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Mija drugi miesiąc nowego roku i zarazem czwarty miesiąc pracy samorządu  
II kadencji. Rozpoczął się piąty rok funkcjonowania powiatu.  Upływający czas budzi 
refleksje ale nade wszystko motywuje do podjęcia działań, oczekiwanych i korzystnych  
z punktu widzenia realizacji polityki powiatu na rzecz mieszkańców. 

Naszym zadaniem jest przekazywać Państwu za pośrednictwem Biuletynu jak 
najwięcej informacji. Kreujemy wizerunek dobrze zarządzanego powiatu, dlatego też  
w tegorocznych edycjach Informatora, poświęcimy więcej miejsca na sukcesy i osiągnięcia 
będące udziałem powiatu konińskiego.  

Z dużym optymizmem zapatrujemy się na rozwój naszych kontaktów zagranicznych, 
stąd na łamach Biuletynu - „Nasi Partnerzy”, w ramach których informować będziemy  
o nowych formach współpracy i jej efektach.  

W kontekście procesu integracji Polski z Unią Europejską, proponujemy dwie nowe 
sekcje: „W stronę Unii” – prezentującą inicjatywy powiatowe, wojewódzkie  
i ogólnopolskie ( zwłaszcza w zakresie wykorzystywania funduszy unijnych )  
oraz słowniczek pojęć europejskich.  

Na łamach Biuletynu, jak dotychczas, nie zabraknie informacji o Radzie Powiatu i jej 
komisjach, relacji z posiedzeń Zarządu oraz rynku pracy.  

O istotnych wydarzeniach minionego miesiąca dowiecie się Państwo „ ... z Kroniki 
Powiatu”, a o imprezach planowanych , tradycyjnie - na ostatniej stronie Informatora. 

 
Oddając w ręce Czytelników pierwsze w 2003 roku wydanie naszego Biuletynu, 

gorąco zachęcamy do jego lektury. Będąc otwartymi na wszelkie uwagi i sugestie, liczymy  
na Państwa przychylność i współpracę w dalszych pracach redakcyjnych.  

 
Elżbieta Streker - Dembińska 

Starosta Koniński 
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1.Z prac Rady Powiatu 

30 grudnia 2002 r. odbyła się III sesja Rady Powiatu Konińskiego II kadencji. 
Po przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji 

uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym Rada podjęła uchwały w następujących 
sprawach: 
♦ kandydatur członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Koninie, 

Kandydatami Rady Powiatu Konińskiego na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia 
zostali radna Halina Lenartowicz oraz radny Janusz Stankiewicz. 

♦ desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, 
Delegatem do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich została  

pani Elżbieta Streker-Dembińska – Starosta Koniński. 
♦ delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rada delegowała radnych:  
pana Stefana Dziamarę oraz pana Pawła Kwiecińskiego. 

♦ zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin  
i Powiatów Wielkopolski, 
Rada wybrała pana Piotra Matybę na przedstawiciela powiatu konińskiego  
w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, 

♦ w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 rok, 
♦ w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2002.  
Ponadto Rada dokonała zmiany uchwał w sprawach: 

♦ Statutu Powiatu Konińskiego, 
♦ Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie, 
♦ ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”, 
♦ najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości 

jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych powiatu konińskiego, w tym działających w zakresie oświaty  
(nie będących nauczycielami), 

♦ dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 rok, 
Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym Powiatu 
Konińskiego, zgodnie z którą odmówiła zgody na rozwiązanie stosunku pracy  
z radną Marią Jankowską. 

Rada podjęła również uchwałę uchylającej uchwałę Nr II/10/02 z dnia 28 listopada 
2002 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. 

Ponadto Rada zobowiązała Przewodniczącego Rady Powiatu do sformułowania 
stanowiska dot. zagrożeń w ruchu drogowym w wyniku wprowadzenia opłat za wjazd  
na autostradę. Wystąpienie w tej sprawie zostało skierowane do Wicepremiera Marka Pola 
oraz do Prezesa Autostrady Wielkopolskiej S.A. Andrzeja Patalasa. 

 
       Krystyna Grabowska 
       Kierownik Biura Rady 
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2.Z prac Komisji Rady Powiatu 
W grudniu 2002 r. odbyły się wszystkie posiedzenia Komisji Rady Powiatu Konińskiego II 
kadencji. Zasadniczym celem obrad Komisji było wypracowanie stanowisk w sprawie  
projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 r. 

3 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. Komisja wybrała 
Wiceprzewodniczącą, którą została pani Grażyna Grabias-Winkler. 
Ponadto wyrażono pozytywną opinię w prawie projektu przyszłorocznego budżetu powiatu  
oraz zebrano propozycje do planu pracy Komisji na 2003 r. 

3 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Komisja 
wybrała ze swego grona Wiceprzewodniczącego, którym został radny Włodzimierz Pawlak 
oraz Sekretarza, którym została radna Irena Górecka.  
Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego  
na 2003 r. Jednocześnie Komisja wnioskowała o wygospodarowanie w budżecie kwoty 
10.000 zł z przeznaczeniem na realizowanie programów prewencyjnych wśród młodzieży. 

4 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Komisja wybrała 
Wiceprzewodniczącego. Funkcję tę powierzono radnemu Antoniemu Kulczakowi. 
Ponadto Komisja przyjęła projekt budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2003, nie wnosząc 
żadnych zastrzeżeń. 

5 grudnia obradowała Komisja Rewizyjna. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt 
przyszłorocznego budżetu. Ponadto Komisja opracowała i przyjęła plan kontroli na 2003 r. 

9 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  
 Komisja wybrała ze swego grona Wiceprzewodniczącego, którym został radny  
Janusz Stankiewicz. 
Ponadto Komisja wyraziła pozytywną opinię o projekcie budżetu powiatu na rok 2003,  
nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. 

10 grudnia obradowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.  
 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2003 r., zwracając 
jednocześnie uwagę na fakt, że zaplanowane środki na zadania z zakresu kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki są niewystarczające. 
Komisja opracowała również plan pracy na 2003 r. i wyraziła pozytywną opinię w sprawie 
projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu 
w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu 
Konińskiego, w tym działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami). 
Ponadto Komisja wybrała ze swego grona Wiceprzewodniczącego. Funkcję tę powierzono 
radnej Jolancie Knapkiewicz. 
 11 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej. Po przyjęciu 
projektu budżetu powiatu na rok 2003 Komisja dokonała analizy i wyraziła pozytywną opinię 
w sprawie przedłożonych jej projektów uchwał w sprawach: 
♦ Statutu Powiatu Konińskiego, 
♦ zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 

Konińskiego, 
♦ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

Wielkopolski, 
♦ zmieniająca uchwałę w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego 

Związku Powiatów Polskich, 
♦ delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
♦ zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Koninie. 
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Komisja zaproponowała również nowe brzmienie projektu uchwały w sprawie 
kandydatury członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Koninie. Zgodnie z nowym 
brzmieniem projektu Rada odwołuje obydwu dotychczasowych członków i tym samym 
zgłasza kandydatury dwóch nowych członków. 

Ponadto członkowie Komisji wybrali Wiceprzewodniczącego. Funkcję tę powierzono 
radnej Marii Jankowskiej. 
 12 grudnia obradowała Komisja Budżetowa.  

Komisja wybrała ze swego grona Wiceprzewodniczącego, którym został pan Andrzej 
Perkowski.  
 Po dokonaniu analizy projektu budżetu powiatu na 2003 r. i po zapoznaniu się  
z opiniami wszystkich Komisji Rady dotyczącymi projektu budżetu Komisja wyraziła  
w sprawie projektu budżetu pozytywną opinię. 

Ponadto Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Zarządu Powiatu 
Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2002 r. 

27 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej. 
Zasadniczym celem spotkania było rozpatrzenie sprawy dot. rozwiązania stosunku pracy  
z panią Marią Jankowską. Komisja pozytywnie odniosła się do projektu uchwały Rady 
Powiatu Konińskiego, zgodnie z którym Rada Powiatu Konińskiego odmawia zgody  
na rozwiązanie stosunku pracy z radą Marią Jankowską. 

30 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Budżetowej. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Konińskiego w następujących sprawach: 
♦ dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2002 r., 
♦ wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002. 

5 lutego 2003 r. obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  
W posiedzeniu uczestniczyli m. in. Starosta Koniński, Wicestarosta Koniński, przedstawiciel 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, delegacje protestujących rolników z rejonu Konina, Słupcy i 
Turku oraz radni powiatu konińskiego reprezentujący Samoobronę RP. W wyniku burzliwej 
dyskusji opracowano stanowiska: w sprawie protestów rolniczych na terenie powiatu 
konińskiego oraz sytuacji mieszkańców wsi powiatu konińskiego. 
Ponadto Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska przyjęła plan pracy na 2003 r. 
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13 lutego obradowała Komisja Spraw Społecznych. Komisja opracowała i przyjęła plan 
pracy na 2003 r. Ponadto członkowie Komisji podjęli dyskusję nt. integracji z Unią 

Europejską w kontekście spraw bezrobocia. 
 
 17 lutego obradowała Komisja Statutowo-Regulaminowa. Celem spotkania było 
opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2003 r. 
 
 17 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Prawa i Porządku Publicznego.  
Komisja przyjęła: 
♦ „Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 r.” 
♦ „Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Koninie z zakresu realizacji zadań  

za 2002 r.” 
♦ „Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie z zakresu 

realizacji zadań za 2002 r.” 
Ponadto Komisja wyraziła pozytywną opinię dot. projektu uchwały Rady Powiatu 

Konińskiego w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji dostawców oraz źródeł 
pochodzenia złomu metali nieżelaznych.  

Opracowano również i przyjęto plan pracy Komisji Prawa i Porządku Publicznego na 2003 r. 
 
 18 lutego obradowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Komisja 
zapoznała się z informacją  „Kultura fizyczna i sport w powiecie konińskim – realizacja zadań 
w 2002 r. i zamierzenia na rok 2003”. Komisja nie wniosła również uwag do propozycji 
podziału środków na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej. Ponadto podjęto dyskusję  
nt. integracji z Unią Europejską w kontekście spraw młodzieży.  
 
 18 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Komisja przyjęła 
informację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań  
za 2002 r.”. Ponadto Komisja wyraziła negatywną opinię o projekcie uchwały Rady Powiatu 
Konińskiego w sprawie zmiany kategorii odcinka drogi nr 25 w rejonie miejscowości Pilich, 
gm. Skulsk z krajowej na powiatową. Komisja również opracowała i przyjęła plan pracy  
na rok 2003. 
 
 18 lutego obradowała Komisja Rewizyjna. Komisja opracowała i przyjęła plan pracy 
na 2003 r. Ponadto uzgodniono sprawy organizacyjne dot. kontroli zaplanowanych na miesiąc 
marzec.  
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3.Z prac Zarządu  Powiatu 
7  posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego – 31 styczeń 2003 rok. 
 

Zarząd Powiatu na posiedzeniu zatwierdził treść projektu uchwały Rady Powiatu 
Konińskiego w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji dostawców oraz źródeł 
pochodzenia złomu metali nieżelaznych, zmiany kategorii odcinka drogi nr 25 w rejonie 
miejscowości Pilich gm. Skulsk z krajowej na powiatową.  

Zarząd podjął uchwały w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków 
budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 rok, zbycia ruchomości stanowiącej mienie powiatu, 
przekazania ruchomości będącej mieniem powiatu, Regulaminu Organizacyjnego Zarządu 
Dróg Powiatowych w Koninie, opinii dotyczącej zaliczenia odcinka drogi Kościelec – 
Trzęśniew – Piersk do kategorii dróg powiatowych, opinii dotyczącej zaliczenia drogi w 
obrębie ewidencyjnym Lubstówek, gmina Sompolno do kategorii dróg gminnych.  

Członkowie Zarządu zapoznali się także z planem pracy Rady Powiatu Konińskiego 
na 2003 rok, przyjęli plan pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na 2003 rok oraz terminarz  
posiedzeń. Zapoznali się z propozycjami podziału stypendium Starosty Konińskiego dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów powiatu konińskiego oraz z treścią informacji 
nt. przygotowań do poboru 2003.  

Zarząd Powiatu Konińskiego rozpatrzył wnioski Związku Międzygminnego „Koniński 
Region Komunalny”  w sprawie przyznania ze środków PFOŚ i GW dotacji na zakup worków 
do selektywnej zbiórki odpadów dla wszystkich gmin i dofinansowania zadania związanego  
z edukacją ekologiczną oraz wniosek gminy Stare Miasto w sprawie przyznania środków na 
wywóz odpadów selektywnie zebranych.   

W sprawach bieżących Zarząd zajmował się m. in.: propozycją wybudowania sali 
gimnastycznej w Kleczewie i propozycją sprzedaży budynku internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleczewie będącego własnością powiatu. Zapoznał się ze 
stanowiskiem Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego w następujących 
sprawach: aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków (w związku z wejściem w 
życie z dniem 1 stycznia 2003 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym i leśnym); 
przygotowania dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb budowy w Polsce zintegrowanego 
systemu zarządzania i kontroli IACS, kontraktów Wielkopolskiej regionalnej Kasy Chorych 
dla szpitali powiatowych oraz z treścią: pisma Ministerstwa Rolnictwa Wsi Departament 
Przetwórstwa i Rynków Rolnych będącego odpowiedzią na wystąpienie Rady Powiatu 
Konińskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podęcia przez Rząd działań w zakresie 
rynku skupu żywca wieprzowego i zapewnienia cen gwarantujących opłacalność produkcji, 
stanowiska samorządów powiatów i gmin: konińskiego, słupeckiego, wrzesińskiego oraz 
miast: Konina, Wrześni, Słupcy, Strzałkowa, Goliny w sprawie zagrożeń związanych z 
wprowadzeniem opłat za korzystanie z odcinka autostrady A-2 Konin – Września, i pismem 
Prezesa Zarządu  Autostrady Wielkopolskiej, będącego odpowiedzią na wystąpienie Rady 
Powiatu Konińskiego w sprawie stosowania opłat za korzystanie z odcinka autostrady A-2 
Konin – Września. 
Przedmiotem spraw bieżących było również pismo Areoklubu Konińskiego w sprawie 
dofinansowania lotów patrolowych na terenie powiatu konińskiego i pismo Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w sprawie wsparcia finansowego 
przedsięwzięcia pod nazwą  „Przygotowanie laboratorium chemicznego do akredytacji”. 
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4.W stronę Unii... 
• „Teraz Integracja” – dotacje UKIE na promocję idei integracji europejskiej 
W dniu 30 stycznia 2003r. upłynął termin składania wniosków o granty Unii Europejskiej 

do programu „Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji 
pozarządowych – TERAZ INTEGRACJA”. W ramach programu wspierane będą inicjatywy 
pozarządowe oraz inicjatywy podejmowane przez samorządy lokalne, mające na celu 
podniesienie poziomu publicznej akceptacji dla procesu integracji europejskiej w jego 
ostatniej fazie (bezpośrednio przed planowanym referendum akcesyjnym). 

W powiecie konińskim, aż pięć jednostek administracji samorządowej, podlegających 
Staroście Konińskiemu, ubiega się o dofinansowanie na realizację swoich projektów. 
Wszyscy wnioskodawcy potwierdzają, że bez względu na to jakie będzie rozstrzygnięcie 
konkursu, podjęte próby są bardzo ważne z punktu widzenia nabywania praktyki  
w aplikowaniu o środki unijne.  
Niebawem, składanie aplikacji o otrzymanie dofinansowania w ramach rozmaitych 
programów – z których duża część jest już dostępna dla Polski w fazie przedakcesyjnej – 
będzie codzienną rzeczywistością naszej administracji . 

Krótką prezentację projektów, złożonych przez Starostwo i jego jednostki rozpoczyna 
"ABC bezrobotnego w Unii Europejskiej”. Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, 
oparty na założeniu wydania publikacji informacyjnych, przybliżających tematykę 
swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej w praktycznym aspekcie zaprezentowania 
możliwości poszukiwania pracy oraz zasad jakimi rządzą się rynki pracy krajów 
członkowskich Unii. Adresatami tak zakrojonych działań byłyby oczywiście osoby 
bezrobotne, poszukujące pracy i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, mieszkające  
na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego. Projekt byłby realizowany przez 
pracowników Urzędu m.in. w oparciu o istniejącą sieć terenowych punktów obsługi 
bezrobotnych. Działaniami podejmowanymi w ramach realizacji projektu zostałoby objętych 
ok. 10 tys. osób.  

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie zaproponował 
upowszechnianie informacji na temat Unii Europejskiej poprzez zorganizowanie cyklu 
szkoleń, dyskusji panelowych, prezentacji, konkursów oraz festynu. Projektem 
zatytułowanym „Polscy uczniowie w Europie” objęta zostałaby przede wszystkim młodzież, 
(ze szczególnym uwzględnieniem osiemnastolatków) a także rodzice uczniów, rolnicy, osoby 
niepełnosprawne. Dla zwiększenia skuteczności walorów edukacyjnych przedsięwzięcia, 
projekt przewiduje zorganizowanie szeregu konkursów wiedzy, które mogłyby przyjąć formę 
prezentacji kultur państw członkowskich Unii – teatralnej, lingwistycznej, geograficzno-
politycznej, gastronomicznej i ekonomicznej. 

Z kolei, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie zgłosił do konkursu projekt 
zatytułowany „Razem do Europy”. Osią pomysłu jest utworzenie Centrum Informacji o Unii 
Europejskiej, które działałoby przez okres realizacji projektu na terenie szkoły. Centrum 
wyposażone zostałoby w komputer z multimedialną bazą danych o Unii i łącze internetowe. 
Do tak wyposażonego komputera zapewniono by swobodny dostęp wszystkim poszukującym 
informacji. Ponadto w ramach projektu, pod wspólnym hasłem „Tydzień Europejski”, 
zorganizowany zostanie cykl imprez towarzyszących, m.in.: drużynowy konkurs na temat 
wiedzy o Unii Europejskiej z udziałem szkół lokalnych, w holu szkoły otworzone zostaną 
stoiska reprezentujące poszczególne kraje UE, odbędzie się debata na temat „za czy przeciw 
UE”, a także na placu przed Urzędem Gminy w Sompolnie Piknik Europejski. 

„Lepiej i łatwiej w Unii Europejskiej” to tytuł projektu edukacyjnego, który powstał 
w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Jest on skierowany do dwóch grup adresatów: 
lokalnych liderów społeczności gminy Ślesin oraz do grup biernych społecznie – które 
cechuje, tzw. zespół wyuczonej bezradności. Projekt zostanie zrealizowany z udziałem 



 11 

wolontariuszy-studentów, którzy odbędą staż zagraniczny w zaprzyjaźnionej gminie 
austriackiej, aby zdobytą tam wiedzę i doświadczenie wykorzystać przy realizacji zadań 
projektu. Autorzy projektu przewidują m.in. zorganizowanie serii spotkań i warsztatów z 
mieszkańcami, w trakcie których przekażą wiedzę o polityce społecznej,   obowiązującej w 
krajach unijnych. 

Ostatni z projektów, przygotowany przez Wydział Promocji i Informacji Starostwa 
Powiatowego nosi tytuł „Rolnik Koniński – powiatowy informator unijny”. Jego realizacja 
wpisuje się w szersze działania Starostwa, prowadzone na rzecz przekonywania społeczności 
powiatu do udziału w referendum akcesyjnym. Projekt kierowany jest do rodzinnych 
gospodarstw rolnych. W trakcie jego realizacji ukazywać się będzie cykliczna publikacja, 
informująca rolników m.in. o różnych aspektach wspólnotowej Polityki Rolnej. 

Zgodnie z regulaminem konkursu, procedura oceny nadesłanych projektów zakończy 
się w drugiej połowie marca. Z dużą niecierpliwością oczekujemy ogłoszenia wyników 
konkursu, tym bardziej że program „Teraz Integracja” cieszy się dużym zainteresowaniem 
wielu organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w całym kraju. 
Wnioskodawcom z naszego regionu życzymy więc pokonania konkurentów i nie ustawania, 
w przygotowywaniu kolejnych projektów. 

 
      Mariusz Kwieciński 
      Wydział Promocji i Informacji 
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5.PUP informuje 

ANALIZA BEZROBOCIA za 2002 r. 
Sytuacja na rynku pracy 
Na koniec grudnia 2002 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koninie 
wynosiła 20.617 osoby ( Powiat Koniński – 13.110 osób, Miasto Konin – 7.507 osób ), czyli 
o 399 osób mniej niż na koniec grudnia 2001 roku tj. o 1,9 %. 
Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2002 r. wynosiła : 
Polska - 18,1 % 
Wielkopolska – 16,1 % 
Powiat Koniński – 22,4 % 
Miasto Konin – 18,3 % 
W pierwszych dwóch miesiącach 2002 roku bezrobocie miało tendencję rosnącą .  
W styczniu i lutym odnotowano wysokie rejestracje osób bezrobotnych, w szczególności osób 
powracających po zatrudnieniu krótkookresowym., jednocześnie liczba wyrejestrowań 
utrzymywała się na niskim poziomie. 
W miesiącu marcu odnotowano pierwszy spadek omawianej populacji. W następnych 
miesiącach bezrobocie nadal utrzymuje tendencję spadkową aż do miesiąca czerwca.  
Okres od czerwca do października charakteryzuje się niewielkim wahaniem liczby 
bezrobotnych (  liczbowa rotacja z miesiąca na miesiąc waha się w granicach ok. 100 osób ). 
Natomiast od miesiąca listopada zauważamy znaczący wzrost bezrobocia tj. o 364 osoby  
w listopadzie i o 1152 osoby w grudniu w stosunku do października.  
Wzrost liczby zarejestrowań spowodowany jest  zakończeniem sezonu letnio – jesiennego 
z czym jest ściśle związane zakończenie prac krótkookresowych i prac sezonowych.  
W analizowanym okresie pracę znalazło 8.599 osób, w tym pracę niesubsydiowaną 7.806 
osoby. Należy dodać, że w większości osoby podejmujące pracę znalazły pracę sezonową  
lub krótkookresową.  
 Zwiększyła się również liczba osób, które zostają wyrejestrowane w wyniku nie 
stawienia się w urzędzie w wyznaczonym terminie. W 2002 roku z w/w powodu z ewidencji 
PUP wyłączonych było 5.450 osób. 
W analizowanym okresie do PUP w Koninie zgłoszono 4.089 ofert pracy ( Miasto Konin - 
3.045, Powiat Koniński – 1044 ), w tym pracy niesubsydiowanej 2.680. Średnio, w każdym 
miesiącu 2002 roku na 1 ofertę pracy przypadało 60 bezrobotnych. 
Struktura osób bezrobotnych 
Bezrobotni według płci  
 Na koniec 2002 roku w ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych było 10.603 kobiet  
i 10.014 mężczyzn. Kobiety stanowiły one 51,4 % ogółu bezrobotnych. W końcu 2002 r.  
w ewidencji bezrobotnych znajdowały się 1.263 kobiety zwolnione  z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy. W 2002 r. do ewidencji PUP zarejestrowanych zostało 6.765 kobiet, w tym po 
raz pierwszy 1.581 tj. 23,3 %. Natomiast wyrejestrowanych zostało 7.052 kobiet, w tym na 
podjęcie pracy 3.604 tj. 51,1 %.  
Bezrobotni absolwenci 
 Według stanu na dzień 31.12.2002 r. w ewidencji PUP znajdowało się 1180 
bezrobotnych absolwentów. Stanowili oni 5,7 % ogółu bezrobotnych. Najwięcej absolwentów 
posiadało wykształcenie zasadnicze oraz policealne i średnie zawodowe. Należy również 
zauważyć, że ponad 3-krotnie zwiększyła się w stosunku do 2001 roku liczba absolwentów 
posiadających wykształcenie wyższe. 
 Do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2002 roku zarejestrowało się 2619 
absolwentów, w tym po raz pierwszy 1744, natomiast po raz kolejny 875 osób. Podobnie jak 
w ubiegłych latach od czerwca obserwuje się wzrost rejestracji osób kończących szkołę. 
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Natomiast wyrejestrowanych zostało 2.643 osoby, spośród których pracę podjęło 827 osoby ( 
w tym pracę interwencyjną - 20 osób, roboty publiczne 54 osoby  i pracę w ramach refundacji 
absolwenckiej – 210 osób ). 
 Do końca grudnia 2002 r. staż rozpoczęło 321 absolwentów, natomiast w szkoleniach 
i kursach uczestniczyło 141 osób. 
 
Tabela nr 1 Bezrobotni absolwenci wg stanu na dzień 31.12.2002 r. 

Absolwenci 
Powiat Koniński Miasto Konin Subregion koniński Wykształcenie 
Grudzień 2002 r. Grudzień 2002 r. Grudzień 2002 r. 

Wyższe 85 127 212 
Policealne i średnie 
zawodowe 256 165 421 

LO 41 51 92 
Zasadnicze 318 116 434 
Pozostałe 18 3 21 
Ogółem 718 462 1180 
 
Bezrobotni wg wieku 
 Wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby młode, w szczególności  
w wieku 15 – 34 lat. W powiecie ziemskim najwięcej osób jest w wieku 15 – 24 lata - 37,0%, 
natomiast wśród osób z Konina najwięcej jest w wieku 25-34 – 30,7 %. 
 
Tabela nr 2 Bezrobotni wg wieku  w stanu na 31.12. 2002 r. 

Liczba bezrobotnych 
Wiek 

Powiat Koniński Miasto   
Konin 

Subregion 
koniński 

15-24 4.847 2.181 7.028 
25-34 4.237 2.302 6.539 
35-44 2.396 1.632 4.028 
45-54 1.499 1.280 2.779 
55 i więcej 131 112 243 
Ogółem 13.110 7.507 20.617 

 
Bezrobotni wg poziomu wykształcenia i zawodów 
Według wykształcenia struktura bezrobotnych przedstawiała się w sposób następujący: 
 
Tabela nr 3 Bezrobotni wg poziomu wykształcenia  w końcu  2002 r. 

Liczba bezrobotnych 
Wykształcenie 

Powiat Koniński Miasto   
Konin 

Subregion 
koniński 

Wyższe 227 341 568 

Policealne i średnie zawodowe 2.400 2.146 4.546 

LO 507 411 918 
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Zasadnicze zawodowe 5.716 2.709 8.425 

Gimnazjalne i poniżej 4.260 1.900 6.160 
Ogółem 13.110 7.507 20.617 

 
 Z powyższego wynika, że wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby z 
wykształceniem zasadniczym zawodowym i gimnazjalnym – stanowią oni 70,7 % ogółu 
bezrobotnych. Warto zwrócić uwagę, że odsetek osób posiadających niskie kwalifikacje 
zawodowe jest wyższy w powiecie konińskimi o 14,7 % niż wśród osób zamieszkałych w 
Koninie. 
 
Bezrobotni wg stażu pracy 
W ewidencji bezrobotnych dominują osoby z bardzo małym stażem pracy. Większość 
bezrobotnych nie posiada stażu większego niż 5 lat, stanowią oni 39,4 % ogółu bezrobotnych. 
Nigdy nie pracowało 4.709 osób  bezrobotnych tj. 22,8 % ogółu bezrobotnych . 
 
Tabela nr 5 Bezrobotni wg stażu pracy wg stanu na dzień 31.12.2002 r. 

Liczba bezrobotnych 
Staż pracy 

Powiat Koniński Miasto   
Konin 

Subregion 
koniński 

do 1 roku 1.900 1.064 2.964 

1-5 lat 3.435 1.719 5.154 

5-10 lat  1.923 1.198 3.121 

10-20 lat 1.802 1.293 3.095 

20 i więcej 799 775 1.574 

Bez stażu 3251 1.458 4.709 
Ogółem 13.110 7.507 20.617 

 
Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy  
Na koniec grudnia  2002 r. w ewidencji PUP spośród zarejestrowanych osób 53,6 % 
stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Wśród nich 4.463 osób  pozostawało bez pracy od 
roku do dwóch lat. Natomiast 6.578 osób nie pracowało od ponad dwóch lat. Należy 
zauważyć , że udział omawianej grupy jest wyższy w powiecie konińskim - ponad połowa ( 
57,2 % ) bezrobotnych pozostaje w rejestrach urzędu ponad rok .  
Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy przedstawiona została w 
poniższej tabeli . 
 
Tabela nr  5 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w 2002 r. 

Liczba bezrobotnych 
Staż pracy 

Powiat Koniński Miasto   
Konin 

Subregion 
koniński 

do 1 miesiąca 754 449 1.203 

1-3 miesięcy 1.360 942 2.302 
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3-6 miesięcy 1.832 1.095 2.927 

6-12 miesięcy 1.904 1.240 3.144 

12-24 miesięcy 2.926 1.537 4.463 

pow. 24 miesięcy 4.334 2.244 6.578 
Ogółem 13.110 7.507 20.617 

 
 
Wśród długotrwale bezrobotnych dominują kobiety ( stanowią one 58 % osób pozostających 
bez pracy ponad 12 miesięcy ). 
 
Reasumując:  
Bardzo niski procent osób zarejestrowanych jako bezrobotni z prawem do zasiłku ( 18 % 
ogółu bezrobotnych ). Kobiety stanowiły ponad połowę bezrobotnych zarejestrowanych 
w tutejszym urzędzie (51,4 % zarejestrowanych bezrobotnych).Wysoki udział wśród ogółu 
bezrobotnych osób o niskim poziomie kwalifikacji ( zasadnicza zawodowa, gimnazjalne  
i poniżej - 76,8 % ogółu bezrobotnych.) Bezrobocie długotrwałe - osoby pozostające  
w rejestrach urzędu ponad 12 miesięcy stanowiły ponad połowę bezrobotnych ( 53,5 % ogółu 
bezrobotnych). Osoby zamieszkałe na wsi stanowiły połowę (51,9 %) zarejestrowanych 
bezrobotnych. Wysoki odsetek bezrobocia ludzi młodych ( 15 – 24 lata ) utrzymująca się od 
kilku lat. Stanowią oni 34,1 % wszystkich bezrobotnych. 
 
• Analiza bezrobocia 
styczeń 2003 roku 
 
 Na koniec stycznia 2003 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koninie 
wynosiła 21.215 osób ( Powiat Koniński – 13454 osoby , Miasto Konin – 7761 osób ) . W 
porównaniu do grudnia 2002 r. populacja bezrobotnych wzrosła o 598 osób tj. 2,9 %. 
 
Tabela 1 
Stan bezrobocia w 2003 roku. 

Liczba bezrobotnych 
Grudzień 2002 r. Styczeń 2003 r. 

 

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 
Powiat koniński 13110 6621 13454 6666 
Miasto  
Konin 7507 3982 7761 4040 

Subregion 
koniński 20617 10603 21215 10706 

 
 
W styczniu nadal obserwujemy wysoką liczbę zarejestrowań ( tj. 1550 osób zostało 
przyjętych do ewidencji PUP Konin w analizowanym miesiącu ). Znaczna liczba osób 
rejestrujących się nabywa prawo do zasiłku ( tj. o 5% więcej w stosunku do poprzedniego 
miesiąca ). Na wzrost bezrobocia miał także wpływ niski procent wyrejestrowań na podjęcie 
prac subsydiowanych.  
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W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy, w końcu stycznia 2003 r. zarejestrowanych było 
496 osób niepełnosprawnych, w tym 272 osoby posiada status bezrobotnego, zaś status 
poszukującego pracy  224 osoby.   
Na koniec omawianego okresu zarejestrowanych było 690 osób pobierających zasiłek 
przedemerytalny oraz 498 osób pobierających świadczenie przedemerytalne. Ogółem 
świadczenie i zasiłek przedemerytalny pobierało 1188 osoby . 
W styczniu zgłoszono 190 wolnych miejsc pracy, w tym 26 do pracy subsydiowanej.  

 
W miesiącu styczniu PUP Konin  zorganizował 1 giełdę pracy; kontynuował realizację 

programu rządowego „Pierwsza Praca” (w spotkaniach z pośrednikiem pracy  udział wzięło 
68 absolwentów a poradnictwem indywidualnym objęto 8 absolwentów. Pracownicy Klubu 
Pracy uczestniczyli w prowadzeniu zajęć związanych z nauką osób bezrobotnych obsługi 
komputera pt. „Nie bój się myszy ani klawiszy”. W zajęciach uczestniczyło 9 osób 
bezrobotnych. 
 
         Wiesława Matusiak 
         Kierownik PUP w Koninie 
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6.Nasi Partnerzy  
• Ilm Kreis 

 
15 października 2002r. , o czym informowaliśmy w poprzednim 

wydaniu Biuletynu nr 6 ( 30 ),  w siedzibie Konińskiego Starostwa , 
starostowie: Elżbieta Streker – Dembińska i dr Lutz- Rainer Senglaub 
podpisali umowę o współpracy partnerskiej między Powiatem Konińskim 
i  Ilm Kreis. 
 

Cykl reportaży o partnerach zagranicznych Starostwa chcielibyśmy 
rozpocząć od przybliżenia czytelnikom Biuletynu właśnie naszego 
niemieckiego partnera.  

 
 Powiat Ilm położony jest w środkowej Turyngii, tzw. zielonym sercu Niemiec. Zajmuje 

powierzchnię 849 km2.  
Na północy graniczy ze stolicą landu Erfurtem, a na południu z Lasem Turyngskim 
Liczy 124 tys. mieszkańców, co daje średnie zaludnienie 146 osób / km2. Ludność 

powiatu koncentruje się wzdłuż tzw. osi rozwojowych, jakimi są drogi szybkiego ruchu. Tutaj 
też rozlokowane są główne ośrodki gospodarcze. Przed 1989 r. na obecnym terenie powiatu 
Ilm przemysł stanowił podstawową gałąź gospodarki. Także dzisiaj przemysł wytwórczy 
razem z rzemiosłem stanowią jedno z głównych miejsc zatrudnienia mieszkańców powiatu. 
Główne branże wytwórczości to: silniki elektryczne, elektronika, maszyny i przybory 
budowlane wyroby ze szkła i porcelany, produkcja kooperacyjna dla przemysłu 
samochodowego. Rozwijają się także małe i średnie przedsiębiorstwa wytwórcze i usługowe.  

W północnej i zachodniej części powiatu rozlokowane są żyzne obszary rolnicze. Ogółem 
rolnictwo zajmuje powierzchnię 36 000 ha, co stanowi ok. 42% ogólnej powierzchni powiatu.  
  Powiat Ilm posiada dobre połączenia komunikacyjne i transportowe. Sieć dróg 
krajowych łączy się z międzynarodowymi autostradami, dzięki którym możliwy jest szybki 
dojazd do głównych centrów niemieckich i europejskich. Również sieć kolejowa pozwala na 
szybką komunikację ze wszystkimi centrami niemieckimi.  

Powiat Ilm podzielony jest na: 7 miast, 6 samorządów administracyjnych (gminy),  
22 samorządy mieszkańców (sołectwa).  

Głównymi centrami powiatu Ilm są Arnstadt oraz Ilmenau, w których zamieszkuje 59 
tys. osób (47 % ogólnej populacji powiatu).  

Administratorem powiatu – Starostą - jest Dr Senglaub. 
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7.Unia Europejska  - dowiedz się więcej.... 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 

 
Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją finansową Unii Europejskiej.  

EBI zarówno jako bank, jak i instytucja Unii Europejskiej pomaga w realizacji unijnych 
celów za pośrednictwem funduszy, wspierających integrację europejską, zrównoważony 
rozwój, spójność gospodarczą i społeczną oraz rozwój ekonomiczny oparty  
na innowacyjności.  

Utworzony w 1958 r. na podstawie Traktatu Rzymskiego, EBI jest zasilany w środki 
finansowe pochodzące z rynków finansowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych banków 
nie dysponuje komercyjnymi zasobami pochodzącymi z oszczędności lub rachunków 
bieżących. Jako czołowy, światowy pożyczkobiorca, EBI cieszy się najwyższym, możliwym 
do uzyskania na rynkach kapitałowych, poziomem wiarygodności kredytowej - raiting AAA. 
To z kolei umożliwia mu organizowanie znaczących środków, na bardzo korzystnych 
warunkach, koniecznych dla jego działalności w roli pożyczkodawcy.  

Siedziba EBI znajduje się w Luxemburgu. Zatrudnia wysokokwalifikowany personel, 
pochodzący ze wszystkich krajów członkowskich Unii.  

Akcjonariuszami EBI są kraje członkowskie Unii Europejskiej. Wspólnie złożyły się 
na jego kapitał założycielski w proporcjach, odzwierciedlających udział gospodarek 
poszczególnych krajów w gospodarce Unii ogółem.  
EBI działa w oparciu o zasadę „non-profit” i nie korzystania z zasobów budżetowych Unii 
Europejskiej.  

Gromadzone przez EBI fundusze kierowane są na uważnie selekcjonowane projekty 
inwestycyjne, które muszą spełniać następujące kryteria:  
1. muszą działać jak katalizator, przyciągający inne zasoby finansowe;  
2. powinny dotyczyć takich dziedzin, jak: 
a) wzmacnianie konkurencyjności przemysłu europejskiego oraz MSP; 
b) tworzenie transeuropejskich sieci: transportowych, telekomunikacyjnych, przesyłu 
energii elektrycznej; 
c) ochrony środowiska naturalnego i stref miejskich; 
d) ochrony zdrowia, edukacji i technologii informatycznych.  
3. muszą dotyczyć najbardziej zdegradowanych regionów.  

Znacząca część - 90 % - działań EBI skierowana jest na kraje członkowskie. Pozostałe 
działania skierowane są na kraje kandydujące do Unii Europejskiej, dla których potrzeb 
stworzone zostały specjalne fundusze pomocowe, oraz na wsparcie rozwoju krajów basenu 
Morza Śródziemnego, Afryki, Karaibów oraz Pacyfiku, a także na wspólne projekty  
w Ameryce Łacińskiej i Azji.  

Wreszcie EBI jest głównym akcjonariuszem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego 
 i przewodzi jego Radzie Nadzorczej.  
EBI przedstawia coroczne raporty, w których rozlicza się z prowadzonej działalności. 
Dostarczają one szczegółów nt. operacji banku oraz jego księgowości. Specyfikują i opisują 
również finansowane projekty.  
Na zaproszenie Parlamentu Europejskiego, Bank bierze udział w posiedzeniach określonych 
komisji parlamentarnych, zajmujących się dziedzinami związanymi z jego działalnością.  
Bank jest także włączany w prace przygotowawcze Rady Europejskiej oraz składa sprawoz-
dania ze swego udziału w realizacji celów Unii Europejskiej, a także prawdopodobnych ten-
dencji ich dalszego rozwoju. W związku z tym Prezes EBI uczestniczy w spotkaniach Rady 
Europejskiej, przedstawiając ekspertyzy Banku w odniesieniu do rozpatrywanych zagadnień.  
Bank współpracuje również z innymi instytucjami unijnymi w zakresie jego dotyczącym.  
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W ramach systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz swego statutu, EBI 
posiada autonomię w zakresie podejmowania decyzji. Decyzje pożyczkowe podejmuje 
wyłącznie w oparciu o atuty poszczególnych projektów, oraz najlepsze, oferowane na rynkach 
finansowych warunki.  
Bezpośrednio działa w zakresie wielkich projektów (co najmniej 25 mln. Euro), natomiast  
w zakresie mniejszych projektów (dotyczących MSP oraz samorządów lokalnych) 
współpracuje ze 180 bankami oraz wyspecjalizowanymi pośrednikami finansowymi  
w Europie.  

Na strukturę kierowniczą EBI składają się:  
1. Rada Gubernatorów;  
2. Rada Dyrektorów;  
3. Komitet Zarządzający;  
4. Komitet Audytowy.  

Rada Gubernatorów składa się z wyznaczonych ministrów z każdego kraju 
członkowskiego - zwyczajowo są to ministrowie finansów. Określa generalną linię polityki 
pożyczkowej, za-twierdza bilans oraz sprawozdanie roczne, zatwierdza projekty finansowe 
banku wychodzące poza obszar Unii, a także decyduje o podniesieniu kapitału banku.  
W zakresie spraw kadrowych mianuje członków Rady Dyrektorów, Komitetu Zarządzającego 
oraz Komitetu Audytowego.  

Rada Dyrektorów (Rada Nadzorcza), której przewodniczy Prezes Banku, składa się  
z 24 członków wyznaczanych przez kraje członkowskie oraz jednego przedstawiciela Komisji 
Europejskiej. Odpowiada za zarządzanie zgodne z nałożonymi na nią zadaniami. Zatwierdza 
operacje pożyczkowe.  

Komitet Zarządzający (Zarząd) pełni funkcję władzy wykonawczej banku. W jej skład 
wchodzą Prezes i siedmiu vice-Prezesów. Siedziba Komitetu mieści się w Luxemburgu. 
Kolektywnie nadzoruje bieżące zarządzanie EBI, przygotowuje i zapewnia właściwe 
wdrażanie decyzji Rady Dyrektorów, szczególnie w zakresie gromadzenia środków 
finansowych oraz przyznawania pożyczek.  

Komitet Audytowy. EBI posiada własną strukturę audytową obejmującą wszelkie jego 
operacje i stosującą standardowe dla sektora bankowego i finansowego procedury. Na czele 
struktury znajduje się właśnie Komitet Audytowy. Kontroluje poprawność operacji banku 
oraz jego księgi. W swej działalności opiera się na pracy wewnętrznych ogniw audytowych 
oraz na audytorach zewnętrznych. Współpracuje z Europejskim Trybunałem 
Obrachunkowym w zakresie zewnętrznego audytowania operacji Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, a w tym zasobów budżetowych UE oraz jej członków.  
 
Opracowano w oparciu o materiał znajdujący się na: www.eib.eu.int/ 
       Jerzy Ciupa 
       Naczelnik Wydziału Promocji i Informacj 
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8..Komunikaty 
Informacja o przygotowaniu poboru w 2003 roku. 

 
Do znaczących zadań Starosty, określonych ustawą kompetencyjną, należy zaliczyć 

współdziałanie z Wojewodą w zakresie przygotowania i przeprowadzenia poboru na obszarze 
powiatu. Zadania z tym związane realizuje, odpowiadając za przebieg i koordynację działań, 
Wydział Spraw Społecznych.  

W poborze uczestniczą Wójtowie i Burmistrzowie 14 gmin powiatu, Wojskowy 
Komendant Uzupełnień w Koninie oraz, powołane przez Wojewodę, Powiatowa Komisja 
Lekarska Nr 1 i Powiatowa Komisja Poborowa Nr 1 w Koninie. Mamy obowiązek dotrzymać 
terminy, ustalone dla powiatu konińskiego, Wojewódzkim Planem Poboru w 2003 r.  

Przygotowanie poboru obejmuje, m.in., opracowanie danych powiatu do Zarządzenia 
Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia poboru w 2003 r. na terenie 
województwa wielkopolskiego i Wojewódzkiego Planu Poboru w 2003 r., zabezpieczenie 
działania obu komisji, weryfikację dokumentacji poboru w zakresie zgodności z 
obowiązującymi przepisami oraz zapoznanie współrealizatorów tego zadania z zasadami 
prowadzenia poboru na terenie powiatu.  

Tegoroczny pobór przeprowadzimy w okresie od dnia 03 lutego do dnia 02 kwietnia  
2003 r. Siedziba obu komisji mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie,  
ul. Al. 1 Maja 9, III ptr., pokoje 454 - 457.  

Dnia 20 stycznia br. odbyła się narada w sprawie poboru, z udziałem członków 
Powiatowej Komisji Poborowej Nr 1 -–Wójtów, Burmistrzów 14 gmin, Komendanta 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie, przedstawiciela Komendanta Miejskiego Policji 
w Koninie, przedstawicieli Wojewody, pracowników Delegatury w Koninie oraz 
pracowników urzędów gmin, odpowiedzialnych za pobór na swoim terenie.  

Współrealizatorzy poboru zostali zapoznani z zasadami, obowiązującymi w roku 
bieżącym; przekazano terminarze stawiennictwa poborowych, dane o siedzibie obu komisji 
wraz z informacją, kogo powołano w skład komisji poborowej. Omówiono aktualne przepisy 
oraz Wytyczne dot. przygotowania i przeprowadzenia poboru.  

Wszyscy poborowi, zainteresowani odroczeniem zasadniczej służby wojskowej lub 
skierowaniem do służby zastępczej, otrzymają podczas poboru orzeczenia: 
a) Powiatowej Komisji Poborowej Nr 1, w przypadku konieczności sprawowania 

bezpośredniej opieki  nad członkiem rodziny lub złożonego wniosku dotyczącego służby 
zastępczej; 

b) Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie, ze względu na pobieranie nauki; 
honorowane są wszystkie szkoły – średnie, policealne, pomaturalne i studia, w systemie 
dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, także w przypadku nauki poza 
granicami kraju; wyjątek stanowi podjęcie nauki na uzupełniających studiach 
magisterskich po przerwie, a nie w roku kalendarzowym, w którym ukończono wyższe 
studia zawodowe. 
 

Nasze działania wspierają lokalne środki masowego przekazu i policja. 
Dzięki pomocy Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, działania pracujących 

zespołów oraz spokój i porządek w budynku Starostwa  zabezpieczają służby patrolowe 
miasta. 

Na łamach lokalnej prasy, jak co roku, zamieściliśmy Komunikaty Starostwa o poborze. 
Konińskie rozgłośnie radiowe informują, cyklicznie, o poborze. Stały Komunikat został 
zamieszczony w Internecie.  

Dziękujemy za współpracę, ponieważ jest to istotny czynnik, wpływający na 
stawiennictwo poborowych.  
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W minionych latach odnotowaliśmy wysoki procent stawiennictwa poborowych. Jesteśmy 
przekonani, że również w roku bieżącym uzyskamy dobre wskaźniki stawiennictwa. 
Oceniamy to jako wzrost świadomości i odpowiedzialności młodzieży, objętej poborem. Jest 
to także dowód dobrej organizacji poboru i faktycznego zaangażowania gmin, aby wszyscy 
poborowi dopełnili obowiązek stawienia się do poboru.  

         
Romualda Nawrocka 

 Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 
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 8.... z Kroniki Powiatu  
 
• Spotkanie Noworoczne w „Energetyku” 
8 stycznia Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska była gościem Spotkania 
Noworocznego, zorganizowanego w Klubie „Energetyk” przez Zarząd Okręgowy w Koninie 
Światowego Związku Żołnierzy AK.  
 
• plany kleczewskiego LO na bieżący rok szkolny  
W celu organizacji przedsięwzięć edukacyjnych na rok szkolny 2003/2004, 10 stycznia  
w Liceum Ogólnokształcącym w Kleczewie, odbyło się spotkanie Dyrekcji Szkoły z Radą 
Rodziców. Zaproszenie na spotkanie przyjęła także Starosta Koniński. 
 
• ....z konferencji Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych... 

W dniu 13 stycznia, w Poznaniu odbyła się konferencja zorganizowana przez 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski dotycząca Centrum Obsługi Inwestora 
działającego przy Stowarzyszeniu. 

Stowarzyszenie prowadzi Centrum Obsługi Inwestora przy współpracy z Państwową 
Agencją Inwestycji Zagranicznych. Celem działania Centrum jest poprawa promocji 
gospodarczych i turystycznych walorów województwa wielkopolskiego oraz profesjonalna 
obsługa inwestorów zagranicznych.  
W praktyce, Centrum pomaga gminom przygotować właściwe oferty dla inwestorów, przy 
czym jego usługa jest nieodpłatna dla członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Wielkopolskich oraz częściowo odpłatna dla pozostałych gmin i powiatów.  

W czasie konferencji szczegółowo omówiono zasady działania Centrum i jego 
współpracy z gminami. W wystąpieniach pracowników Centrum i przedstawiciela PAIZ 
przedstawiono również wymogi oferty dla inwestorów zagranicznych.  
W konferencji uczestniczyli między innymi poseł na Sejm PR pan Adam Szejnfeld – 
Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej PAIZ, pan Paweł Kolasa – członek Zarządu 
SGPiW, pan Michał Chojna oraz przedstawiciele gmin i powiatów z terenu Wielkopolski. 
 Z ramienia Starostwa Powiatowego w Koninie w konferencji uczestniczył Główny 
Specjalista ds. Zarządzania Strategicznego, Planowania i Statystyki – Włodzimierz Matecki. 
 
• Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego rozpoczął II kadencję 
w dniach 14-15 stycznia w Lesznie , podczas organizowanej przez Prezydenta Miasta Leszna 
konferencji nt. "Ratownictwo, bezpieczeństwo i porządek w pracach samorządu 
terytorialnego", odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu Starostów 
Województwa Wielkopolskiego II kadencji. 
 Spotkanie poświęcone zostało sprawom organizacyjnym, m.in. dokonano wyboru 
Przewodniczącego Konwentu oraz przedstawicieli Konwentu do zespołów konsultacyjnych  
i komitetów działających przy Urzędzie Marszałkowskim a także omówiono plan pracy 
Konwentu na rok 2003. Uczestnicy Konwentu zapoznali się  z informacjami o bieżących 
zadaniach realizowanych w 2003 r. przez Samorząd Wojewódzki i Wojewodę 
Wielkopolskiego. 
 Miło nam poinformować, że Przewodniczącą Konwentu Starostów Województwa 
Wielkopolskiego ponownie została Starosta Koniński Elżbieta Streker-Dembińska.. 
 
• Konferencja prasowa 
Z inicjatywy Starosty Konińskiego Elżbiety Streker – Dembińskiej i Przewodniczącego Rady 
Powiatu Piotra Matyby, 16 stycznia, w siedzibie Starostwa odbyła się konferencja prasowa, 
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poświęcona sytuacji rolników Powiatu Konińskiego oraz ustaleniom Konwentu Starostów 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 Na konferencji, przedstawiciele mediów zapoznali się z treścią listu Rady Powiatu 
Konińskiego wystosowanego do Premiera Rządu RP Leszka MIllera , w sprawie sytuacji 
rolników powiatu konińskiego przed akcesją  z Unią Europejską. 
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• Gratulacje dla PAK Serwis- u 
17 stycznia Starosta Elżbieta Streker – Dembińska złożyła gratulacje Prezesowi Ryszardowi 
Myckowi, z okazji przyznania Przedsiębiorstwu Remontowemu Energetyki PAK SERWIS  
sp. z o.o. Certyfikatu Jakości ISO  
Uroczystości połączone ze spotkaniem noworocznym z kadrą kierowniczą Grupy Kapitałowej 
ZE PAK odbyły się z w Klubie „Energetyk” w Koninie.  
 
• nowy oddział w konińskim szpitalu 
od 18 stycznia, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie jest bogatszy o kolejny, 
nowocześnie wyposażony oddział. O 9.00 rano w budynku Szpitala nastąpiło uroczyste 
otwarcie Oddziału Wewnętrznego II, na które przybyło wielu gości z całego kraju. 
Władze powiatu konińskiego reprezentowała Starosta Elżbieta Streker – Dembińska. 
Po części oficjalnej; powitaniu gości przez Dyrektora WSZ, prezentacji Oddziału oraz 
wystąpieniach gości, uroczystości kontynuowane były w hotelu „Magda” w Licheniu. 
Imprezę inauguracyjną uświetnił koncert muzyki poważnej w wykonaniu Kwartetu 
Pomorskiego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz interesujące wykłady : profesor 
Barbary Jastrząb „Leczenie zachowawcze czy operacyjne; kryteria wyboru w chorobach 
tarczycy” oraz dr hab. med. Danuty Zozulińskiej „Diabetologia XXI wieku”.  
 
• Spotkanie Noworoczne Wielkopolan 
Na zaproszenie Wojewody Andrzeja Nowakowskiego i Marszałka Stefana Mikołajczaka, 
Starosta Elżbieta Streker =- Dembińska wzięła udział w Spotkaniu Noworocznym 
Wielkopolan, które odbyło się w Poznaniu  19 stycznia Spotkanie stało się okazją do 
wręczenia Nagród Gospodarczych Województwa Wielkopolskiego.  
 
• Pierwsze spotkanie Klubu Sekretarzy II kadencji 
 W dniach 20 i 21 stycznia br. w „Hotelu Rzymskim” w Poznaniu, odbyło się pierwsze 
w tym roku ( i dziesiąte z kolei ) Klubowe Spotkanie Sekretarzy Powiatów Województwa 
Wielkopolskiego, organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 
Samorządowych w Poznaniu.  
 Spotkanie poświęcone zostało sprawom związanym z wprowadzeniem nowych 
przepisów antykorupcyjnych  ( ustawa z dnia 23 listopada 2002r. o zmianie ustawy  
 o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw ). Wykłady z tej tematyki 
poprowadził dr Zbigniew Sypniewski.  
 Pierwsze w tym roku spotkanie stało się także okazją do podsumowania minionej 
kadencji .Sprawozdanie Klubu Sekretarzy Powiatów Województwa Wielkopolskiego za lata 
1999 – 2002 przedstawił przewodniczący Klubu Krzysztof Musiał – Sekretarz Powiatu 
Konińskiego. Przewodniczący Klubu omówił poszczególne etapy szkolenia dla sekretarzy. 
Podkreślił, że cel pierwszej jego części, tj. stworzenia organizacyjnych i funkcjonalnych 
podstaw działania samorządów powiatowych poprzez sprawną organizację i koordynację 
pracy starostwa przy udziale sekretarza powiatu - został osiągnięty. Natomiast, drugi etap, 
polegający na pogłębianiu wiedzy z zakresu problematyki samorządowej i dążenia do 
stworzenia sprawnie funkcjonującego urzędu , należy kontynuować. 
Podczas dyskusji nad sprawozdaniem, sekretarze postanowili - w sposób bardziej 
zdecydowany – zająć się sprawą dotyczącą pozycji sekretarza powiatu w aspekcie jego 
usytuowania w strukturze powiatu . Członkowie Klubu, zgodnie opowiedzieli się za 
całkowitym odpolitycznieniem stanowiska sekretarza, które powinno stanowić gwarant 
ciągłości administracji samorządowej. Sekretarze powinni podlegać ocenie merytorycznej, a 
nie ( jak wskazuje na to dotychczasowa praktyka) odchodzić wraz z upływem kadencji władz 



 25 

samorządowych. Celowym, wydaje się także wprowadzenie służby cywilnej w samorządzie, 
jako elementu koniecznego dla poprawy jakości funkcjonowania administracji samorządowej.  
 Na spotkaniu dokonano także wyboru Przewodniczącego Klubu Sekretarzy Powiatów 
Województwa Wielkopolskiego II kadencji. Został nim ponownie Krzysztof Musiał, 
Sekretarz Powiatu Konińskiego. 
 
• II edycja Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego rozpoczęta 
na zaproszenie Marszałka Stefana Mikołajczaka, Starosta Koniński wzięła udział w spotkaniu 
Kapituły Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się  
21 stycznia w Poznaniu. Spotkanie poświęcone zostało podsumowaniu prac Kapituły przy  
I edycji Konkursu oraz przygotowaniom do edycji tegorocznej. 
 
• „Powstańcy Styczniowi” w Grochowach 
22 stycznia Starosta Elżbieta Streker-Dembińska i Przewodniczący Rady Piotr Matyba 
reprezentowali władze Powiatu Konińskiego na uroczystości nadania imienia "Powstańców 
Styczniowych" Szkole Podstawowej w Grochowach.   
 
• ...na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w dniu 23 stycznia w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie, odbyła się narada z udziałem 
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, mająca na celu podsumowanie i ocenę 
pracy KMP w Koninie i jednostek jej podległych za rok ubiegły.  
Zaproszenie na spotkanie w Komendzie przyjęła także Starosta Elżbieta Streker – Dembińska. 
 
• Konińscy Strażacy podsumowali rok 
Podsumowanie działalności KM PSP w Koninie za rok 2002 było głównym tematem 
spotkania, które odbyło się  24 stycznia w siedzibie Komendy.  
W naradzie wzięli udział: Starosta Koniński, Krajowi Specjaliści ds. Ochrony 
Przeciwpożarowej i Ratownictwa oraz kierownicy firm, z którymi Komenda Miejska PSP  
w Koninie posiada podpisane porozumienia o współpracy i współdziałaniu.  
 
• ...z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

W dniu 27 stycznia w siedzibie Starostwa odbyło się posiedzenie Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, której przewodniczącym jest Starosta Koniński Elżbieta Streker - 
Dembińska. 

Starosta Koniński rozpoczęła posiedzenie Komisji od przedstawienia jej nowo 
powołanych członków - radnych delegowanych przez Radę Powiatu Konińskiego: w osobach 
Pawła Kwiecińskiego i Stefana Dziamary. 

Następnie członkowie Komisji wysłuchali informacji na temat zapewnienia 
bezpieczeństwa w placówkach oświatowych na terenie powiatu konińskiego oraz przyjęli 
sprawozdanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Janusza Stacherskiego, dotyczące 
realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg. 
W ostatnim punkcie posiedzenia, Komisja zapoznała się ze stanem przygotowań do 
powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego niezbędnego do wykonywania zadań 
wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej. 
 
•  „...więcej sportu i rekreacji w Kramsku” ” 
27 stycznia, w Kramsku odbyła się uroczystość związana z uruchomieniem w tutejszym 
Domu Strażaka Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego.  
Dzięki inicjatywie władz samorządowych gminy Kramsk, wygospodarowano i zaadaptowano 
na potrzeby Ośrodka zaniedbane pomieszczenia w Domu Strażaka. Koszt oddania do użytku 
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dwóch sal treningowych wyposażonych w przyrządy do ćwiczeń siłowych oraz sprzęt 
rehabilitacyjny, a także zaplecza sanitarnego wyniósł niespełna 35 tys. zł. 
Ośrodek służyć będzie sportowcom działającym w sekcjach: sztuk walki, kolarskiej  
i piłkarskiej a także wszystkim mieszkańcom , którzy wykażą chęć aktywnego spędzania 
wolnego czasu. 
Na uroczystości otwarcia Ośrodka przybyli: władze gminy Kramsk, przedstawiciel 
Kuratorium Oświaty Delegatury w Koninie, starszy wizytator Jerzy Marciniak, Naczelnik 
WOKSiT Jerzy Drygiel z konińskiego starostwa oraz liczna grupa miejscowej młodzieży. 
 
• ...o doświadczeniach w walce z uzależnieniami 
W dniu 28 stycznia w Licheńskim Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym 
odbyła się konferencja integracyjno- edukacyjna członków Powiatowego Zespołu ds. 
Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych . W spotkaniu wzięło udział 
blisko 50 osób, w tym przewodniczący gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 
Otwarcia konferencji i wprowadzenia w jej tematykę dokonała Starosta Koniński Elżbieta 
Streker- Dembińska. Pierwsza część spotkania poświęcona została chorobie alkoholowej, na 
temat której prelekcję wygłosił psycholog kliniczny  Aleksander Sobieraj. 
W dalszej części, konferencja przebiegała w bardziej roboczej atmosferze: omówiono 
dotychczasowe osiągnięcia oraz dokonano wymiany doświadczeń w zakresie realizacji 
Powiatowej Strategii Przeciwdziałania Uzależnieniom. 
Uczestnicy dyskusji wskazali na potrzebę zorganizowania cyklicznych spotkań w gronie 
lokalnych liderów prewencji (minimum raz na kwartał) oraz zasygnalizowali chęć wzięcia 
udziału w szkoleniach i warsztatach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Wnioski te 
zostały uwzględnione w planie pracy Powiatowego Zespołu na rok 2003. 
Organizację pierwszego szkolenia w tym zakresie planuje się na  II kwartał tego roku. 

 
• Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego 
w dniu 30 stycznia w siedzibie Starostwa  odbyło się posiedzenie konwentu wójtów  
i burmistrzów gmin powiatu konińskiego. Spotkanie poświęcone zostało następującym 
tematom: przygotowaniom do akcji "Bezpieczne lato’ 2003”; zmianom przepisów 
dotyczących podstawy naliczania podatków: rolnego i od nieruchomości;  realizacji strategii 
przeciwdziałania uzależnieniom oraz działalności Centrum Obsługi Inwestora przy 
Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.  

Na posiedzeniu przedstawione zostały stanowiska gmin wobec spraw zgłoszonych na 
poprzednim Konwencie, dotyczących współfinansowania wydawnictwa "Roczniki 
Konińskie" oraz udziału w finansowaniu Lokalnego Ośrodka Integracji Europejskiej.  
 
• „Turniej Piłki Nożnej Warsztatów Terapii Zajęciowej Regionu Konińskiego” 
Starostwo Powiatowe w Koninie, Samorząd Gminy Krzymów oraz Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Paprotni  zorganizowali „Turniej Piłki Nożnej Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Regionu Konińskiego”. Turniej odbył się 31 stycznia w sali sportowej Szkoły Podstawowej  
w Krzymowie. Puchar Starosty Konińskiego , z rąk Elżbiety Streker – Dembińskiej , 
otrzymała zwycięska drużyna z Turku. 
 
• spotkanie ze Związkowcami 
31 stycznia w konińskiej Hali „RONDO” , Starosta Elżbieta Streker – Dembińska wzięła 
udział w spotkaniu ze Związkiem Zawodowym „KADRA” KWB Konin. 
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• „Bioenergetyka: rozwój gospodarczy – czyste technologie – aktywizacja 
współpracy” 

W styczniu 2003 r. Rada Federacji NOT oraz Zachodni Klub Gospodarczy podpisały 
porozumienie o partnerstwie i współpracy. W rezultacie podjęto działania w celu 
zorganizowania konferencji na temat możliwości wykorzystania szeroko pojętej 
bioenergetyki (w tym: uprawa wierzby energetycznej, wykorzystywanie odnawialnych 
zasobów energii ) na szczeblu gmin i powiatów. Sygnatariusze porozumienia zamierzają ww. 
konferencję zorganizować wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Koninie oraz KWB 
KONIN S.A.  

Głównym zadaniem konferencji „Bioenergetyka: rozwój gospodarczy – czyste 
technologie – aktywizacja współpracy” będzie ukazanie możliwości i potrzeb gmin Powiatu 
Konińskiego w zakresie wykorzystywania bioenergii oraz dotychczasowych przedsięwzięć 
zrealizowanych w tym zakresie w regionie konińskim. Konferencja powinna stać się bodźcem 
dla aktywizacji gospodarczej powiatu. 

6 lutego w siedzibie Starostwa odbyło się spotkanie, w ramach którego omówiono 
szczegóły organizacyjne konferencji , m.in.: ustalono jej termin na maj br. 

 
• o potrzebach DPS-ów z Wielkopolski 
w dniu 3 lutego w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego . Po za omówieniem spraw bieżących, Komisja zapoznała się z informacją  
o stanie potrzeb inwestycyjnych w domach pomocy społecznej w Województwie 
Wielkopolskim oraz zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XL/614/2001 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2001 roku w sprawie 
powierzenia zadania z zakresu transportu sanitarnego. 
W posiedzeniu Komisji wzięła udział Przewodnicząca Konwentu Starostów Województwa 
Wielkopolskiego, Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska. 
 
• na rzecz współpracy między Konwentami 
4 lutego, Przewodnicząca Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego Elżbieta 
Streker – Dembińska wzięła udział w posiedzeniu Konwentu Starostów Województwa 
Dolnośląskiego. W scenerii  Zamku Oleśnickiego, starostowie wymienili się 
doświadczeniami, omówili wspólne dla obu powiatów problemy oraz nawiązali współpracę 
między Konwentami. 
 
• „Poznajmy historię naszego regionu”.  

Z inicjatywy Komendy Hufca ZHP w Koninie, w dniach 6-7 lutego odbył się  
I Zimowy Rajd „Poznajmy historię naszego regionu”.  

Chęć wspólnej zabawy zgłosiło 9 Drużyn Harcerskich. Start i meta Rajdu usytuowane 
zostały w Kazimierzu Biskupim. 

Uczestnicy Rajdu zostali zakwaterowani w Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim, skąd 
wyruszyli do Klasztoru pod wezwaniem Misjonarzy Świętej Rodziny. Oglądając filmy  
z wyjazdów misyjnych, mogli lepiej poznać charakter pracy Księży Misjonarzy. – gospodarzy 
Klasztoru. 

Następnego i zarazem ostatniego dnia Rajdu, harcerze, pogłębiali swoją wiedzę  
o zabytkach sakralnych Kazimierza Biskupiego, zwiedzając kościół parafialny, drewniany 
kościółek na cmentarzu, kościół klasztorny oraz ekspozycję muzealną w Klasztorze. 
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• Starosta dzieciom.... 
W ramach akcji edukacyjnej, zorganizowanej przez Szkołę Języków Obcych „J.D.J.”  
w Koninie, 7 lutego Starosta Koniński wystąpiła w niecodziennej roli, czytając w siedzibie 
Szkoły bajki dla dzieci. 
 
 
 
 
• O wdrażaniu dorobku wspólnotowego 

Z inicjatywy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, 10 lutego w Poznaniu odbyło 
się, w ramach programu PHARE 2000, seminarium dla samorządowców nt. „ Wzmocnienie 
wdrażania dorobku wspólnotowego na szczeblu lokalnym.” 

Spotkanie poświęcone zostało omówieniu zadań administracji samorządowej 
wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

Władze powiatu konińskiego reprezentowała na seminarium , Starosta Elżbieta Streker 
– Dembińska. 
 
• LOT w powiecie 

W dniu 11 lutego w hotelu „MAGDA” w Licheniu Starym odbyło się spotkanie w 
którym wzięło udział ponad 30 przedstawicieli: samorządów, branży turystycznej, większych 
zakładów pracy , Wyższej Szkoły Zawodowej i Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.  

Celem spotkania było powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej, stowarzyszenia 
które zajmowałoby się promocją turystyczną naszego regionu oraz kreowaniem jego 
pozytywnego wizerunku w kraju i za granicą. 
Spotkanie założycielskie LOT zaszczycił swoją obecnością Pan Wojciech Kodłubański 
Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Lokalne Organizacje Turystyczne tworzone są w celu zapewnienia lepszej jakościowo 
promocji turystycznej lokalnych atrakcji i produktów turystycznych. Organizacja taka stanowi 
forum współpracy samorządów terytorialnych i lokalnej branży turystycznej w obrębie 
regionu atrakcyjnego turystycznie. 
Formuła stowarzyszenia pozwala na ubieganie się o środki pomocowe z Unii Europejskiej i w 
przyszłości umożliwi również pozyskanie pomocy ze strony resortów rządowych, w których  
- według Narodowego Planu Rozwoju - w latach 2004 – 2006 znajdzie się sektorowy program 
operacyjny dotyczący rozwoju turystyki. 
Ziemia konińska posiada wspaniałe walory turystyczno-krajoznawcze liczne jeziora, lasy, 
zabytki dobrze rozbudowaną bazę noclegową oraz wykreowany już produkt turystyczny, 
jakim jest bazylika i Sanktuarium Maryjne w Licheniu  

Uczestnicy spotkania zadecydowali o powołaniu  stowarzyszenia LOT z siedzibą  
w Koninie, które skupiać będzie wysiłki promocyjne powiatu konińskiego, miasta Konina ,  
a w przyszłości powiatu kolskiego i turkowskiego. 
Wybrano 3-osobowy komitet Założycielski  Danutę Plucinską , Zbigniewa Bogdana i 
Andrzeja Łąckiego, który został upoważniony do rejestracji stowarzyszenia w Krajowym 
Rejestrze Sądowym oraz do zwołania pierwszego walnego zebrania członków założycieli, 
podczas którego zostaną wybrane władze Lokalnej Organizacji Turystycznej, ustalone składki 
członkowskie i opracowany program działania.  
 

 
• Walne Zgromadzenie  Stowarzyszenia WOKiSS 
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12 lutego w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 
odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia  
i Studiów Samorządowych”.  

W imieniu Starosty Konińskiego, w obradach uczestniczył Krzysztof Musiał – 
Sekretarz Powiatu Konińskiego.  

Podczas Walnego Zgromadzenia WOKiSS przedstawiono raport o stanie 
Stowarzyszenia w latach 1999 – 2002 oraz dokonano wyboru Organów Stowarzyszenia: 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.  

W skład członków Stowarzyszenia wchodzi 13 członków założycieli, 238 gmin i 32 
powiaty.  

Z raportu wynika, że w latach 1999 – 2002 WOKiSS realizował swoje działania 
głównie w zakresie : edukacji samorządowej, Centrum Informacji Samorządowej, współpracy 
z zagranicą, Regionalnego Ośrodka Informacji Europejskiej, a także poprzez  raporty i 
strategie.  
Przykładowo w minionych czterech  latach  przeprowadzono ogółem 3314 szkoleń ( w tym 
776 szkoleń komputerowych ). W stażach zagranicznych wzięło udział 301 przedstawicieli 
wielkopolskich gmin i powiatów. Duży nacisk położono na informatyzację administracji 
samorządowej oraz szkolenia, seminaria, konferencje w ramach Regionalnego Ośrodka 
Informacji Europejskiej. 
 Zgodnie z porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie dokonało wyboru władz: 
Stowarzyszenia: ośmioosobowego Zarządu oraz trzyosobowej Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego. Przewodniczącym Zarządu ponownie został wybrany Janusz Napierała – 
burmistrz Puszczykowa, zastępcami zostali Mirosław Broniszewski – wójt gminy Przykona, 
reprezentujący ziemie konińską oraz Paweł Kowzan – starosta szamotulski, reprezentujący 
środowisko powiatowe starostów. Należy nadmienić, że w skład Sądu Koleżeńskiego wszedł 
również Jan Stępiński – burmistrz Koła.  
 Zebrani pozytywnie ocenili dotychczasową działalność WOKiSS-u, oraz zgłosili 
swoje poparcie dla jego dalszej działalności.  
 
• „Powiaty na progu II kadencji” 

11 i 12 lutego br. Starosta Koniński Elżbieta Streker- Dembińska przebywała w 
Warszawie na spotkaniu Związku Powiatów Polskich. 
Pierwszego dnia odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich, poświęcone 
uzgodnieniu szczegółów organizacyjnych kolejnego, tj. V Zgromadzenia ZPP, 
zaplanowanego na 27 - 28 lutego br. w Warszawie. 

W środę (12 lutego)  Starostowie wzięli udział w konferencji "Powiaty na progu II 
kadencji”, podczas której zaprezentowano "Raport o stanie powiatów polskich" oraz rejestr 
spraw do podjęcia przez samorządy powiatowe. Omówiono zagadnienia dotyczące realizacji 
przez powiaty i miasta na prawach powiatu zadań z zakresu: ochrony zdrowia, oświaty, 
transportu, aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia bezpieczeństwa publicznego, 
inspekcji weterynaryjnej (na podstawie studium przypadku). Szczegółowy dorobek 
samorządów powiatowych I kadencji przedstawiony został przez Ligę Inicjatyw 
Powiatowych.  

Po części merytorycznej, głos zabrali zaproszeni goście: przedstawiciele Rządu i 
parlamentarzyści. 
Dyskusja i przyjęcie końcowego stanowiska Konferencji stanowiły ostatni punkt spotkania.  
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STANOWISKO 
Konferencji   „Powiaty na progu II kadencji” 

Warszawa, dnia 12 lutego 2003 roku 
 

 
Starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu uczestniczący w  Konferencji  
„Powiaty na progu II kadencji” stwierdzają, że pomimo różnorodnych trudności 

wynikających z niedokończonego procesu decentralizacji zadań i finansów 
publicznych, samorząd powiatowy odpowiedzialnie realizuje swoje ustrojowe 

zadania. 
Z ubolewaniem należy stwierdzić, że decentralizacji zadań, kompetencji i 

odpowiedzialności związanej z uruchomieniem samorządów powiatowych, nie 
towarzyszyła konieczna decentralizacja finansów publicznych. 

Za szczególnie niepokojące trzeba uznać nierozwiązane dotychczas problemy o 
zasadniczym znaczeniu dla dalszego funkcjonowania samorządu powiatowego tj.: 

 
- niedokończona decentralizacja zadań rządowych na szczebel samorządu 

powiatowego (szkoły artystyczne) oraz występujące tendencje recentralizacji 
(chęć przejęcia przez resort rolnictwa szkół rolniczych i leśnych), a także 

konkretne decyzje recentralizacyjne (przejęcie w niezrozumiałym trybie przez 
resort zdrowia zadań z zakresu inspekcji sanitarnej), 

 
- przekazywanie nowych zadań bez zapewnienia koniecznych środków 

finansowych na ich realizację, co jest sprzeczne z Konstytucją RP, 
 

- niedokończony proces decentralizacji finansów publicznych; nadal obowiązuje 
epizodyczna ustawa o dochodach jst, która nie gwarantuje stabilnej sytuacji 

finansowej. Trudno sobie wyobrazić aby kolejna kadencja samorządów 
rozpoczynała się bez zagwarantowania odpowiedniego systemu finansowania 
jednostek samorządu terytorialnego, w którym dochody własne będą stanowiły 

podstawowe źródło. 
 

- nieuregulowane problemy związane z oddłużeniem i finansowaniem szpitali 
przekazanych powiatom, 
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- brak zdecydowanego i logicznego działania Ministerstwa Edukacji Narodowej i 
Sportu w sprawie  ustalania terminów ferii zimowych, 

 
- brak opracowania wieloletniego narodowego programu rozwoju edukacji w 

Polsce, z wyszczególnieniem zobowiązań państwa i samorządu terytorialnego 
 

- nierozwiązane, nabrzmiałe problemy rynku pracy i finansowania zadań z 
Funduszu Pracy, narastające niedofinansowanie działalności urzędów pracy, 

 
- odejście od pierwotnych założeń w sprawie tworzenia powiatowej  

administracji zespolonej. W tym kontekście zwracamy się z apelem do 
Prezydenta RP o podjecie działań powstrzymujących osłabianie samorządów 

powiatowych  i nie podpisywanie ustawy wyłączającej inspekcję weterynaryjnej 
ze struktury powiatowej administracji zespolonej, 

 
Wzywamy; 

- Pana Premiera Leszka Millera oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji  Pana Krzysztofa Janika aby trzymali się swoich, przez lata 
głoszonych  poglądów i ideałów konstruowania ustroju Rzeczypospolitej 

Polskiej opartego na budowie państwa obywatelskiego, którego fundamentem 
są samorządy terytorialne. Wspólnie mamy szansę przeciwstawienia się presji 
zwolenników odtworzenia Polski resortowej i administracji specjalnych, która 

była i jest zaprzeczeniem państwa  obywatelskiego, 
- Rząd Rzeczpospolitej Polskiej do partnerskiego traktowania samorządów 
powiatowych wyrażającego się m.in. konsultowaniem przygotowywanych aktów 

prawnych dotyczących zadań wykonywanych przez powiaty. 
 

 
Domagamy się od Ministra Finansów: 

 
- niezwłocznego przygotowania projektu ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego i przedstawienie go do konsultacji środowiskom 
samorządowym , 

- wypracowania standardów finansowania zadań własnych i zleconych oraz ich 
wdrożenia, co zapewni stabilne podstawy gospodarki finansowej powiatu, 

- konsekwentnego przestrzegania konstytucyjnych zasad przekazywania nowych 
zadań na rzecz samorządów wraz z koniecznymi środkami na ich realizację. 

 
Przekazujmy do rozpatrzenia przez V Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów 

Polskich  wnioski zawarte w „Raporcie z pierwszej kadencji samorządów 
powiatowych” oraz zgłoszone w trakcie dyskusji podczas Konferencji i podjęcie 

działań zmierzających do powstrzymania procesu recentralizacji zadań i finansów 
publicznych. 

 
 

Biuro Związku Powiatów Polskich 
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• „ słodka inwestycja” 
18 lutego w Bielanach ( gmina Kazimierz Biskupi) odbyła się uroczystość otwarcia  

Wielkopolskiej Fabryki Cukierków „Warcianka”. Nowy zakład dał pracę 30 bezrobotnym .  
W dobie rosnącego bezrobocia , to ważne przedsięwzięcie dla gminy i dla całego 

powiatu.  
Niewątpliwie skorzystają też na tym amatorzy słodkich łakoci. 
Gorąco popierając podejmowanie wszelkich inicjatyw na terenie naszego powiatu, na 
uroczystość otwarcia Fabryki przybyły  Starosta Koniński Elżbieta Streker – Dembińska, 
Kierownik PUP w Koninie Wiesława Matusiak oraz Dyrektor PCPR w Koninie Elżbieta 
Sroczyńska. 
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9. Warto wiedzieć że :  
 
• 2 marca w Golinie odbędą się Rejonowe Zawody w piłkę siatkową kobiet i mężczyzn  
i halową piłkę nożną przed Zimową Spartakiadą; 
 
• 16 marca odbędzie się  Giełda Turystyczna w  Koninie; 
 
• 21 – 23  marca Starostwo Powiatowe w  Koninie weźmie udział w  łódzkich Targach 
Turystyczne  „Na Styku Kultur”; 
 
• 28 marca w Kramsku VII Międzypowiatowy Przegląd  Chórów Dziecięcych  
i Młodzieżowych 
 
• w marcu w Golinie, odbędą się Drużynowe Mistrzostwa powiatu w Piłkę Koszykową 
Szkół Podstawowych. 
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10.Słowniczek Europejski 

• ACQUIS COMMUNAUTAIRE (termin zaczerpnięty z j. francuskiego)  
dorobek prawny Wspólnot Europejskich składający się z prawa pierwotnego,  
czyli traktatowego (Traktat Paryski, Traktaty Rzymskie, Jednolity Akt Europejski, Traktat  
o Unii Europejskiej, Traktat Amsterdamski, Traktaty Akcesyjne) oraz z prawa wtórnego 
stanowionego przez właściwe instytucje Unii Europejskiej. Prawo wtórne tworzą: 
rozporządzenia, dyrektywy, decyzje oraz zalecenia i opinie nie mające charakteru 
wiążącego, jak i inne akty organów Unii Europejskiej o różnym charakterze, a także 
orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Prawo traktatowe ma charakter 
prawa międzynarodowego publicznego i wszelkie inne akty prawa wspólnotowego muszą 
być z nim zgodne, w przeciwnym razie prawo wtórne jest nieważne. W skład dorobku 
prawnego Wspólnot wchodzą także umowy międzynarodowe zawierane pomiędzy 
państwami członkowskimi UE a innymi podmiotami prawa międzynarodowego. 
 
•  BIAŁA KSIĘGA 
dokument zawierający oficjalną propozycję polityki w danym obszarze tematycznym 
prezentowany przez Komisję Europejską i mający za zadanie rozpoczęcie dyskusji 
między - instytucjonalnej na temat danej polityki. 
 
• CELEX 
systematycznie uaktualniana wielojęzyczna baza danych Unii Europejskiej. Oprócz 
oficjalnego dorobku prawnego zawiera także dokumenty Komisji Europejskiej, 
interpelacje parlamentarzystów europejskich, opinie Trybunału Obrachunkowego. Razem 
zawiera od 50 000 do 60 000 stron w danym języku. 
 
• DYREKTYWA 
instrument prawny, dzięki któremu Rada Unii Europejskiej lub Komisja Europejska mogą 
wymagać od państw członkowskich, by te przyjęły lub zmodyfikowały akt / akty prawa 
narodowego w konkretnym terminie, tak by został osiągnięty cel zawarty w dyrektywie. 
Jest wiążąca jeśli chodzi o zamierzony wynik, lecz pozostawia swobodę wyboru metody. 
Celem dyrektyw jest ujednolicenie prawodawstwa krajowego.  

 
• ECU (ang. EUROPEAN CURRENCY UNIT) 
europejska jednostka walutowa i rozliczeniowa oparta na koszyku walut narodowych 
państw członkowskich Europejskiego Systemu Walutowego skonstruowanym 
proporcjonalnie do wskaźników gospodarczych tych państw. Została stworzona w 1979 
roku w oparciu o koszyk dziewięciu walut państw członkowskich Europejskiego Systemu 
Walutowego. W 1993 roku, gdy skład koszyka ecu zamknięto w związku z wejściem w 
życie Traktatu o Unii Europejskiej, w skład Europejskiego Systemu Walutowego 
wchodziło dwanaście państw / walut. Ecu służyła jako bezgotówkowy środek 
przeliczeniowy. Została zastąpiona przez wspólną walutę euro 
 
• FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 
fundusz ustanowiony w 1993 roku na mocy artykułu 130 d Traktatu o Wspólnocie 
Europejskiej, którego celem jest zredukowanie różnic między gospodarkami państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Z funduszu finansowane są projekty w dziedzinie 
środowiska i infrastruktury transportowej. 
 
• GRUPY PARTNERSKIE 
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zostały powołane decyzją Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej wiosną 1997 roku. 
Obejmują organizacje pozarządowe zainteresowane tematyką europejską, które 
współpracują z resortami w procesie przygotowań do członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej. Funkcjonują one równolegle do Podzespołów Zadaniowych w ramach 
Międzyresortowego Zespołu do Spraw Przygotowania Negocjacji Akcesyjnych z Unią 
Europejską. Każdemu Podzespołowi Zadaniowemu odpowiada jedna Grupa Partnerska, 
która stanowi zaplecze do konsultacji społecznych podczas procesu przygotowań do 
negocjacji. 
 
• HARMONIZACJA 
koordynacja lub zbliżanie instrumentów prawnych, zasad administracyjnych oraz polityk 
gospodarczych państw członkowskich Unii Europejskiej mająca zapobiec ewentualnym 
przeszkodom we wspólnym rynku. 
 
• INTERREG 
wspólnotowy program wspierania regionów i współpracy regionalnej skierowany na 
regiony graniczne mający na celu wspieranie współpracy transgranicznej, w tym 
współpracy między aktorami gospodarczymi, ośrodkami użyteczności publicznej, 
projektów infrastrukturalnych oraz projektów ochrony środowiska. 
 
• JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI (JAE) 
(ang.: SINGLE EUROPEAN ACT - SEA) 
został podpisany przez dziewięć państw członkowskich Wspólnot Europejskich w dniu 17 
lutego 1986 roku (pozostałe państwa członkowskie - Dania, Grecja i Włochy złożyły 
podpisy w dniu 28 lutego 1986 roku) i, po ratyfikacji przez państwa członkowskie, wszedł 
w życie 1 lipca 1987 roku. W jego wyniku Traktat o Europejskiej Wspólnocie 
Gospodarczej został rozszerzony o nowe rozdziały poświęcone sprawom koordynacji 
polityki monetarnej, polityce społecznej, spójności gospodarczej i społecznej, badaniom i 
rozwojowi technologicznemu oraz ochronie środowiska. JAE zakłada tworzenie i 
rozwijanie wspólnych polityk. Doprowadził do wprowadzenia z dniem 1 stycznia 1993 
roku rynku wewnętrznego. JAE ustanowił również nową procedurę współpracy między 
Parlamentem Europejskim a Radą Ministrów, procedurę zgody Parlamentu Europejskiego 
w procesie aprobaty Traktatów Akcesyjnych i Układów Europejskich oraz rozwinął 
współpracę państw członkowskich w dziedzinie polityki zagranicznej. 
 
 
Tekst źródłowy: 
http://www.negocjacje.gov.pl/neg.nsf/xml/glos1h 

 


