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Szanowni Państwo! 
 
Mija pierwsza kadencja Rady i Zarządu Powiatu Konińskiego. 
Raport, jaki Państwu przedstawiamy jest skromną próbą zebrania najważniejszych informacji 
i danych z ostatnich czterech lat. Prezentujemy w nim działalność organów Powiatu oraz jego 
jednostek organizacyjnych, realizację zadań dotyczących planowania strategicznego, 
kreowania warunków rozwoju, tworzenia prawa miejscowego i działań z zakresu 
administracji publicznej.  
Zadania powiatu zostały precyzyjnie określone, natomiast problemem było ich finansowanie. 
Przy skromnych możliwościach, ustawicznie stawaliśmy przed wyborem, które zadania są 
pilniejsze do realizacji. Staraliśmy się pozyskiwać środki z innych źródeł. Od początku 
pomnażaliśmy je poprzez angażowanie się w projekty współfinansowane przez różne 
fundusze. Korzystaliśmy ze środków Banku Światowego, Wojewódzkiego i Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Pracy, Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, Urzędu Marszałkowskiego, 
rezerw celowych. 15 września złożyliśmy wniosek na budowę dróg ze środków programu 
SAPARD. Zadania powiatu realizowane przez organizacje pozarządowe wspierane były 
środkami Komisji Europejskiej, Phare, Fundacji im. S. Batorego, Amerykańskiej Fundacji 
Rozwoju Lokalnego i wielu innych. Pomagali nam również sponsorzy, wspierający 
inicjatywy i imprezy powiatu. 
Ze zrozumiałych względów raport jest zaledwie wskazaniem ważniejszych etapów 
działalności powiatu, a szczegółowe informacje można czerpać z corocznych informacji i 
sprawozdań, publikacji w Biuletynie Informacyjnym oraz obszernej prezentacji na stronie 
internetowej www.powiat.konin.pl.  
Staraliśmy się pracować skutecznie, przy ogromnym zaangażowaniu radnych i pracowników 
samorządowych, wsparciu instytucji, organizacji i firm.  
 
W raporcie nie dokonujemy jednak ocen. Pozostawiamy je mieszkańcom powiatu, którzy 
zrobią to najlepiej. 
 
 
                                                                    Elżbieta Streker – Dembińska 
                                                                               Starosta Koniński 
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Wstęp 

 
Reforma administracyjna wprowadzona 1 stycznia 1999 roku objęła terenową 

administrację publiczną szczebla ponadgminnego, pozostawiając bez zmian kompetencje 
podstawowych jednostek samorządu terytorialnego – gmin.  

Powstały powiaty, jako druga obok gminy jednostka samorządu terytorialnego 
umiejscowiona na poziomie lokalnym, świadcząca wyspecjalizowane usługi na rzecz 
społeczności lokalnych. Reforma wyznaczyła również w nowy sposób obszar działań 
publicznych, między innymi poprzez zespolenie na poziomie powiatu i województwa 
większości dotychczasowych administracji specjalnych.  

Powiat koniński, o powierzchni 1.578,7 km2 , stanowiący 5,3% obszaru 
województwa wielkopolskiego, powstał z części byłego województwa konińskiego. W skład 
powiatu weszło 14 gmin, w tym 5 gmin miejsko – wiejskich: Golina, Kleczew, Rychwał, 
Sompolno, Ślesin i 9 wiejskich: Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, 
Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek, Wilczyn. Na terenie tym zamieszkuje obecnie 121.829 
osób, co stanowi 3,6% ludności Wielkopolski. Ilość mieszkańców powiatu począwszy od jego 
utworzenia wzrosła o 1,5 %.  

Po wyborach w 1998 roku rozpoczęliśmy nowy rozdział historii samorządności w 
Polsce. Okres do końca roku 1998 poświęcony był przede wszystkim ukonstytuowaniu władz 
powiatu i przygotowaniu warunków do rozpoczęcia działalności z dniem 1 stycznia 1999 r.  

W pierwszych dniach funkcjonowania urzędu najpilniejszym zadaniem powiatu 
konińskiego było rozstrzyganie o organizacji jego organów, a także przygotowanie 
podstawowych dokumentów – statutu i regulaminu organizacyjnego. Wiele problemów 
sprawiała mnogość nowych przepisów prawnych, która nawet dla osób związanych 
dotychczas z administracją samorządową stanowiła poważny problem. Brakowało przepisów 
wykonawczych, co utrudniało organizację pracy. Reformę przeprowadzano na „żywym 
organizmie” Jednocześnie musieliśmy zapewnić obsługę mieszkańców, dla których początek 
stycznia 1999 roku nie był początkiem świata, i którzy chcieli załatwić sprawy w urzędzie.  

Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku określiła katalog 
zadań powiatu, zaliczając do nich sprawy z zakresu: 

 
edukacji publicznej, • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

promocji i ochrony zdrowia, 
pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych, 
transportu zbiorowego i dróg publicznych, 
kultury i ochrony dóbr kultury, 
kultury fizycznej i turystyki, 
geodezji, katastru i gospodarki nieruchomościami, 
administracji architektoniczno – budowlanej, 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
rolnictwa i leśnictwa, 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 
przeciwdziałania bezrobociu i inne. 

 
Zadania i kompetencje powiatu objęły: 
 

zadania własne samorządu, głównie o charakterze świadczącym  
zadania z zakresu administracji rządowej - w całym państwie wykonywane według 
identycznych reguł, standardów i w sformalizowanym trybie, którego prawidłowość 
kontroluje państwo. 
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I. Organy powiatu. 

 
Zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym organami powiatu są: rada powiatu i 

zarząd powiatu.  
Ich organizację oraz tryb pracy określa statut powiatu. Pierwszy Statut Powiatu 

Konińskiego został uchwalony przez Radę Powiatu  28 stycznia 1999 roku. Kolejne zmiany w 
Ustawie o samorządzie powiatowym oraz dążenie do doskonalenia organizacji doprowadziły 
do zmiany Statutu, który w obecnym kształcie obowiązuje od 31 sierpnia 2001 roku. 

 
1. Rada Powiatu Konińskiego. 

 
Rada Powiatu rozpoczęła pracę w dniu 5 listopada 1998 roku, kiedy to odbyła się I 

Sesja Rady Powiatu Konińskiego. Zarząd Powiatu  został powołany Uchwałą II Sesji Rady 
Powiatu w dniu 14 listopada 1998 roku. 

Radę Powiatu Konińskiego w mijającej kadencji tworzyło 45 radnych wybranych  
z terenu wszystkich gmin należących do powiatu. 
W całym omawianym okresie pracą Rady kierował: Zdzisław Łukaszewski – Przewodniczący 
Rady Powiatu Konińskiego, a funkcje Wiceprzewodniczących pełnili – Zenon Paszek i 
Zbigniew Słodkiewicz. 

Rada Powiatu w okresie od 1.01.1999 r. do 30.06.2002 r. obradowała na 36 sesjach, 
podczas których podjęto łącznie 196 uchwał. 

Pracę Rady wspierała działalność 12 stałych i 2 doraźnych komisji, które w tym okresie 
odbyły na 357 posiedzeń. Komisje wydały łącznie 320 opinii w sprawach będących 
przedmiotem obrad sesji oraz zgłosiły 97 wniosków. 

Przedmiotem obrad Rady Powiatu były tematy związane z realizacją ustawowych zadań 
powiatu, w tym miedzy innymi: 

- uchwalanie budżetu powiatu i ocena jego realizacji, 
- uchwalanie planów i programów działania , w tym również strategii dla powiatu oraz 

ocena ich realizacji, 
- określanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania Starostwa Powiatowego, 
- ustanowienie herbu i flagi powiatu oraz odznaczenia za zasługi dla powiatu, 
- zasady dysponowania mieniem powiatu, 
- podejmowanie i realizacja inwestycji powiatowych, 
- działalność instytucji i osób realizujących zadania powiatu w zakresie pomocy 

społecznej, przeciwdziałania bezrobociu, bezpieczeństwa publicznego, ochrony 
zdrowia i życia mieszkańców powiatu, edukacji ponadgimnazjalnej itp. 

Istotnym elementem pracy Rady była coroczna ocena realizacji budżetu połączona  
z udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Rada na sesjach podejmowała również tematy mające istotne znaczenie dla gospodarki 
powiatu i jego mieszkańców. Przykładami mogą tu być: 

- opinia Rady dotycząca połączenia powiatów grodzkiego i ziemskiego, 
- ocena planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, co 

zaowocowało zmianą niektórych jego zapisów, na korzystniejsze dla powiatu, 
- wystąpienie do władz samorządowych województwa z wnioskami o zmiany  

w zasadach dysponowania środkami Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 
- wypracowanie stanowiska wobec trudnej sytuacji ekonomicznej społeczności wsi  

i małych miasteczek Powiatu Konińskiego, 
- wypracowanie stanowisk w sprawach istotnych dla rolnictwa. 

Zadania kontrolne Rady realizowała Komisja Rewizyjna , która przeprowadziła 21 kontroli. 
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2. Zarząd Powiatu Konińskiego. 
 

Zarząd Powiatu Konińskiego wybrany w listopadzie 1998 roku Uchwałą II Sesji Rady 
Powiatu konińskiego w całym omawianym okresie pracował w niezmienionym składzie : 

- Elżbieta Streker – Dembińska – Przewodnicząca Zarządu Powiatu, Starosta, 
- Stanisław Bielik – Wicestarosta, 
- Sławomir Chmieliński, 
- Jan Ignaszak, 
- Halina Lenartowicz, 
- Barbara Szeflińska  - etatowy członek Zarządu. 
W okresie od 1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 2002 r. Zarząd odbył 97 posiedzeń  

i podjął 134 uchwały.  
Zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu 

realizował zadania w niej określone poprzez: 
- przygotowania projektów uchwał Rady Powiatu, 
- wykonywania Uchwał Rady Powiatu, 
- gospodarowanie mieniem powiatu, 
- realizowanie zadań powiatu określonych przepisami prawa, 
- wykonanie budżetu powiatu. 
 
Rada Powiatu, corocznie oceniała wykonywanie zadań przez Zarząd. Wyrazem tej 

oceny było udzielenie absolutorium Zarządowi w kolejnych latach funkcjonowania powiatu. 
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II. Działania na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego 

powiatu. 
 

Organy Powiatu, inicjowały przedsięwzięcia na rzecz rozwoju społeczno – 
gospodarczego powiatu. Jeszcze jednak przed podjęciem prac nad strategią i w trakcie jej 
tworzenia systematycznie rozpoznawano podstawowe problemy życia mieszkańców oraz 
gospodarki powiatu podejmując, w ramach posiadanych kompetencji, działania w celu ich 
rozwiązania. Bardzo istotnym elementem działalności powiatu było dążenie do integracji 
powiatu i zapewnienie sobie sojuszników do realizacji przyjętych zadań.  

Znalazło to swój wyraz w organizowanych konferencjach, seminariach i naradach, 
które miały zapewnić dobre rozpoznanie problemów powiatu oraz znalezienie trafnych 
rozwiązań, jak również w organizacji różnego rodzaju imprez integracyjno – promocyjnych. 

W omawianym okresie zorganizowano około 25 konferencji, seminariów, narad itp. 
Największe ich nasilenie przypadło na lata 2000 – 2001, czyli okres budowy strategii powiatu 
i programów branżowych. ( załącznik nr 1 ) 
 
Strategia rozwoju i promocji powiatu konińskiego oraz programy branżowe. 
 

Okres mijającej kadencji organów powiatu był przede wszystkim poszukiwaniem 
najlepszych sposobów realizacji zadań powiatu. Efektem tych działań było wypracowanie i 
wdrożenie Strategii rozwoju i promocji powiatu konińskiego wraz z programami 
branżowymi. 

Strategia rozwoju i promocji powiatu konińskiego została uchwalona przez Radę 
Powiatu w grudniu 2000 roku. Określone zostały w niej cele i zadania powiatu w 
perspektywie do 2015 roku. Jej rozwinięciem i uszczegółowieniem na okres do 2006 roku są 
strategiczne programy branżowe uchwalone przez Radę Powiatu na przestrzeni 2001 r.  
Treść uchwalonych przez Radę Powiatu dokumentów strategicznych charakteryzują zawarte  
w nich cele strategiczne. 

 
Strategia rozwoju i promocji powiatu konińskiego  
 

     Powstawała przy aktywnym współudziale zainteresowanych: mieszkańców powiatu, 
organizacji pozarządowych, instytucji i firm. Jej opracowanie poprzedzono szczegółową 
diagnozą, na podstawie której można było ustalić priorytety działań.  

           Określona została Misja Powiatu: 
 

„Zapewnienie kompleksowego i zrównoważonego rozwoju i przez to stworzenie 
mieszkańcom warunków do życia  w dostatku i możliwości rozwoju intelektualnego i 
duchowego.” 

 
       Cele strategiczne : 
 

1. Zapewnienie mieszkańcom powiatu godnego i dostatniego życia. 
2. Restrukturyzacja gospodarki powiatu, aby uczynić ją zdolną do rozwoju. 
3. Zachowanie walorów środowiska naturalnego. 

 
          Strategia ma charakter otwarty, podlega monitorowaniu i w miarę potrzeb oraz 
formułowania nowych celów i zadań może być korygowana. 
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Strategiczny program w zakresie pomocy społecznej. 

 
Programy szczegółowe: 
 

Lokalny system pomocy dziecku i rodzinie w powiecie konińskim. • 

• 

• 

Cel strategiczny: Tworzenie optymalnych warunków dla rodziny w wypełnianiu jej 
funkcji opiekuńczej i wychowawczej oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i 
młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej. 

Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej. 
Cel strategiczny: Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków umożli-wiających 
maksymalne wykorzystanie potencjalnych zdolności i możliwości dla osiągnięcia jak 
największej życiowej samodzielności i aktywności. 

Lokalne partnerstwo. 
Cel strategiczny: Współdziałanie  samorządu i organizacji pozarządowych  
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez stworzenie warunków dla 
aktywności obywateli i możliwości pełniejszego zaspokojenia ich potrzeb. 
 

Powiatowa strategia przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy. 
 
Filary: 
 

Rynek pracy. • 

• 

• 

Cel strategiczny: Ograniczenie liczby bezrobotnych. 
Przedsiębiorczość. 
Cel strategiczny: Podniesienie konkurencyjności sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

Instytucjonalna obsługa rynku pracy. 
Cel strategiczny: Podniesienie jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd 
Pracy. 

 
Program promocji zdrowia powiatu konińskiego. 
 

Cel strategiczny: Poprawa zdrowotności, jakości i długości życia mieszkańców. 
 

Strategia przeciwdziałania uzależnieniom w powiecie konińskim. 
 

Cel strategiczny: Zmniejszenie popytu i podaży na substancje psychoaktywne 
wśród mieszkańców powiatu konińskiego. 

 
Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Powiecie Konińskim. 
 

Cele strategiczne:  
 
1. Wzrost opłacalności produkcji rolniczej, 
2. Stworzenie warunków do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, 
3. poprawa jakości życia mieszkańców wsi. 
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Strategiczny program rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu konińskiego. 
 

Cel strategiczny: Uzyskanie efektywnego bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska 
systemu dróg w powiecie. 
Cele operacyjne:  
 doprowadzenie dróg i obiektów  mostowych do standardu europejskiego, 
 poprawa bezpieczeństwa ruchu. 

 
Zintegrowany program promocji powiatu konińskiego. 
 

Cel strategiczny: Osiągnięcie wizerunku dobrze zarządzanego powiatu konińskiego, 
otwartego na współpracę, atrakcyjnego dla inwestorów oraz zachęcającego miejsca 
wypoczynku i aktywnej rekreacji. 
 

Strategia ochrony środowiska w powiecie konińskim. 
 

Cel strategiczny: Zachowanie walorów środowiska naturalnego na terenie powiatu. 
Program szczegółowy: 
Program selektywnej zbiórki odpadów w Powiecie Konińskim. 
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III. Realizacja zadań powiatu w latach 1999 – 2002. 

 
Realizację zadań powiatu wyznaczonych przepisami prawa oraz decyzjami organów 

powiatu, a także wynikających ze strategii powiatu i strategicznych programów branżowych, 
charakteryzują podejmowane działania i uzyskane efekty, które są prezentowane w układzie 
wynikającym z ustawy o samorządzie powiatowym: 
 

1. Edukacja publiczna 
 

Zadania obejmowały dwa główne kierunki działania – zapewnienie  prawidłowego 
działania placówek oświatowych oraz wdrażanie reformy w szkołach dla których organem 
prowadzącym jest powiat.  
Do ważniejszych spraw realizowanych w zakresie edukacji publicznej należały: 

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.  

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Poszerzenie oferty edukacyjnej o kształcenie dorosłych w ramach powiatowych placówek 
publicznych oraz ustalenie zasad współpracy Centrum Szkoleniowym WIEDZA w 
Koninie w zakresie doskonalenia dorosłych w ramach Studium Zawodowego – placówki 
w Ślesinie i Wilczynie 
Powierzenie gminie Kramsk zadania prowadzenia Zespołu Licealnego 
Przekształcenie placówek oświatowych zgodnie z wymaganiami reformy -powołanie 
gimnazjum specjalnego i specjalnej szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Rychwale 
Utworzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie Konina i objęcie 
poradnictwem dzieci z południowej części powiatu, 
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań oświatowych (np. 
Szkoła Twórczej Integracji w Milinie) 
Prowadzenie inwestycji, remontów i modernizacji, w tym:  
- wznowienie i zrealizowanie inwestycji w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w 

Żychlinie ( pozyskanie środków z UKFiS), 
- modernizacja ogrzewania i remonty bieżące w Liceum Ogólnokształcącym w 

Sompolnie, Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w ŻychlinieOśrodku Szkolno-
Wychowawczym w Rychwale, Liceum Ogónokształcącym w Kleczewie, 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 
- przeprowadzanie 5 postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i 

placówek, 
- wdrożenie kolejnych etapów Karty Nauczyciela  
- przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela 

mianowanego ( powołanie komisji, wydanie aktów nadania) 
- przyznanie stypendiów uczniom oraz nagród dla wyróżniających się nauczycieli  
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. 
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2. Promocja i ochrona zdrowia. 

 
Zadania w tym obszarze kompetencji powiatu obejmują przede wszystkim 

inspirowanie i koordynowanie działań promujących zdrowie, monitorowanie systemu usług 
medycznych oraz podejmowanie interwencji  w sytuacjach nieprawidłowego funkcjonowania 
systemu usług medycznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że duża część zadań jest 
realizowana przy szerokiej współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi 
zajmującymi się problematyką ochrony zdrowia i uzależnień. 

W omawianym okresie zrealizowano następujące ważniejsze przedsięwzięcia: 
Zdiagnozowanie środowiska dzieci i młodzieży powiatu w zakresie uzależnień od 
nikotyny, alkoholu i narkotyków w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone na 
populacji 1.500 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. 
Ankietę przeprowadziło Stowarzyszenie „Razem”. Wyniki ankiety w postaci mapek 
zagrożeń zostały przekazane samorządom gminnym w celu podjęcia stosownych działań 
prewencyjnych. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Opracowanie przy współudziale partnerskich instytucji i organizacji pozarządowych 
„Strategii przeciwdziałania uzależnieniom w powiecie konińskim” oraz „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, 
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. 
Uczestnictwo w organizacji i współfinansowanie imprez podnoszących wiedzę i 
świadomość zagrożeń związanych z uzależnieniami, 
Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń uzależnieniami oraz pedagogizacja 
rodziców w zakresie zagrożeń uzależnieniami prowadzona systematycznie  w szkołach 
średnich oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach w trakcie wywiadówek. 

 
3. Pomoc społeczna, polityka prorodzinna i wspieranie osób niepełnosprawnych. 

 
Główne przedsięwzięcia realizowane w tym zakresie koncentrowały się w minionej 

kadencji na pomocy rodzinom, dzieciom i młodzieży z rodzin kryzysowych i pozbawionym 
opieki rodzicielskiej oraz osobom niepełnosprawnym. Zadania realizowane były przy 
szerokiej współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, które uczestniczyły w 
tworzeniu programów strategicznych powiatu dotyczących pomocy społecznej i ich realizacji. 

Ważniejsze efekty uzyskane  w mijającej kadencji: 
Opracowanie i podjecie realizacji „Strategicznego programu pomocy społecznej dla 
powiatu konińskiego” 

• 

• 

• 

Zorganizowanie 3 konferencji w celu wypracowania zapisów strategii wspólnie ze 
wszystkimi zainteresowanymi oraz określenie zasad współpracy przy jej realizacji, 
Powstanie 12 placówek wsparcia dziennego dla dzieci typu ogniska i świetlice, które 
obejmują pomocą i wsparciem około 550 dzieci. 
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Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 100 osób w Ślesinie. • 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

Utworzenie 2 jednostek pogotowia rodzinnego na 8 miejsc w Brzeźniaku (gm. Golina) 
oraz w Ślesinie, które pozwalają natychmiast reagować na sytuacje zagrażające zdrowiu i 
życiu dziecka stworzone w domu rodzinnym. 
Uruchomienie programu „Starszy Brat” – Starsza Siostra”. 
Powstanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który zasięgiem 
swoim obejmuje również powiat turecki. Zespół do tej pory wydał 1.580 orzeczeń dla 
mieszkańców powiatu. 
Utworzenie 2 ośrodków wsparcia dla niepełnosprawnych – Środowiskowe Domy 
Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym z 50 miejscami: w Koninie 
prowadzony przez Fundację Mielnica, w Głębockiem prowadzony przez Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych „Radość”. 
Utworzenie w Wilczogórze placówki rodzinnej dla 4 dzieci. 
Stworzenie 95 nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 
Prowadzenie 4 Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 125 uczestników w Sadlnie, 
Wilczynie, Mielnicy i Paprotni. 
Poradnictwo dla obywateli poprzez współpracę z Biurem Porad Obywatelskich. Czynione 
są starania, aby do końca 2002 roku powstało 7 Punktów Porad Obywatelskich w gminach 
powiatu konińskiego. 
Uczestnictwo w organizacji i finansowaniu imprez takich jak: Powiatowe Dni Rodziny, 
Abilimpiada, Rodzinny Turniej Kulturalno – Rekreacyjny, 
wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

 
W latach 1999 – 2002 ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało m. innymi: 
 

• 497 dzieci w rodzinach zastępczych, 
• 1.105 osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych, 
• około 950 osób niepełnosprawnych w ramach dofinansowania sprzętu 

ortopedycznego i pomocniczego, 
• 47 osób w ramach akcji likwidowania barier architektonicznych i w 

komunikowaniu się. 
 

Organizacje z którymi powiat stale współpracuje przy realizacji zadań z zakresu 
pomocy społecznej to: Konińskie Towarzystwo Trzeźwości, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
Fundacja Mielnica, Stowarzyszenie Wielkopolska Obywatelska , Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych „Radość”, Stowarzyszenie „Razem”, Katolickie Stowarzyszenie  „Civitas 
Christiana”, Zgromadzenie Zakonne Sióstr Wspólnej Pracy w Sompolnie, Towarzystwo 
Walki z Kalectwem, Koniński Klub Amazonek, Towarzystwo Samorządowe, Zarząd 
Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Polski Czerwony Krzyż.  
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4. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy. 

 
Zadania w tym zakresie bezpośrednio realizuje Powiatowy Urząd Pracy w ramach 

zadań własnych powiatu i zadań zleconych. Zadania realizowane były dla powiatu 
konińskiego i miasta Konina na mocy porozumienia z 2000 r. Obszar ten wymagał również 
podjęcia przez Zarząd wielu działań organizacyjnych i koordynujących Do ważniejszych 
przedsięwzięć w tym zakresie zrealizowanych w 2001 r. można zaliczyć: 

 
Uzyskanie od Urzędu Marszałkowskiego 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 podjęcie realizacji Powiatowej Strategii Przeciwdziałania Bezrobociu i 
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy.  
Zorganizowanie konferencji dotyczącej problemów rynku pracy w powiecie  
i sposobów ich rozwiązywania.  
 Opracowanie w ramach inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 
„Programu ograniczenia bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości”. W rozwinięciu 
programu przygotowane zostały 3 projekty: Baza danych o terenach i obiektach, 
Program edukacyjno – informacyjny dla pracodawców, Inkubator przedsiębiorczości.  
Opracowanie i zrealizowanie programów specjalnych: 

o utworzenie stanowisk koordynatorów ds. przeciwdziałania bezrobociu na 
terenie powiatu konińskiego. W efekcie bezrobotni uzyskali dostęp do 
informacji i obsługę u siebie , na terenie gminy. Zatrudniono 10 osób,  

o utworzenie miejsc pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie dla kobiet 
z grupą ryzyka i zatrudnienie ich jako pracowników merytorycznych. W 
efekcie po zakończeniu programu zatrudniono 19 osób a dodatkowo uzyskano  
poprawę obsługi bezrobotnych,  

o utworzenie stanowisk ds. rejestracji pojazdów w Starostwie Powiatowym dla 
kobiet z grupy ryzyka. W efekcie uzyskano 14 miejsc pracy dla osób 
bezrobotnych oraz poprawę obsługi mieszkańców. 

Pozyskanie 9.528 miejsc pracy dla bezrobotnych w ramach pośrednictwa pracy, w 
tym również w ramach giełd pracy, których w latach 2000 – 2001 zorganizowano 18.  
Uczestniczyło w nich odpowiednio 179 i 119 zakładów pracy. Oczekiwania 
pracodawców spełniło łącznie 886 osób poszukujących pracy. W latach 2000 – I 
półrocze 2002 zorganizowano również 52 mini giełdy pracy, w których uczestniczyło 
odpowiednio 17 – 14 – 21 zakładów pracy. 561 osób poszukujących pracy spełniło 
oczekiwania pracodawców. 
Skierowano do pracy łącznie 5.646 bezrobotnych, w tym: 

 
• pracodawcy zatrudnili na umowę o pracę - 3.856 osób, 
• do prac interwencyjnych skierowano  – 1.462 osoby, 
• roboty publiczne podjęły – 428 osoby. 

 
Realizacja innych programów i inicjatyw aktywizujących bezrobotnych. 
 
• Dni otwarte pośrednictwa pracy, które odbywały się na terenie gmin. W latach 1999 – 

2002 zorganizowano 10 spotkań – średnio  po 2,3 spotkania rocznie. W spotkaniach 
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uczestniczyli każdorazowo: koordynator, pośrednicy, lider klubu pracy, doradca 
zawodowy i pracodawcy z terenu gminy. Celem ich było zapoznanie bezrobotnych i 
pracodawców z usługami świadczonymi przez urząd pracy. 

• Program „Absolwent”, 
 

Wyszczególnienie 
„Absolwent 

1999” 
I  i  II etap 

„Absolwent 
2000” 

I  i  II etap 

„Absolwent 
2001” 

I  etap 

Ilość absolwentów którzy wzięli udział 
w spotkaniu z pośrednikiem pracy 

 
1754 

 
1683 

 
1100 

Ilość absolwentów którzy wyrazili 
zgodę na uczestnictwo   w „warsztatach 
poszukiwania pracy” 

 
150 

 
291 

 
198 

Ilość odbytych „warsztatów 
poszukiwania pracy” 9 17 7 

Ilość absolwentów uczestniczących w 
warsztatach 58 98 28 

Ilość wydanych skierowań do pracy dla 
absolwentów 718 515 344 

Ilość podjęć pracy i szkoleń przez 
absolwentów 928 811 481 

 
• Działalność Klubu miała na celu praktyczną naukę umiejętności niezbędnych przy 

poszukiwaniu zatrudnienia. 
 

FORMA 2000 2001 2002 
I  półrocze 

Spotkania z abiturientami  
szkół ponadpodstawowych 

20 spotkań 
608 osoby 

9 spotkań 
160 osoby 

11 spotkań 
197 osoby 

Spotkania informacyjne 
z noworejestrujacymi się absolwentami 

120 spotkań 
1031 osoby 

54 spotkań 
609 osoby 

3 spotkań 
59 osoby 

„Warsztaty aktywnego poszukiwania 
pracy”  dla absolwentów 

9 sesji 
58 osoby 

17 sesji 
110 osób 

3 sesje 
21 osób 

Indywidualne doradztwo 
 zawodowe 

324 osób 
 

202 osób 
 

551 osób 
 

Warsztaty dla młodzieży OHP 
kończącej naukę zawodu 

12 warszt. 
191 osób 

9 warszt. 
79 osób 

6 warszt. 
61 osób 

Warsztaty pt. „Nie bój się myszy ani 
klawiszy” ------------- 8 warszt. 

55 osoby 
7 warszt. 
57 osób 

 
• Aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu – ilość osób bezrobotnych 

korzystających z programu: 
- refundacja zatrudnienia absolwentów 386, 
- staże absolwenckie 338, 
- szkolenia i przekwalifikowania 1.070 

Ponadto udzielono pożyczek na podjęcie własnej działalności na ogólną kwotę 713,9 tys. zł. 
• Wdrożenie programu „Pierwsza praca”. 

Wysokość wydatków Funduszu Pracy w latach 2000 – 2002 pokazane zostały na 
wykresie. 
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Struktura wydatków Funduszu Pracy za lata 2000 – 2002. 

 

74759,5 
tys.zł.

12127,1 
tys.zł.

9510,6 tys. 
zł.

13000,8 
tys.zł.

zł.
8018,2 tys.zł.

aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
zasiłki dla bezrobotnych
zasiłki przedemerytalne
świadczenia przedemerytalne
refundacja pracowników mlodocianych
pozostałe  

 
 

5. Kultura, kultura fizyczna i turystyka. 
 
Główne zadania realizowane w tym obszarze: 
 

Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w porozumieniu z Miejską Biblioteką 
Publiczną w Koninie. 

• 

• 

• 

Opracowywanie rocznych kalendarzy imprez kulturalnych mające na celu zapewnienie 
możliwości uczestnictwa w imprezach oraz kształtowanie wizerunku kulturowego 
powiatu. 
Zorganizowanie lub współudział w organizacji imprez kulturalnych, w tym kilku 
cyklicznych imprez stanowiących osnowę corocznych kalendarzy kulturalnych. Do 
najważniejszych zaliczyć można: 

- Wielkie Ruszenie Powiatu impreza o charakterze promocyjno integrującym, 
zainaugurowana  w 2000 roku, mająca na  celu ukazanie dorobku kulturalnego, 
sportowego i gospodarczego gmin oraz ich promocję. Dotychczas odbyła się  
3 razy – w Ślesinie, Golinie, i Kleczewie, 

- Dożynki Powiatowe, które odbyły się w Skulsku, Kleczewie, Rychwale i 
Ślesinie, 

- Obchody Roku Chopinowskiego w Żychlinie  - inauguracja w 1999r., 
natomiast w latach 2000 – 2001 odbyły się Koncerty Chopinowskie, powołano 
również Koło Towarzystwa Chopinowskiego, 

- Ogólnopolski Plener Malarski dla malarzy pejzażystów – impreza odbyła się w 
latach 2000, 2001, 2002, część prac artyści przekazali Starostwu w darze, 

- Inauguracja Roku Kulturalnego – doroczna impreza rozpoczynająca rok 
kulturalny, która jest również okazją do podziękowania  twórcom i 
animatorom kultury za ich pracę. W 2001 r. impreza połączona z Wielką Galą 
Powiatu, na której oceniono 3 lata istnienia powiatu. 
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- Powitanie Wakacji – impreza służąca pokazaniu możliwości kreowania 
przedsięwzięć kulturalnych przez dzieci i młodzież. Odbyła się w latach 2000 
– 2001, 

- Zainicjowany przez Komisję Kultury oraz Prawa i Porządku Konkurs literacki 
„Dlaczego dobro, dlaczego zło” oraz plastyczny „czego się boję” skierowane 
do dzieci z terenu powiatu i miasta Konina, 

- Międzynarodowy Plener Artystyczny Osób Niepełnosprawnych organizowana 
przy DPS w Ślesinie  w latach 1999, 2000, 2001, 2002 

- Aukcje Prac Artystycznych Uczestników warsztatów Terapii zajęciowej,  
które odbyły się w latach 2000 – 2001, 

- Jasełka Bożonarodzeniowe, 
- Międzypowiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych – 2002 Ślesin 

oraz współuczestnictwo w 14 cyklicznych corocznych imprezach 
organizowanych przez gminy, a także w imprezach organizowanych przez 
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. 

Organizowanie i uczestnictwo w organizacji imprez promujących turystykę na terenie 
powiatu. Najważniejsze z nich w mijającej kadencji, to: 

• 

- study tour i study press dla dziennikarzy, mediów ogólnopolskich  
i przedstawicieli biur podróży w celu ukazania walorów turystycznych regionu – 
w latach 2000, 2001oraz study press dla dziennikarzy wielkopolskich w 2000 
roku, 

- udział w targach turystycznych:  
- -„Tour Solon” w Poznaniu – lata 1999 – 2002, 
- „Glob” w Katowicach  lata 2000 – 2002, 
- „Na styku kultur” w Łodzi – lata 2000 – 2002, 
- Itemac w Krakowie – lata 2000 – 2002, 
- Giełda Ofert Turystycznych w Koninie. 
- rajd turystyczny dla młodzieży z 5 powiatów Wielkopolski połączony z 

przeglądem piosenki turystycznej – lata 1999, 2000, 2001, 
- konkurs „Srebrny Garnek” na najlepszy obiekt gastronomiczny w branży 

turystycznej w powiecie,  
- Ogólnopolskie Forum Szwejkowe. 

• Zorganizowanie konsultacji dla branży turystycznej z udziałem eksperta japońskiego. 
• Zorganizowanie wspólnie z Wielkopolską Izbą Turystyki szkolenia dla pracowników 

hoteli i ośrodków turystycznych. 
• Zorganizowanie i uczestnictwo w organizacji imprez sportowych. 
• W latach 1999 – 2002 na terenie powiatu odbywało się corocznie około 30 imprez 

cyklicznych przeznaczonych dla mieszkańców powiatu w różnym wieku. Powiat 
organizował lub uczestniczył w organizacji ponad 20 imprez o zasięgu wojewódzkim i 
ogólnopolskim. 

• Udział w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu powiatowym.  
W 2001 roku powiat zajął III miejsce we współzawodnictwie sportowo – turystycznym o 
puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego i VI miejsce we współzawodnictwie 
Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” szkół podstawowych. 

 
6. Transport, komunikacja i drogi publiczne. 
 
Zadania w tym obszarze działalności powiatu obejmują sprawy związane z wydawaniem 
praw jazdy, rejestracją pojazdów, utrzymaniem, modernizacją i budową dróg, czyli 
zarządzaniem drogami powiatowymi. 

Ważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w latach 1999 – 2002: 
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Zawarcie umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na 
wykonywanie praw jazdy i świadectw kwalifikacji oraz wdrożenie we wrześniu 2001 r. 
Systemu Elektronicznego Przesyłania Danych do ich produkcji, co skróciło o około 50 % 
czas przygotowania dokumentów, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

Podpisanie z gminami powiatu konińskiego umów użyczenia pomieszczeń biurowych 
wraz z wyposażeniem, co umożliwiło prowadzenie rejestracji pojazdów na terenie gmin, 
Zawarcie porozumienia  z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego  
i Spedycji w Warszawie w sprawie zorganizowania i prowadzenia koordynacji rozkładów 
jazdy na terenie powiatu. 
Opracowanie Strategicznego Programu Rozwoju Dróg Powiatowych na Terenie Powiatu 
Konińskiego. 
Umieszczenie w Strategii Rozwoju Wielkopolski zapisu dotyczącego modernizacji drogi 
krajowej nr 25. W konsekwencji w 2003 roku rozpocznie się modernizacja pierwszego 
odcinka drogi na trasie Honoratka – Kijowiec oraz budowa obwodnicy Ślesina. 
Uruchomienie przy współpracy z gminami Centrum Informacji Drogowej i wdrożenie 
pierwszego w Polsce pilotażowego systemu informacji drogowej. Za realizację tego 
zadania oraz inicjatywy w zakresie współpracy Zarządów Dróg Publicznych, Zarząd Dróg 
Powiatowych w Koninie otrzymał jako pierwszy ustanowioną w 2001 roku przez 
Redakcję „Polskich Dróg” i Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie nagrodę 
„Polskie Drogi XXI” oraz wyróżnienie znakiem towarowym „Wielkopolska Jakość” od 
Unii Wielkopolan . 
Podjęcie negatywnej decyzji 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. 
Ponadto: 
Wybudowanie 1,9 km dróg oraz 2,7 km chodników, 
Zmodernizowanie 29,6 km dróg . 
Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg m. in.: 

- remont cząstkowy nawierzchni na powierzchni 15,8 tys. m2, 
- wymianę 3.750 szt. znaków drogowych, 
- ścinki 60,9 tys. m2 poboczy,  
- wycinkę krzewów z poboczy i rowów na powierzchni 65,9 tys. m2, 
- powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsją asfaltową 57,4 tys. m2 powierzchni, 
- remont emulsją i grysami lokalnych spękań nawierzchni 50,8 tys. m2 

 
7. Geodezja, kartografia, kataster i gospodarka nieruchomościami. 

 
Zadania realizowane w tym obszarze to przede wszystkim usługi dla podmiotów 

gospodarczych i mieszkańców oraz doskonalenie ewidencji gruntów i przygotowanie 
wprowadzenia katastru. Do najważniejszych zaliczyć należy: 

Modernizację ewidencji gruntów dla miast Kleczew i Ślesin. • 
• 

• 

• 

• 

Modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla miast Golina, 
Rychwał i Sompolno – zadanie w toku. 
Opracowanie map numerycznych ewidencji gruntów metodą skanowania i digitalizacji 
dla 11 obrębów w gminie Wierzbinek, 2 w gminie Sompolno i dla obrębu Stare Miasto. 
Obecnie realizowane jest 13 obrębów w gminie Wierzbinek. 
Ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych, zrekultywowanych, 
zalesionych i innych z terenu powiatu. 
Wyposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 
obsługującego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w nowoczesny sprzęt. 
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Pozyskanie i zagospodarowanie mienia powiatu. • 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa dla celów dalszych 
przekształceń własnościowych. 
Obrót nieruchomościami w postępowaniu cywilno – prawnym i administracyjnym 
(sprzedaż, nabycie, dzierżawa, użyczenie, przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego na własność). 
Założenie ewidencji i prowadzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 
Aktualizacja i naliczanie opłat rocznych z tytułu władania w różnych formach 
nieruchomościami skarbu Państwa. 
Wywłaszczanie nieruchomości dla celów publicznych (eksploatacja węgla brunatnego). 
Ochrona gruntów rolnych w zakresie ich wyłączenia z produkcji rolniczej dla celów 
inwestycyjnych. 
Rekultywacja gruntów w zakresie ustalania kierunków zagospodarowania, bieżącej 
kontroli oraz ostatecznych odbiorów. 

 
8. Architektura i budownictwo. 

  
W tym obszarze działalności zadania ustawowe obejmowały głównie usługi dla 

ludności i podmiotów w zakresie udzielania zezwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie  
obiektów, przeniesień pozwoleń na innych właścicieli, a także współpracę w tworzeniu 
studiów i planów zagospodarowania przestrzennego. Wydano w tym okresie 5.700 decyzji 
oraz 1155 zaświadczeń i świadectw, które wymagały ponad 1060 różnego rodzaju wizji i 
kontroli w terenie. Spośród innych działań na podkreślenie zasługują: 

 
Aktywne uczestnictwo w tworzeniu i zatwierdzaniu Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, które poprzez szereg spotkań 
doprowadziło do zmian w zapisach projektu planu, korzystnych dla powiatu konińskiego. 
Uzyskano zapewnienie sporządzenia 5 programów studyjnych w tak ważnych dla 
powiatu sprawach jak: zagospodarowanie strefy intensywnego rozwoju gospodarczego 
wzdłuż drogi 25, zagospodarowanie doliny Warty, studium uwarunkowań rozwoju 
turystyki i in. 

• 

• 

• 
• 

Zorganizowanie narad z pracownikami urzędów miast i gmin w sprawie realizacji 
przepisów w zakresie  zagospodarowania przestrzennego oraz współpracy między 
gminami a powiatem. 
Założenie i uporządkowanie  archiwum akt przyjętych z dawnych urzędów rejonowych. 
Wdrożenie ewidencji zasobu planów miejscowych. 

 
9. Ochrona środowiska, gospodarka wodna, rolnictwo i leśnictwo. 
 

 Zadania realizowane w tym obszarze działalności powiatu w mijającej kadencji 
zostały poszerzone między innymi o nadzór i kontrolę nad spółkami wodnymi, opiniowanie 
przedsięwzięć inwestycyjnych z punktu widzenia ochrony środowiska i in.  
Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w latach 1999 – 2002 to między innymi: 
 

Opracowanie i podjęcie realizacji Strategii ochrony środowiska w powiecie konińskim.  • 
• 

• 
• 

Opracowanie i wdrożenie Programu selektywnej zbiórki odpadów na terenie powiatu 
konińskiego oraz współpraca ze Związkiem Międzygminnym w zakresie jej wdrażania 
oraz edukacji ekologicznej.  
Przygotowanie II – etapowej Powiatowej Olimpiady Ekologicznej.. 
Opracowanie dokumentacji dotyczącej mogilnika w miejscowości Hiszpania w gminie 
Krzymów w celu jego likwidacji. 
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Podpisanie 20 umów dotyczących dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej.  

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Opracowanie katalogu przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Realizacja prac badawczo – pomiarowych na konińskich jeziorach, 
Opracowanie „Strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” poprzedzone 
warsztatami z udziałem przedstawicieli organizacji rolniczych, radnych, przedstawicieli 
gmin,  
Opracowanie sieci stacji kopulacyjnych na terenie powiatu, 
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 450 ha lasów w latach 1999-
2000.  
Przyjęcie, zweryfikowanie i zarejestrowanie 379 wniosków rolników o zalesienie  w 
związku z Ustawą o przekazywaniu gruntów rolnych do zalesienia. 
Doskonalenie kadr w zakresie przygotowania do opracowywania wniosków o fundusze 
pomocowe Unii Europejskiej. 
Wydanie blisko 1.900 decyzji w sprawach dotyczących ochrony środowiska, geologii, 
gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa. 

 
10. Usługi o charakterze administracyjnym. 

 
Zgodnie z zadaniami wyznaczonymi prawem Starostwo Powiatowe świadczy 

usługi na rzecz mieszkańców  i podmiotów z terenu powiatu w zakresie: 
geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami, • 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

architektury i budownictwa, 
ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnictwa, 
komunikacji,  
spraw społecznych, 
oświaty, kultury i sztuki, kultury fizycznej. 

 
Usługi te obejmują przeprowadzenie określonych postępowań administracyjnych, które 
kończą się sporządzeniem i wydaniem aktów administracyjnych w formie decyzji, 
postanowień, świadectw, zaświadczeń,  zezwoleń itp.  
W omawianym okresie wydziały Starostwa wydały: 

96.773 decyzje, 
1.054 postanowień, 
3.109 świadectw i zaświadczeń, 

• 130 zezwoleń i upoważnień. 
 
Przygotowanie decyzji i innych aktów wymagało przeprowadzenia w całym okresie ponad 
1.200 wizji oraz 260 rozpraw administracyjnych. 

 
Wykaz aktów administracyjnych wydanych w wyniku przeprowadzonych 

postępowań administracyjnych. 
L.p. Nazwa wydziału Decyzje Postanowienia Zaświadczenia 

i świadectwa 
Zezwolenia i 

upoważnienia 
1. Wydział Komunikacji i 

Dróg 
*82.134 44 15 65 

2. Wydział Spraw 5.277 1 80 - 
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Społecznych 
3. Wydział Architektury i 

Budownictwa 
5.705 415 1.155 - 

4. Wydział Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa 

1.863 171 1.384 - 

5.  Wydział Geodezji, Kar-
tografii, Katastru i Gos-
podarki Nieruchomościami 

1.744 423 417 - 

6. Wydział Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki 

50 - 58 - 

7. Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 

- - - 65 

                             Razem: 96.773 1.054 3.109 130 
* W ogólnej liczbie występuje 38.276 decyzji wydanych w latach 1999 – 2000  

w ramach zadań zleconych gminom. 
 

Merytorycznie największa ilość decyzji została wydana  w zakresie: 
 

- rejestracji pojazdów       64.693 
- wydawania, zatrzymywania, cofania 

i przywracania uprawnień do kierowania pojazdem   17.082 
- pozwolenia na budowę budynków i budowli        5.705 
- poboru do wojska         5.202 
- gospodarki nieruchomościami                   1.744 
- leśnictwa                         762 
- melioracji                         575 
- pozwoleń wodnoprawnych            211  
- geologii                         154 
- odpadów                         148 
- emisji zanieczyszczeń                         60 
- rolnictwa                           60 
- oświaty                           50 

 
11. Porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli i obronność 

 
Ważnym sprawdzianem powiatu w zakresie sprawnej organizacji pobytu dużej ilości 

pielgrzymów była Wizyta Papieża Jana Pawła II w Licheniu. Już 1 lutego 1999 r. 
Zarządzeniem Starosty powołany został „Wykonawczy Zespół Koordynacyjny ds. 
przygotowania wizyty Ojca Świętego – Licheń 1999”. Podjęta inicjatywa przez Zarząd 
przyspieszyła powołanie Komitetu ds. Organizacji Pielgrzymki Ojca Świętego do Lichenia w 
dniach 6-8 czerwca 1999 r., którym kierował Maciej Musiał Wojewoda Wielkopolski. 
Starostwu Konińskiemu oraz samorządom gmin Ślesin i Kramsk przypadł w udziale Zespół 
ds. Organizacji Pobytu Pielgrzymów. W ramach tego zespołu realizowane były następujące 
grupy zadań: zorganizowanie sprawnego handlu i zapewnienie wyżywienia pielgrzymom, 
zapewnienie czystości, rozwiązanie problemów związanych z infrastrukturą techniczną. 

Kierownictwo „Komitetu ds. Organizacji Pielgrzymki Ojca Świętego do Lichenia „ 
oceniło pracę Starostwa jako wzorową. 

Z ważniejszych zadań realizowanych w zakresie porządku publicznego i 
bezpieczeństwa obywateli można zaliczyć: 
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Powołanie w marcu 1999 r. Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. • 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

Powołanie Powiatowego Zespołu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa. 
Opracowanie i wdrożenie Powiatowego Systemu Bezpieczeństwa Publicznego. 
Opracowanie Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego na wypadek wystąpienia 
zagrożeń bioterroryzmem. 
Opracowanie wraz z miastem Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego na wypadek 
wystąpienia  zagrożeń weterynaryjnych. 

 
Obronność to przede wszystkim: 
 

Zorganizowanie i przeprowadzenie poboru do wojska,  
Organizowanie i prowadzenie akcji kurierskiej. 
Koordynowanie pomocy dla powodzian w Polsce południowej w 2001 r.( 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  
 
12. Ochrona praw konsumenta. 
 

 Zadania w tym zakresie realizuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów, którego 
obowiązkiem jest udzielanie konsumentom bezpośrednich porad i informacji prawnej, 
występowanie do przedsiębiorstw w sprawach ochrony praw konsumentów, a także składanie 
wniosków w sprawie stanowienia i zmian przepisów prawa miejscowego. W latach 1999 – 
2002 w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów zarejestrowano 1.596 spraw, z czego 
przeważającą część, ponad 1.150 spraw, stanowiły reklamacje. W około 80 % zgłoszonych 
problemów, wystarczające do załatwienia sprawy było udzielenie konsumentowi porady 
prawnej. W 20 % zgłoszonych spraw prowadzone były mediacje. Rzecznik prowadził 
również działalność szkoleniową i uświadamiającą w zakresie praw konsumenta. W ramach 
tego: 
 

Prowadzono zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych – ogółem w latach 2000 – 2002 
przeprowadzono 111 godzin lekcyjnych. 

• 

• 
• 
• 

Przeprowadzono cykl szkoleń dla przedsiębiorców. 
Od października 2001 r. ukazuje się stały cykl artykułów w „Przeglądzie Konińskim”. 
Prowadzone są pogadanki na antenie lokalnych rozgłośni radiowych i telewizji. 

 
13. Promocja powiatu i współpraca zagraniczna. 

  
Głównym zadaniem w tym obszarze jest tworzenie  pozytywnego wizerunku powiatu 

konińskiego oraz informowanie o działalności organów samorządu. W okresie od 1999 r. 
podejmowanych było szereg różnorodnych działań o charakterze stałym lub okazjonalnych, 
mających zapewnić wykonanie tego zadania. Do ważniejszych z nich można zaliczyć: 

 
• Opracowanie i wydawanie: 

- Biuletynu Informacyjnego zawierającego bieżące informacje o pracy 
organów powiatu Starostwa i jednostek organizacyjnych. W latach 1999 – 
2002 ukazało się 27 numerów Biuletynu oraz 4 wydania specjalne, 

- 2 folderów informacyjnych o powiecie, 
- mapy powiatu. 
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Współpracę z mediami lokalnymi, dzięki czemu w omawianym okresie ukazało się 
blisko 3.470 publikacji o powiecie  i gminach powiatu w prasie lokalnej i 170 audycji 
radiowych. 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Uruchomienie strony internetowej powiatu, na której obok stałych informacji 
prezentowane były również aktualności. Tego rodzaju bieżących informacji w latach 
2001 – 2002 zamieszczono blisko 400. Za pośrednictwem internetu przekazano również  
315 informacji do mediów regionalnych. Od lipca br. ruszyła edycja modułu 
informacyjnego o Unii Europejskiej. 
Elementami promocji powiatu były wymienione wcześniej imprezy kulturalne i 
integrujące, a także udział w targach. Oprócz targów turystycznych powiat promował się 
w latach 1999  i 2001 na Wielkopolskiej Wystawie  Gospodarczej Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Pile, a w 2002 roku na targach SIEFEL we Francji. 
Opracowanie i uchwalanie herbu i flagi powiatu. 
Utworzenie Punktu Informacyjnego w Starostwie i wdrożenie systemu badania opinii 
klientów. 
Stworzenie fotograficznej dokumentacji powiatu. 
 

Przedsięwzięciami ważnymi z punktu widzenia promocji i rozwoju powiatu były w 
mijającej kadencji kontrakty międzynarodowe i podpisane porozumienia o współpracy: 
 

Podpisanie w 2001 roku porozumienia o współpracy między Prowincją  Ascoli Piceno 
we Włoszech i powiatami: konińskim, kolskim, tureckim i słupeckim. 
Przygotowanie porozumienia o współpracy z Ilm – Kreis w Turyngii, RFN. 
Przygotowanie porozumienia o współpracy z departamentem Lot – et – Garonne  
we Francji. 
Przyjmowanie delegacji zagranicznych ze Szwecji (Sundsvall), RFN – Hesja,  
z Lot– et- Garonne i z Ascoli Piceno. 
Wyjazdy delegacji powiatu do Ilm – Kreis, Lot – et – Garonne, Ascoli Piceno. 

 
W 2002 roku w ramach Dni Europy w Wielkopolsce w powiecie podejmowano 

oficjalne delegacje  z Hesji, Turyngii, Dolnej Saksonii i Ukrainy, a także zespoły estradowe z 
Dolnej Saksonii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. 

 
 

IV. Struktura i organizacja Starostwa oraz wybranych 
jednostek organizacyjnych realizujących zadania powiatu. 

 
Zarząd Powiatu wykonywał zadania powiatu przy pomocy jednostek organizacyjnych, 

takich jak: 
 

• Starostwo Powiatowe, 
• Powiatowy Urząd Pracy, 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
• Zarząd Dróg Powiatowych,  
• Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 
• Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koninie, 
• Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie, 
• Placówka Rodzinna w Grodźcu. 
• Liceum Ogólnokształcące w Kleczewie, 
• Liceum Ogólnokształcące w Sompolnie, 
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• Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie, 
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rychwale, 

 
Zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli i ich mienia 

sprawowały w ramach administracji zespolonej: Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektor Sanitarny i Powiatowy Inspektor 
Weterynarii, nad którymi zwierzchnictwo cywilne wspólnie sprawowali: Prezydent Konina i 
Starosta Koniński. 

 
Starostwo Powiatowe w Koninie.  
 

Organizacja i tryb pracy Starostwa. 
 

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego określa regulamin 
organizacyjny. Pierwszy Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koninie został 
uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 23 stycznia 1999 roku. Po kilku zmianach 
spowodowanych dostosowywaniem organizacji i trybu pracy Starostwa do bieżących potrzeb 
oraz doskonaleniem pracy Urzędu, w dniu 31 sierpnia 2001 roku Rada Powiatu uchwaliła 
regulamin obowiązujący do chwili obecnej. 

Szczególne znaczenie dla kształtu zmienionego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Koninie miała decyzja o budowie efektywnego Systemu Zarządzania 
Jakością wg międzynarodowych standardów opartych na normach ISO 9001 – 2000. 
Wdrożenie Systemu zarządzania Jakością nastąpiło w 2001 roku i poskutkowało między 
innymi: 

 
- usprawnieniem organizacji pracy przez uporządkowanie struktury organizacyjnej, 
- udoskonaleniem komunikacji wewnętrznej i obiegu dokumentów, 
- ujednoliceniem sposobu gromadzenia, kompletowania i przechowywania przepisów 

i dokumentów, 
- skróceniem czasu załatwiania spraw – załatwianie spraw bez zwłoki, 
- określeniem standardów kwalifikacyjnych i kompetencyjnych stanowisk, 
- przydziałem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności do wszystkich 

pracowników Starostwa. 
 

W grudniu 2001 r. Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. przyznało 
Starostwu Powiatowemu w Koninie Certyfikat ISO 9001 – 2001, który stał się 
potwierdzeniem skutecznego wdrażania Systemu Zarządzania Jakością. Podejmując decyzję 
o opracowaniu i wdrożeniu S.Z.J. Kierownictwo Starostwa oczekiwało realizacji 
następujących celów: 

- wykazywania zdolności do ciągłego świadczenia usług zgodnie z wymaganiami 
klienta i obowiązującymi przepisami, 

- zwiększenia zadowolenia klienta przez efektywne wdrożenie  Systemu łącznie z 
procesami stałego doskonalenia i zapobiegania niezgodnościom. 

 
Przyjęto w związku z tym politykę jakości, w której Starostwo Powiatowe w Koninie 

zobowiązuje się do ciągłej poprawy poziomu wykonywania usług w celu uzyskania 
zadowolenia klienta przez pełne zaangażowanie Kierownictwa i personelu oraz stałe 
doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością. 

W ramach opracowania i wdrażania Systemu przygotowanych zostało 15 procedur, 
które regulują zasady postępowania przy planowaniu, realizacji oraz monitorowaniu pracy 
Starostwa. 
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O skuteczności Systemu świadczą przede wszystkim opinie klientów. Od czasu 
uzyskania Certyfikatu zebrano w formie anonimowych ankiet, 125 opinii klientów, z których 
jedynie 5 krytycznie oceniało pracę Starostwa. W pozostałych przypadkach klienci wysoko 
ocenili pracę komórek organizacyjnych Urzędu jak i kompetencje urzędników. 

W realizacji usług istotne znaczenie ma ich jakość – również w kontekście 
wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością. O wysokiej jakości pracy wydziałów Starostwa i 
kwalifikacjach urzędników świadczy niewielka ilość odwołań od wydanych decyzji. W całym 
omawianym okresie złożono zaledwie 127 odwołań, co stanowi 0,13 % wydanych decyzji, z 
czego uznanych zostało 65 odwołań, tj. 0,06 % wydanych decyzji. 

O jakości pracy Starostwa świadczy również ilość złożonych skarg. W sumie w 
latach 1999 – I półrocze 2002 r. złożono 27 skarg i wniosków, z których aż 14 nie dotyczyło 
zakresu kompetencji Starostwa i zostało przekazanych wg właściwości. Z pozostałych, po 
zbadaniu jedynie 2 skargi okazały się uzasadnione. 

W mijającej kadencji ocena jakości pracy Starostwa dokonywana była także w 
ramach kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez specjalistyczne organy i instytucje 
kontrolne. W latach 1999 – 2002 Starostwo było kontrolowane 23 razy, z czego: 

 
• 5 kontroli przeprowadzonych przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu, 
• 11 kontroli przeprowadzonych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki , 
• 2 kontrole przeprowadzone przez Urząd Kontroli Skarbowej, 
• 1 kontrola z ramienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
• 1 kontrola Archiwum Państwowego, 
• 3 kontrole Poczty Polskiej. 
 
Przedmiotem kontroli było m. innymi: 
 
• koszty osobowe funkcjonowania samorządu powiatowego, 
• finansowanie przez Starostwo ubezpieczeń społecznych, 
• ewidencja geodezyjna, 
• gospodarowanie  środkami finansowymi PFRON, 
• załatwianie  skarg i wniosków, 
• realizacja zadań w zakresie ochrony konsumenta, 
• gospodarowanie środkami finansowymi Powiatowego Funduszu Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym, 
• realizacja zadań z zakresu hodowli zwierząt gospodarskich, 
• funkcjonowanie archiwum zakładowego, 
• działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. 

 
Przeprowadzone kontrole nie wykazały istotnych nieprawidłowości. Wnioski 

pokontrolne miały z reguły charakter porządkowy. Kontrolujący w terminie otrzymali 
odpowiedzi o wykonaniu wniosków. 

 
Efektem uregulowań i rozwiązań wprowadzonych w ramach SZJ stało się lepsze 

rozeznanie potrzeb klientów i sprawniejsza ich obsługa.  
 
Aktualna struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego obejmuje stanowiska: 
 
- Starosty Konińskiego – kierującego pracą Starostwa, 
- Wicestarosty Konińskiego, 
- Urzędującego Członka Zarządu, 
- Sekretarza Powiatu, 
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- Skarbnika Powiatu 
oraz podporządkowane im 11 wydziałów i 3 biura: 
Staroście Konińskiemu bezpośrednio podlegają: 

- Wydział Zarządzania, 
- Wydział Prawny i Zamówień Publicznych, 
- Wydział Promocji i Informacji oraz 
- Biuro Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
- Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

Wicestaroście bezpośrednio podporządkowane są: 
- Wydział Architektury i Budownictwa, 
- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
- Wydział Komunikacji i Dróg. 

Członkowi Zarządu podporządkowane są: 
- Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, 
- Wydział Spraw Społecznych. 

Sekretarzowi Powiatu podlegają: 
- Biuro Rady, 
- Wydział Organizacyjno – Administracyjny. 

Skarbnikowi Powiatu natomiast podporządkowany jest  
- Wydział Finansów. 

 
Kadry. 
 

Trzon Kadry Starostwa Powiatowego w początkach jego istnienia stanowili byli 
pracownicy Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Rejonowego w Koninie, z których 
większość nadal pracuje w Starostwie. Od początku w polityce personalnej Starostwa 
dominującą była dbałość o kompetentną i odpowiedzialną kadrę pracowników, zdolną 
zapewnić wysoką jakość świadczonych usług. Do tego obliguje również od 2001 roku System 
Zarządzania Jakością. W związku z tym w latach 1999 – 2002 następowało systematyczne 
podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zmiany w poziomie 
zatrudnienia zapewniające odpowiednią obsługę klientów. Dla wygody mieszkańców podjęto 
decyzję o prowadzeniu obsługi rejestracji pojazdów w każdej gminie. W pierwszym roku 
przeszkolone osoby z grupy bezrobotnych zatrudnione były w ramach programu specjalnego 
finansowanego z Funduszu Pracy, a od 2002 roku stały się pracownikami Starostwa.  

Na koniec czerwca 2002 r. w Starostwie Powiatowym zatrudnionych było 121 osób,  
z czego 56 osób posiadało wyższe wykształcenie. Aktualnie studia wyższe kontynuuje 14 
osób. W okresie od 1999 roku 9 osób ukończyło studia podyplomowe, a kontynuują tą formę 
podwyższenia kwalifikacji 3 osoby. Pracownicy Starostwa systematycznie uczestniczyli 
również w szkoleniach zarówno indywidualnych, jak i grupowych. 

Do końca I półrocza 2002 pracownicy Starostwa uczestniczyli w 233 szkoleniach 
indywidualnych i 23 szkoleniach grupowych. Liczba uczestników wyniosła odpowiednio 284 
i 437 osób. Liczbę szkoleń indywidualnych i grupowych oraz ich uczestników na przestrzeni 
lat 1999 – 2001 przedstawia poniższy wykres: 
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Szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Koninie w latach 1999 

– 2001. 
1999r. 2000r. 2001r. I-VI 2002r.

liczba szko 33 71 95
liczba ucze 143 203 205
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Warunki pracy. 
 

Jakość pracy Starostwa w znacznej mierze uzależniona jest od warunków pracy 
stworzonych pracownikom i uzbrojenie ich w stosowne urządzenia. Siedzibę Starostwa 
stanowi budynek przy Al. 1 Maja 9 w Koninie, administrowany przez Urząd Wojewódzki  
w Poznaniu. Starostwo jest najemcą pomieszczeń w budynku. Z chwilą rozstrzygnięcia 
postępowania, jakie toczy się w NSA w sprawie własności nieruchomości Starostwo wystąpi 
o przekazanie tego obiektu na własność. 

W miarę porządkowania struktur Starostwa systematycznie przejmowano  
i adaptowano na swoje potrzeby kolejne pomieszczenia. Obecnie na potrzeby biurowe 
zajmowane są 43 pomieszczenia o ogólnej powierzchni 1.336,4 m2. Użytkowane 
pomieszczenia w całym okresie były systematycznie remontowane i modernizowane 
stosownie do potrzeb. Prowadzone prace remontowo – modernizacyjne zdecydowanie 
poprawiły warunki pracy i estetykę użytkowanych pomieszczeń.  

Wraz z pracami remontowymi pomieszczenia wyposażane były w nowe meble oraz 
urządzenia do pracy. Aktualnie Starostwo dysponuje 75 komputerami, z których  
11 stanowi własność gmin i jest użytkowane w ramach stanowisk rejestracji pojazdów, 62 
drukarkami komputerowymi i 11 kserokopiarkami, 6 stanowisk komputerowych posiada 
dostęp do internetu. W urzędzie rozpoczęta została budowa sieci informatycznej, w ramach 
której na razie  funkcjonuje Wydział Finansowy. Finanse są wyposażone również w 
branżowy program komputerowy. 

Sprawnie funkcjonuje również łączność telefoniczna. W ramach tzw. centrali 
wewnętrznej funkcjonuje Starostwo Powiatowe i podstawowe jednostki organizacyjne, co 
zapewnia szybką i sprawną łączność. 

 
Powiatowy Urząd Pracy. 
 

Powiatowy Urząd Pracy od 1.01.2000 r. znajduje się w strukturze powiatowej 
administracji zespolonej. Swoim działaniem obejmuje zarówno powiat ziemski jak i powiat 
grodzki. W związku z tym, na mocy porozumienia między Starostą Konińskim  
a Prezydentem Miasta Konina, Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, a Prezydent Miasta Konina pełni funkcję 
Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia  w Koninie. 
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Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania obejmujące: bezpośrednią obsługę osób 
bezrobotnych i aktywizację zawodową osób bezrobotnych, 

Stosownie do wyznaczonych zadań Zarząd Powiatu Konińskiego uchwalił w dniu 
17.03.2000 r. Regulamin Organizacyjny PUP dostosowując go do zadań obowiązujących od 
1.01.2000 r. W ramach struktury wyodrębniono trzy piony działalności Urzędu: 
 

pion działań aktywizujących obejmujący komórki odpowiedzialne za aktywizację 
bezrobotnych oraz pośrednictwo pracy, 

• 

• 

• 

pion informacyjno – ewidencyjny prowadzący sprawy związane z ewidencją 
bezrobotnych, naliczaniem i wypłacaniem świadczeń , 
pion działań wspomagających zabezpieczając organizacyjną, administracyjną  
i finansową obsługę PUP. 

 
W okresie do 30 06. 2002 r. Zarząd dokonał 2 zmian w Regulaminie Organizacyjnym, 

które nie zmieniły układu pionów działalności PUP, natomiast spowodowały większą 
przejrzystość struktury poprzez jej spłaszczenie. Pozwoliło to również uzyskać oszczędności 
na kosztach funkcjonowania PUP. Stosownie do zmiany bieżących zadań Urzędu 
wynikających z polityki państwa w ramach pionów utworzono dodatkowe komórki – np. 
referat aktywizacji zawodowej absolwentów. 

Zadania przypisane PUP realizują obecnie 82 osoby, z których 65 są to pracownicy stali 
i 17 osób, pracownicy doraźnie zatrudnieni w ramach programów specjalnych. 26 osób 
posiada wykształcenie wyższe, 2 są w trakcie pisania prac doktorskich. 

Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy jest od 15 października  2001 r. część budynku 
zlokalizowanego przy ulicy Zakładowej 4, gdzie dzięki staraniom władz powiatowych 
zakończono remont i adaptację parteru, I piętra i piwnic dla potrzeb PUP. Poprawiło to 
znacząco warunki obsługi klientów oraz warunki pracy pracowników PUP. Na parterze 
znajduje się sala obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy, gdzie zainstalowane zostały 22 
stanowiska obsługi. W sali znajduje się również 80 miejsc siedzących dla klientów. 

Wraz z remontem i adaptacją pomieszczeń nastąpiło również wyposażenie części 
stanowisk pracy w nowe meble i sprzęt. W piwnicy utworzono nowoczesne archiwum 
umożliwiające szybki i łatwy dostęp do zgromadzonych dokumentów. 

W kwietniu 2000 roku zostały uruchomione Terenowe Punkty Obsługi Osób 
Bezrobotnych, w których osoby bezrobotne mogą korzystać z usług Urzędu na miejscu  
w gminie, w której mieszkają. 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powstało w 1999 roku jako samodzielna 

jednostka organizacyjno – budżetowa wchodząca w skład powiatowej administracji 
zespolonej. 

Centrum realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej , które obejmują zadania 
własne powiatu jak również zadania zlecone. 

W latach 1999 – 2002 zakres zadań PCPR kilkakrotnie ulegał zmianom w wyniku 
przesunięć kompetencji w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej między  
samorządami a administracją rządową. 

Obecnie podstawowe zadania PCPR dotyczą : 
 

- pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych, 
- udzielanie pomocy i opieki dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki 

rodziców, 
- prowadzenie i organizowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
- pomoc dla placówek pomocy społecznej na terenie powiatu, 
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- opieka nad osobami niepełnosprawnymi, 
- orzecznictwo dotyczące osób niepełnosprawnych. 
 
Stosownie do wyznaczonych zadań Zarząd Powiatu Konińskiego zdecydował, że w 

skład PCPR wchodzą następujące stanowiska pracy i komórki organizacyjne: 
 
- stanowisko pracy d/s rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
- stanowisko pracy d/s opiekuńczo – wychowawczych, 
- stanowisko pracy d/s Pomocy instytucjonalnej i środowiskowej, 
- dział finansowo – księgowy, 
- stanowisko pracy d/s administracyjnych, 
- Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności. 
 
W celu uspołecznienia decyzji podejmowanych w ramach zadań realizowanych przez 

PCPR zostały powołane  zespoły opiniująco – doradcze, w których uczestniczą 
przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych i radni powiatowi. Są to: 

- Komisja ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o zwrot ze środków 
PFRON kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnieniem 
osób niepełnosprawnych oraz wniosków o pożyczkę na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej lub rolniczej, 

- Zespół opiniujący oferty złożone przez podmioty niepubliczne na realizację zadań 
powiatu w zakresie pomocy społecznej, 

- Komisja opiniująca wnioski o dofinansowanie: 
• turnusów rehabilitacyjnych, 
• likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych, 
• likwidacji barier w komunikowaniu się 

 
Zadania realizowane są przez 13 osób zatrudnionych w PCPR, z których 9 osób posiada 

wykształcenie wyższe.  
Siedzibą PCPR są pomieszczenia w budynku przy ulicy Hurtowej 1, stanowiącym 

własność powiatu. 
 

Zarząd Dróg Powiatowych. 
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie został powołany z dniem 1 stycznia 1999 roku 

jako jednostka organizacyjna powiatu konińskiego. Zarząd prowadzi sprawy związane  
z zarządzaniem drogami powiatowymi, co obejmuje : 

 
- planowanie rozwoju sieci dróg powiatowych, 
- bieżące administrowanie drogami i ich utrzymanie, 
- realizację inwestycji modernizacyjnych i budowę nowych dróg. 
 
W strukturze organizacyjnej ZDP uchwalonej przez Zarząd Powiatu Konińskiego 

znajdują się następujące wydziały i stanowiska pracy: 
 
- Wydział Zarządzania Drogami i Inwestycji, 
- Wydział Ewidencji Dróg, Obiektów Drogowych i Utrzymania, 
- obsługa administracyjna. 

 
W Zarządzie zatrudnionych jest 11 osób, z których 4 mają wykształcenie wyższe. Przy 

Zarządzie istnieje gospodarstwo pomocnicze Zakład Utrzymania Dróg, który zatrudnia 10 
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osób. Przedmiotem jego działania jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych.  Obecnie 
wdrażany jest w ZDP System Zarządzania Jakością ISO 9001 – 2000. 

Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych znajduje się w budynku przy ul. Świętojańskiej 
20.  
 

V. Mienie powiatu. 
 
Na majątek powiatu składają się nieruchomości i rzeczy ruchome stanowiące przede 

wszystkim wyposażenie Starostwa i części jednostek organizacyjnych. Majątek nieruchomy 
powiatu powstawał stopniowo w omawianym okresie na mocy decyzji Wojewody 
Wielkopolskiego o komunalizacji mienia będącego własnością Skarbu Państwa. 

 
Zestawienie mienia powiatu wg stanu na 30 września 2001 r. 

 
Wartość w tys. zł. Wyszczególnienie Rok sko-

munalizow. nieruchomości maj .ruchomy 
- Liceum Ogólnokształcące w Sompolnie 1999 969,1 103,3 
- Liceum Ogólnokształcące w Kleczewie  2000 1.456,1 484,7 
- Zespół Szkół Ekonimiczno – Usługowych  

w Żychlinie 
1999 1.556,2 712,4 

- Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Rychwale 

2000 196,5 193,0 

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  
w Koninie 

2000 - 25,8 

- Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie 2000 9.263,3     2.449,7 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1999 - 188,0 
- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej 
2000 - 704,0 

- Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie 2000 1.556,1 485,1 
- Starostwo Powiatowe – nieruchomość przy 

ul. Hurtowej 1  
2001    388,6      1.211,5 

- PUP 2001 -  781,0 
                                             Razem:       15.395,9      7.338,6 
 

Wartość mienia powiatu w omawianym okresie podnosiły zadania inwestycyjne 
realizowane w składnikach majątkowych. Do najważniejszych z nich należały: 

 
- budowa Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie – zadanie w toku, 
- modernizacja kotłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Kleczewie, 
- modernizacja kotłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Sompolnie, 
- modernizacja kotłowni i przyłącza cieplnego w Zespole Szkół Ekonomiczno – 

Usługowych w Żychlinie, 
- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie 

– zadanie w toku, 
- budowa komputerowej sieci strukturalnej w Starostwie Powiatowym (I etap), 
- budowa komputerowej sieci strukturalnej w LO w Sompolnie, 
- modernizacja pomieszczeń w siedzibie Starostwa, w tym przygotowanie sali 

konferencyjnej dla potrzeb odbywania sesji Rady Powiatu, utworzenie Punktu 
Informacyjnego Starostwa itp. 
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VI. Finanse powiatu. 

 
Realizację przypisanych zadań Powiat finansuje ze środków budżetu powiatu. 

Struktura dochodów budżetu powiatu określona w Ustawie o samorządzie powiatowym, 
niezmienna w całym omawianym okresie lat 1999 – 2002 ograniczała udział dochodów 
własnych w dochodach ogółem do wysokości kilkunastu procent. Podstawową część 
dochodów budżetu stanowiły: 

 
- subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, drogowej i wykonawczej oraz  
- dotacje celowe. 

 
Oznacza to, że poziom dochodów w 85 – 90 % zależał od decyzji organów 

administracji rządowej, co ograniczało samodzielność organów powiatu w ustalaniu wielkości 
i struktury budżetu. Ponadto poziom dochodów budżetu nie pokrywał poziomu i wzrostu 
wydatków w poszczególnych latach. Stąd zachodziła konieczność uzupełniania dochodów 
kredytem bankowym, szczególnie na zadania inwestycyjne. 

Struktura dochodów Powiatu w mijającej kadencji przedstawiona jest w załączonej 
tabeli i na wykresach.  

 
VII. Reprezentacja powiatu. 

 
Realizację zadań powiatu zapewnia również aktywność jego organów, członków 

kierownictwa oraz pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych, która 
wyraża się w przynależności do różnego rodzaju związków i gremiów zarówno istniejących z 
mocy przepisów, jak i tworzonych z potrzeby właściwego wypełnienia obowiązków. I tak 
powiat koniński należy do:  

 
• Związku Powiatów Polskich, 
• Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, 
• Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów 

Samorządowych  
 
Członkowie Zarządu pełnią odpowiedzialne i prestiżowe funkcje  

 
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 Powiatu Wielkopolski, 
- Przewodniczącym Powiatowego Zespołu Przeciwpowodziowego, 

 
• Członek Zarządu Barbara Szeflińska jest: 
 

- Przewodniczącym Społecznej Rady Pogotowia ratunkowego w Koninie – 
powołana uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 
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- Przewodniczącym Stowarzyszenia „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 Przewodniczącym Zarządu Wielkopolskiego Zrzeszenia 
Geodetów Powiatowych. 

 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przewodniczy Konwentowi Zarządców 
Dróg Powiatowych i jest wiceprzewodniczącym Oddziału Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. 

 
Niezależnie od pełnionych funkcji członkowie kierownictwa Starostwa oraz pracownicy 

Starostwa biorą czynny udział w zespołach i komisjach powoływanych przez Wojewodę 
Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

 
 

 
 

W załączeniu do raportu przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące powiatu w 
zakresie prezentowanym przez GUS. Wynika z nich, że systematycznie następuje rozwój 
społeczno – gospodarczy powiatu. Dotyczy to zwłaszcza infrastruktury, która jest punktem 
wyjścia do realizacji celów zapisanych w strategii powiatu, a dotyczących przebudowy 
gospodarki powiatu i poprawy życia jego mieszkańców. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 



Raport 
Powiat Koniński w latach 1999 – 2002 

 

30 

 

                               Ważniejsze dane o powiecie konińskim za lata 1998 - 2001

Wyszczególnienie Jedn. 1998 rok 2001 rok Dynamika Wlkp. =
miary 2001/1998 100%

1 2 3 4 5

Powierzchnia ogółem: ha 157871 157871 100,0% 5,3%
   - użytki rolne ha 111190 111704 100,5% 5,9%
      - grunty orne ha 88451 88494 100,0% 5,6%
   - lasy i grunty leśne ha 24791 25039 101,0% 3,3%
   - wskaźnik lesistości % 15,7 15,9 101,3% 63,1%
Ludność ogółem:  (na 31.III.2002 r.) osób 119998 121829 101,5% 3,6%
   - wieś tys. osób 102,9 104,3 101,4% 7,3%
   - w wieku przedprodukcyjnym tys. osób 35,4 33,7 95,2% 4,1%
   - w wieku produkcyjnym tys. osób 68,2 71,5 104,8% 3,4%
   - w wieku poprodukcyjnym tys. osób 16,4 16,5 100,6% 3,6%
   - ludność w w. nieprodukcyjnym 
     na 100 osób w w. produkcyjnym wsk. 76,0 70,2 92,4% 115,1%
   - kobiety na 100 mężczyzn wsk. 101,3 101,4 100,1% 96,0%
   - gęstość zaludnienia os./km2 76,0 77,1 101,4% 68,3%
   - przyrost naturalny na 1000 ludności
       ( na 31. III. 2002 r.) wsk. 3,67 1,73 47,1% 308,9%
    - saldo migracji na 1000 ludności wsk. 0,7 0,6 85,7% 85,7%

Ścieki komunalne i przem. odprow.
do wód powierz.wymag. oczyszczania dam3 77194 61355 79,5% 27,7%
   - oczyszczane % 99,9 100,0 100,1% 104,1%
Emisja zanieczyszczeń powietrza
z zakładów szczeg. uciążliwych
   - pyłowych ton/rok 736 505 68,6% 3,8%
      - zatrzymane w urządz. oczyszczaj.
        w % zanieczyszczeń  wytworz. % 18,0 25,0 138,9% 25,3%
   - gazowych (bez CO2) ton/rok 507 642 126,6% 0,4%
   - zanieczyszczenia na 1 km2

     - pyłowe ton/km2 0,5 0,3 60,0% 75,0%
     - gazowe (bez CO2) ton/km2 0,3 0,4 133,3% 6,8%

Pracujący w gospodarce narodowej
    (bez podmiotów zatrudniających poniżej 10 osób, 
       z pracującymi w indyw. gospod. rolnych) osób 41845 41475 99,1% 3,8%
   - rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo osób 28873 28889 100,1% 8,3%
   - przemysł i budownictwo osób 7574 7280 96,1% 2,2%
   - usługi rynkowe osób 2385 2234 93,7% 1,0%
   - usługi nierynkowe osób 3013 3072 102,0% 1,7%
Bezrobotni zarejestrowani  (na 30.06.02) osób 8694 12256 141,0% 5,2%
   - kobiety (na 30.06 2002 r.) l. bezw. 4877 6348 130,2% 5,0%
   - bez prawa do zasiłku tys. osób 7,0 9,1 130,0% 5,7%
   - dotychczas nie pracujący tys. osób 2,3 3,3 143,5% 6,4%
      - absolwenci tys. osób 0,7 0,8 114,3% 4,5%
   - stopa bezrobocia   (w 1998 r. łącznie 
                             z m. Koninem, na 30.06.2002 r.) % 14,2 21,4 150,7% 139,9%

6

 



Raport 
Powiat Koniński w latach 1999 – 2002 

 

 

 

31 

1 2 3 4 5

Wodociągi i kanalizacja
   - sieć wodociągowa km 1982,0 2182,0 110,1% 8,1%
   - długość sieci na 100 km2 powierzchn km 125,5 138,2 110,1% 153,1%
   - sieć kanalizacyjna km 103,0 193,2 187,6% 4,0%
   - długość sieci na 100 km2 powierzchn km 6,5 12,2 187,7% 75,5%
   - połączenia prow. do budynków
       - wodociągowe szt. 24273 26109 107,6% 6,2%
       - kanalizacyjne szt. 2309 4712 204,1% 3,6%

Zasoby mieszkaniowe zamieszkane
   - mieszkania l. bezw. 29680 29793 100,4% 3,1%
   - na 1000 ludności wsk. 248,0 244,8 98,7% 84,8%
   - przeciętna pow. użytkowa 1 mieszk. m2 71,2 71,3 100,1% 106,3%
   - liczba osób na 1 mieszkanie wsk. 4,03 4,08 101,2% 117,9%

Edukacja
   - szkoły podstawowe l. bezw. 103 87 84,5% 6,2%
      - ilość szkół na 100 km2 wsk. 6,5 5,5 84,6% 117,3%
      - ilość absolwentów l. bezw. 2148 2005 93,3% 3,8%
   - gimnazja l. bezw. 16 22 137,5% 3,9%
      - ilość szkół na 100 km2 wsk. 1 1,4 140,0% 73,7%
   - licea ogólnokształcące l. bezw. 2 2 100,0% 1,1%
      - ilość szkół na 100 km2 wsk. 0,1 0,1 100,0% 21,7%
      - ilość absolwentów l. bezw. 197 219 111,2% 1,4%
   - szkoły średnie techn. I zawodowe l. bezw. 1 1 100,0% 0,1%
       - ilość absolwentów l. bezw. 128 150 117,2% 0,4%

Ochrona zdrowia
   - ilość lekarzy domowych l. bezw. 60 53 88,3% x
       - na 10.000 ludności wsk. 0,5 0,4 80,0% x
   - ilość stomatologów l. bezw. 22 25 113,6% x
       - na 10.000 ludności wsk. 0,2 0,2 100,0% x
   - ilość pielęgniarek środowiskowych l. bezw. 52 46 88,5% x
       - na 10.000 ludności wsk. 0,4 0,4 100,0% x
   - ilość położnych l. bezw. 19 18 94,7% x
       - na 10.000 ludności wsk. 0,2 0,1 50,0% x

Długość dróg powiatowych km 616 623 101,1% 5,0%
   - o nawierzchni twardej km 545 556 102,0% 4,9%
   - o nawierzchni ulepszonej km 511 538 105,3% 5,1%
   - drogi powiatowe na 100 km2 km 39,0 39,5 101,3% 94,1%
Drogi gminne i lokalne miejskie km 1007 1094,4 108,7% 5,4%
   - o nawierzchni twardej km 551 658,6 119,5% 7,9%
   - o nawierzchni ulepszonej km 356 436 122,5% 7,3%
   - drogi gminne i lokalne  na 100 km2 km 63,8 69,3 108,6% 4,2%

Obiekty noclegowe turystyki szt. 57 46 80,7% 5,8%
   - miejsca noclegowe szt. 2828 3652 129,1% 6,7%
   - korzystajacy z noclegów osób 27891 119912 429,9% 10,5%
   - wynajęte pokoje l. bezw. 4312 20269 470,1% 3,2%

6
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1 2 3 4 5

   - udzielone noclegi l. bezw. 176321 193974 110,0% 7,6%

Przeciętne zatrudnienie w gosp. nar.
     (bez PKP, Poczty Polskiej i Telekomunikacji Polskie osób 12462 12224 98,1% 1,8%
Przeciętne m-czne wynagrodzenia br. zł. 1494,4 2156,0 144,3% 116,1%
Podmioty gospodarki narodowej l. bezw. 4577 5556 121,4% 1,8%
   - sektor publiczny l. bezw. 207 224 108,2% 0,3%
   - sektor prywatny l. bezw. 4370 5332 122,0% 1,8%
   - spółki prawa handlowego l. bezw. 73 99 135,6% 0,6%
      - z udziałem kapitału zagranicznego l. bezw. 19 22 115,8% 0,5%
   - zakłady osób fizycznych l. bezw. 3858 4617 119,7% 1,8%
   - spółdzielnie l. bezw. 45 40 88,9% 2,0%
   - rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo l. bezw. 188 283 150,5% 2,0%
   - przemysł   l. bezw. 483 473 97,9% 1,3%
   - budownictwo l. bezw. 583 634 108,7% 1,8%
   - handel i naprawy l. bezw. 1793 2107 117,5% 2,0%
   - hotele i restauracje l. bezw. 150 202 134,7% 3,0%
   - transport i gosp. magazynowa l. bezw. 381 445 116,8% 2,0%
   - pośrednictwo finansowe l. bezw. 113 215 190,3% 2,2
   - obsługa nieruchomości l. bezw. 269 389 144,6% 0,9%
   - pozostała dział.usługowa komunalna,
     społeczna i indywidualna l. bezw. 268 326 121,6% 1,8%
   - ilość podmiotów na 100 km2 wsk. 289,4 351,9 121,6% 33,1%
   - ilość podmiotów na 1000 ludności wsk. 38,1 45,6 119,7% 48,6%
Naklady inwestycyjne w przedsiębior. mln. zł. 87,1 38,9 44,7% 0,9%

Dochody budżetowe powiatu (1999-2001) tys. zł. 17767,4 36112,0 203,2% x
   - dochody własne tys. zł. 1753,2 3603,4 205,5% x
   - subwencje ogólne tys. zł. 9667,2 14459,9 149,6% x
   - dotacje celowe tys. zł. 6447,7 18048,7 279,9% x
   - na 1 mieszkańca tys. zł. 147,9 298,3 201,7% x
Wydatki budżetowe powiatu tys. zł. 17685,8 37385,8 211,4% x
   - bieżące tys. zł. 13918,8 29501 212,0% x
   - majątkowe tys. zł. 1513,3 4062,1 268,4% x
   - dotacje tys. zł. 575,3 997,3 173,4% x
   - świadczenia na rzecz os. fizycznych tys. zł. 1678,4 2427,9 144,7% x
   - na 1 mieszkańca tys. zł. 147,3 307,2 208,6% x

Przestępstwa stwierdzone (1999-2001,
                                      łącznie z m. Koninem) l. bezw. 4506 6644 147,4% 5,7%
   - kryminalne l. bezw. 4156 5142 123,7% 5,8%
   - gospodarcze l. bezw. 187 572 305,9% 4,1%
   - drogowe l. bezw. 111 797 718,0% 7,8%
   - inne l. bezw. 52 133 255,8% 4,3%
   - na 1000 ludności wsk. 37,4 54,6 146,0% 157,4%
Wskaźnik wykrywalności sprawców wsk. 47,1 53,3 113,2% 95,2%
   - kryminalne wsk. 43,2 40,4 93,5% 93,5%
   - gospodarcze wsk. 95,2 97,4 102,3% 98,9
   - drogowe wsk. 98,2 98,7 100,5% 99.6
Wypadki drogowe l. bezw. 262 287 109,5% 5,4
Kolizje drogowe l. bezw. 1861 2236 120,2% 7,9

Źródło: Wojewódzki Urząd Statystyczny w Poznaniu; opracowania własne Wydziału Zarządzania Starostwa Powiatowego 
w Koninie w oparciu o sprawozdania statystyczne Urzędów Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Konińskiego
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                                             Tabela 2. Dochody budżetu powiatu
w tys. zł.

Wyszczególnienie 1999 r. 2000 r. 2001 r. Plan na Przyrost
wykonanie wykonanie wykonanie 2002 r. 2002/1999

1 2 3 4 5

Dochody ogółem 17767,3 28398,6 36112,0 26798,5 150,8%
w tym:

  1. Dochody własne 1753,2 3176,5 3603,4 3581,6 204,3%
      z tego:
      - udział we wpływach z podatku
        dochodowego od os. fizycznych 541,9 553,0 486,2 503,3 92,9%
      - dochody z majątku - 328,0 409,7 130,8 -
      - pozostałe dochody 1211,3 2295,3 2707,5 2947,5 243,3%

  2. Dotacje celowe 6347,0 12681,0 18048,7 9741,5 153,5%
      z tego:
      - na zadania zlecone z zakresu
        administracji rządowej 2344,2 4067,6 11599,0 5526,1 235,7%
      - na zadania własne 3899,0 4455,9 5995,5 3698,7 94,9%
      - na zadania realiz. na podstawie
        porozumień z org. adm. rządow. 3,1 3019,1 7,1 8,0 258,1%
      - na zad. realiz. na podst. poroz.
        z jedn. samorz. terytorialnego 98,2 420,1 214,6 463,7 472,2%
      - z funduszy celowych 2,5 718,3 232,5 15,0 600,0%

  3. Subwencja ogólna 9667,1 12541,0 14453,9 13505,4 139,7%
      z tego:
      - część oświatowa 4255,5 6186,6 6875,8 6473,8 152,1%
      - część drogowa 3811 4648,4 5757,5 5237,1 137,4%
      - część wyrównawcza 1600,6 1706 1826,6 1794,5 112,1%

6
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                                                Tabela 3. Wydatki budżetu powiatu
w tys. zł.

Wyszczególnienie 1999 r. 2000 r. 2001 r. Plan na Przyrost
wykonanie wykonanie wykonanie 2002 r. 2002/1999

1 2 3 4 5

I.  Wydatki ogółem 17685,8 28788,8 37385,8 27934,3 157,9%
w tym:

  1. Leśnictwo 66,2 340,3 282,7 69,4 104,8%
  2. Transport 2139,5 2964,8 4028,7 3400,4 158,9%
  3. Oświata i wychowanie 5358,4 7713,6 7863,8 7784,2 145,3%
      w tym:
      - edukacyjna opieka wychowaw. - - 1941,2 1650,7 -
  4. Opieka społeczna 4589,7 6141,7 8512,9 6317,3 137,6%
       - zadania własne 2990,1 4307,2 6277,6 4177,1 139,7%
       - zadania zlecone 1599,6 1834,5 2238,3 2140,2 133,8%
  5. Kultura i sztuka 115,2 157,5 248,6 83,0 72,0%
  6. Kultura fizyczna i sport 69,0 105,0 107,0 64,7 93,8%
  7. Turystyka 25,0 32,5 28,6 21,5 86,0%
  8. Administracja publiczna 5030,0 7691,2 7274,5 7079,8 140,8%
       - zadania własne 4661,7 6202,0 6989,8 6807,7 146,0%
       - zadania zlecone 368,3 1489,2 284,7 272,1 73,9%
  9. Pozostałe zadania zlecone 292,8 3632,0 9039,0 3114,0 1063,5%
II. Wydatki na inwestycje 1513,3 3471,3 4362,1 2672,6 176,6%

6
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WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETÓW POWIATU KONIŃSKIEGO WG ŹRÓDEŁ W LATACH 1999 - 2001 
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STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO WG ŹRÓDEŁ  
W LATACH 1999 – 2001. 

Część wyrównawcza subwencji 9,00%

Część drogowa  subwencji 21,45%

Część oświatowa subwencji 23,95%

Dotacje celowe z funduszy celowych 0,01%

Dotacje celowe na podst.porozumień z  0,55%

Dotacje celowe na zad.realiz.na podst. 
porozumień z org. adm.rząd. 0,02%

Dotacje celowe na zadania własne 21,95%

Dotacje celowe na zadania zlecone 13,20%

Pozostałe dochody 6,82%

Dochody z majątku Powiatu 0,00%

Udział we wpływach z podatku doch. 3,05%

Część wyrównawcza subwencji 6,00%

Część drogowa  subwencji 16,37%
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Dochody z majątku Powiatu 1,16%
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Dotacje celowe na zadania zlecone 32,12%
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

. rok 1999 rok 2000 rok 2001

%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: sprawozdania z wykonania budżetów Powiatu Konińskiego za lata 1999-2001  

36 



Raport 
Powiat Koniński w latach 1999 – 2002 

 

 

 
 

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETÓW POWIATU KONIŃSKIEGO WG RODZAJÓW DOCHODÓW 
W LATACH  1999 - 2001. 
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VIII. Załącznik nr 1 
 

Ważniejsze konferencje w latach 1999 – 2002 w układzie chronologicznym. 
 

Wrzesień 1999 r. - Konferencja nt.: „Perspektywy i zagrożenia dla rolnictwa powiatu 
konińskiego w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej”.  
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowisk i organizacji rolniczych gmin, 
władz powiatu, samorządu wojewódzkiego i Urzędu Wojewódzkiego, Komitetu Integracji 
Europejskiej, przedstawiciele nauki i uczelni poznańskich.  
W wyniku konferencji wypracowano stanowisko Rady powiatu dotyczące sytuacji w 
rolnictwie powiatu, a zwłaszcza ubóstwa na terenach wiejskich. 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Grudzień 1999 r.– Forum Środowisk Turystycznych nt. „Turystyka szansą rozwoju 
powiatu i regionu konińskiego”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm i 
organizacji turystycznych, gmin, powiatu i miasta Konina. W trakcie spotkania omówiono 
i określono główne kierunki wspólnego działania na rzecz rozwoju turystyki w regionie. 
Marzec 2000 r. – Konferencja nt. „Zadania powiatu w zakresie ochrony zdrowia”.  
W trakcie konferencji z udziałem władz powiatu, zainteresowanych instytucji  
ze sfery ochrony zdrowia i gmin dyskutowano zadania powiatu w świetle reformy służby 
zdrowia . 
Marzec 2000 r. – Narada nt. „Problemy utylizacji padliny i odpadów poubojowych”. 
Kwiecień 2000 r. Konferencja nt. „Droga nr 25 szansą rozwoju powiatów”. Udział w 
konferencji wzięli przedstawiciele gmin, miast i powiatów leżących wzdłuż drogi nr 25, 
przedstawiciele władz wojewódzkich, parlamentarzyści. W trakcie konferencji 
dyskutowano nad koniecznością modernizacji drogi z punktu widzenia potrzeb 
rozwojowych gmin i powiatów. Stosowne wnioski skierowano do władz wojewódzkich i 
centralnych. 
Maj i grudzień 2000 r. – 2 konferencje poświęcone problematyce uzależnień od alkoholu i 
problemom narkomanii. W konferencjach uczestniczyli przedstawiciele instytucji i 
organizacji zajmujących się problematyką uzależnień. Wnioski z konferencji posłużyły do 
formułowania strategii w tym zakresie . 
Maj 2000 r. – Seminarium nt. „Sytuacja ekonomiczna rolników i ich rodzin”, podczas 
którego z udziałem środowisk rolniczych, przedstawicieli gmin, władz powiatu i instytucji 
działających na rzecz rolnictwa omawiano temat wsparcia rolników w ich codziennych 
potrzebach. 
Wrzesień 2000 r. – Konferencja nt. „Lokalny system pomocy dziecku i rodzinie”. Podczas 
konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele gmin oraz instytucji i organizacji 
zajmujących się pomocą dzieciom i rodzinom wypracowano wnioski do branżowej 
strategii powiatowej. 
Wrzesień 2000 r. – Ogólnopolska narada zarządców dróg powiatowych, 
Listopad 2000 r. – otwarta sesja Rady Powiatu nt. „Ocena stanu środowiska w powiecie 
konińskim” W sesji oprócz radnych Rady Powiatu uczestniczyli przedstawiciele gmin, 
władz samorządowych i rządowych województwa, naukowcy, przedstawiciele władz 
centralnych, parlamentarzyści. W trakcie sesji przedyskutowano główne problemy 
ochrony środowiska w powiecie. Wnioski posłużyły budowie  strategii ochrony 
środowiska. 
Luty 2001 r. Konferencja nt. „Rozwiązywanie problemów społecznych w powiecie 
konińskim”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych, gminnych i 
wojewódzkich oraz szerokie przedstawicielstwo osób, instytucji i organizacji zajmujących 
się sprawami pomocy społecznej. Wnioski z konferencji posłużyły sformułowaniu 
strategii branżowej, 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Kwiecień 2001 r. – Konferencja nt. „Strategia przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji 
lokalnego rynku pracy w powiecie konińskim”. W konferencji uczestniczyli 
przedstawiciele władz powiatowych, wojewódzkich, parlamentarzyści, przedstawiciele 
pracodawców, związków zawodowych, gmin. W trakcie konferencji przedstawiono i 
przedyskutowano projekt powiatowej strategii przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji 
lokalnego rynku pracy. 
Maj 2001 r. – Konferencja nt. „Kierunki rozwoju oświaty w powiecie konińskim”. 
Konferencja przeprowadzona była badaniami w zakresie stanu i potrzeb oświaty w 
powiecie. Podczas konferencji, w której obok władz powiatowych uczestniczyli 
przedstawiciele władz wojewódzkich, gmin, instytucji oświatowych, szkół, branżowych 
związków zawodowych, parlamentarzyści omówiono wyniki badań i problemy 
przekształceń w oświacie wynikających z reformy oświaty oraz wypracowano wnioski do 
strategii powiatowej w dziedzinie rozwoju oświaty. 
Maj 2001 r. – Konferencja dotycząca diagnozy stanu środowiska w powiecie konińskim. 
Uczestnicy – przedstawiciele władz powiatowych, gmin, instytucji działających w sferze 
ochrony środowiska ocenili diagnozę stanu środowiska w powiecie, która stała się 
podstawą zapisów strategii branżowej, 
Maj 2001 r. Konferencja pt. „Polski sołtys w Unii Europejskiej”. Konferencja z udziałem 
sołtysów z terenu powiatu miała na celu zapoznanie ich z problemami rolnictwa i wsi w 
kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
Październik 2001 r. Konferencja nt. „Gospodarka w lasach nie stanowiących własności 
Skarbu Państwa. Uczestnicy konferencji – przedstawiciele władz powiatu konińskiego 
oraz powiatów z terenu województwa wielkopolskiego, władz wojewódzkich, gmin, 
leśnictwa omawiali problemy zalesiania i gospodarki lasami stanowiącymi własność 
prywatną samorządowców itp. 
Październik 2001 r. - Warsztaty w trakcie których wypracowano cele i zadania 
powiatowej strategii w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi. W warsztatach uczestniczyli 
przedstawiciele władz powiatowych i wojewódzkich, gmin, organizacji i instytucji 
rolniczych. 
Grudzień 2001 r. Konferencja nt. „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej” 
podczas której przedstawiciele środowisk, instytucji i organizacji zajmujących się tą 
tematyką omawiali sposób realizacji programu powiatowego przyjętego przez Radę 
Powiatu. 
Kwiecień 2002 r. – współuczestnictwo w organizacji krajowej konferencji na temat 
krwiodawstwa z udziałem parlamentarzystów, w tym Wicepremiera Marka Pola. 
Czerwiec 2002 r. – Konferencja nt. „Unia Europejska w oczach młodego pokolenia”. W 
konferencji uczestniczyli uczniowie – redaktorzy gazetek szkolnych szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, którzy najpierw uczestniczyli w 
konkursie wiedzy na temat Unii, a następnie wzięli udział w dyskusji na temat wstąpienia  
Polski do Unii europejskiej i związanymi z tym nadziejami, między innymi w zakresie 
możliwości podejmowania nauki i pracy w państwach unijnych 
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