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PRZ.0021. 2.2015

Uzupełnienie
sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego
i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Konińskiego obradował na posiedzeniu,
które odbyło się 12 marca 2015 r.
Wykonując zadania powiatu określone przepisami prawa Zarząd wyraził pozytywna
opinie o projekcie uchwały Rady Powiatu

Konińskiego

w sprawie rozpatrcema skargi

na działalność Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

Organ wykonawczy powiatu podjął także 7 uchwał w sprawach dotyczących:
•

dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015;
Zarząd

pod|ął

uchwałę

w sprawie dokonania

zmian w

budżecie,

które polegają

na przeniesieniu między paragrafami kwoty 520,00 zł w celu dostosowania planu wydatków
w

ramach

projektu

„Aglomeracja

Konińska

-

współpraca

JST

kluczem

do nowoczesnego rozwoju gospodarczego".

•

określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne

Powiatu

Konińskiego;
Uchwała ta, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, określa formę przekazywania
sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne powiatu, tj;

zarówno w wersji

pisemnej jak i elektronicznej wygenerowanej w systemie SJO Bestia.

•

naboru na wolne stanowisko kierownika Środowiskowego Domu

Samopomocy

w Ślesinie:
Na mocy uchwały organ wykonawczy powiatu zdecydował ogłosić konkurs na stanowisko
kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie, a także powołać Komisję
Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru.

•

wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w Powiatowej Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie;

Ze względów ekonomiczno - finansowych, Zarząd nie wyraził zgody na utworzenie
stanowiska

wicedyrektora w

Powiatowej

Poradni

Psychologiczno

w Ślesinie, dla której organem prowadzącym jest Powiat Koniński.

•

Pedagogicznej

•

ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa
użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności budynków znajdujących
się na działce;
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd podjął powyższą uchwałę w celu ogłoszenia
przetargu oraz określenia warunków sprzedaży nieruchomości położonej w

Koninie

w obrębie Pawłówek (nr ewid. 184/9 o pow. 0.6495 ha}, na zbycie której Rada Powiatu
Konińskiego wyraziła zgodę uchwałą nr XXX/233/2013 ^ dnia 27 czerwca 2013 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 620.000.00 zł,

•

wynajmu

pomieszczeń

biurowych

w

budynku

położonym

w

Koninie

przy ul. Hurtowej 1;
Dotychczasowy najemca - Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu zwrócił się z prośba
0 przedłużenie

umowy najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Hurtowej

1 w Koninie. Zgodnie z uchwałą, okres wynajmu rozpocznie się 1 kwietnia 2015 r.,
a zakończy 31 marca 2018 r.

•

powołania Kapituły tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego";
Zarząd powołał Kapitułę tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego", na czas
trwania V kadencji Rady Powiatu, w składzie: Stanisław Bielik - Starosta Koniński; Janusz
Stankiewicz -

Przewodniczący

Rady

Powiatu

Konińskiego; Wiesław

Bednarek

-

Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego: Waldemar Marcmiak Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości; Andrzej Nowak - Przewodniczący
Klubu Radnych

Towarzystwo Samorządowe; Ewelina

ds. promocji w Wydziale Rozwoju i Promocji.

Rapeła

główny specjalista

