencji staropolskiej. 
Na stoisku promować będziemy walory turystyczne naszego regionu. Zwiedzający będą również 
mieli okazję do degustacji typowo polskich produktów kulinarnych.  
 
 Gimnazjum w Ślesinie oddane 

W piątek, 1-go lutego Starosta Elżbieta Streker Dembińska uczestniczyła w uroczystości 
oddania do użytku drugiej, i zarazem, głównej części nowego gimnazjum w Ślesinie. 
Zakończenie budowy i przekazanie pierwszej części szkoły miało miejsce 4 miesiące temu , tj. 
we wrześniu ubiegłego roku. Jednak, dopiero teraz , uczniowie gimnazjum będą mogli uczyć się 
na jedną zmianę. 
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9. Zapraszamy : 

 na cykl imprez sportowych odbywających się w miesiącu lutym na terenie powiatu 
konińskiego: 

 6 i 8 lutego na Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Piłkę Koszykową Gimnazjów i Szkół 
Średnich w Ślesinie, 

 do Kleczewa na Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej: Kobiet - 9 lutego i 
Mężczyzn - 10 lutego ; 

 12 i 15 lutego na Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Piłkę Siatkową Gimnazjów w 
Skulsku  
i Szkół Średnich w Kleczewie; 

 do Sompolna na Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Warcabach Szkół Podstawowych  
i Gimnazjów, które rozegrane zostaną w poniedziałek 18 lutego; 

 na Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Piłkę Siatkową Szkół Podstawowych, które 
odbędą się w Rzgowie w dniach 20 i 22 lutego; 

 do Kazimierza Biskupiego: 23 lutego - na Otwarte Halowe Mistrzostwa w Piłkę Nożną a 
26 lutego – na Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym ( Gimnazja i 
starsi); 

 27 lutego na odbywające się w Ślesinie Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Tenisie 
Stołowym Szkół Podstawowych, 

 do Patrzykowa na Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie, które odbędą się 28 lutego  
w Patrzykowie 

 na imprezy kulturalne: 
 15 lutego – na rozwiązanie konkursu literackiego „Dlaczego dobro? Dlaczego zło?”  

oraz konkursu plastycznego „Czego się boję?” organizowanych corocznie przez Komisje: 
Kultury, Sportu i Turystyki oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Powiatu 
Konińskiego, 

 do Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kramsku na III Międzypowiatowy Przegląd 
Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych, który odbędzie się 22 lutego. 
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