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Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego
i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego
w okresie miedzysesyjnym od 23 stycznia do 18 lutego 2015 r.

W okresie miedzysesyjnym odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
29 stycznia oraz 18 lutego br. Poza jego członkami, uczestniczyli w nich z głosem doradczym skarbnik i sekretarz powiatu - oraz referujący tematy będące przedmiotem obrad naczelnicy
wydziałów i dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.
W

ramach

realizacji

uchwał

organu

stanowiącego

powiatu Zarząd

przekazał

do wykonania określonym adresatom podjęte na sesji 22 stycznia br. uchwały Rady
Powiatu Konińskiego:
1.

nr V/25/2015 w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowe] biblioteki
publicznej;

2.

nr V/26/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do składu
Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego;

3.

nr V/27/2015 w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady
Seniorów Powiatu Konińskiego:

4.

nr Y/28/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie;

5.

nr V/29/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
Wykonując

zadania powiatu określone przepisami

prawa. Zarząd

przygotował

i przyjął 2 projekty uchwał Rady Powiatu Konińskiego w sprawach dotyczących:
•

przyjęcia

„Studium

rozwoju

transportu

zrównoważonego

Obszaru

Funkcjonalnego

Aglomeracji Konińskiej;
•

uchwalenia

„Powiatowego

programu

zapobiegania

przestępczości

oraz

porządku

publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2015-2017;
a także przyjął:
•

informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy
Miejskiej Policji w Koninie w 2014 r.;

•

informację Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa dla Starostwa
Powiatowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014;

ł

informację z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 r.;

• informację

o

działalności

Powiatowego

Zespołu

do

Spraw

Orzekania

o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2014:
•

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński;

•

sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2014 r.;

•

sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie za 2014 r.;

•

sprawozdanie z działalności środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku
budżetowym 2014;

•

sprawozdanie z realizacji projektu partnerskiego „Mogę pracować -- wsparcie dla osób
zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy"
realizowanego w ramach POKL.

Przyjęte materiały Zarząd

Powiatu przekazał

przewodniczącemu Rady Powiatu

Konińskiego jako materiał sesyjny.

Zarząd Powiatu podjął także 15 uchwał w sprawach:
•

udzielenia pełnomocnictwa

do uczestniczenia

w Nadzwyczajnym

Zgromadzeniu

Wspólników Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. oraz wyrażenia
zgody

na

rezygnacje

nowoutworzonych

z

prawa

pierwszeństwa

nabycia

udziałów w Kapitale Zakładowym Spółki

udziałów
przez

i

objęcia

Województwo

Wielkopolskie;
W związku z zaplanowanym na 6 lutego br. Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników
Spółki, Zarząd udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania w nim Powiatu Konińskiego
wicestaroście Władysławowi Kocajowi.
•

określenia

wysokości

kwot

dotacji

dla

szkół

niepublicznych

i

placówek

niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Koniński;
Uchwała ta określa kwoty miesięcznych dotacji powiatu dla poszczególnych uczniów
korzystających ze szkół niepublicznych, które posiadają uprawnienia placówek publicznych.
Wysokość wsparcia została ustalona dla takich typów szkół jak: liceum ogólnokształcące
dla dorosłych (55,61 zł), technikum uzupełniające dla dorosłych (93.32 zł), szkoła policealna
dla dorosłych (63,58 zł), poradnia psychologiczno - pedagogiczna (274,99 zł), ośrodek
rewaiidacyjno - wychowawczy

(4.442.89 zł) oraz szkoła specjalna przysposabiająca

do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym o stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (584.37 zł).

publikacji

informacji

dotyczących

wykonania

budżetu

Powiatu

Konińskiego

za IV kwartał 2014 roku;
W myśl przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych. Zarząd Powiatu
zobowiązany jest do podjęcia powyższej uchwały w celu opublikowania informacji
dotyczących wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku w Biuletynie Informacji Publicznej.
utworzenia

oraz

określenia

składu

osobowego

Rady

Działalności

Pożytku

Publicznego Powiatu Konińskiego:
Powyższa uchwała związana jest z utworzeniem oraz określeniem składu osobowego Rady
Działalności Pożytku

Publicznego.

Nowo powołany organ tworzy 4 przedstawicieli

samorządu powiatu konińskiego, a także 5 reprezentantów organizacji pozarządowych.
ogłoszenia

konsultacji

społecznych

..Strategii

rozwoju

turystyki

Obszaru

Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska wraz z programem rozwoju komunikacji
rowerowej";
ogłoszenia

konsultacji

społecznych

..Planu

zrównoważonego

gospodarowania

energią Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska";
Podjęcie przez Zarząd ww. uchwał związane jest z ogłoszeniem konsultacji społecznych,
dwóch dokumentów aglomeracyjnych: „Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeracja Konińska wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej" oraz „Planu
zrównoważonego

gospodarowania

energią

Obszaru

Funkcjonalnego

Aglomeracja

Konińska". Konsultacje społeczne służą poprawie systemu komunikacji społecznej oraz
pogłębieniu demokratycznego procesu podejmowania ważnych decyzji o powiecie.
wyrażenia zgody na likwidacje środków trwałych stanowiących mienie powiatu;
W drodze uchwały Zarząd Powiatu Konińskiego wyraził zgodę na likwidację zużytego
sprzętu informatycznego (komputer. Switch D-hnk) będącego w użytkowaniu Domu Pomocy
Społecznej w Ślesinie.
zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra
Janaszka

w

Koninie na rok 2015 oraz Planu

Pracy Środowiskowego

Domu

Samopomocy w Głebockiem na rok 2015;
Zarząd zatwierdził dokumenty, które w sposób szczegółowy określają roczne programy
zajęć z podopiecznymi

oraz organizacje pracy placówek: Środowiskowego

Domu

Samopomocy mi. Doktora Piotra Janaszka w Koninie, a także Środowiskowego Domu
Samopomocy w Głebockiem.

zmiany uchwały w sprawie określenia składu osobowego Rady Seniorów Powiatu
Konińskiego;
Uchwała została zmieniona w związku z desygnowaniem przez Rade Powiatu nowych
przedstawicieli (w osobach Tadeusza Jaroszewskiego i Mieczysława Andrzejewskiego)
do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego.
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu
ochrony i promocji zdrowia;
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
Ogłoszenie przez Zarząd otwartych konkursów jest konsekwencja realizacji uchwały Rady
Powiatu Konińskiego L dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu
współpracy

Powiatu

Konińskiego

z

organizacjami

pozarządowymi

i

uprawnionymi

podmiotami w roku 2015. W budżecie powiatu zabezpieczone zostały środki finansowe
na realizację Programu, w tym: 15.000,00 zł na promocję i ochronę zdrowia: 59.000,00 zt
na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 30.000,00 zł
na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
udzielenia upoważnienia do podpisywania umów:
Zarząd upoważnił naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów do zawierania
umów w sprawie zakupów do kwoty stanowiącej równowartość 6.000 euro związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych niektórych nieruchomości
gruntowych na terenie Gminy Wierzbinek;
Organ stanowiący powiatu pozytywnie zaopiniował propozycje pozbawienia kategorii dróg
gminnych niektórych nieruchomości położonych na terenie gminy Wierzbinek w obrębach
Ostrowo. Zielonka oraz Galczyce. Znajdują się one na obszarze górniczym przeznaczonym
pod eksploatację.
uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew - część „E";
Zarząd Powiatu Konińskiego pozytywnie zaopiniował wniosek złożony przez Burmistrza
Gminy

i

Miasta

Kleczew

w

sprawie

uzgodnienia

projektu

zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w gminie.

miejscowego

planu

Ponadto, Zarząd Powiatu Konińskiego przyjął i zatwierdził:
wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Piotra JanaszKa
w Rychwale w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie nowego oddziału rewalidacyjno wychowawczego dla uczniów upośledzonych umystowo w stopniu głębokim;
zmiany w planie kontroli na rok 2015;
aneks do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Piotra
Janaszka w Rychwale na rok szkolny 2014/2015;
sprawozdanie z realizacji planu kontroli za 2014 r.

