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Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego
i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym
od 30 października do 20 listopada 2015 r.
W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu Konińskiego obradował na posiedzeniach
12 i 20 listopada br.
Wykonując zadania powiatu, organ wykonawczy:
1. Przekazał do realizacji określonym adresatom podjęte na sesji 29 października br.
uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
•

nr Xlll/81/2015 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz
specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Konińskiego;

•

nr XIII/82/2015 w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego
Gminie Grodziec;

•

nr XIII/83/2015 w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego
Gminie Sompolno;

•

nr XIII/84/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015;

•

nr XIII/85/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego
na lata 2015-2023.

2. Przygotował i przyjął 7 projektów uchwał dotyczących:
• Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2016;
• powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej;
• „Planu

zrównoważonego

rozwoju

publicznego

transportu

zbiorowego

dla

Powiatu

Konińskiego";
• zmiany uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację;
• wyrażenia

stanowiska

o

potrzebie

udzielenia

pomocy

finansowej

Województwu

Wielkopolskiemu;
• dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015;
• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023,
a także przyjął informację dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie
2015/2016.

3. Podjął 17 uchwał w sprawach dotyczących:
• ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego
na lata 2016-2023;
W myśl przepisów ustaw: o samorządzie powiatowym oraz o finansach publicznych, zarząd
podjął uchwałę w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 2023.
• projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2016;
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarząd podjął też uchwałę dotyczącą projektu
budżetu na kolejny rok.
• powołania oraz zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadania polegającego
na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej;
W drodze uchwały zarząd powołał 9-osobową komisję konkursową oraz zatwierdził
regulamin jej działania

w związku z przeprowadzeniem

otwartego konkursu ofert

na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.
• zaopiniowania projektu „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy
Kramsk na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku";
Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zarząd zobligowany był do wydania opinii
w sprawie programu ochrony środowiska dla gminy Kramsk. W związku z brakiem uwag
do jego treści dokument został zaopiniowany pozytywnie.
• wyrażenia zgody na zmianę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej
budowę drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Kaliska - Gogolina - Wielkopole;
Na mocy uchwały organ wykonawczy powiatu wyraził zgodę na zmianę decyzji starosty
o zezwoleniu na budowę drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Kaliska - Gogolina Wielkopole w związku z dokonaniem korekty jej przebiegu w obrębie geodezyjnym Gogolina.
• uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych terenów na obszarze Gminy Ślesin;
Zarząd pozytywnie zaopiniował plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
terenów na obszarze Gminy Ślesin. Z uwagi na fakt, że tereny przeznaczone pod zabudowę
jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Licheń Stary zostały zlokalizowane blisko drogi
powiatowej, Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zgłosił zastrzeżenia do przedłożonego
projektu planu. Dzięki uwzględnieniu w dokumencie uwag jednostki, zarządca drogi będzie
sprawował nadzór nad powstająca w pobliżu pasa drogowego zabudową.

• uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych terenów na obszarze Miasta Ślesin;
• uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu w miejscowości Bylew, gmina Ślesin;
• uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych terenów w obrębie Kępa na obszarze gminy Ślesin;
Zarząd Powiatu Konińskiego pozytywnie zaopiniował 3 pozostałe wnioski złożone przez
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w sprawie uzgodnienia projektów miejscowych planów
zagospodarowania

przestrzennego wybranych terenów w gminie. Ustalenia określone

w dokumentach nie mają wpływu na realizację zadań samorządu powiatowego.
• zawarcia umowy określającej sposób rozliczania kosztów utrzymania lokali biurowych
w budynku przy Alejach 1 Maja 9;
Powyższa uchwała ma na celu przedłużenie umowy z Regionalną Izbą Obrachunkową
oraz określenie sposobu rozliczania kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych w budynku
starostwa. Koszty eksploatacyjne będą naliczane w oparciu o wystawione rachunki wg
udziału procentowego powierzchni lokali zajmowanych przez Izbę. Umowa zawarta zostanie
na okres od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2018 r.
• nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego";
Zarząd przychylił się do decyzji kapituły i nadał najważniejsze odznaczenie powiatu
Mirosławowi Włodarczykowi - w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej
powiatu konińskiego, a zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostek
ochotniczych straży pożarnych.
•

dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015;
Wprowadzone uchwałą zarządu zmiany w budżecie związane są z rozdysponowaniem
rezerwy ogólnej w kwocie 363.974,00 zł oraz dostosowaniem planu wydatków do potrzeb
komórek urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu, o które wnioskowali ich naczelnicy,
kierownicy i dyrektorzy.

•

wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu
Konińskiego

na

realizację w

2016 roku

zadania

publicznego

polegającego

na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej;
Po zapoznaniu się z wynikami konkursu dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2016 r., zarząd postanowił przyznać wybranej w tym postępowaniu organizacji,
tj. Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 179.838,00 zł na realizację zleconego przez powiat
zadania.

•

opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie ulic:
Staromorzysławska, Działkowa i Graniczna w Koninie wraz z budową kanalizacji
deszczowej i oświetlenia;

•

opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi
gminnej w miejscowości Wygoda;
Z uwagi na brak jakichkolwiek

przeszkód, zarząd pozytywnie zaopiniował

wnioski

Prezydenta Miasta Konina oraz Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o wydanie zezwolenia
na realizację ww. inwestycji.
•

opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej niektórych dróg na terenie
gminy Wierzbinek;
Kierując się przepisami ustawy o drogach publicznych zarząd pozytywnie rozpatrzył,
a następnie zaopiniował propozycję pozbawienia kategorii drogi gminnej niektórych
nieruchomości na terenie gminy Wierzbinek. Znajdują się one na obszarze górniczym
przeznaczonym pod eksploatację. W związku z tym zostaną wyłączone z użytkowania
i przekazane PAK KWB Konin S.A.

•

użyczenia pomieszczeń biurowych i pomieszczenia archiwalnego w budynku przy
Alejach 1 Maja 9.
Zarząd przychylił się do wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie
w sprawie użyczenia pomieszczeń biurowych oraz archiwum w budynku Starostwa.
Użyczenie będzie obowiązywać na czas od 2 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.
Ponadto, Zarząd Powiatu Konińskiego zapoznał się i przyjął plan pracy Zarządu Powiatu

Konińskiego na rok 2016.

