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       Biuletyn 3 (27)  (kwiecień/maj/ czerwiec)  
 
 
Słowo Wstępne 
 

Minął kolejny rok funkcjonowania powiatu. Ważnym momentem podsumowującym 
jest zawsze sesja absolutoryjna, przyjęcie przez Radę Powiatu sprawozdania z pracy Zarządu 
oraz dokonanie oceny wykorzystania środków, odpowiedzi na pytanie czy gospodarka 
finansowa była rzetelna, a wydatki celowe. Zważywszy na skromność budżetu oraz jego 
strukturę trudno mówić, o zadawalającym poziomie zaspokojenia potrzeb. Te zawsze 
przerastają możliwości. Stąd zabiegi Zarządu o pozyskanie dodatkowych środków, by móc 
zrealizować jak najwięcej zamierzeń..  
 Czy zadanie zostało dobrze wykonane? Formą kontroli organu stanowiącego nad organem 
wykonawczym Rady jest instytucja absolutorium. Rada Powiatu Konińskiego na XXXVIII 
Sesji rozpatrzyła i zaaprobowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu . Zarząd przyjął 
tę ocenę z dużą satysfakcją. 

W niniejszym numerze, mogą Państwo zapoznać  się m.in.: ze sprawozdaniem 
Starosty Konińskiego z działalności Zarządu w roku 2001, uchwałą Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej , opinią Komisji Rewizyjnej, wnioskiem Komisji 
Rewizyjnej oraz uchwałą Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu Konińskiego. 
 W kolejnym wrześniowym wydaniu Biuletynu, podsumowując kończącą się kadencję,  
opublikujemy raport o stanie powiatu oraz osiągnięcia minionych czterech lat .  
 
Liczę na Państwa przychylność i pozdrawiam 
Z poważaniem 
Starosta Koniński 
Elżbieta Streker - Dembińska 
 
. 
 
 
 
 
1.Z prac Rady Powiatu 

28 marca odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Konińskiego. Uczestniczyło  
w niej 40 radnych.  

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji 
uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym Rada zapoznała się z programem 
pierwszego w Polsce Wielkopolskiego Centrum Logistycznego w Modle Królewskiej.  

Ponadto Rada zapoznała się z:  
- informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o realizacji zadań za 2001 rok; 
- informacją Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji zadań za 2001 rok. 

Rada podjęła uchwały w następujących sprawach: 
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w Koninie w 2001, 
- opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Sompolnie o likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sompolnie; 
- zmiany uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Koninie. 
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Rada zapoznała się z treścią porozumienia pomiędzy Powiatem Konińskim a Gminą 
Kramsk w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Kramsk Zespołu Licealnego  
w Kramsku, przygotowanego przez Zarząd Powiatu zgodnie z wolą Rady w tej sprawie 
wyrażoną w uchwale z dnia 27 lutego 2002 roku. 

Zgodnie z art. 136 ust.1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedłożył 
Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2001 rok.  
 
 

2. Z prac Komisji Rady Powiatu 11 marca obradowała Komisja Kultury, Sportu i 
Turystyki. Zasadniczym tematem posiedzenia było zapoznanie się i wyrażenie opinii w 
sprawie programu „Animator sportu dzieci i młodzieży”. Program ten ma na celu zwiększenie 
efektywności działania uczniowskich klubów sportowych; szkolnych, międzyszkolnych, 
ludowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej. Głównymi realizatorami tego zadania są 
uczniowskie kluby sportowe. Warunkiem otrzymania dotacji jest wygenerowanie 
odpowiedniej kwoty środków na ten cel przez samorządy. 
Ponadto Komisja zapoznała się z wnioskami o dotacje dla podmiotów nie zaliczanych  
do sektora finansów publicznych na realizacje zadań z zakresu sportu. Komisja po 
zaproponowaniu niewielkich przeniesień w kwotach dotacji przyjęła propozycje Zarządu 
Powiatu. 
 18 marca odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny. Komisja zapoznała się  
i przyjęła „Informację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie o realizacji zadań  
w roku 2001”. Ponadto Komisja poruszyła sprawę organizacji III Powiatowych Dni Rodziny. 
 22 marca w Zarządzie Dróg Powiatowych odbyło się posiedzenie Komisji 
Infrastruktury Komunalnej. Komisja rozpatrzyła informację dotyczącą przygotowania do 
przetargów oraz przeprowadzonych przetargów przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie. 
Ponadto Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Zakład 
Utrzymania Dróg w Koninie oraz obejrzała zakupioną przez ZDP halę magazynową. Druga 
część posiedzenia miała charakter wyjazdowy. Członkowie Komisji zapoznali się ze stanem 
nawierzchni wybranych dróg powiatowych. 
 25 marca miało miejsce posiedzenie Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego  
i Przeciwdziałania Zjawiskom Bezrobocia. Pierwszym z omawianych zagadnień było 
zapoznanie się z działaniami Zarządu Powiatu Konińskiego podejmowanymi na rzecz 
inicjatywy budowy skomplikowanych tras rajdowych. W związku z podjęciem tego tematu 
Komisja obradowała w poszerzonym składzie. W posiedzeniu uczestniczyli pani Elżbieta  
Streker-Dembińska – Starosta Koniński, pan Zbigniew Kasztelewicz - przedstawiciel Zarządu 
KWB „Konin” oraz osoby zainteresowane sprawą. Zdaniem Komisji istnieje możliwość 
budowy skomplikowanych tras rajdowych na terenach pokopalnianych. Inicjatywa ta jednak 
winna być zdecydowanie wspierana przez KWB „Konin” oraz samorządy gmin Kazimierza 
Biskupiego, Kleczewa, Ślesina, Sompolna. Należy zdać sobie sprawę, że realizacja tego 
zadania wymaga dużych środków finansowych. W wyniku podjętych w tej kwestii działań 
przez Zarząd Powiatu okazało się, że na jedenastu dealerów samochodów (do których 
skierowano stosowne pisma) tylko jeden zadeklarował warunkowe wsparcie finansowe dla tej 
inicjatywy. Jeśli chodzi o kwestie organizacyjne i eksperckie swoją pomoc zadeklarował 
Zarządu PZMot w Warszawie. Ponadto Zarząd Powiatu zainteresował tą sprawą media 
konińskie.  
Drugim tematem posiedzenia było rozpatrzenie „Informacji Powiatowego Urzędu Pracy  
w Koninie o realizacji zadań za 2001 rok”, która została przyjęta przez Komisję. 
 26 marca odbyło się posiedzenie Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Komisja 
zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów  
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w Koninie w 2001 roku. Komisja stwierdziła, że instytucja Rzecznika jest bardzo potrzebna 
mieszkańcom, a jego działalność jest skuteczna. 
 26 marca obradowała także Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. Komisja 
przyjęła „Informację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie o realizacji zdań w 
roku 2001” oraz zapoznała się z „Informacją nt. działalności świetlic i ognisk w powiecie”. W 
kontekście rozpatrzonej informacji Komisja zwróciła uwagę na konieczność popierania 
działalności placówek wsparcia dziennego typu świetlice socjoterapeutyczne, ogniska 
wychowawcze. Zdaniem Komisji istnieje potrzeba funkcjonowania tego typu ośrodków i 
prowadzenia w nich różnych form pracy środowiskowej. Ponadto Komisja pozytywnie 
ustosunkowała się do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie opinii o 
projekcie uchwały Rady Miejskiej w  Sompolnie o likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sompolnie. 
 28 marca miało miejsce posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej. Komisja 
zapoznała się i wyraziła pozytywną opinię nt. projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego 
zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 
Koninie. Zaprojektowane zmiany wynikają ze zmiany przepisów oraz konieczności 
określenia rzeczywistych kompetencji w zakresie kontroli i nadzoru wydziałów i biur 
Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.  

Przedmiotem obrad Komisji Rady było rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Konińskiego za 2001 rok i wyrażenie w tej sprawie opinii. Wykonanie 
budżetu Powiatu Konińskiego za ubiegły rok uzyskało akceptację wszystkich Komisji Rady.  
W kontekście podjętej na wspólnym posiedzeniu dyskusji nad wykonaniem budżetu za 2001 
rok Komisja Ochrony Środowiska, Komisja Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 
oraz Komisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Zjawiskom Bezrobocia 
wnioskowały, aby Zarząd Powiatu czynił starania – poprzez Wojewodę Wielkopolskiego –  
o pozbycie się administrowania mieszkaniami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, które 
znajdują się w budynku w miejscowości Posada gm. Kazimierz Biskupi. 
Jako ostatnia prace nad oceną wykonania budżetu rozpoczęła Komisja Rewizyjna. Po 
zapoznaniu się ze wszystkimi opiniami Komisji oraz po dokonaniu szczegółowej analizy 
realizacji budżetu Powiatu Konińskiego za 2001 rok, Komisja wypracowała w przedmiotowej 
sprawie opinię i sprecyzowała wniosek absolutoryjny.  

19 kwietnia obradowała Komisja Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad było 
zapoznanie się z informacją o stanie środowiska w powiecie konińskim. W kontekście 
rozpatrywanej informacji Komisja poruszyła sprawę  przepełnienia kanału Ubiedzie, co 
spowodowane jest jego niedrożnością oraz odprowadzaniem zbyt dużej ilości ścieków.  
W związku z tym, Komisja zgłosiła wniosek o wystąpienie do Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Koninie o podjęcie działań celem rozwiązania problemu. 

Ponadto Komisja dokonała analizy realizacji wniosków zgłoszonych w 2001 roku.  
Na tym posiedzeniu rozpatrzono i zaopiniowano pozytywnie wnioski o dotacje ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożone przez Związek 
Międzygminny „Koniński Region Komunalny”, Aeroklub Koniński w Kazimierzu Biskupim 
oraz Zarząd Powiatu Konińskiego. 

24 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Wodnej. W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Komisji Powiatowej 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Tematem obrad była sprawa zmian w operacie 
wodno – prawnym, który reguluje sposób prowadzenia gospodarki wodnej zbiornika 
retencyjnego Jeziorsko. Mając na względzie dobro rolników uprawiających ziemię w 
obszarze zalewowym pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi i uwzględniając składane 
przez nich wielokrotnie prośby i apele o zmianę  stanu obecnego, komisje wnioskowały o : 
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1. uelastycznienie prowadzenia gospodarki wodnej Zbiornika Jeziorsko tak, aby 
uwzględniała ona lata tzw. „suche” i „ mokre”; 

2. zmianę rzędnej piętrzenia do 119 m. NPP tak, aby zwiększyć rezerwę powodziową; 
3. w okresie intensywnych prac polowych w międzywalu tj. od 15 maja do 30 czerwca 

nie prowadzić zwiększonych zrzutów wody powodujących wylanie wody poza naturalne 
koryto rzeki Warty; 

4. zmienić okres wiosennego piętrzenia wody w zbiorniku do15 marca. 
 Zdaniem połączonych Komisji oraz wielu zainteresowanych rolników należy podjąć 
wszelkie starania i środki aby Zbiornik w Jeziorsku służył przede wszystkim celom 
gospodarczym,  
w tym szczególnie rolnictwu.  
Na posiedzeniu tym Komisja przyjęła także „Informację z działalności Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin w Poznaniu Delegatury w Koninie na terenie Powiatu 
Konińskiego w 2001 roku. Komisja stwierdziła, że brak jest odpowiednich i aktualnych 
informacji na temat obowiązku prowadzenia przez rolników ewidencji środków chemicznych. 
Zdaniem Komisji właściwym rozwiązaniem mogłoby być udostępnianie tego typu informacji 
w punktach sprzedaży środków ochrony roślin. 
 24 kwietnia obradowała również Komisja Budżetowo-Finansowa, która zapoznała się 
z projektem uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 
Powiatu Konińskiego na 2002 rok i wyraziła w jego sprawie pozytywna opinię. 

25 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Promocji, Rozwoju  
i Przeciwdziałania Zjawiskom Bezrobocia. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty 
uchwał Rady Powiatu Konińskiego w następujących sprawach: współpracy ze społecznością 
Ilm – Kreis w Turyngii w Republice Federalnej Niemiec oraz współpracy ze społecznością 
departamentu Lot – et – Garonne we Francji. 

Również 25 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
Komisja pozytywnie ustosunkowała się do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego  
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. 
 
        Krystyna Grabowska 

Kierownik Biura Rady 
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3. Z prac Rady Powiatu 
25 kwietnia odbyła się  XXXVIII sesja Rady Powiatu Konińskiego. 
Po przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji 

uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym Rada zapoznała się i przyjęła informacje: 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin w Poznaniu Delegatury w Koninie  
o działalności na terenie powiatu konińskiego w roku 2001 , Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska o działalności Inspekcji na obszarze powiatu w 2001 roku, 
Najważniejszym punktem tej części obrad było złożenie przez Starostę Elżbietę Streker – 
Dembińską informacji z prac Zarządu Powiatu Konińskiego za 2001r.  
 
 
    Informacja o pracy Zarządu Powiatu Konińskiego w 2001 roku 
 
     Zarząd Powiatu Konińskiego wybrany na II Sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 14 listopada 
1998 r. pracował w niezmienionym składzie:  

Elżbieta Streker - Dembińska - Przewodnicząca Zarządu, Starosta,  
Stanisław Bielik - Wicestarosta,  
Sławomir Chmieliński  
Jan Ignaszak 
Halina Lenartowicz 
Barbara Szeflińska - etatowy członek Zarządu 

 
     Zarząd Powiatu jako organ Powiatu realizował zadania określone w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Wewnętrzną organizację oraz tryb pracy Zarządu 
określa Statut Powiatu Konińskiego. Do zadań zarządu, któremu przewodniczy starosta należy w 
szczególności: 

* przygotowywanie projektów uchwał rady,  
* wykonywanie uchwał rady,  
* gospodarowanie mieniem powiatu,  
* realizowanie zadań powiatu określonych przepisami prawa 
* wykonywanie budżetu powiatu,  
*zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu z za  strzeżeniem 
art. 36 ust. 2 ustawy 

 
     Miniony rok 2001 stanowił ważny rozdział w trzyletniej historii istnienia Powiatu Konińskiego i 
jego funkcjonowania w strukturze samorządu terytorialnego. 
     Na bazie przyjętej przez Radę Powiatu w grudniu 2000 r. "Strategii rozwoju i promocji powiatu 
konińskiego" zostały wypracowane strategiczne programy branżowe 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. 
Oprócz strategii branżowych wskazanych w uchwale przyjmującej strategię dla powiatu konińskiego, 
w roku 2001 Rada uchwaliła również następujące programy: strategię przeciwdziałania 
uzależnieniom w powiecie konińskim, program promocji zdrowia oraz zintegrowany program 
promocji powiatu konińskiego. 
     Wszystkie strategie i programy opracowywane były przy szerokiej konsultacji społecznej. Kierunki 
działań i zadania, które znalazły miejsce w programach były dyskutowane na konferencjach, 
seminariach, bądź naradach poświęconych tym tematom. Strategia rozwoju rolnictwa przygotowana 
została w ramach warsztatów. 
     Uspołecznienie procesu przygotowania programów zapewniło upowszechnienie ich treści w 
gminach i wśród zainteresowanych jednostek organizacyjnych. Zbiorcze opracowania trafiły do 
wszystkich partnerów społecznych i instytucjonalnych zaangażowanych w realizację strategii. 
     Zgodnie z harmonogramami realizowano zadania przyjęte do realizacji w roku 2001. Szczegółowe 
ich omówienie znajduje się w dalszej części informacji. 
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     W 2001 roku Zarząd Powiatu Konińskiego odbył 26 posiedzeń przy średniej frekwencji 94,2%. W 
posiedzeniach uczestniczyli członkowie Zarządu, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu oraz 
zaproszeni goście. Ponadto w posiedzeniach Zarządu brali udział w zależności od potrzeb naczelnicy 
wydziałów, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, powiatowych służb inspekcji i straży.  
     Zarząd przygotował 53 projekty uchwał Rady Powiatu, z czego 41 zostało zrealizowanych,  
a 12 o charakterze kierunkowym ma długofalowy okres stosowania. ( załącznik nr 1 ) 
     Podjęto i zrealizowano 30 uchwał Zarządu Powiatu ( załącznik nr 2 ), wdrożono 28 zarządzeń 
Starosty ( załącznik nr 3 ). 
     Sposób realizacji uchwał Rady Powiatu był każdorazowo omawiany na kolejnych posiedzeniach 
Zarządu. Analizą objęte było również wykonanie poszczególnych uchwał. Informacja na ten temat 
prezentowana była na każdej sesji Rady Powiatu. 
 
     REALIZACJA ZADAŃ POWIATU 
 
     W roku 2001 praca Zarządu zdominowana była przez działania związane z: 

- wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej przypisanych samorządowi 
powiatowemu, 
- realizacją "Strategii rozwoju i promocji powiatu konińskiego", 
- realizacją zadań inwestycyjnych, 
- opracowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2000 

 
     Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Zakres 
działania i zadania powiatu określone są w Ustawie o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 
1998 r. W takim też układzie zostały zaprezentowanie w niniejszej informacji. 
 

1. Edukacja publiczna 
 
     Głównym zadaniem w tym obszarze było przede wszystkim zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych, ale również podejmowanie działań 
przygotowujących wprowadzenie reformy w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. 
     Do ważniejszych przedsięwzięć powiatu, które realizował Zarząd w tym obszarze można zaliczyć: 
 
* Przygotowanie założeń strategii oświaty w powiecie konińskim, poprzedzone zdiagnozowaniem 
stanu, przeprowadzeniem ankiety wśród uczniów i rodziców szkół gimnazjalnych, zorganizowaniem 
konferencji "Kierunki rozwoju oświaty w powiecie konińskim".  
W oparciu o wyniki tych działań ustalono sieć szkół ponadgimnazjalnych oraz określono profile 
kształcenia.  
* Ustalenie zasad współpracy Centrum Szkoleniowym WIEDZA w Koninie w zakresie doskonalenia 
dorosłych w ramach Studium Zawodowego - placówki w Ślesinie i Wilczynie, 
* Utworzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie Konina i objęcie poradnictwem 
dzieci z południowej części powiatu, 
* Prowadzenie inwestycji, remontów i modernizacji, w tym:  
- wznowienie inwestycji w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie  
( pozyskanie środków z UKFiS), 
- remonty bieżące w Liceum Ogólnokształcącym w Sompolnie, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Rychwale, Liceum Ogónokształcącym w Kleczewie ( plac rekreacyjno-sportowy), Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
* Sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem placówek oświatowych w tym 
- zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych, analizowanie wyników kontroli prowadzonych przez 
wydział, analiza programów pracy szkół 
- przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego  
( powołanie komisji, wydanie aktów nadania) 
- przyznanie stypendiów uczniom oraz nagród dla wyróżniających się nauczycieli  
- w tym obszarze wydanych zostało 60 aktów administracyjnych w tym: 46 decyzji administracyjnych i 
14 zaświadczeń. 
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* Wśród innych działań wymienić można: wypracowanie stanowisk w ramach Konwentu Starostów 
Województwa Wielkopolskiego, poświęcone powołaniu powiatowych zespołów doradztwa 
metodycznego, wdrażaniu reformy oświaty na poziomie ponadgimnazjalnym, finansowaniu placówek 
szkolnych. 
 

2. Kultura, kultura fizyczna i turystyka 
 
     Środki przeznaczone na ten cel wydatkowano ze szczególną starannością. Wdrożono zasady 
finansowania zadań priorytetowych w kulturze i sporcie. Podstawowymi zadaniami były: 
* Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej w porozumieniu z Miejską Biblioteką Publiczną w 
Koninie. 
* Wspieranie działań związanych z popularyzowaniem twórczości i wykonawstwa artystycznego oraz 
regionalizmem i sztuką ludową - współpraca z warsztatami terapii zajęciowej i gminnymi ośrodkami 
kultury, 
* Opracowanie rocznego kalendarza imprez mających istotne znaczenie dla kształtowania wizerunku 
kulturowego powiatu.  
* Pozyskanie współorganizatorów i sponsorów oraz zorganizowanie 133 imprez, w tym: 
- 30 imprez kulturalnych; najważniejsze z nich to: plener malarzy profesjonalistów,  
II Wielkie Ruszenie Powiatu, Dożynki 2001, koncert chopinowski, Wielka Gala Powiatu, wystawy, 
konkursy, plenery i warsztaty,  
- 91 imprez sportowych rangi powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej, w których uczestniczyło 
ponad 5,7 tys. osób, oraz 150 eliminacji rejonowych Szkolnego Związku Sportowego;  
- 12 imprez turystyczno-promocyjnych m.in.: II Giełdy Ofert Turystycznych, Rajdu  
z Piosenką Szlakiem Pięciolinii, Ogólnopolskiego Forum Szwejkowego. 
* Promocja turystyczna powiatu poprzez uczestnictwo w targach turystycznych TOUR-SALON 2001 - 
Poznań, Międzynarodowych Targach Turystycznych "Na stylu kultur" 
w Łodzi, Międzynarodowych Targach Turystyki, Rekreacji i Sprzętu Sportowego "GLOB" w 
Katowicach, w targach Turystycznych "JTEMAC" w Krakowie, organizowanie "Study press" dla 
dziennikarzy wielkopolskich oraz dla dziennikarzy i biur podróży z całej Polski, które zaowocowały 
wieloma publikacjami promującymi walory turystyczne powiatu konińskiego, 
 
     Wszystkie wymienione przedsięwzięcia nie byłyby możliwe do zrealizowania, gdyby nie życzliwość i 
zaangażowanie sponsorów, których wkład oceniamy na prawie 90 tys. zł.  
Tą drogą składam im również serdeczne podziękowania licząc na dalszą życzliwość jaką okazują 
mieszkańcom powiatu konińskiego. 
 

3. Promocja i ochrona zdrowia,  
 
     Ustawowe obowiązki realizowane są przez etatowych pracowników starostwa i polegają głównie 
na inspirowaniu i koordynowaniu działań promujących zdrowie, monitorowaniu systemu 
podstawowych usług medycznych, podejmowaniu interwencji w sytuacjach nieprawidłowego 
funkcjonowania systemu usług medycznych.  
Do ważniejszych przedsięwzięć zaliczyć można: 
* Opracowanie przy współudziale partnerskich instytucji i organizacji pozarządowych "Strategii 
przeciwdziałania uzależnieniom w powiecie konińskim"- na podstawie badań ankietowych 
przeprowadzonych przez wolontariuszy Stowarzyszenia "Razem", 
* Opracowanie "Programu promocji zdrowia w powiecie konińskim" poprzedzone naradami  
i seminarium z udziałem instytucji oraz organizacji i osób zajmujących się zwalczaniem patologii oraz 
promocją zdrowia, 
* Podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców na temat uzależnień - upowszechnienie 
opracowanego programu, współpraca przy organizacji konkursów: Jestem wrogiem nałogu, 
Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu, Festiwalu Piosenki Zdrowotnej, Festynu z okazji Dnia Walki z 
Uzależnieniami, przedstawień teatralnych o tematyce uzależnień, 
* Rozwijanie form pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym - powołanie Powiatowego 
Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego na bazie Ośrodka Leczenia Uzależnień, 
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* Promocja zdrowego stylu życia - koordynowanie i nadzorowanie programów aktywnego spędzania 
czasu Sport dla Wszystkich Dzieci i Sport dla Wszystkich- współpraca z LZS  
i SZS, wspieranie tych organizacji w propagowaniu aktywnego wypoczynku. 
 

4. Pomoc społeczna, polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych oraz 
współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 
     Obszar ten wymagał podjęcia przez Zarząd wielu działań organizacyjnych i koordynujących. 
Zadania bezpośrednio realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w obszarze zadań własnych 
powiatu i zadań zleconych. Do ważniejszych przedsięwzięć można zaliczyć: 
* Opracowanie i wdrożenie "Strategicznego programu pomocy społecznej dla powiatu konińskiego" w 
oparciu o diagnozę i konsultacje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, zawierającego 3 
programy szczegółowe:  
- Lokalny system pomocy dziecku i rodzinie,  
- Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej,  
- Lokalne partnerstwo - zasady współpracy samorządu i organizacji pozarządowych 
W ramach realizacji programu najważniejsze przedsięwzięcia to: 
- uruchomienie projektu "Starszy brat - Starsza siostra", 
- udzielanie porad i pomocy finansowej 93 rodzinom zastępczym (dla 120 dzieci  
i 90 wychowanków), 
- finansowanie 12 placówek wsparcia dziennego dla dzieci ( 520 dzieci), 2 placówek pogotowia 
rodzinnego w Ślesinie i Brzeźniaku, integracyjnej placówki wsparcia dziennego w Głębockim, 
- edukacja społeczności lokalnej w zakresie spraw dotyczących opieki i wychowania - kampania 
reklamowa na rzecz rodzicielstwa zastępczego, 
- pomoc osobom niepełnosprawnym w powrocie do aktywności zawodowej - pomoc finansowa przy 
rozpoczęciu działalności gospodarczej, wsparcie dla 13 pracodawców na utworzenie 30 miejsc pracy, 
- rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 
300 osób, pomoc dla 180 osób w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne, likwidacja barier 
architektonicznych dla 24 osób, powołanie punktu informacyjnego dla niepełnosprawnych w ramach 
Biura Porad Obywatelskich, współdziałanie w utworzeniu Centrum Wolontariatu Fundacji Mielnica 
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wydał 1091 orzeczeń  
Podsumowaniem strategii "Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej" była konferencja, w 
której uczestniczyli realizatorzy programu oraz przedstawiciele gmin. 
* Prowadzono szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi, ustalono zasady finansowania 
oraz zadania priorytetowe, jakie powiat przekazuje do realizacji organizacjom 
* Organizowane były imprezy o charakterze rehabilitacyjno kulturalnym i sportowym  
Powiatowe Dni Rodziny, ogólnopolski plener malarski niepełnosprawnych, aukcje prac WTZ, 
Abilimpiada, międzynarodowa sztafeta osób niepełnosprawnych i inne.  
* Kontynuowano inwestycję - rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, na którą pozyskano 
środki z budżetu Wojewody w wysokości 1.891 tys. zł oraz 150 tys. z PFRON Oddział Wielkopolski 
 

5. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,  
 
     Obszar ten wymagał również podjęcia przez Zarząd wielu działań organizacyjnych  
i koordynujących. Zadania bezpośrednio realizuje Powiatowy Urząd Pracy w obszarze zadań 
własnych powiatu i zadań zleconych.  Zadania realizowane są dla powiatu konińskiego i miasta 
Konina na mocy porozumienia z 2000 r. Do ważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie 
zrealizowanych w 2001 r. można zaliczyć: 
* Uzyskanie od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w formie użyczenia pomieszczeń w budynku 
na ulicy Zakładowej z przeznaczeniem na Powiatowy Urząd Pracy oraz sprawne przeprowadzenie 
prac wykończeniowych wartości około 1.500 tys. zł i oddanie obiektu do użytku w październiku 2001 r. 
* Usprawnienie systemu obsługi bezrobotnych w placówkach gminnych - korzysta z nich około 12 tys. 
osób w tym 1.600 pobierających zasiłki 
* Opracowanie i wdrożenie Powiatowej Strategii przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego 
rynku pracy, opartej na trzech filarach: 
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- Rynek pracy 
- Przedsiębiorczość 
- Instytucjonalna obsługa rynku pracy 
Realizując strategię, przy ciągle rosnącym bezrobociu pozyskano 3.183 miejsca pracy, 
przeprowadzono 978 wizyt w zakładach pracy promując usługi świadczone przez PUP, 
zorganizowano Dni Otwarte pośrednictwa pracy w 3 gminach, zorganizowano  
8 cyklicznych giełd pracy, w których uczestniczyło 119 pracodawców i około 4 tys. bezrobotnych, 
organizowano 13 mini giełd pracy, aktywizowano bezrobotnych poprzez staże absolwencie, prace 
interwencyjne i publiczne, programy specjalne ( 887 osób ) oraz szkolenia (420 osób). Organizowano 
warsztaty dla osób bezrobotnych, poradnictwo zawodowe, spotkania informacyjne z nowo 
rejestrującymi się oraz absolwentami szkół. Kontynuowano współpracę z Centrum Informacji 
Zawodowej w Koninie. 
* Opracowanie w ramach warsztatów prowadzonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego 
"Programu ograniczenia bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości". Przygotowanie programów: Baza 
danych o terenach i obiektach, Program edukacyjno-informacyjny dla pracodawców, Inkubator 
przedsiębiorczości. 
* Przygotowanie kadr i doskonalenie umiejętności pracowników PUP w zakresie zarządzania 
projektami UE. 
 

6. Ochrona praw konsumenta  
 
* W roku 2001  Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów przejęło 657 spraw zgłoszonych przez 
mieszkańców miasta i powiatu konińskiego. 97,6% spraw zostało załatwionych pozytywnie 
* Prowadzenie akcji edukacyjnej w szkołach - 40 godzin w 7 placówkach, 
* współpraca z podmiotami zajmującymi się ochroną interesów konsumentów, w ramach której 
zawarto umowę o przystąpieniu Rzecznika do stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy 
Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej 
* Współpraca z mediami- cykliczne artykuły obejmujące porady związane z ochroną interesów 
konsumenta 
 

7. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli  
 
* Zadaniem Zarządu było wypracowanie powiatowego programu bezpieczeństwa publicznego. 
Poprzedzono je cyklem narad z policją, strażą i inspekcjami, organizacjami,  
w wyniku których przygotowano projekt uchwały o zagrożeniach występujących w powiecie.  
* Cykliczne analizowanie stanu bezpieczeństwa w powiecie,  
* Udzielanie wsparcia finansowego na bieżące funkcjonowanie Komendy Policji 
* Udzielanie wsparcia organizacyjnego dla Komisji Prawa i Porządku i Komisji Kultury w 
organizowaniu konkursów dla dzieci i młodzieży "Dlaczego dobro, dlaczego zło?", "Czego się boję?" 
* Nagradzanie wyróżniających się funkcjonariuszy w konkursie na Najlepszego dzielnicowego, 
organizowanym pod patronatem, Prezydenta, Starosty i Komendanta Policji 
 

8. Obronność i zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi 
 
     Realizując zadania z tego obszaru wydano 1209 aktów administracyjnych - 1208 decyzji,  
1 postanowienie. Ważniejsze zadania to: 
* Zorganizowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, 
* Opracowanie planu gotowości zwalczania bioterroryzmu na terenie miasta i powiatu konińskiego, 
* Opracowanie planu reagowania kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożeń weterynaryjnych 
* Koordynowanie pomocy dla powodzian w Polsce południowej ( łączna wartość pomocy około 600 
tys. zł, w tym zorganizowano kolonię dla dzieci powodzian w Żychlinie, Sompolnie i Kazimierzu 
Biskupim, ze środków powiatu przekazano 25 tys. zł na remont szkoły w powiecie kieleckim) 
* sprawowanie nadzoru nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych  
( zgłoszenie zbiorów danych, wydanie 30 upoważnień do obsługi systemu informatycznego oraz 
urządzeń wchodzących w jego skład ) 
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9. Transport, komunikacja i drogi publiczne 

 
     Zadania dotyczące komunikacji realizowane są w siedzibie Starostwa oraz w 14 gminnych 
punktach rejestracji pojazdów. W roku 2001 wydano 22 237 decyzji i 30 postanowień. Ponadto: 
- Wdrożony został System Elektronicznego Przesyłania Danych do produkcji praw jazdy 
 i świadectw kwalifikacji, który o 50% skrócił czas przygotowania dokumentów, 
- Przeprowadzone zostały 34 kontrole, w tym:  Ośrodków Szkolenia Kierowców ( 8 ), Punktów 
Kontroli Technicznej (12), Punktów rejestracji pojazdów w gminach (14) 
- Prowadzono rozmowy i negocjacje w sprawie przejęcia przez samorząd Sompolińskiej Kolei 
Dojazdowej, zakończone negatywną opinią Rady w tej sprawie. Koszty przejęcia  
i utrzymania kolei w dużej mierze obciążyłyby powiat nie rokując znaczącej poprawy jej 
funkcjonowania. 
 
Zadania związane z realizacją zadań rzeczowych na drogach realizował Zarząd Dróg Powiatowych w 
Koninie. Zrealizowane zostały następujące zadania: 
- budowa i modernizacja dróg zgodnie z przyjętym i w całości zrealizowanym harmonogramem - 18 
zadań o łącznej wartości 1.653.654 zł 
- utrzymanie i ochrona dróg - nakłady łącznej wartości 1.582.641 zł  
o remonty nawierzchni - 5,9 tys. m 2,  
o powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych - 5,9 km  
o remont lokalnych spękań - 16,7 tys.m 2 
o utrzymanie poboczy ( wycięcie krzewów na powierzchni 26 km. 
o oznakowanie - wymieniono 1473 szt. znaków drogowych 
o przeglądy i bieżące naprawy obiektów mostowych, przepustów i promów ( 4 szt.) 
- Przeprowadzono również pomiary średniego dobowego ruchu na zamiejskiej sieci drogowej w 15 
punktach sieci, 
- W zakresie koordynacji robót drogowych w pasie drogowym wydano 110 opinii oraz 34 decyzje na 
zajęcie pasa drogowego. 
- W marcu otwarte zostało Centrum Informacji Drogowej, którego celem jest wdrażanie systemu 
pozwalającego ewidencjonować komputerowo drogi, urządzenia inżynierskie  
i obiekty w otoczeniu drogi oraz remonty i zdarzenia na drodze. CID opracowało mapy sieci drogowej 
poszczególnych gmin powiatu konińskiego. 
- Wspólnie z firmą Lehmann+Partner Polska Sp.z o.o. przeprowadzono pilotażowy projekt banku 
informacji drogowej. Sporządzony został referencyjny system węzłów sieciowych dla dróg 
powiatowych, dokonano pomiaru długości dróg i identyfikacji obiektów drogowych. 
- Zarząd Dróg Powiatowych był organizatorem kilku spotkań dyrektorów ZDP Województwa 
Wielkopolskiego, 
- Za sprawne zarządzanie siecią drogową oraz stworzenie wspólnie z gminami Komputerowego 
Centrum Informacji Drogowej Zarząd Dróg Powiatowych został uhonorowany nagrodą "Polskie 
drogi XXI" przyznaną przez Redakcję "Polskich Dróg"  
i Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz znakiem "Wielkopolska Jakość" przez Ośrodek Promocji 
Gospodarczej Wielkopolska. 
 

10. Geodezja, kartografia, kataster, gospodarka nieruchomościami oraz utrzymanie 
powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

 
    W obszarze tym zrealizowano łącznie 745 zadań poprzez wydanie 530 decyzji, 53 postanowień, 115 
zaświadczeń oraz przeprowadzenie 47 wizji. 
- Rozpoczęte zostały prace związane z opracowaniem numerycznej mapy katastralnej Ślesina i gminy 
Ślesin w systemie Geo-Info 2000. 
- Przeprowadzone zostały kontrole problemowe w zakresie prawidłowości działania Zespołu 
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i kontroli operatów technicznych 
  
     Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy 
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reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ), powiat nabył mienie będące we 
władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych z dniem  
     1 stycznia 1999 r. oraz inne mienie Skarbu Państwa służące do wykonania zadań powiatu. 
Realizując zadania dotyczące gospodarowania mieniem powiatu zarządzano majątkiem przekazanym 
powiatowi decyzją Wojewody Wielkopolskiego 
- We wszystkich przypadkach, gdzie uzyskano tytuły własności nieruchomości na rzecz powiatu 
ujawniono ten stan w księgach wieczystych. 
- Na mocy uchwały Rady Powiatu sprzedane zostały mieszkania ich dotychczasowym użytkownikom w 
budynkach wielorodzinnych w Żychlinie i Sompolnie. 
- Odrębnym tematem jest sprzedanie mieszkań w Posadzie, stanowiących mienie Skarbu Państwa. Nie 
wszyscy mieszkańcy wyrazili chęć ich nabycia, co w dalszym ciągu angażuje powiat w ich 
administrację.  
 

11. Zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany 
 
     Realizując zadania ustawowe w tym obszarze wydano 2 360 aktów administracyjnych w tym: 1745 
decyzji, 125 postanowień, 251 zaświadczeń, przeprowadzono 239 wizji. 
- W toku konsultacji Planu Przestrzennego Zagospodarowania Województwa Wielkopolskiego 
zorganizowane zostały spotkania, które doprowadziły do zmiany zapisów tego dokumentu na 
korzystniejsze dla powiatu konińskiego. Uzyskano zapewnienie sporządzenia 5 programów studyjnych 
w sprawach najważniejszych dla powiatu takich jak: zagospodarowanie strefy intensywnego rozwoju 
gospodarczego wzdłuż drogi 25, zagospodarowanie doliny Warty, studium uwarunkowań rozwoju 
turystyki i in. 
- zorganizowane zostały 2 narady z pracownikami miast i gmin w sprawie realizacji przepisów o 
zagospodarowaniu przestrzennym, 
- wdrożono ewidencję zasobu planów miejscowych 
 
     W zakresie nadzoru budowlanego przeprowadzono w 2001 r. 352 postępowania z czego 165 to 
kontrole planowane, a 187 to kontrole przeprowadzone na skutek doniesienia osób trzecich. Kontrolą 
były objęte obiekty: budownictwo letniskowe , nielegalne budowy, budynki gospodarcze, budowy i 
rozbudowy oraz zmiany konstrukcji elementów budynków mieszkalnych, roboty budowlane 
wymagające pozwolenia lub zgłoszenia, utrzymanie obiektów , budownictwo wielorodzinne i budynki 
szkół i przedszkoli. 
     Wydane zostały 53 decyzje zobowiązujące do doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego 
z prawem, 14 postanowień o wstrzymaniu robót, 22 decyzje na rozbiórkę, 68 postępowań 
egzekucyjnych i 9 decyzji umarzających postępowanie. 
 

12. Ochrona środowiska i przyrody, rolnictwo, leśnictwo, rybactwo 
 
     W roku 2001 wydano 923 akty administracyjne w tym: 421 decyzji, 77 postanowień, 274 
zaświadczenia, 34 świadectwa, przeprowadzono 117 wizji. 
     Do ważniejszych przedsięwzięć można również zaliczyć: 
- opracowanie i wdrożenie "Strategii ochrony środowiska w powiecie konińskim" poprzedzone naradą 
z udziałem radnych oraz przedstawicieli zainteresowanych organizacji i instytucji, 
- przeprowadzenie eliminacji i finału Powiatowej Olimpiady Ekologicznej, 
- współpracę ze Związkiem Międzygminnym w zakresie edukacji ekologicznej i wdrażania selektywnej 
zbiórki odpadów 
- opracowanie "Strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich" poprzedzone warsztatami z 
udziałem przedstawicieli organizacji rolniczych, radnych, przedstawicieli gmin, 
- opracowanie sieci stacji kopulacyjnych na terenie powiatu, 
- realizacja prac badawczo - pomiarowych na konińskich jeziorach, 
- zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji wojewódzkiej "Gospodarka w lasach nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa" z udziałem naukowców, przedstawicieli instytucji 
związanych z tymi zagadnieniami 
- pozyskanie środków i doprowadzenie do zalesienia ponad 200 ha lasów. 
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- doskonalenie kadr w zakresie przygotowania do opracowywania wniosków o fundusze pomocowe 
Unii Europejskiej. 
 

13. Promocja powiatu i współpraca zagraniczna 
 
     Głównym zadaniem w tym obszarze jest budowa pozytywnego wizerunku powiatu konińskiego oraz 
rzetelne informowanie o działalności organów samorządu. Temu celowi służyło wiele przedsięwzięć o 
charakterze stałym i okazjonalnym. Do ważniejszych z nich można zaliczyć: 
- opracowanie zintegrowanego programu promocji powiatu oraz jego realizacja 
- wdrożenie w ramach ISO procedury komunikacja z klientem 
- utworzenie punktu informacyjnego, opracowanie i wdrożenie systemu badania opinii klientów oraz 
sporządzanie analiz w tym zakresie, 
- sfinalizowanie działań związanych z opracowaniem herbu i flagi powiatu oraz ich wykorzystaniem w 
materiałach promocyjnych 
- przeprowadzenie konkursu "Na najciekawsze miejsce wypoczynku w powiecie konińskim" 
- przygotowanie i przeprowadzenie imprez w ramach "Dni Europy w Wielkopolsce" 
- nawiązanie współpracy z Centrum Informacji Turystycznej 
- organizowanie konferencji prasowych oraz bieżąca współpraca z mediami, w wyniku których 
ukazało się 1256 publikacji związanych z powiatem konińskim, 121 audycji  
w Radiu 66, programy w telewizji kablowej, bieżące informacje na stronie internetowej 
www.powiat.konin.pl  
- wydanie własnych materiałów promocyjnych oraz 10 numerów Biuletynu Informacyjnego w 
nakładzie 120 - 200 egzemplarzy miesięcznie 
- fotograficzne dokumentowanie zdarzeń 
     W ramach współpracy z zagranicą: 
- sfinalizowano porozumienie o współpracy między Prowincją Ascoli Piceno we Włoszech i powiatami 
kolskim, konińskim, słupeckim, tureckim 
- we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą organizowano wyjazdy dla rolników  
do Lot et Garone 
- nawiązano kontakty z powiatem Ilm w Republice Federalnej Niemiec. 
 

14. Reprezentacja powiatu. 
 
     O aktywności Powiatu Konińskiego może świadczyć przynależność do: 
- Związku Powiatów Polskich, 
- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, 
- Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. 
oraz powierzenie pełnienia odpowiedzialnych i prestiżowych funkcji członkom Zarządu  
i pracownikom Starostwa 
     Starosta jest: 
- Przewodniczącym Konwentu Starostów Wielkopolski, 
- Przewodniczącym Konwentu Starostów byłego województwa konińskiego, 
- członkiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 
- reprezentuje ZPP w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu ds. Infrastruktury 
     Wicestarosta jest: 
- zastępcą reprezentanta Powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, 
- Przewodniczącym Powiatowego Zespołu Przeciwpowodziowego, 
     członek Zarządu Barbara Szeflińska jest  
- Przewodniczącym Społecznej Rady Pogotowia Ratunkowego w Koninie - powołana uchwałą Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego, 
- przewodniczy Stowarzyszeniu "RAZEM" 
     Skarbnik Powiatu jest członkiem Rady Programowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i 
Kierownictwa 
     Sekretarz Powiatu jest Przewodniczącym Konwentu Sekretarzy Wielkopolski. 
     Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami jest 
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Przewodniczącym Zarządu Wielkopolskiego Zrzeszenia Geodetów Powiatowych  
     Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Przewodniczy Konwentowi Zarządców Dróg Powiatowych i 
Wiceprzewodniczącym Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji 
     Niezależnie od pełnionych funkcji członkowie kierownictwa Starostwa biorą czynny udział w 
zespołach i komisjach powoływanych przez Wojewodę Wielkopolskiego i Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. 
 
 ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE STAROSTWA  
 

Wdrożenie systemu Zarządzania Jakością w Starostwie. 
 
     W grudniu dobiegł końca długi proces opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. 
System usankcjonował zmiany organizacyjne, świadomościowe i ciągłe doskonalenie procesów.  
     Dzięki jego wprowadzeniu można określić korzyści, jakie zostały osiągnięte: 
- posiadanie najbardziej skuteczne i nowoczesne narzędzi do osiągania planowanej jakości 
- usprawnienie zarządzania umożliwiającego szybkie reagowanie na zmiany, 
- dążenie do świadczenia usług na najwyższym poziomie w celu uzyskania satysfakcji  
i zadowolenia klienta, 
- posiadanie skutecznego narzędzia nadzoru nad realizacja usług, 
- wzrost wiarygodności i zaufania do urzędu i pracowników, 
- uzyskanie wyższej sprawności funkcjonowania Starostwa, 
- poprawa wizerunku i zwiększenie prestiżu w otoczeniu 
     System został opracowany, wdrożony i będzie utrzymywany, doskonalony i nadzorowany przez 
pracowników, którzy najlepiej potrafią dzisiaj określić jak usprawniać swoja pracę. Uzyskanie 
Certyfikatu ISO 9001-2000 jest potwierdzeniem osiągnięcia sukcesu we wdrażaniu Systemu, ale 
ostatecznej jego weryfikacji dokonują nasi klienci. 
 
     O wysokiej jakości pracy świadczy niewielka ilość odwołań od wydanych decyzji. Na 26 187 
decyzji złożono 41 odwołań, co stanowi 0,16 %, z czego uznano 29 odwołań, czyli 0,11% ( 20 
dotyczyło poboru) 
 
     Oceną pracy Urzędu są również wyniki kontroli zewnętrznych oraz ilość wniesionych i zasadnych 
skarg na jego działalność. W 2001 r. zostało przeprowadzonych 8 kontroli w tym: 
- 4 przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, 
- 2 przez NIK Delegatura w Poznaniu, 
- 2 Poczty Polskiej 
zalecenia dotyczyły uchybień o charakterze porządkowym. Na otrzymane zalecenia Starostwo udzieliło 
odpowiedzi o sposobie ich realizacji. 
 
     W 2001 roku wpłynęły 4 skargi dotyczące pracy Starostwa. Szczegółowe rozpatrzenie zgłoszonych 
skarg nie potwierdziło zawartych w nich zarzutów.  
 
Zasoby  
 
     Stan zatrudnienia w Starostwie na dzień 31 grudnia 2001 r. wynosił 117 osób, 55 tj.47 %  
z wykształceniem wyższym i 62 z wykształceniem średnim.  
     Zarząd Powiatu Konińskiego zwracał szczególną uwagę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
pracowników. Pracownicy podnoszą kwalifikacje na: 
- studiach podyplomowych    9 osób  
- studiach zaocznych   6 osób  
- szkoleniach, seminariach, konferencjach 
     Szkoleniami indywidualnymi i grupowymi objęto wszystkich pracowników. Zorganizowano 87 
szkoleń,( średnio 1 pracownik uczestniczył w 4 szkoleniach) Tematyka szkoleń dotyczyła: KPA, 
archiwizacji, ochrony informacji niejawnych, instrukcji kancelaryjnej, gospodarki nieruchomościami, 
gospodarki przestrzennej, zasad gospodarki finansowej, zamówień publicznych, zmian ustawy prawo o 
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ruchu drogowym, Systemu Zarządzania Jakością i in. Należy uznać, że aktualny stan zatrudnienia jak i 
posiadane kwalifikacje pracowników zapewniają właściwą realizację zadań powiatu 
 

Wyposażenie Starostwa w sprzęt biurowy oraz inne środki techniki biurowej. 
 
     Starostwo użytkuje pomieszczenia biurowe na podstawie umowy z Zakładem Obsługi Administracji 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W minionym roku sukcesywnie poprawialiśmy warunki 
pracy remontując kolejne pomieszczenia. Najważniejszym zadaniem  
w tym zakresie było uruchomienie punktu informacyjnego. Ważnym problemem dla Zarządu Powiatu 
pozostaje w dalszym ciągu zrealizowanie sieci komputerowej oraz odpowiednie wyposażenie w sprzęt 
komputerowy. 
 

Planowanie i wykonywanie budżetu Powiatu. 
 
     Na każdym posiedzeniu Zarząd zajmuje się bieżącą oceną realizacji budżetu powiatu. 
Podejmowane są uchwały dotyczące harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 
powiatu. O dokonanych zmianach w budżecie Wydział Finansów informuje poszczególne jednostki 
organizacyjne i wydziały Starostwa. 
     W trakcie wykonywania budżetu Zarząd Powiatu podejmował szereg działań, w wyniku których 
budżet powiatu został zwiększony o dodatkowe środki finansowe. Informacje te zawarte są  w opisowej 
części sprawozdania z wykonania budżetu.  
 
     Zarząd Powiatu na bieżąco informował radnych o wszystkich przedsięwzięciach. Większość 
realizowanych spraw wymagała aktywności i zaangażowania Rady Powiatu i jej Komisji. 
Potwierdzeniem tego jest fakt, że w 2001 roku odbyło się 11 sesji Rady Powiatu, 104 posiedzenia 
komisji oraz 10 kontroli wykonywanych w ramach prac tych komisji. Biuro Rady sporządziło łącznie 
125 protokółów, podjęło działania na rzecz realizacji 25 interpelacji, 43 wniosków i 74 opinii komisji. 
Wykonano ponad 110 tys. kopii materiałów. 
 
Elżbieta Streker-Dembińska 
Starosta Koniński 
 
 

 
Następnie zgodnie z porządkiem obrad, Rada przystąpiła do rozpatrzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2001 rok i udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu za 2002 rok. Rada w tej kwestii zapoznała się: 
- z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażającą 

opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2001 
rok, którą zaprezentował Skarbnik Powiatu pan Radzisław Kozłowski, 

 
UCHWAŁA Nr SO- 12/41 /2002/Ko 

 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
 
wyrażająca opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2001 
r. 
 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 
10/2000 
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. w składzie: 
Przewodniczący  - Leszek Maciejewski 
Członkowie:  - Zofia Ligocka 
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- Józef Goździkiewicz 
 
działając na podstawie art. 13 pkt. 5, 6 i 7 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych / Dz. U. Nr 85 póz. 428; z 1994 Nr 76 póz. 344; z 1995 r. Nr 
124 póz. 601; z 1996 r. Nr 58 póz. 262, Nr 106, póz. 496; z 1997 r. Nr 41, póz. 255 i Nr 113, póz. 734/  
wyraża o przedłożonych przez Zarząd Powiatu sprawozdaniach z wykonania: 

1. budżetu za 2001 r. wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych zadań  
z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo, 

2. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie 
porozumień  
z organami administracji rządowej, 

3. planu finansowego zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego. 

 
opinie pozytywne 

 
U Z A S A D N I E N I E 

 
W dniu 3 kwietnia 2002 r. Zarząd Powiatu przedłożył sprawozdanie z wykonania budżetu, które 
sporządzone zostało w formie opisowej i tabelarycznej. W części tabelarycznej sprawozdania 
zamieszczono kwoty planowanych i zrealizowanych dochodów w szczegółowości działów, rozdziałów i 
paragrafów, kwoty planowanych i wykonanych wydatków w szczegółowości działów, rozdziałów i 
paragrafów oraz zestawienie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne. Część opisowa 
zawiera m. m. dane o udzielonych z budżetu dotacjach, inwestycjach , środkach specjalnych , 
gospodarstwach pomocniczych, funduszach celowych. Sprawozdanie Zarządu opracowane zostało wg 
wymogów określonych w przepisie art. 136 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych /Dz. U. Nr 155, póz. 1014 z późn. zm,/. 
Skład Orzekający zapoznał się również z uchwałą budżetową na rok 2001 oraz przedłożonymi przez 
Zarząd Powiatu sprawozdaniami budżetowymi tj. Rb - 27 S z wykonania planu dochodów , Rb - 28 S z 
wykonania planu wydatków , Rb - NDS o nadwyżce / deficycie , Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów 
dłużnych oraz gwarancji i poręczeń , Rb - N o stanie należności, Rb 30 , 31 , 32 , 33 i Rb 50 i ustalił co 
następuje: 
I. l. Uchwalony przez Radę budżet na 2001 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w ciągu roku 
przewidywał 
- dochody w wysokości 36.210.857,-zł 
- wydatki w wysokości 37.656.007,-zł 
Jako źródło pokrycia deficytu budżetu wskazano pożyczkę . 
 
Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet za rok 2001 został wykonany następująco: 
- realizacja dochodów wyniosła 36.112.008,-zł co stanowi 99,73 % założonego planu 
- realizacja wydatków wyniosła 37.385.789,-zł co stanowi 99,28 % założonego planu 
W wyniku realizacji budżetu powstał deficyt w wysokości l .273.781,- zł. 
 
2. Dochody zrealizowano w wysokości niższej o 98.849,-zł niż planowano w budżecie. 
Dotacje celowe na plan 18.164.548, zł wykonanie 18.048.756, zł. Dotacje celowe na realizację zadań 
własnych na plan 4.498.212, zł wykonanie 4.455.909, zł z tego dotacje na zadania realizowane z 
zakresu administracji rządowej na plan 11,635.941,- zł wykonanie 11.598.977,- zł na realizację zadań 
własnych na plan 6.070.211,- zł wykonanie 5.995.533,- zł, dotacje na zadania realizowane na 
podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 8.500,- zł wykonanie 7.110,- zł . 
Wpływy uzyskane w wyniku zawartych porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na 
plan 217,396,- zł wykonanie 214.636.- zł. Wpływy z funduszy celowych na plan 232.500,- zł wykonanie 
232.500,- zł. Dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od innych jednostek samorządu 
terytorialnego na plan 25.000,- zł wykonanie 25.000,- zł. 
Wielkość planowanych i przekazywanych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych są zgodne z zawiadomieniem Ministra Finansów. 



 16 

W części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 r. Zarząd przedstawił realizację 
dochodów uzyskiwanych z dotacji, subwencji, majątku powiatu oraz z pozostałych tytułów takich jak 
np. wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych i za wydane prawa jazdy czy wpływy z lokat i środków 
na rachunkach bankowych. 
 
3. Wydatki budżetu wykonano w 99,28 % z tego bieżące w 99,22 % a majątkowe w 99,77 %. 
Na realizację zadań majątkowych wydatkowano w 2001 r. kwotę 4.362.106,- zł co stanowi 11,7 % 
wydatków budżetu. Wydatki niewygasające stanowią kwotę 261.096,- zł. W sprawozdaniu Zarząd 
ustosunkował się do realizacji zadań własnych, zleconych oraz przedstawił realizację zadań 
inwestycyjnych w tym zaznaczył wydatki niewygasające. Wg sprawozdania Rb -28 S z wykonania 
planu wydatków, zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 326,- zł a zobowiązania niewymagalne 
kwotę l .550.248, - zł . W sprawozdaniu Rb - Z - o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz 
gwarancji i poręczeń zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 69.568,- zł w tym z tytuły dostawy 
towarów i usług kwotę 69.242,- zł. W sprawozdaniu Zarząd me ustosunkował się do zobowiązań 
wymagalnych. Stwierdzono minimalne przekroczenie planowanych wydatków na ogólną kwotę 14 zł w 
działach 853 i 854 w rozdziałach 85301, 85333, 85403 w paragrafach 4210, 4580, 4210. Pozostałe 
wydatki w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej realizowane były w granicach kwot 
określonych w budżecie powiatu. 
 
II. W sprawozdaniu z wykonania budżetu Zarząd zawarł informację o realizacji zadań z zakresu 
administracji rządowej. 
Wielkości planowanych i przekazanych dotacji wykazane w sprawozdaniach są zgodne z danymi 
podanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego o wysokości planowanych i przekazanych dotacji. 
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych zrealizowano zgodnie z opracowanymi planami 
finansowymi, 
 
III. W sprawozdaniu z wykonania budżetu Zarząd zawarł informację o wykonaniu planów finansowych 
zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.  
 

Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający orzekł jak w sentencji. 
 

P o u c z e n i e 
 
Zgodnie z przepisem art. 20 ust. l ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych /Dz. U. Nr 85 póz. 428 ze zm./ od powyższej uchwały służy odwołanie do pełnego 
składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia. 
         

Przewodniczący  
Składu Orzekającego 
Leszek Maciejewski 

 
 

 
 
- opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2001 rok, którą 

zaprezentował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego pan 
Ireneusz Zawal..  
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OPINIA 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego 

o wykonaniu budżetu powiatu konińskiego za 2001 rok. 
 
 Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca  
1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 i  z 2002 r. Nr 23, poz. 220 ) oraz art.136 ust. 2 ustawy o 
finansach publicznych (Dz. U. z  1998 r.  Nr 155, poz. 1014 ze zmianami )  
Komisja Rewizyjna w składzie: 
1. Ireneusz Zawal    - Przewodniczący 
2. Wiesław Bednarek    - Z-ca Przewodniczącego 
3. Józef Wiesław Rybacki  - Sekretarz 
4. Józef Górski   - Członek 
5. Piotr Matyba   - Członek 
6. Maria Gąssowska   - Członek 
7. Ireneusz Kamiński   - Członek 
po zgromadzeniu stosownych materiałów z przeprowadzonych kontroli oraz w odniesieniu  
do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2001 rok 
przystąpiła do opracowania opinii i stwierdza, co następuje:  
 

UZASADNIENIE 
 Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2002 r. dokonała analizy 
realizacji budżetu i wysłuchała wyjaśnień Skarbnika Powiatu w tej sprawie oraz zapoznała 
się z treścią opinii wypracowanych w powyższej sprawie przez pozostałe Komisje Rady 
Powiatu.  

W dniu 9 kwietnia 2002 roku na posiedzeniu podsumowującym wyniki 
przeprowadzonych w ciągu roku 2001 kontroli oraz gruntownej analizie „Sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2001 rok” wypracowała przedmiotową opinię  
i sprecyzowała wniosek absolutoryjny.  

Komisja Rewizyjna stwierdza, że budżet Powiatu Konińskiego został uchwalony  
przez Radę Powiatu Konińskiego 29 grudnia 2000 roku uchwałą nr XXIV/147/2000.  
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu zostało opracowane w układzie: 

1) Dochody – dział, rozdział, paragraf 
- zadania własne powiatu i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

2) Wydatki – dział, rozdział, paragraf 
- zadania własne powiatu i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

z jednoczesnym wprowadzeniem od stycznia 2001 nowej obowiązującej klasyfikacji 
numerycznej działów, rozdziałów i paragrafów w opracowanym budżecie powiatu. 

Uchwalony przez Radę Powiatu Konińskiego budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu 
roku przewidywał: 

1) a) realizacja dochodów w wysokości planowanej (załącznik nr 1 sprawozdania) – 
36.210.857,- zł 

 b) dochody budżetowe wykonane w kwocie – 36.112.008,- zł, co stanowi 99,73 % 
 c) kwota dochodów pierwotnie planowana wynosiła – 28.480.822,- zł 
 d) wzrost planu dochodów wyniósł 7.730.035,- tj. 21,35 % 

2) a) realizacja wydatków wysokości planowanej (załącznik nr 2 sprawozdania) – 
37.656.007,- zł 

b) wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie – 37.385.789 zł,- co stanowi 99,28 %  
c) kwota wydatków pierwotnie planowana wynosiła – 29.766.822,-  zł 
d) wzrost planu wydatków wynosił – 7.889.185,- zł to jest 20,95 % 
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Dochody na zadania własne i zlecone zrealizowano na kwotę 36.112.008 zł, natomiast - 
wydatki na zadania własne i zlecone na kwotę 37.385.789,- zł. 

- zaplanowany pierwotny deficyt w wysokości 1.445.150,- zł uległ zmniejszeniu o kwotę 
171.369,- zł do wysokości 1.273.781,- zł. 

 
Plan dochodów i wydatków został uchwalony w pełnej szczegółowości obowiązującej 

klasyfikacji paragrafów.  
W strukturze dochodów największy udział miała – subwencja ogólna – 14.224.740,-  

to jest 49,94 %; w tym:  
- część oświatowa  6.262.514,- zł  
- część wyrównawcza  1.944.626,- zł 
- część drogowa  6.017.600,- zł 
 
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosiły 

6.577.307,- zł to jest 23,09 %.  
Natomiast  dotacje celowe na zadania własne powiatu wynosiły 4.668.776,- zł, to jest 16,30%. 
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł - 577.338,- zł,  
tj. 2,03 % 
Dochód z majątku powiatu wynosił - 351.494,- zł, tj. 1,23 % 
Pozostałe dochody własne wynosiły - 2.081.167,- zł, tj. 7,32 % 
 

W strukturze wydatków największy udział mają: 
- administracja publiczna (państwowa i samorządowa) - 6.774.230,- zł (22,75 %) 
- oświata i wychowanie      - 5.391.308,- zł (18,11 %) 
- opieka społeczna       - 5.116.298,- zł (17,18 %) 
- transport i łączność      - 3.825.990,- zł (12,85 %) 
- edukacyjna opieka wychowawcza    - 1.311.606,- zł (4,40 %) 

 
W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej największy udział mają 

wydatki w działach: 
- 851 – ochrona zdrowia – plan wydatków 3.342.307,- zł tj. 50,80 % 
- 853 – opieka społeczna – plan wydatków 2.176.400,- zł tj. 33,08 % 

 
Komisja Rewizyjna analizowała i sprawdzała wykonanie budżetu Powiatu 

Konińskiego za 2001 rok na posiedzeniu w dniach 8 i 9 kwietnia 2002 roku dokonując 
kontroli, których zakres tematyczny obejmował:  

1) Kontrolę zmian budżetu wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu, których było 11 
oraz uchwałami Zarządu Powiatu, których były 2. 
Ogółem dokonano 13 zmian w budżecie powiatu, których wynikiem jest wzrost  
w planie dochodu do kwoty 36.210.857,- zł. 

2) Analizę sprawozdań statystycznych o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce, 
deficycie, stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji  
i poręczeń Rb – 30, Rb – 31, Rb – 50 w kontrolowanych jednostkach, to jest: 
- Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie Filia w Sompolnie  

i w Wilczynie; 
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie; 
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale; 
- Placówce Rodzinnego Domu Dziecka w Grodźcu; 
- Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie – Zakład Utrzymania Dróg; 
- Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Koninie; 
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- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie; 
- Zakładzie Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie; 
- Wydziale Prawnym i Zamówień Publicznych tutejszego Starostwa; 
i ich porównaniem z układem wykonawczym budżetu w 2001 roku w zakresie 
dochodów i wydatków pod kątem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. 

3) Analizę przychodów i rozchodów środków specjalnych. 
4) Analizę przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym. 
5) Kontrolę korzystania przez Zarząd Powiatu z uprawnień udzielanych przez Radę 

Powiatu do dokonania zmian w budżecie. 
6) Analizę prawidłowości realizacji zamówień publicznych i realizacji zadań 

inwestycyjnych. 
7) Analizę pracy Zarządu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu w oparciu  

o protokoły odbytych posiedzeń Zarządu oraz ocena ich obecności na posiedzeniach  
w roku 2001 oraz aktywności w podejmowanych decyzjach. 
 
Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd Powiatu Konińskiego czynił starania  

o pozyskanie do budżetu powiatu dodatkowych dochodów, co stanowi kwotę 7.730.035,- zł, tj. 
21,35 %. 

 
Komisja Rewizyjna stwierdza na podstawie przeprowadzonych kontroli, że Zarząd 

Powiatu Konińskiego zaciągnął zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu kredyt bankowy 
związany z obsługą długu w wysokości 1.300.000,- zł na pokrycie kosztów prowadzonych 
inwestycji, to jest: 

- remont i modernizacja dróg – 1.000.000,- zł 
- budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-

Usługowych w Żychlinie – 300.000,- zł. 
 

Komisja Rewizyjna stwierdza na podstawie skontrolowanych dokumentów, że udział 
we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie został zrealizowany 
zgodnie z planem - 541.112,- zł; wykonano bowiem 486.204,- zł. Powstała różnica w kwocie 
54.908 zł, co stanowi 10,15 % (ze względu na nie otrzymanie pełnego planowanego dochodu 
z budżetu państwa). 

Jednocześnie nie wykonano dochodów z majątku powiatu w kwocie 36.690,- zł,  
co stanowi 8,22 %. 

 
Reasumując powyższe Komisja Rewizyjna stwierdza, że budżet powiatu po stronie 

dochodów został wykonany w 99,73 %, a po stronie wydatków w 99,28 %. 
Plan realizacji budżetu przebiegał rytmicznie i wykonanie procentowe dochodów i wydatków 
świadczy o prawidłowym gospodarowaniu środkami będącymi w dyspozycji powiatu. 
Zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne mieszczą się w kwotach planowanych, ale 
należałoby bardziej szczegółowo uwypuklić w części opisowej sprawozdania poniższe uwagi: 

 
1) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków 
§ 4270 zakupy usług remontowych 
Przeznaczone środki finansowe własne jak i zlecone należy wykorzystywać z dużą 
rozwagą oraz obowiązkowym każdorazowym zasięganiem opinii konserwatora 
zabytków co do celowości i zasadności ich wydatkowania 
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2) Dział 750 – Administracja publiczna 
Rozdział 750020 – Starostwo Powiatowe  
§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym wysokość kwoty przeznaczonej na zakup  
i prenumeratę prasy oraz wszelkich publikacji i ogłoszeń 

 
Komisja Rewizyjna po głębokiej analizie w świetle powyższych ustaleń stwierdza,  

że praca Zarządu Powiatu na odcinku realizacji budżetu Powiatu Konińskiego za 2001 rok 
była prawidłowa a Zarząd przestrzegał zasad gospodarki finansowej i dyscypliny budżetowej. 
Wydatki realizowane były w granicach kwot określonych w uchwale budżetowej  
z uwzględnieniem prawidłowo dokonywanych przeniesień w sposób celowy i uzasadniony.  
 

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie  
budżetu Powiatu Konińskiego za 2001 rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium  
Zarządowi Powiatu. 
 

Całość wypracowanej i przedstawionej opinii członkowie Komisji przyjęli bez 
zastrzeżeń. 
 

Komisja Rewizyjna w składzie: 
Ireneusz Zawal  
Wiesław Bednarek   
Józef Wiesław Rybacki 
Józef Górski 
Piotr Matyba 
Maria Gąssowska 
Ireneusz Kamiński 

 
 
Swoje opinie o wykonaniu budżetu przedstawiły również wszystkie Komisje Rady Powiatu a 
także Kluby Radnych: SLD, PSL, AWS. 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2001 rok, 
Rada przystąpiła do następnego punktu porządku obrad, tj. sprawy udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu Konińskiego za 2001 rok. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Zawal, odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Konińskiego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2001 rok i Uchwałę Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2002 roku w 
sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w tej 
sprawie.  
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WNIOSEK 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego 
z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2001 rok 

 
Komisja Rewizyjna działając na  podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym z 

dnia 5 czerwca 1998 r . (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23  
poz. 220 ) oraz art.136 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z  1998 r.  Nr 155, poz. 1014 ze 
zmianami)  w składzie: Ireneusz Zawal – Przewodniczący; Wiesław Bednarek - Z-ca 
Przewodniczącego; Józef Wiesław Rybacki- Sekretarz;- Józef Górski- Członek; Piotr Matyba – 
Członek;  Maria Gąssowska – Członek; . Ireneusz Kamiński – Członek; po rozpatrzeniu sprawozdania 
i wyrażeniu opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego   za 2001 rok  

 
Wnioskuje aby Rada Powiatu Konińskiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu 

Konińskiego za 2001 rok. 
 
 

U z a s a d n i e n i e : 
 
 W oparciu o sporządzoną opinię w sprawie wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2001 
rok  wraz z oceną, która stanowi załącznik do wniosku, Komisja Rewizyjna stwierdza, że w toku 
wykonywania budżetu Zarząd Powiatu Konińskiego przestrzegał zasad gospodarki finansowej. 
Wydatki realizowane były w granicach kwot określonych w uchwale budżetowej z uwzględnieniem 
prawidłowo dokonanych przeniesień w sposób celowy i uzasadniony. Przestrzegana była dyscyplina 
finansów publicznych. 
  

Komisja Rewizyjna stwierdza, że praca Zarządu na odcinku realizacji budżetu była dobra i nie 
wnosi zastrzeżeń, a zatem wnioskuje, aby Rada Powiatu Konińskiego udzieliła absolutorium 
Zarządowi Powiatu Konińskiego za 2001 rok. 
  

Głosowanie nad wnioskiem przeprowadzone zostało podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 9 kwietnia 2002 roku. Wniosek został przyjęty jednogłośnie  
i potwierdzony podpisami członków Komisji Rewizyjnej. 

 
„Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2001 rok” stanowi 

integralną część niniejszego uzasadnienia. 
 
Komisja Rewizyjna 

 
 

Następnie odbyło się głosowanie, w którym Rada opowiedziała się jednomyślnie za 
przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium  za 2001 rok. 
 

 UCHWAŁA NR XXXVIII/211/02 
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO 

z dnia 25 kwietnia 2002 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za 2001 rok. 

 
 Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 i z 2002 r. Dz. U. Nr 23,  
poz. 220) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 
110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12,poz. 136 i Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041,  Nr 119, 
poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 ,  
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Nr 98 poz. 1070, Nr 102 poz. 1116 , Nr 125, poz. 1368 i Nr 145 poz. 1623) uchwala się, co następuje:  
§ 1 

 
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za rok 2001 
i wniosku Komisji Rewizyjnej udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego  
za 2001 rok. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UZASADNIENIE  
 
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2001 rok i wniosku 
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tego tytułu za zasadne 
uznaje się przedstawienie projektu w proponowanym brzmieniu. 

 
W dalszej części obrad Rada podjęła uchwały w sprawach: 

- współpracy ze społecznością Ilm - Kreis w Turyngii w Republice Federalnej Niemiec, 
- współpracy ze społecznością departamentu Lot-et-Garonne we Francji, 
- określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, 
- dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2002 rok. 
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4. Z prac Zarządu Powiatu 
Informacja o pracy Zarządu w okresie styczeń-czerwiec 2002 r. 
 
86. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego - 29 stycznia 
 

Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie utworzenia szkół ponad-
gimnazjalnych, zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu powiatu 
konińskiego, wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego, w sprawie utworzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym w Rychwale zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, w sprawie  
zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w wysokości  800.000 zł. Przyjęto 
harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2002 r. oraz 
omówiono wnioski pokontrolne skierowane  do Kierownika Zakładu Obsługi Starostwa 
Powiatowego w Koninie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu. Zarząd przeanalizował 
sytuację finansową Zakładu 
Obsługi Starostwa, postanawiając powrócić do tego problemu na kolejnych posiedzeniach. 
Zaakceptowano wstępny harmonogram prac w drogownictwie. Zarząd przyjął również 
informacje na temat: przygotowań do przeprowadzenia poboru w 2002 r., wykorzystania 
środków PFRON dla WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej), zmian w ustawie o rehabilitacji 
i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracy Zespołu opiniującego oferty złożone przez 
organizacje pozarządowe na realizację zadań powiatu w roku 2002. Zapoznano się również z 
sytuacją finansową Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie i Powiatowego Urzędu Pracy w 
Koninie. 
Przyjęto Plan Pracy Zarządu na 2002 r. i Kalendarz Imprez Powiatu 
Konińskiego na 2002 rok. Zarząd omówił również sprawę dotyczącą możliwości 
przystąpienia Powiatu do spółki akcyjnej pod nazwą "Fundusz Rozwoju i Promocji 
Województwa Wielkopolskiego S.A." powołanej przez Województwo Wielkopolskie. Po 
zapoznaniu się z opinią radcy prawnego stwierdził, że w chwili obecnej Powiat nie może 
przystąpić do Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., 
utworzonej przez Województwo Wielkopolskie, ponieważ przedmiot działalności Spółki 
wykracza poza zadania o charakterze 
użyteczności publicznej. Uprawnionymi do tworzenia i przystąpienia do Spółek prawa 
handlowego - poza sferą użyteczności publicznej - są wyłącznie gmina i województwo. 
 
87. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego - 5 lutego 

Przedmiotem obrad Zarządu było między innymi przyjęcie materiałów kierowanych 
na Sesję Rady Powiatu, takich jak: sprawozdanie  Komendanta Miejskiej Policji w Koninie z 
zakresu realizacji zadań na 2001 r., Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla m. Konina i 
Powiatu Konińskiego z zakresu realizacji zadań za 2001 r., Powiatowego Lekarza Weterynarii 
dla m. Konina i Powiatu Konińskiego z zakresu realizacji zadań za 2001 r.. Przyjęto również 
informacje z realizacji zadań w 2001 r. przygotowane przez Komendanta Miejskiego PSP w 
Koninie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz informację o działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Kontynuowano tematy związane z gospodarowaniem 
mieniem powiatu, w tym przede wszystkim sytuację finansową Zakładu Obsługi Starostwa 
Powiatowego w Koninie. Starosta poruszyła sprawę zagospodarowania dwóch internatów w 
Kleczewie i Sompolnie, domków nauczycielskich w Kleczewie i garaży w Sompolnie, 
będących własnością Powiatu. Ustalono, że przed podjęciem kroków w tej sprawie najpierw 
propozycja zostanie skierowana do samorządu lokalnego z propozycją zagospodarowania, a 
Wydział Geodezji przystąpi do przygotowania odpowiednich decyzji. Zarząd przyjął również 
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projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla 
powiatu konińskiego" nadawanego za wybitne zasługi na rzecz powiatu konińskiego. 
 
88. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego - 27 lutego 
 
Posiedzenie Zarządu zostało zwołane w przerwie XXXVI Sesji Rady Powiatu. Przerwę 
zarządzono w związku z wnioskiem złożonym przez Gminę Kramsk w sprawie utworzenia 
liceum w obiekcie gimnazjalnym. Zarząd przygotował projekt uchwały w sprawie 
porozumienia z gminą Kramsk, która została przedłożona Radzie Powiatu. 
 
89. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego - 6 marca 
 
Pierwsza część posiedzenia odbyła się w Starostwie i poświęcona była głównie przyjęciu 
materiałów będących przedmiotem obrad kolejnej sesji Rady Powiatu. Zarząd przyjął projekt 
uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2001. Omówiono również sposób realizacji 
uchwał Rady Powiatu podjętych na sesji w dniu 27 lutego 2002 r. Zarząd podjął uchwałę w 
sprawie wdrożenia systemu zapewnienia jakości według norm ISO w Zarządzie Dróg 
Powiatowych w Koninie. Przyjęte zostały informacje Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Koninie z zakresu realizacji zadań na 2001 r., o działalności w 2001 r.: 
Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy 
w Koninie, Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, Domu Pomocy Społecznej, o działalności 
oświatowej, kulturalnej i sportowej, o działalności Starostwa Powiatowego w Koninie. 
Omówiono wnioski z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. Druga część 
posiedzenia Zarządu odbyła się w Kleczewie i poświęcono ją głównie możliwości 
zagospodarowania budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie przez gminę, 
rozbudowy sali sportowej przy LO 
w Kleczewie oraz przekazaniu domków nauczycielskich na rzecz gminy. 
Ważną część rozmów stanowiła również propozycja gminy dotycząca uruchomienia 
Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w miejscowości Nieborzyn gm. Kleczew oraz 
możliwości dofinansowania ze środków PFRON- u, zakupu środka transportu do przewozu 
dzieci niepełnosprawnych uczestniczących  w  Warsztatach Terapii Zajęciowej. Gmina 
deklaruje również gotowość budowy dróg powiatowych w całości ze środków własnych. 
Wymaga to zawarcia odpowiednich porozumień. 
 
90. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego - 20 marca 

Pierwsza część posiedzenia odbyła się w Starostwie i poświęcona była głównie 
przyjęciu materiałów będących przedmiotem obrad kolejnej sesji Rady Powiatu. Zarząd 
przyjął projekty uchwał w sprawach: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 r., 
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie, opinii o 
projekcie uchwały Rady Miejskiej w Sompolnie o likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sompolnie. Podjęte zostały uchwały Zarządu w sprawach: 
określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - 
Usługowych  w Żychlinie, określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Kleczewie, . powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie, ogłoszenia konkursów na 
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie i Zespole Szkół 
Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie, Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 
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Urzędu Pracy w Koninie, powołania kapituły tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu 
konińskiego". Zarząd przyjął również informację o podjętych działaniach w zakresie 
powołania szkoły ponadgimnazjalnej w Kramsku o nazwie Zespół Licealny. Zatwierdzono 
również wyniki prac komisji w sprawie udzielenia zamówień publicznych. 
Zarząd zajął się również sprawą zabezpieczenia obiektu Skarbu Państwa w Sławsku, ustalając 
zakres zaangażowania się poszczególnych wydziałów. Starosta poinformowała o budowie w 
Modle Królewskiej na terenie  gm. Stare Miasto Wielkopolskiego Centrum Logistycznego. W 
związku z powyższym Starosta poprosiła przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie 
do porządku sesji marcowej punktu - prezentacja Wielkopolskiego Centrum Logistycznego. 
Prezentacji dokona Prezes Tomasz Kowalewski. Omówiono również inicjatywę powołania 
Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". jaka zrodziła się na IV targach turystycznych  
podczas spotkania Starostów (konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego ) z 
przedstawicielami regionalnych mediów. Rozpatrzono wniosek Związku Międzygminnego 
Koniński Region Komunalny w Koninie, dotyczący udzielenia dotacji ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 136 tyś. zł z 
przeznaczeniem na zakup pojemników dla wszystkich gmin powiatu konińskiego Wniosek 
przekazano do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, który przekaże 
wniosek Komisji Ochrony Środowiska do zaopiniowania wraz z Programem selektywnej 
zbiórki odpadów na terenie powiatu konińskiego. Druga część posiedzenia odbyła się w 
Sompolnie i poświęcona była głównie możliwości zagospodarowania budynku internatu 
Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie przez gminę, możliwości zbycia mieszkań i 
garaży, szans na wybudowanie środowiskowej hali sportowej w Sompolnie. Omówiono 
również funkcjonowanie punktu ds. rejestracji pojazdów w Sompolnie. 
 
91. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego - 9 kwietnia 
 

Głównym tematem posiedzenia Zarządu był rozwój współpracy zagranicznej. 
Przyjęto projekty uchwał w sprawie: współpracy ze społecznością departamentu Lot - et - 
Garonne we Francji, współpracy ze społecznością Ilm - Kreis w Turyngii w Republice 
Federalnej Niemiec Przyjęte zostały informacje o działalności inspekcji w 2001 r., 
przygotowane 
na sesje Rady Powiatu: Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności Inspekcji 
na obszarze powiatu za 2001r, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o 
działalności Inspekcji na obszarze Powiatu za 2001r. Przyjęto informację o pracy Zarządu 
Powiatu za 2001r. Omówiono sposób realizacji wniosków komisji Rady Powiatu oraz uchwał 
Rady Powiatu Konińskiego podjętych na XXXVII sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 
marca 2002r. Zatwierdzone zostały wyniki prac komisji w sprawie udzielenia zamówień 
publicznych. Rozpatrzono również zalecenia Komisji Rewizyjnej. Zarząd zapoznał się z 
informacjami dotyczącymi: porozumienia z LZS, programu ochrony środowiska, 
finansowania rodzin zastępczych, gospodarki na zbiorniku Jeziorsko. Zarząd zajmował się 
również określeniem sposobu realizacji zadania, jakim jest powszechne poradnictwo dla ludzi 
niezamożnych. Na 
realizację tego zadania ogłoszony został konkurs. Na liście nominowanych do dotacji znalazło 
się Stowarzyszenie "Wielkopolska Obywatelska" w Koninie. 
 
92. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego - 23 kwietnia 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu, dotyczący dokonania zmian w budżecie 
Powiatu Konińskiego na 2002 r. Ponadto Zarząd podjął uchwałę w sprawie: zatwierdzenia 
Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie. Przyjęto 
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informacje dotyczące. usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu konińskiego oraz 
umieszczania usuniętych pojazdów na strzeżonych parkingach. Omawiano propozycję 
współpracy z Akwitanią we Francji. Zatwierdzono "Program selektywnej zbiórki odpadów na 
terenie powiatu konińskiego" i wynikające z niego porozumienie ze Związkiem 
Międzygminnym "Koniński Region Komunalny". Zarząd przyjął również projekt uchwały 
Rady Powiatu obejmujący określenie zadań i kierunków wydatkowania środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 
realizację. Przyznano stypendia dla uczniów i studentów z terenu powiatu konińskiego, 
wysłuchano informacji o sytuacji finansowej w środowiskowych domach samopomocy w 
powiecie konińskim oraz w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie. Rozpatrzono 
wniosek Zarządu Miasta i Gminy Ślesin w sprawie deklaracji pomocy finansowej w budowie 
chodnika przy drodze powiatowej w Licheniu Starym. 
 
93. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego - 6 maja 

Zarząd zdecydował o sposobie realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych na sesji w 
dniu 25 kwietnia 2002 r. Ponadto podjął uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawach: 
"Programu selektywnej zbiórki odpadów na terenie powiatu konińskiego, aneksu do umowy 
zawartej w dniu 5 sierpnia 1996 r. o roboty budowlane polegające  na budowie kompleksu 
sportowo - dydaktycznego w Żychlinie. Starosta poinformowała Zarząd, że Zakład Obsługi 
Administracji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przesłał projekt umowy 
dotyczącej wynajmu pomieszczeń w nieruchomości położonej w Koninie przy Al. 1-go Maja 
9, proponując nową stawkę czynszu w wysokości 19 zł za m2. Zarząd Powiatu po zapoznaniu 
się z treścią projektu umowy najmu jednogłośnie opowiedział się za pozostawieniem 
dotychczasowej stawki czynszu tj. 17, 08 zł. Jednocześnie stwierdził, że podwyższenie 
czynszu na stawkę 19 zł za 1 m2 jest nieuzasadnione ze względu na nakłady  poniesione przez 
powiat na 
adaptację i wyposażenie Starostwa. Zarząd rozpatrywał również wniosek Dyrektora Centrum 
Szkoleniowego "WIEDZA" dotyczący wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. 
 
94. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego - 28 maja 
 

Zarząd przyjął informację dotyczącą planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki 
medycznej nad mieszkańcami powiatu konińskiego. Podjęte zostały uchwały Zarządu w 
sprawach: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Konińskiego na 2002 r., wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia odcinka byłej drogi 
wojewódzkiej nr 263 Słupca - Ślesin - Sompolno - Kłodawa - Dąbie, w obrębie miasta 
Kleczewa do kategorii dróg gminnych, w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Zduny w 
mieście Kole do kategorii dróg powiatowych, zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 
Zespołu do spraw udzielania zamówień publicznych. Zarząd dokonał oceny działalności 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za 2001 r. oraz przyjął 
informację o przyznaniu środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2002 r. 
oraz zaawansowaniu prac związanych z wcześniejszym zaciągnięciem kredytu na budowę 
dróg powiatowych. Zatwierdzono wyniki prac komisji w sprawie udzielenia zamówień 
publicznych. Zdecydowano również o dokonaniu podziału nieruchomości w Sompolnie. 
Wydzielenie działek zajmowanych przez garaże należy połączyć z podziałem działki 
zabudowanej budynkiem internatu, działki niezabudowane pozostawić bez rozdysponowania 
do czasu opracowania projektu rozbudowy hali sportowej w Sompolnie. Zaakceptowano 
przekazanie dotychczasowym użytkownikom garaży w Sompolnie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zarząd Powiatu ustosunkował się negatywnie do przedstawionej przez Zarząd 
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Gminy w Sompolnie propozycji nieodpłatnego przekazania gminie Sompolno obiektu 
internatu. Po dokonaniu wydzielenia budynku i wycenie, obiekt zostanie wystawiony do 
sprzedaży lub dzierżawy. Zarząd postanowił nieruchomość zabudowaną domem mieszkalnym 
jednorodzinnym położonym w Żychlinie gmina Stare Miasto oznaczony. nr ewidencyjnym  
418/2 o powierzchni 1200 m2 przeznaczyć do sprzedaży. 
Zarząd zapoznał się z informacją nt. negocjacji prowadzonych z Agencją Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa ( ARiMR) w sprawie oddania do używania pomieszczeń biurowych z 
przeznaczeniem na cele programu IACS 
 
95. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego  - 6 czerwca 
 

Zarząd przyjął treść projektów uchwał Rady Powiatu Konińskiego w sprawach: 
podziału powiatu konińskiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz 
ustalania liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych. - 
dokument wymaga konsultacji w gminach. Zaakceptowano projekt uchwały dotyczący 
inwestycji wieloletniej pod nazwą "Modernizacja drogi nr 16212 Budzisław - Kaliska gm. 
Kleczew", zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 
złotych na 
budowę dróg, dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2002 r., powierzenia 
prowadzenia zadań publicznych powiatu konińskiego gminie Kleczew, powierzenia 
prowadzenia zadań publicznych powiatu konińskiego gminie Wilczyn. Zarząd podjął uchwały 
w sprawach: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Kleczewie, powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych  w 
Żychlinie. Dokonano również oceny stopnia zaawansowania planu robót w drogownictwie w 
2002 r. oraz przyjęto informacje o realizacji ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do 
zalesienia, o stanie prawnym mienia powiatu konińskiego. Oceniono realizacje planu pracy 
Starostwa za I kwartał 2002 r. oraz zatwierdzono wyniki prac komisji w sprawie udzielenia 
zamówień publicznych. 
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5. Unia Europejska – dowiedz się więcej 
Instytucje Unii Europejskiej 
 
Europejski Trybunał Rewidentów Księgowych 

 
Trybunał Rewidentów Księgowych (dalej Trybunał) jest jedną z pięciu- obok 

Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości - głównych instytucji Unii Europejskiej (dalej Unii). Został 
utworzony w 1977 r., a siedziba znajduje się w Luxemburgu. 

Traktat o Wspólnocie Europejskiej nakłada na Trybunał podstawowe zadanie – 
prowadzenie kontroli księgowości oraz realizacji budżetu Unii.  
Trybunał czyni to z myślą o: poprawie procesu zarządzania finansami oraz informowaniu 
mieszkańców Unii o wykorzystywaniu środków publicznych przez odpowiedzialne władze. 

Trybunał składa się z 15 członków pochodzących z 15 krajów członkowskich  
i wyznaczanych na okres 6 lat. Są niezależni i posiadają specjalne przygotowanie w zakresie 
kontroli finansów publicznych. 

Członkowie Trybunału wybierają swego Przewodniczącego na okres 3 lat. Jako instytucja 
Trybunał dysponuje wysokokwalifikowanym personelem w ilości ok. 550 osób (w tym ok. 
250 osób to audytorzy), pochodzących z 15 krajów członkowskich. 

Niezależność Trybunału od innych instytucji unijnych oraz krajów członkowskich stanowi 
gwarancję obiektywności jego pracy kontrolnej. Trybunał posiada swobodę w doborze 
organizacji i planowania działalności kontrolnej oraz w zakresie publikowania sprawozdań. 

Trybunał sprawdza wpływy dochodów budżetowych oraz zgodność wydatków  
z przepisami. Kładzie specjalny nacisk na sprawdzanie skuteczności osiągania celów  
w zakresie zarządzania finansami unijnymi oraz szacowania zakresu  i kosztów ich osiągania. 

Struktura dochodów i wydatków budżetu Unii wygląda następująco: 
 

DOCHODY WYDATKI 
 
1. cła - 14 % 
2. podatek VAT - 36 % 
3. składka krajów członkowskich – 
proporcjonalna do PKB - 48 % 
4. inne - 2 % 

1. wspólna polityka rolna - 48 % 
2. polityka regionalna - 35 % 
3. rozwój, energetyka, przemysł, 
środowisko, rynek wewnętrzny - 6 % 
4. współpraca z krajami trzecimi - 5% 
5. koszty administracji instytucji 
 wspólnotowych - 5,5 % 
6. inne - 0,5 % 

 
Trybunał może kontrolować każdy podmiot czy osobę zarządzające lub otrzymujące 

środki wspólnotowe. W szczególności kontroluje instytucje i podmioty wspólnotowe, władze 
państwowe, regionalne i samorządowe oraz końcowych beneficjentów pomocy 
wspólnotowej. 

Trybunał oczywiście nie jest w stanie skontrolować każdej wspólnotowej transakcji 
finansowej za dany rok finansowy. W związku z tym koncentruje się na kontrolowaniu 
systemów stosowania uregulowań unijnych w tym zakresie, tak na poziomie Wspólnoty,  
jak i kraju członkowskiego. Przeprowadza także wzorcowe testy. 

Audytorzy Trybunału sprawdzają dokumentację transakcji finansowych i mogą 
wizytować na miejscu administratorów i beneficjentów funduszy wspólnotowych. Odbywają 
dużą ilość wizyt kontrolnych w instytucjach wspólnotowych, a w szczególności w Brukseli  
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i w 15 krajach członkowskich Unii, jak również we wszystkich tych krajach, które pomoc 
Wspólnoty otrzymują. Trybunał ma prawo dostępu do wszelkich informacji jakie  
są niezbędne dla przeprowadzenia kontroli. Kontrole w krajach członkowskich 
przeprowadzane są w porozumieniu z władzami kontroli państwowej albo innymi 
odpowiedzialnymi jednostkami państwowymi. 

Trybunał informuje obywateli Unii o swej pracy oraz jej rezultatach w obiektywny  
i otwarty sposób. W szczególności poprzez publikację swych raportów, a  w tym: 

• Rocznych sprawozdań o wykonaniu budżetu Unii Europejskiej; 
• Rocznych raportów o księgowości oraz o legalności i prawidłowości zawartych 

transakcji; 
• Specjalnych rocznych raportów dotyczących określonych podmiotów Wspólnoty; 
• Specjalnych raportów dotyczących specyficznych problemów. 
Trybunał wydaje opinie przed wprowadzeniem określonych uregulowań z zakresu 

finansów. Tego rodzaju dokumenty , z reguły, publikowane są w Dzienniku  Urzędowym 
Wspólnot Europejskich, we wszystkich język wspólnotowych. Są one także dostępne  
na stronie internetowej Trybunału : www.eca.eu.int 

Raporty pokontrolne Trybunału kształtują ważny fragment praktyki ustawodawczo - 
wykonawczej Wspólnoty. Są adresowane do  Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej,  które przyjmują je pod rozwagę gdy decydują o przekazaniu budżetu  
do wykonania Komisji Europejskiej. 

Trybunał nie ma władzy sądowniczej. Gdy audytorzy odkrywają przypadki naruszenia 
prawa, a w tym podejrzenia wystąpienia oszustwa, to nabyta informacja jest możliwie szybko 
przekazywana do organów Wspólnoty, ażeby mogły podjąć stosowne działania. 

Wspólnota Europejska i kraje członkowskie są m.in. odpowiedzialne za zapobieganie 
oszustwom i wszelkim innym nielegalnym działaniom, które są szkodliwe dla finansowych 
interesów Wspólnoty. W tym kontekście Trybunał dzięki efektywnym działaniom, zakresowi 
oraz charakterowi kontroli, poprzez wykrywalność nieprawidłowości i zalecenia, ma udział  
w walce z oszustwami i naruszeniami prawa. 

Raporty Trybunału zwracają uwagę instytucji Wspólnoty i obywateli Unii na słabości 
systemów procedur, z którymi mają styczność, i które muszą przezwyciężać. W ten sposób 
działanie to pozwala na osiągnięcie poprawy systemów zarządzania i kontroli,  
tak aby zapewnić, że zasoby finansowe Wspólnoty są poprawnie i efektywnie użytkowane.. 
 
Opracowano w oparciu  
o informacje zawarte na stronie 
www.eca.eu.int 
         

Jerzy Ciupa 
Naczelnik Wydziału 

         Promocji i Informacji 

http://www.eca.eu.int/
http://www.eca.eu.int/
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6. Wydarzenia miesiąca 
  Dni Walki z Uzależnieniami w Żychlinie 

W dniach od 18 marca do 20 kwietnia na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych 
w Żychlinie odbywały się Dni Walki z Uzależnieniami , które przebiegały pod hasłem: 
„Jestem wolny, kocham siebie, nie chcę się niszczyć”. W liczne imprezy o charakterze 
kulturalno- rozrywkowym i sportowo- rekreacyjnym włączona została cała młodzież szkolna. 
Największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszył się mecz piłki nożnej nauczyciele 
kontra młodzież i rajd rowerowy na Złotą Górę . W ramach imprez kulturalno-rozrywkowych 
przeprowadzono m. in.: konkurs plastyczny i na hasło o tematyce przeciwuzależnieniowej 
oraz turniej klas w przebieraniu i parodiowaniu . 
Zainteresowanie i aplauz uczestników wzbudził również pomysł częstowania w czasie przerw 
szkolnych palaczy cukierkami . 
 
 Wielkopolska Spartakiada Mieszkańców Wsi 

24 marca, Kazimierz Biskupi gościł sportowców - amatorów z gmin, 
reprezentujących powiaty całej Wielkopolski. 
Podczas odbywającej się w Kazimierzu Wielkopolskiej Spartakiady Mieszkańców Wsi 
rozegrane zostały następujące konkurencje: piłka nożna, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, 
tenis, szachy, warcaby, przeciąganie liny, wielobój rekreacyjny, wielobój rodzinny oraz rzuty 
karne do bramki na punkty.  
W klasyfikacji ogólnej - z sumą 195,5 zdobytych punktów - zwyciężył powiat koniński.  
Drugie miejsce - ze 191 punktami – wywalczył powiat wrzesiński, a 173 ,5 punktu pozwoliło 
powiatowi gostyńskiemu zakończyć Spartakiadę na III pozycji. 
  
 IX spotkanie Regionalnego Klubu Jakości 

W ramach IX spotkania Regionalnego Klubu Jakości, które odbyło się 27 marca  
w restauracji „Hotelowa” w Koninie, Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska 
wystąpiła z referatem pt. „Korzyści wynikające z posiadania Systemu Zarządzania Jakością 
na przykładzie Starostwa Powiatowego”.  

Członkowie Klubu wysłuchali także sprawozdania za okres 2 lat działalności RKJ 
oraz omówili przepisy dotyczące odpowiedzialności za wyrób. 
 
 Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego 

W dniach 5, 6 kwietnia Ostrzeszów gościł Starostów z całej Wielkopolski na 
kolejnym w tym roku Konwencie. 

Piątkowe obrady zdominował temat bezrobocia.  Po spotkaniu Starostów z Wojewodą 
Andrzejem Nowakowskim, programy ograniczania bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości 
oraz stopień ich realizacji przedstawili Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 
Eugeniusz Grzeszczak i Dyrektor WUP Zdzisław Sawala . 

Po przerwie, Konwent przyjął stanowiska w sprawach dotyczących dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego, funkcjonowania sytemu oświaty, funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia, sytuacji na rynku pracy i integracji europejskiej oraz współpracy 
międzynarodowej. 
Starostowie wzięli także udział w prezentacji nt. „Systemy cyfrowej telewizji dozorowej i 
monitoringu oraz system dozoru szpitalnego, przygotowanej przez firmę ATS z Warszawy. 
 Drugi dzień Konwentu rozpoczęło spotkanie ze Stefanem Mikołajczakiem 
Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Po przyjęciu stanowisk i zakończeniu obrad, 
Starostowie udali się na uroczystości otwarcia XXXVIII Crossu Ostrzeszowskiego i 
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Mistrzostw Powiatów w Biegach Przełajowych o Puchar Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. 
 
 „GLOB” 2002’ 

W dniach 5-7 kwietnia w Katowicach odbyły się IX Międzynarodowe Targi 
Turystyki, Sprzętu  Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego „GLOB” 2002, w których 
tradycyjnie już prezentował się powiat koniński wraz z branżą turystyczną. 
Targi, jak co roku, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony odbiorców. 

Powiat Koniński jest terenem znanym mieszkańcom Śląska i często przez nich 
odwiedzanym. Szczególnym zainteresowaniem w tym roku cieszyła się oferta bazy 
wypoczynkowej i hotelarskiej oraz agroturystyka. W targach brało udział kilkuset 
wystawców. 
 
 III Półmaraton im. Dzieci Wrzesińskich 

W niedzielę 7 kwietnia już po raz trzeci rozegrany został Półmaraton im. Dzieci 
Wrzesińskich. 

Do biegu głównego przystąpiło 149 zawodników i zawodniczek z Białorusi, Ukrainy  
i Polski, z czego do mety dobiegło 146 uczestników, zaś w biegach dziecięcych i 
młodzieżowych wzięło udział 136 zawodników 

Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął Michaiło Iveruk z Ukrainy, wśród kobiet 
triumfowała natomiast Aniela Nikiel reprezentująca klub sportowy z Bielsko-Białej. 

Zawodnikom III Pólłmaratonu im. Dzieci Wrzesińskich kibicowała także Starosta 
Koniński Elżbieta Streker – Dembińska. 
 
 
 „Technika a Rozwój” 

W ramach XXIII Kongresu Techników Polskich , w dniu 8 kwietnia w Poznaniu, 
odbyła się Wielkopolska Debata , zatytułowana „Technika a Rozwój” pod patronatem 
Wicepremiera Marka Pola. 

Debata składała się z dwóch sesji. Blok wykładowy obejmował wystąpienia nt. 
wybranych problemów rozwoju gospodarki Wielkopolski, transferu technologii jako 
współczesnego narzędzia wzrostu innowacyjności i efektywności gospodarki, polskiego 
internetu optycznego i jego realizacji w Wielkopolsce, gospodarki żywnościowej w 
Wielkopolsce – kierunków jej rozwoju w aspekcie integracji z Unią Europejską. W ramach I 
sesji odbył się także pokaz zastosowania tkanin z włókien naturalnych a w przerwie można 
było zwiedzać - specjalnie przygotowaną na tę okazję – wystawę wyrobów i usług 
przedsiębiorstw i firm z województwa wielkopolskiego. 

Drugą część spotkania zdominowały komunikaty programowe i dyskusja uczestników 
Debaty. 

W XXIII Kongresie Techników Polskich wzięła udział Starosta Koniński Elżbieta 
Streker – Dembińska. 

 
 o „pułapkach” na drogach samorządowych 

Uwarunkowania prawne postępowań administracyjnych dotyczących zajęcia pasa 
drogowego omawiano na Forum Zarządów Dróg, które odbyło się 8 kwietnia w Lesznie. 
Specjalnym gościem Forum był Tomasz Depa - radca prawny Oddziału Zachodniego 
Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Poznaniu. 

Przedstawiciele władz samorządowych oraz dyrektorzy kilkunastu wielkopolskich 
zarządów dróg powiatowych wspólnie poszukiwali rozstrzygnięć niejasnych sytuacji 
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pojawiających się w bieżącej pracy administratorów dróg, które wynikają z niespójności 
poszczególnych aktów prawnych. 
 Powiat Koniński reprezentowała na Forum Starosta Elżbieta Streker – Dembińska. 
 
 „Powiatowe Centra Pomocy Społecznej...” 

W dniu 9 kwietnia, Elżbieta Sroczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Koninie została zaproszona przez Radę Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy 
i Polityki Społecznej do udziału w posiedzeniu zespołu doradczo – opiniującego Rady  
i wystąpienia z referatem na temat: „Powiatowe  Centra Pomocy Społecznej. Liczebność 
i jakość kadry a zadania.” Celem posiedzenia Rady Pomocy było zaprezentowanie  członkom 
Rady oraz Departamentowi Pomocy Społecznej MPiPS problemów samorządów gminnych i 
powiatowych w realizacji ich zadań w zakresie pomocy społecznej.  
Poza referatem dyrektor Elżbiety Sroczyńskiej na temat sytuacji PCPR w kraju, inne 
wystąpienia poświęcone były zagadnieniom Ośrodków Pomocy Społecznej i sytuacji  
w Domach Pomocy Społecznej. 
W posiedzeniu Rady udział wzięła wice Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Banach 
oraz dyrektor Departamentu Pomocy Społecznej w MPiPS Krystyna Wyrwicka. 
 
 WKU w nowej siedzibie 

Władze Powiatu Konińskiego, mając na uwadze dobro mieszkańców, podjęły starania 
o pozostawienie na terenie Konina Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień, której w ramach 
reorganizacji groziło zlikwidowanie. Powiat zaproponował na siedzibę Komendy część 
obiektu przy ulicy Hurtowej. Po zaakceptowaniu tej propozycji przez władze wojskowe 
podpisano stosowne porozumienia i umowę, a 9 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie 
nowej siedziby WKU. 

 
 ...doniesienia sportowe 
o W dniu 11 kwietnia w Ślesinie zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju 
Lekkoatletycznym.  

W kategorii chłopców, miejsce I wywalczyli zawodnicy ze Ślesina, a wśród dziewcząt, 
najbardziej skuteczne okazały się reprezentantki z gminy Rzgów.. Punktowane miejsca zajęli 
także zawodnicy z gminy Stare Miasto ( miejsce II ) i Kleczewa ( miejsce III) oraz 
zawodniczki z Kazimierza Biskupiego ( II ) i Grodźca ( III ).  

 
o W Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców – Szkół Podstawowych, które 
odbyły się w dniu 12 kwietnia w Rychwale, zwycięstwo odniosła drużyna ze Ślesina. 
Pozostałe miejsca zajęły w kolejności;  Helenów; Golina; Kazimierz Biskupi; Rychwał, 
Żychlin.  

 
o Dziewczęta z gminy Kleczew okazały się najlepsze w swojej kategorii podczas 
rozegranych 15 kwietnia w Rychwale Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej Szkół 
Podstawowych. Miejsce drugie zajął Rychwał, trzecie – wywalczyła drużyna z Goliny. 
 
o w dniu 19 kwietnia w Ślesinie, gmina Rychwał zdobyła Mistrzostwo Powiatu w Piłce 
Nożnej Chłopców – Gimnazjów. 
Ostateczna kolejność pozostałych drużyn: II miejsce - Skulsk; III- Boguszyce; IV- Kazimierz 
Biskupi; V - Rzgów , VI - Kleczew: 
 
o w dniu 21 kwietnia w Witkowie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie. 
Reprezentacja Konińskiego Zrzeszenia LZS zajęła II miejsce z 67 punktami. Zdobycie 94 pkt 
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zapewniło zwycięstwo drużynie z Gniezna. Z 55 punktami na III miejscu uplasowała się 
reprezentacja Kościana.  

 
 IV Zgromadzenie Ogólne ZPP w Licheniu 

 
W dniach 11-go i 12-go kwietnia w Licheniu ( gmina Ślesin ) odbyło się IV Ogólne 

Zgromadzenie Związku Powiatów Polskich.  
W prezydium IV Zgromadzenia Ogólnego zasiadali: Antoni Jankowski – 

przewodniczący oraz Adam Janas, Tadeusz Wojdyński, Elżbieta Streker Dembińska i Cezary 
Dzierżek – sekretarz  

Obrady otworzył prezes Zarządu ZPP Antoni Jankowski,.  
Gospodarz spotkania - Starosta Elżbieta Streker Dembińska serdecznie powitała wszystkich 
przybyłych do Lichenia . Pani Starosta przybliżyła gościom charakterystykę powiatu oraz 
zaprezentowała jego dokonania.  

Kolejnym punktem programu Zgromadzenia było wręczenie siedmiu delegatom nowo 
utworzonych i funkcjonujących od 1 stycznia br. powiatów, dokumentu potwierdzającego 
przyjęcie do grona delegatów ZPP. 

Po przyjęciu porządku obrad oraz regulaminu obrad wysłuchano i przyjęto 
sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności Zarządu za rok 2001 i wykonania budżetu 
Związku za rok 2001. Następnie odbyły się wybory uzupełniające do władz Związku: do 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
Po przedstawieniu przez sekretarza generalnego ZPP Rudolfa Borusiewicza założeń do 
programu działania Związku na rok 2002 oraz budżetu ZPP na 2002 odbyła się dyskusja 
programowa. W pierwszym dniu obrad podjęto także 11 uchwał.  

Wśród wielu zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Prezydenta RP, 
parlamentu, rządu, korporacji samorządowych oraz agencji i organizacji samorządowych. 

Z okazji tak ważnego wydarzenia na terenie powiatu, Starostwo Powiatowe w Koninie 
przygotowało specjalne wydanie Biuletynu Informacyjnego, którego egzemplarze wręczone 
zostały wszystkim uczestnikom Zgromadzenia. Dużym zainteresowaniem gości cieszyła się 
także zorganizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie wystawa nt. „ Informacja o 
Drogach Powiatu Konińskiego”. 

 
 
 

Stanowisko Zgromadzeń Ogólnych 
Związku Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich 

w sprawie dalszej decentralizacji ustroju państwa 
 
Związek Powiatów Polskich i Związek Miast Polskich stwierdzają, że mający miejsce  
w naszym kraju kryzys finansów publicznych spowodował dążenie niektórych środowisk, zwłaszcza 
długoletnich urzędników centralnych, do ponownego przejęcia zadań i kompetencji lokalnych bądź 
regionalnych, zdecentralizowanych z takim trudem w latach 90-tych. Ludzie ci usiłują przekonać kręgi 
polityczne do takich rozwiązań pod pozorem możliwości zracjonalizowania wydatków, uzyskania 
oszczędności. Są to poglądy złudne i nieuprawnione. 
Decentralizacja roku 1990 wykazała, że przekazanie gminom zadań i kompetencji lokalnych wraz z 
odpowiednim instrumentarium prawnym i środkami finansowymi zapewniło dynamiczny, wyraźnie 
odczuwalny przez mieszkańców rozwój Polski. Każda złotówka była wydawana przez samorząd 
znacznie oszczędniej i racjonalniej niż wcześniej przez administrację rządową.  

W 1998 roku przekazano powiatom ponadgminne sprawy lokalne, a województwom – zadania 
związane z rozwojem regionalnym. Niestety towarzyszące rozwiązania legislacyjne, zwłaszcza 
dotyczące finansów lokalnych, okazały się zdecydowanie niewystarczające, 
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Już pod koniec poprzedniej kadencji parlamentarnej rozpoczęły się działania kontrreformatorskie. 
Odebrano powiatom inspekcję sanitarną, wycofano się z przekazania szkół artystycznych. Obecnie 
urzędnicy resortowi przekonują ministrów, że dalsze oszczędności da się uzyskać między innymi 
poprzez: 

− odebranie powiatom zadań z zakresu geodezji, 
− zmiany w podległości i finansowaniu Policji powiatowej, 
− przeprowadzane i zapowiadane zmiany w systemie oświaty (takie jak podejmowane działania 

na rzecz przejęcie szkół średnich przez resorty oraz zmiany składów komisji wybierających 
dyrektorów szkół), 

− odebranie powiatom zadań dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na 
lokalnych rynkach pracy, 

− recentralizacyjne zmiany w organizacji służby zdrowia. 
 

Te przekonania są fałszywe. Przede wszystkim nie nastąpi racjonalizacja wydatków. Zawsze 
lokalny gospodarz wie lepiej, jak najkorzystniej zarządzać daną dziedziną. Poza tym samorządy 
niewątpliwie zaprzestaną dofinansowywać zadania, które zostaną im odebrane, A są to niebagatelne 
środki. Tylko bezpośrednie dopłaty do Policji wynoszą ponad 100 min zł., a pomoc polegająca na 
przykład na ulgach i zwolnieniach z podatków i opłat lokalnych nie jest nawet oszacowana. Obecne 
bardzo szerokie działania miast i powiatów na rzecz stymulowania tworzenia nowych miejsc pracy i 
rozwoju lokalnego, nie mówiąc o bezpośrednich dopłatach do powiatowych urzędów pracy, także 
zapewne znacznie zmaleją. To tylko dwa przykłady.  

Apelujemy do Rządu i Parlamentu RP o nieuleganie tym naciskom. Recentralizacja nie zapewni 
rozwiązania żadnych spośród obecnych problemów. Przeciwnie - aby powrócić na drogę rozwoju, 
trzeba kontynuować decentralizację. Dotyczy to przede wszystkim dalszej decentralizacji finansów 
publicznych, możliwy przede wszystkim przez zastąpienie dotacji dochodami własnymi oraz przez 
decentralizację funduszy celowych i agencji dysponujących mieniem publicznym. Trzeba to uczynić 
także dlatego, aby umożliwić polskim samorządom wnoszenie udziałów własnych przy realizacji 
przedsięwzięć finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej. 
 
 
 
 o krwiodawstwie i krwiolecznictwie 

W dniach 12- 14 kwietnia w Ośrodku Kształcenia Nauczycieli w Wąsoszach odbyła się 
krajowa konferencja promująca zdrowie poświęcona problematyce krwiodawstwa . 
Organizatorami konferencji był Zarząd Rejonowy PCK w Koninie, Rada Rejonowa HDK 
oraz Starostwo Powiatowe w Koninie. W Konferencji uczestniczyli członkowie Rady 
Krajowej, Rady Wielkopolskiej i Rady Rejonowej HDK w Koninie, parlamentarzyści Ziemi 
Konińskiej posłowie na Sejm RP: Józef Nowicki i Alfred Budner, przedstawiciele 
Ministerstwa Zdrowia, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Andrzej Sikorski oraz 
przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu. Gościem specjalnym był 
wicepremier Marek Pol. 
W trakcie konferencji omówiono problemy i trudności z jakimi boryka się w obecnym czasie 
polskie krwiodawstwo. Uwagi i wnioski z konferencji przekazano parlamentarzystom. Będą 
one stanowiły materiał pomocniczy w trwających pracach legislacyjnych nad ustawą o 
krwiodawstwie i krwiolecznictwie. 
 
 
 III Turniej Bokserski o Puchar Starosty Konińskiego. 

W dniu 13 kwietnia w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kleczewie odbył się III Turniej 
Bokserski o Puchar Starosty Konińskiego 
Organizatorami Turnieju byli : Starostwo Powiatowe w Koninie i Urząd  Miasta i Gminy w 
Kleczewie oraz Klub Bokserski „Zagłębie” Konin.  
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W Turnieju udział wzięło 72 zawodników reprezentujących kluby z całego kraju, m.in.: 
Olimpię Poznań, Start Włocławek, Zawiszę Bydgoszcz, Wartę Śrem, Prosnę Kalisz i Zagłębie 
Konin. 

Najlepszymi okazali się zawodnicy KB „Zagłębie” Konin, którzy drużynowo zajęli 
pierwsze miejsce. Puchary i dyplomy najlepszym zawodnikom wręczali Barbara Szeflinska 
Członek Zarządu Powiatu Konińskiego oraz Marek Wesołowski Burmistrz Miasta i Gminy 
Kleczew. 
 
 Partner z Turyngii  

W dniach 15 – 17 kwietnia delegacja powiatu konińskiego - w osobach Starosty 
Elżbiety Streker – Dembińskiej i Dyrektora ZDP w Koninie Janusza Stacherskiego – gościła 
w Turyngii w Ilm – Kreis. 

Celem wizyty było złożenie propozycji nawiązania współpracy miedzy powiatami  
i w przyszłości podpisanie stosownego porozumienia.  

W dniu 16 kwietnia delegacja spotkała się z władzami regionu, a także 
przedstawicielami wielu wiodących instytucji z terenu Ilm-Kreis. Przedstawiciele powiatu 
konińskiego przyjęci zostali w Centrum Technologii i Przedsiębiorczości, w Instytucji 
Edukacyjnej Arnstadt, gdzie przedstawiono gościom z Polski szereg projektów socjalnych. 

W miejscowości Rehestadt obejrzano składowisko odpadów i prowadzono rozmowy 
dotyczące rekultywacji terenów oraz sposobów organizacji selektywnej zbiórki odpadów.  

Ważnym elementem wizyty było spotkanie w firmie LEHMANN& Partner GmbH, 
która przyczyniła się do nawiązania kontaktów z Ilm-Kreis. 

Podczas końcowego spotkania władz obu powiatów poruszano tematy związane  
z gospodarką komunalną oraz złożono oficjalnie projekt porozumienia wraz z zaproszeniem 
do odwiedzenia naszego powiatu w dogodnym terminie. 

Pobyt delegacji zakończyła wizyta w firmie transportowej w Arnstadt . 
 
 VI Międzypowiatowy Przegląd Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych  

Kramsk 2002’ 
W dniu 19 kwietnia Kramsk gościł dziecięce i młodzieżowe zespoły chóralne z całego 

regionu konińskiego. Prezentacje konkursowe, które odbyły się w Kościele pod wezwaniem  
Św. Stanisława, cieszyły się dużym zainteresowaniem zgromadzonej publiczności. 

Nagrodę Starosty Konińskiego otrzymał Chór „La Violetta” z Państwowej Szkoły 
Muzycznej z Koła. 
 
 Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Koninie 

W dniu 20 kwietnia odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 
zorganizowane przez Zarząd Rejonowy PCK w Koninie przy współudziale Starostwa 
Powiatowego. Uczestniczyło w nich 13 sześcioosobowych młodzieżowych drużyn 
ratowniczych z trzech gimnazjów i dziesięciu szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta i 
powiatu. Tegoroczne mistrzostwa zgromadziły największą, jak do tej pory, ilość uczestników. 
W rozgrywanych konkurencjach wzięły także udział drużyny reprezentujące Licea 
Ogólnokształcące z Kleczewa i Sompolna oraz Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych z 
Żychlina. I miejsce zajęła drużyna ratownicza z III Liceum Ogólnokształcącego z Konina 
otrzymując Puchar Starosty Konińskiego . 
II miejsce zajęła młodzież z Zespołu Szkół Górniczo- Energetycznych w Koninie. 
III miejsce uzyskała drużyna ratownicza z Centrum Kształcenia Ustawiczego w Koninie.  
 
 Forum Sekretarzy Gmin / Powiatów Województwa Wielkopolskiego  

w Wągrowcu 
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W dniach 17 i 18 kwietnia, Ośrodek  Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Welspin” w 
Wągrowcu gościł Sekretarzy z całej Wielkopolski. 
Na VII z kolei, a pierwszym w tym roku, Forum Sekretarzy Powiatów Województwa 
Wielkopolskiego omówione zostały trzy bloki tematyczne: 
Nowe rozwiązania informatyczne w kontekście ustaw : o dostępie do informacji publicznej i o 
podpisie elektronicznym – propozycje rozwiązań; 
Projekty zmian ustaw samorządowych, ordynacji wyborczej oraz aktualne problemy 
dotyczące funkcjonowania powiatów; 
Postępowanie administracyjne z uwzględnieniem zmian wprowadzanych najnowszymi 
regulacjami prawnymi. 
Sekretarze uzgodnili, że następne spotkanie odbędzie się w siedzibie WOKiSS  
w Poznaniu , po ostatecznych zmianach w ustawie – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw. 
 
 Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego 

W dniu 18 kwietnia odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów 
Powiatu Konińskiego. 

Zgodnie z programem posiedzenia omówione zostały sprawy dotyczące: organizacji 
III Wielkiego Ruszenia Powiatu, zmiany kompetencji organów nadzorujących spółki wodne, 
zalesienia terenów prywatnych w 2002r.  

Podczas Konwentu ustalono, że III Wielkie Ruszenie Powiatu odbędzie się 2 czerwca 
w Kleczewie. Powołany komitet organizacyjny przedstawił ramowy program imprezy, który 
zakłada, że przebiegać ona będzie w czterech blokach tematycznych: kulturalnym - 
obejmującym prezentację dorobku kulturalnego gmin, sportowym - w ramach którego odbędą 
się zawody o charakterze rekreacyjnym; kulinarnym - gdzie nastąpi prezentacja produkcji 
gastronomicznej kół gospodyń wiejskich i firm gastronomicznych i edukacyjnym - w ramach 
którego przewiduje się dyskusję młodzieży dotyczącą Unii Europejskiej i wejścia Polski do 
Unii  

Zmiana ustawy Prawo Wodne wprowadziła od 1 stycznia br. nadzór samorządu 
powiatowego nad działalnością spółek wodnych w miejsce dotychczasowego nadzoru 
gminnego. W trakcie posiedzenia Konwentu omówiono i wyjaśniono wątpliwości wynikające 
z zaistniałej zmiany.  

Omówione zostały również problemy z wdrożeniem Ustawy o przeznaczeniu gruntów do 
zalesienia z czerwca ubiegłego roku. Mimo olbrzymiego zainteresowania rolników, zbyt 
późne określenie limitów zalesień, oraz duża ilość wątpliwości i niejasności  
w sformułowaniach Ustawy powodują, że w roku bieżącym na terenie powiatu nie będzie 
żadnych nasadzeń. 
 
 I Forum Gospodarcze Miast Partnerskich w Koninie 

20 kwietnia - równolegle z X Targami Przemysłowo-Budowlanymi - w  Koninie 
odbyło się I Forum Gospodarcze Miast Partnerskich.  

Przybyli na nie przedstawiciele 21 firm zagranicznych ze Wschodu i Zachodu Europy 
oraz USA a także przedstawiciele ponad 50 firm z regionu konińskiego. 

Na Forum nie zabrakło także gości specjalnych: wiceministra Macieja Leśnego, który 
wygłosił wykład o pakiecie rządowym "Przedsiębiorczość" oraz prezesa Państwowej Agencji 
Inwestycji Zagranicznych Antoniego Stryczuli z wystąpieniem nt. „Warunki realizacji 
inwestycji proekologicznych z funduszy krajowych i zagranicznych”. 

 W spotkaniu wzięła udział Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska 
 
 Oddział Neurologii na miarę XXI wieku 
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W sobotę, 20 kwietnia odbyło się uroczyste  otwarcie nowocześnie wyposażonego i 
urządzonego oddziału neurologicznego, który zajął 6 i 7 piętro szpitala w budowie. 

Nowy oddział należy do najlepiej wyposażonych oddziałów tego typu w Wielkopolsce 
a nawet Polsce. 

Wśród gości uroczystości znaleźli się ordynatorzy, lekarze konińskiego szpitala, 
parlamentarzyści, oraz specjaliści. W imieniu władz powiatu gratulacje Ordynatorowi 
Oddziału – Henryce Krupczyńskiej - złożyła Starosta Elżbieta Streker – Dembińska. 

 
 Wyścig kolarski „Kalisz – Konin 2002’” 

Z inicjatywy Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w Kaliszu i Konińskiego 
Towarzystwa Cyklistów w Koninie, przy udziale samorządów Kalisza i Kazimierza 
Biskupiego, w dniach 20 - 21 kwietnia rozegrany został XVII Wyścig Kolarski „Kalisz – 
Konin 2002’” Wyścigowi towarzyszyły także dwie inne imprezy kolarskie: Ogólnopolski 
Klasyk Kolarski "Dookoła Wieruszowa” (19 kwietnia ) oraz Wyścigi Kolarskie Młodzieżowe 
w Kazimierzu Biskupim ( 20 kwietnia ). 

Konińskiemu Komitetowi Organizacyjnemu Wyścigu przewodniczyła Starosta 
Koniński Elżbieta Streker – Dembińska.  
Starostwo Powiatowe w Koninie ufundowało Puchar dla zwycięzcy etapu „konińskiego” oraz 
nagrody finansowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategorii Orlików. Nagrody 
otrzymali: Daniel Wieczorek, Tomasz Dudziak oraz Paweł Szaniawski. 
 
 Jubileuszowe - X Targi Przemysłowo – Budowlane w Koninie 

Na odbywających się pod hasłem „Budownictwo ekologiczne”, tegorocznych Targach 
Przemysłowo – Budowlanych w Koninie, zaprezentowały się - na ponad 60 stoiskach – firmy 
branży budowlanej a także ( po raz pierwszy) rzemieślnicy oraz konińska Wyższa Szkoła 
Zawodowa.  

Uroczyste otwarcie imprezy targowej, którego dokonali wspólnie – wicepremier 
Marek Pol, prezydent Konina Kazimierz Pałasz i prezes KIG Wojciech Adamczyk - 
poprzedziła konferencja poświęcona polityce rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw. 
Tematykę konferencji zdominował rządowy projekt „Przedsiębiorczość”.  

Podczas podsumowującej Targi gali, nagrodzono kilkanaście firm.  
Wśród laureatów X Konińskich Targów Przemysłowo – Budowlanych znaleźli się m.in.: 
Artservis, Cech Rzemiosł Różnych, ART. – METAL, FRANSPOL, El-PAK, Radio 66 i 
Telewizja Konin. Starosta Koniński wyróżniła pucharem firmę PPH „Roof Reed” „za powrót 
do korzeni i zastosowanie ekologicznych technologii w budownictwie. 

 
 Szczokino czeka na konińskich przedsiębiorców 

Z inicjatywy Starosty Konińskiego, 22 kwietnia w siedzibie Starostwa odbyło się 
spotkanie przedsiębiorców z terenu powiatu konińskiego z Biurem Consultingowym 
"ALMA" Alicja Naskrętska & Maciej Adamczyk w Kaliszu w sprawie współpracy 
gospodarczej z przedsiębiorcami rosyjskimi w ramach porozumienia między powiatem 
kaliskim a miejscowością Szczokino z rejonu Tuły w Rosji. Celem spotkania była pomoc w 
nawiązaniu współpracy gospodarczej pomiędzy firmami z terenu powiatu konińskiego i 
przedsiębiorcami oraz władzami rosyjskimi. Na spotkanie do Starostwa przybyli 
przedstawiciele 12 firm z naszego powiatu, reprezentujący różne branże (między innymi: 
meblową, obuwniczą, produkcji okien, produkcji odzieży ochronnej, galwanizerii, 
budownictwo).  

Starosta Koniński Elżbieta Streker-Dembińska serdecznie zachęciła przedstawicieli firm z 
terenu powiatu konińskiego do współpracy gospodarczej z przedsiębiorcami i władzami 
rosyjskimi. Przedstawiciel Biura Consultingowego "ALMA" z Kalisza - koordynującego 
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współpracę, przedstawił swoją rolę, polegającą na zbieraniu ofert w Polsce i w Rosji, 
wyszukiwaniu partnerów do współpracy gospodarczej. Przybliżył także ofertę i wymagania 
rynku rosyjskiego oraz możliwości współpracy z przedsiębiorcami zza wschodniej granicy. 
Władze i przedsiębiorcy rosyjscy są zainteresowani szerokim rozwojem współpracy w 
różnych dziedzinach gospodarki: budownictwie, produkcji materiałów budowlanych, 
przemyśle spożywczym, uprawie ziemi (rolnictwo), handlu i usługach.  
 
 ...dla bezpieczeństwa turystów i mieszkańców   

W dniu 24 kwietnia w świetlicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ślesinie odbyło się 
posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty oraz Komisji Prawa i Porządku 
Publicznego Rady Powiatu Konińskiego, które przebiegało pod hasłem „...woda, zieleń  
i żaglówka konińskiego wizytówka....”.  

Celem posiedzenia komisji było dokonanie oceny stopnia przygotowania do sezonu 
letniego na terenie gmin turystycznych. Poświęcone zostało realizacji zadań merytorycznych 
dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska dokonała oceny działań 
podejmowanych przez samorząd powiatowy w zakresie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w okresie trzech ostatnich lat.  

Przedstawiciele służb, inspekcji i straży wskazali natomiast na obszary i kierunki 
zagrożeń, jakie mogą pojawić się w sezonie letnim. W dyskusji podkreślano konieczność 
współdziałania służb, inspekcji i straży w zakresie usuwania przyczyn mogących powodować 
zagrożenie, oraz podejmowania wspólnych kontroli obszarów zagrożonych.  

Podczas spotkania pozytywnie oceniono działalność burmistrza miasta Ślesina. w 
zakresie poprawy stanu czystości i porządku w obrębie jezior. 
 
 Konferencja prasowa Starosty Konińskiego 

„Działania Starostwa Powiatowego w Koninie podejmowane na rzecz rozwoju 
kontaktów zagranicznych” to temat konferencji prasowej Starosty Konińskiego, która odbyła 
się w dniu 26 kwietnia w siedzibie Starostwa.  

Podczas spotkania Starosta Elżbieta Streker – Dembińska wróciła do - znanego już 
mediom - tematu pobytu delegacji z regionu konińskiego w departamencie Lot-et-Garonne we 
Francji ( 11 – 15 marca 2002r.) aby nawiązać do – jednego z wyników tej wizyty- wyjazdu 
szkoleniowego przedstawicieli instytucji oświatowych z powiatów: kolskiego, konińskiego, 
słupeckiego i tureckiego do Akwitanii, planowanego na początek lipca br. 
 Drugim tematem omówionym przez Panią Starostę było spotkanie z przedstawicielami 
Obwodu Szczokino w Rosji nt. możliwości podjęcia współpracy gospodarczej  
z przedsiębiorstwami regionu konińskiego ( Kalisz, 14 kwietnia 2002r.) oraz podjęte przez 
Starostwo następne działania inicjujące tę współpracę. 

Kwietniową konferencję prasową zakończyła relacja Starosty z wizyty w Turyngii. 
 

Abilimpiada 2002’ 
W dniach 26-28 kwietnia, Fundacja Mielnica we współpracy z Towarzystwem Walki  

z Kalectwem, już po raz szósty, zorganizowała  w Koninie Ogólnopolską Olimpiadę 
Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka  „Abilimpiada 2002” .  
Abilimpiada to jedyna tego typu impreza w Polsce, która daje możliwość zaprezentowania 
umiejętności nabywanych przez osoby niepełnosprawne podczas terapii i rehabilitacji. 
Abilimpiada, to także świetna zabawa do wzięcia udziału w której wielu uczestników 
przygotowuje się pilnie  przez cały rok.  
W tym roku do Konina przyjechało 31 drużyn z całej Polski i z Ukrainy.  
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Nie zawiedli także goście z Holandii, Luksemburga, Szwecji i Stanów Zjednoczonych. 
Ponad 140 uczestników brało udział w 15 konkurencjach indywidualnych – m.in.: stolarstwie, 
rzeźbie, krawiectwie, ceramice, makramie, origami, malowaniu na lustrze. Rozstrzygnięto też 
konkurs literacki, który rozegrany został w trzech kategoriach – autobiografia, wiersz i 
„sprawdź się jako reporter.”  
Było także kilka konkurencji drużynowych. 
Po raz pierwszy w historii Abilimpiady, Podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji 
Mielnica z Konina, zwyciężyli w klasyfikacji drużynowej.  
Do niewątpliwych atrakcji tej Abilimpiady zaliczyć należy wystawę fotografii przywiezioną 
przez zaprzyjaźnioną Fundację DUCHA z Torunia – „Fotograficzny obraz rehabilitacji 
naturalnej w Fundacji Ducha” autorstwa Jolanty Żydołowicz oraz występ Teatru Tańca 
DUET. 
Po uroczystym zakończeniu, wręczeniu nagród i pucharów, Hotel Magda zaprosił wszystkich 
na wspólne pożegnalne grillowanie na dziedzińcu szkoły.  
 Zmaganiom sportowców, jak co roku, przyglądały się Starosta Elżbieta Streker – 
Dembińska oraz Członek Zarządu Barbara Szeflińska. 
 
 Powiatowa Konferencja PLD 

Na zaproszenie Zarządu PLD, Starosta Elżbieta Streker - Dembińska wzięła udział  
w Powiatowej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej Partii Ludowo – Demokratycznej  
w Koninie, która odbyła się 29 kwietnia w sali konińskiej OSP. 
 
 Uroczystości w Jabłonce 

W dniu 4 maja, Starosta Koniński udała się do Jabłonki ( gmina Kleczew ) aby wziąć 
udział w gminnych obchodach Dnia Strażaka połączonych z uroczystym otwarciem remizy 
strażackiej.  

Po Mszy Świętej polowej oraz wystąpieniu Prezesa OSP w Jabłonce miało miejsce 
uroczyste wręczenie medali i odznaczeń. Srebrne Odznaki „Zasłużony dla Pożarnictwa” 
wręczyła Starosta Elżbieta Streker – Dembińska . 
 
 Święto Konstytucji 

W Dniu Święta Konstytucji 3 Maja, tradycyjna uroczystość odbyła się w Koninie w 
Ratuszu Miejskim. W okolicznościowych wystąpieniach mówiono o wartościach narodowych 
Konstytucji i jej wpływie na współczesność. 
Uroczystość była okazją dla wręczenia odznaczeń i wyróżnień przedstawicielom społeczności 
lokalnej. 
W godzinach popołudniowych w kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbe odbyła się msza za 
ojczyznę. 
W uroczystościach wzięli udział Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego – Zdzisław 
Łukaszewski, wice Starosta Koniński – Stanisław Bielik oraz Sekretarz Powiatu – Krzysztof 
Musiał. 
 
 „ Strzał w 10” 

Władze powiatu, pracownicy administracji oraz przedstawiciele mediów mogli 
pochwalić się swoimi umiejętnościami strzeleckimi podczas odbywających się 4 maja w 
Potażnikach (gm. Krzymów ) III Międzypowiatowych Zawodach Strzeleckich 
Samorządowców i Dziennikarzy „Strzał w 10”. 
W ogólnej klasyfikacji zespołowo wśród samorządowców zwyciężyła drużyna Goliny 462 
pkt. w składzie: Jerzy Modelski, Mirosław Woźniak, Jerzy Pulcer; na miejscu drugim 
uplasowała się drużyna Cukiernia Preus 420 pkt., na trzecim zaś drużyna Skulska 418 pkt. 
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W klasyfikacji indywidualnej kolejność była następująca: I miejsce Tomasz Neneman., II 
miejsce Mirosław Woźniak., III miejsce Staszak Piotr . 
Również wśród dziennikarzy trwał zacięty pojedynek. I tak w klasyfikacji ogólnej drużynowo 
pierwsze miejsce zajęła drużyna „Media Konin” w składzie: Dorota Szczepańska, Mirosław 
Jurgielewicz, Paweł Hejman. Drugie miejsce zajął „Przegląd Koniński”, a trzecie „Radio 66”. 
W klasyfikacji ogólnej I miejsce zajął Andrzej Żak - Polskie Radio . Na miejscu II 
konkurencję ukończył Paweł Hejman - Głos Wielkopolski., a Mirosław Jurgielewicz z Gazety 
Poznańskiej na miejscu III.  
 
 ...z gratulacjami 

Z okazji otwarcia nowej hali produkcyjnej w Przedsiębiorstwie Meblowym Waldemar 
Nawrocki,  Pani Barbara Szeflińska udała się do gminy Stare Miasto aby -w imieniu Władz 
Powiatu - złożyć gratulacje właścicielowi Firmy. 

Uroczyste otwarcie nowej hali odbyło się w sobotę, 4 maja. 
 

 Powiatowe Forum Rolnicze  
Z dniem l lutego 2002 Wielkopolska Izba Rolnicza przystąpiła do organizacji, we 

wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego, cyklu spotkań w formie otwartej 
dyskusji na temat orientacji rolnictwa, przemian na terenach wiejskich  oraz szans i zagrożeń 
dla wsi wielkopolskiej u progu XXI wieku. 

Powiatowe Forum Rolnicze organizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w 
Koninie odbyło się w dniu 6 maja . Na spotkanie zaproszeni zostali wójtowie i 
burmistrzowie, przewodniczący Rad Gmin, rolnicy oraz kierownictwo organizacji i instytucji 
działających w powiecie konińskim na rzecz i w otoczeniu rolnictwa . 

Forum otworzyła Starosta Koniński Elżbieta Streker-Dembińska , która powitała 
uczestników i zapoczątkowała obrady. 

Zebrani wysłuchali kolejno wystąpień: Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Józefa 
Waligóry, który dokonał prezentacji pracy i dokonań Izby od momentu jej powstania w lutym 
1999r., oraz zapoznał z najbliższymi jej planami i zamierzeniami. Prezes Waligóra dużo 
uwagi w swym wystąpieniu poświęcił sprawie stanowiska Izby w kwestii wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej. W sposób bardzo zdecydowany sprzeciwił się planom objęcia polskiego 
rolnictwa dopłatami na poziomie 25% dopłat unijnych: " Jeśli mamy wejść do Wspólnoty 
Europejskiej, to nasza zgoda będzie tylko wtedy, kiedy będziemy mieli takie same prawa i 
takie same obowiązki, jak inni jej członkowie. Co zaś do roli Izb w tym procesie to nie 
zamierzamy, ani zachęcać, ani zniechęcać, będziemy natomiast rzetelnie informować". 

W następnej kolejności głos zabrał zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu p. Bolesław Maćkowiak, który dokonał szerokiego 
opisu obecnego stanu rolnictwa wielkopolskiego. 

Z powodu ostatniego spadku cen na wiele produktów rolnych, takich jak żywiec 
wieprzowy, zboża i mleko oraz konieczności wejścia z interwencją na te rynki z uwagą 
wysłuchano wystąpienia wicedyrektora ARR OT w Poznaniu p. Andrzeja Stachowiaka. 
Interwencja na tych rynkach będzie ograniczona z powodu zbyt małych środków 
zagwarantowanych w budżecie Państwa na potrzeby ARR. Środki na rok 2002 zaplanowano 
na poziomie 50 % środków roku ubiegłego, które już wtedy były zbyt małe. Prezes Waligóra 
zapowiedział złożenie wniosku w imieniu Krajowej Rady Izb Rolniczych o skierowanie na 
potrzeby ARR środków z rezerwy celowej budżetu Państwa. 

Po oficjalnych wystąpieniach rozpoczęła, się dyskusja. Obrady Forum stały się okazją 
do zapoznania uczestników działaniami podejmowanymi na terenie powiatu m.in. przez 
Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego oraz koniński oddział Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa . 
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 posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

W dniach 6 i 7 maja Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska uczestniczyła w 
posiedzeniu Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 
które odbyło się w Warszawie. 
 Celem spotkania było wyznaczenie współprzewodniczących zespołów problemowych 
Strony Samorządowej Komisji oraz określenie priorytetów Strony na rok 2002. 
 
 
 Budowa A2 

W dniu 10 maja w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem Marszałka 
Województwa, odbyła się konferencja nt. budowy autostrady A2. W trakcie spotkania główny 
wykonawca odcinka Konin - Nowy Tomyśl, firma A2 Ban Development GmbH oraz 
podwykonawcy firmy: STRABAG z Austrii oraz NCC ze Szwecji zaprezentowali zakres i 
terminy robót na trzech odcinkach autostrady. I tak, odcinek I od Wrześni do Konina ma 
zostać wykonany do kwietnia 2003 r.; odcinek II Września – Krzesiny do listopada 2003 r. 
natomiast odcinek III od Nowego Tomyśla do Komornik do listopada 2004 r. Zatem w ciągu 
półtora roku Konin powinien uzyskać autostradowe połączenie z zachodnią granicą kraju. 
Wykonawcy zwrócili się do samorządów lokalnych z prośbą o ścisłą współpracę i pomoc w 
pokonywaniu, pojawiających się w trakcie prac przygotowawczych i robót drogowych, 
trudności. 
 
 aby zapobiec wystąpieniu w powiecie wirusa BSE  

W dniu 10 maja w siedzibie Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej odbyło się robocze 
posiedzenie Zespołu Reagowania Kryzysowego Starosty Konińskiego. 

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Starosty Konińskiego, Prezydenta 
Konina, Komendanta Miejskiego Policji oraz Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej dla 
miasta i powiatu konińskiego. 

W trakcie posiedzenia omówiono zagadnienia wynikające z Powiatowego Planu 
Reagowania Kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożeń weterynaryjnych. 

Dokonano analizy stopnia zagrożenia administrowanego terenu oraz wypracowano 
metodykę przeprowadzania inspekcji w zakresie obrotu zwierzętami rzeźnymi. 

 
 Obchody 1000-lecia Męczeństwa Pięciu Braci Polaków 

10 maja w Kazimierzu Biskupim odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego 
Obchodów Tysiąclecia Męczeństwa Pięciu Braci Polaków. W składzie komitetu znajdują się 
przedstawiciele władz samorządowych Wielkopolski Wschodniej, duchowieństwa, działacze 
kultury, przedstawiciele nauki oraz środków masowej informacji. 
Komitet przyjął program obchodów, który przewiduje m.in.: 

- prowadzenie kampanii informacyjnej i promocyjnej; 
- edycję wydawnictw książkowych, broszur oraz filmu; 
- organizację prelekcji oraz sesji naukowych; 
- otwarcie Romańskiego Szlaku Turystycznego. 

W spotkaniu uczestniczyła Barbara Szeflińska – członek Zarządu Powiatu Konińskiego. 
 
 „Zadania i rola sportu masowego” 

Pod takim hasłem w dniu 17 maja odbyło się w Ślesinie szkolenie dla koordynatorów 
sportu szkolnego. Między innymi omówiono zasady finansowania imprez w 2002 r., a także 
uzgodniono listę dyscyplin sportowych, jakie będą promowane w 2003 r. 
W naradzie uczestniczyła Barbara Szeflińska – członek Zarządu Powiatu. 
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 „SALIX’ 2002” 

 W Wierzbinku tradycyjnie w Dzień Zielonych Świątek ( 19 maja )odbyły się kolejne 
Targi Wierzby i Wikliny „SALIX”.  
W targach uczestniczyło około 89 wystawców . Prezentowano nie tylko wyroby z wikliny  
i słomy, ale również rękodzieło ludowe, rzeźbę , wyroby hafciarskie , wycinanki i wiele 
innych różnorodnych form artystycznych.. 
Oceny targowych prezentacji dokonała Kapituła, ustanowiona przez organizatora Targów UG 
Wierzbinek.  
Puchar i nagrodę Starosty Konińskiego otrzymało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
ROOF REED z Lisewa gmina Skulsk. 
Piękna słoneczna pogoda sprawiła, iż na targi przybyło wielu zwiedzających nawet z bardzo 
odległych miejscowości.  
Wspaniała idea Targów w których kultywuje się w dużym stopniu ludową twórczość 
artystyczną i rękodzieło ludowe warta jest kontynuacji również w latach następnych. Coraz 
większe zainteresowanie odwiedzających Targi świadczy o tym, że należy tę tradycję 
podtrzymać. 
 
 Wizyta Wojewody Wielkopolskiego 

W dniu 20 maja w Koninie i Powiecie Konińskim gościł Wojewoda Wielkopolski 
Andrzej Nowakowski. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta Konina spotkał się z Zarządami 
Miasta oraz Powiatu Konińskiego. Tematem spotkania była realizacja zadań rządowych 
zleconych samorządom, a w tym finansowanie działalności DPS w Ślesinie oraz w Koninie. 
 
 Otwarcie szlaku Romańskiego 

Otwarcie szlaku nastąpiło 25 maja. Szlak łączy miejsca związane z pobytem i 
męczeństwem Pięciu Braci w Kazimierzu Biskupim oraz okolicach. Zaprezentowano film o 
zabytkach kultury romańskiej znajdujących się na trasie szlaku. W ramach imprez 
towarzyszących na stadionie w Kazimierzu Biskupim odbył się pokaz walk rycerskich.  
W imprezie uczestniczyła Barbara Szeflińska – członek Zarządu Powiatu. 
 
 Przegląd zespołów ludowych 

XIX Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Ludowych odbył się 26 maja w 
Wierzbinku. Nagrodę Starosty Konińskiego zdobył zespół z Gminy Kramsk. W imieniu 
Starosty nagrodę wręczyła Barbara Szeflińska – członek Zarządu Powiatu. 
 
 Konkurs „Bezpieczna Zagroda....” 

W dniu 27 maja w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyło się podsumowanie 
konkursu „Bezpieczna Zagroda Wiejska 2002”. Organizatorami konkursu byli: Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Powiatowy 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 
Komisja konkursowa zlustrowała 15 gospodarstw zgłoszonych do konkursu. W rezultacie 
przyznano dwa pierwsze miejsca dla: 

- Tadeusza Rybarczyka z Lisewa, gm. Skulsk, oraz 
- Bogdana Sieczki z Kawnic, gm. Golina. 

Trzecią nagrodę zdobyło gospodarstwo 
- Karola Jakubowicza z Goździkowa, gm. Rzgów. 

Nagrody wręczyli wice Starosta Koniński Stanisław Bielik oraz Dyrektor KRUS Zbigniew 
Subda. 
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 III edycja Wielkiego Ruszenia Powiatu’ 2 czerwca Kleczew 
 
 pozwolenie na budowę WCL zostało wydane  

4 czerwca w konińskim starostwie miało miejsce uroczyste spotkanie, podczas 
którego Starosta Elżbieta Streker - Dembińska wręczyła prezesowi spółki WCL S.A. 
Tomaszowi Kowalewskiemu decyzję wydającą pozwolenie na budowę Wielkopolskiego 
Centrum Logistycznego w miejscowości Modła Królewska, gm. Stare Miasto.  

Na wniosek inwestora (WCL S.A.) z dnia 19 kwietnia br., po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego Starostwo Powiatowe w Koninie wydało pozwolenie na 
budowę obejmującą budynek biurowo - usługowy Centralnego Terminala Celnego wraz z 
uzbrojeniem terenu i układem komunikacyjnym.  

Centralny Terminal Celny, który zgodnie z założeniami, rozpocznie pracę na 
przełomie 2002/2003 roku. Organizatorzy - spółka WCL S.A., składająca się z pięciu 
konińskich firm - będą w tym czasie, przygotowywać niezbędną infrastrukturę drogową pod 
potrzeby przyszłych indywidualnych inwestorów. Do realizacji programu WCL przystąpiły 
samorządy: Konina i Starego Miasta, które wykupiły teren pod budowę Terminalu.  

Oferta WCL skierowana jest do firm logistycznych i dystrybucyjnych oraz platform 
zaopatrzenia sieci handlowych na terenie całego kraju. 
 
 Maria Walczyńska i Henryk Janasek dyrektorami na najbliższe pięć lat 

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 6 czerwca dokonano 
uroczystego wręczenia aktu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie pani Marii Magdalenie Walczyńskiej oraz stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie panu Henrykowi Janaskowi. 
Dyrektorzy zostali wyłonieni w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego. Na 
mocy uchwał Zarządu Powiatu Konińskiego powierzone stanowiska dyrektora sprawować 
będą przez okres najbliższych 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2007 r.  

 
 przedstawiciele samorządu u Prezydenta RP 

Na zaproszenie Prezydenta RP, Starosta Elżbieta Streker - Dembińska wzięła udział w 
spotkaniu z przedstawicielami samorządu terytorialnego., które odbyło się 7 czerwca w 
Ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. 
 
 wyścig kolarski Holenderskiego Czerwonego Krzyża zakończony 

8 czerwca w siedzibie konińskiego PCK, Starosta Elżbieta Streker- Dembińska 
spotkała się z uczestnikami wyścigu kolarskiego Holenderskiego Czerwonego Krzyża. 
 
 Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu rozstrzygnięta 

Z inicjatywy Zarządu Rejonowego PCK w Koninie przy współpracy konińskiego 
starostwa, już po raz kolejny ( 8 czerwca ) odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o 
Zdrowiu. 

Do eliminacji szkolnych przystąpiło 9 szkół gimnazjalnych z terenu miasta i powiatu 
konińskiego. Do finału zakwalifikowała się młodzież z siedmiu gimnazjów ; w tym z trzech 
szkół zlokalizowanych na terenie miasta i czterech z gmin naszego powiatu. 
Zadaniem finalistów było rozwiązanie testu składającego się z pięćdziesięciu pytań z zakresu 
wiedzy o AIDS, chorób cywilizacyjnych , higieny osobistej, pierwszej pomocy oraz wiedzy o 
PCK. 
Czołowe miejsca zajęły uczennice z terenu powiatu konińskiego tj. Patrycja Ziemblicka z 
gimnazjum w Kazimierzu Biskupim, która uplasowała się na I miejscu oraz Magdalena 
Iwińska z Kramska, która zajęła II miejsce. 
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III miejsce zajęła uczennica Halszka Nowicka z VI gimnazjum w Koninie. 
Wszyscy uczestnicy finału Olimpia dy Wiedzy o Zdrowiu, otrzymali upominki książkowe. 
 
 „Sport na wesoło” 

Od roku 1991, gmina Rychwał organizuje na swoim terenie, Integracyjny Turniej 
Sprawnościowy  "Sport na Wesoło". Rozwijanie kontaktów koleżeńskich między młodzieżą 
różnych ośrodków specjalnych, kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, 
propagowanie aktywnego, zdrowego stylu spędzania wolnego czasu oraz wymiana 
doświadczeń, to główne cele imprezy.  

W tegorocznej, jedenastej edycji Turnieju wzięło udział 40 osób z pięciu ośrodków 
specjalnych: Rychwała, Konina, Stemplewa, Koła i Turku. Uczestnicy, poza zdrową 
rywalizacją wykazali przede wszystkim chęć dobrej zabawy. W „sporcie na wesoło” nie ma 
bowiem osób przegranych.  

Turniejowym zmaganiom przyglądali się licznie przybyli goście, m.in.  Starosta 
Koniński Elżbieta Streker – Dembińska, Burmistrz Rychwała Jan Bartczak, Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Rychwał Roman Drewniacki, Dyrektor SOSW w Stemplewie Andrzej 
Zielonka. 
 
 z gratulacjami u Strażaków 

8 czerwca, Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska udała się do OSP w 
Gosławicach na uroczystości związane z Dniem Strażaka oraz 90-leciem Cukrowni 
"Gosławice" S.A. 
W tym samym dniu Pani Starosta  złożyła także wizytę Strażakom z OSP ze Rzgowa, aby 
złożyć gratulacje z okazji wręczenia Jednostce sztandaru. 
  
  „Lepiej w Rodzinie” 

„Lepiej w Rodzinie” to hasło, które przyświecało tegorocznym obchodom III 
Powiatowych Dni Rodziny, zorganizowanych przez katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana”, Komisję ds. Rodziny Rady Powiatu Konińskiego, Powiatowe Centrum Pomocy 
w Rodzinie w Koninie oraz Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.  

Program spotkania obejmował trzy części: mszę św., seminarium oraz festyn rodzinny 
połączony z zabawą ludową. 

W imprezie wzięło udział siedem gmin z naszego powiatu: Krzymów, Rychwał, Stare 
Miasto, Kramsk, Ślesin, Wilczyn i Wierzbinek.  

Jak co roku, na Powiatowe Dni Rodziny przybyli do Lichenia przedstawiciele 
konińskiego samorządu w osobach Starosty Elżbiety Streker – Dembińskiej i 
Przewodniczącego Rady Powiatu Zdzisława Łukaszewskiego. 
 
 „Unia w oczach młodego pokolenia” 

Na zaproszenie Starosty Elżbiety Streker – Dembińskiej, w dniu 12 czerwca przybyli 
do siedziby konińskiego starostwa redaktorzy gazetek szkolnych oraz ich opiekunowie ze 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu konińskiego, 
aby wziąć udział w konferencji nt. "Unia Europejska w oczach młodego pokolenia".  
Konferencji przysłuchiwali się także redaktorzy lokalnych mediów.  

Spotkanie rozpoczęło się konkursami dla młodych redaktorów, które wymagały 
zarówno wiedzy o strukturach unijnych, jak i zdolności językowych. Zwycięzcy zabaw i 
konkursów nagrodzeni zostali upominkami. 
 Po konkursowych zmaganiach, uczestnicy konferencji z dużym zainteresowaniem 
wysłuchali informacji Starosty Elżbiety Streker – Dembińskiej o działaniach konińskiego 
samorządu na rzecz przygotowania naszego powiatu do wstąpienia do Unii. Chętnie też wzięli 
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udział w dyskusji, podczas której skierowali do władz powiatu wiele konkretnych pytań. . 
Najczęściej nawiązywały one do możliwości ograniczenia bezrobocia w Polsce a także 
podjęcia nauki i pracy w państwach unijnych. Wątpliwości uczniów budziły także książkowe 
definicje korzyści i  zagrożeń , jakie wiążą się z przystąpieniem naszego kraju do UE.  
Poza Panią Starostą, na pytania młodych redaktorów odpowiadali wice Starosta Koniński 
Stanisław Bielik, Barbara Szeflińska członek Zarządu Powiatu oraz gość specjalny, kierownik 
Stowarzyszenia „Wielkopolska Obywatelska” Jolanata Fabisiak.  

Wszyscy redaktorzy zapewnili, że sprawozdanie z tej szczególnej konferencji 
prasowej pojawi się w najbliższym wydaniu ich szkolnych gazetek.  
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7. Zapraszamy na: 
 
  Imprezy kulturalne: 

4-7 lipca w Kazimierzu Biskupim  
 Dni Lotnictwa  

 
6 lipca w Kleczewie 
 Festyn letni połączony z występami zespołów muzycznych młodzieżowych i 

folklorystycznych; 
 
6-7 lipca w Ślesinie 
 „Dni Ślesina”;  

 
7 lipca w Kramsku : 
 XI Międzypowiatowy Przegląd Wiejskich Zespołów Wokalno – Instrumentalnych, 
 IX Konkurs Tradycje Wsi Polskiej w Twórczości Plastycznej; 

 
13 lipca w Sompolnie 
 Piknik sołtysów 

 
15 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Skulsku 
 VI Nadgoplański Festiwal Muzyczny 

 
 
 Imprezy sportowe: 

2 lipca w Wilczynie  
 Międzypowiatowy Turniej Piłki Plażowej; 

 
15 lipca w Kleczewie 
 Międzypowiatowy Turniej Piłki Plażowej; 

 
28 lipiec w Trębach Starych ( gmina Kleczew ) 
 Szanty nad Jeziorem Budzisławskim oraz II Turniej Piłki Plażowej Mężczyzn -  

 
 


