Zai<)czni^ nr(l
do protokotu nr .XXW.j
z sesji Rady Powiatu Konihski^go
BZ.oozi.io.2oi6..

w dniu .Koni^?.i^^^a.z(ft^^^^

Sprawozdanie z dziatalnosci Zarzadu Powiatu Koniriskiego

i realizacji uchwat Rady Powiatu Koniriskiego w okresie mi<?dzysesyjnym
od 28 pazdziernika do 14 listopada 2016 r.

W okresie mi^dzysesyjnym Zarz^d Powiatu Koniriskiego obradowat na posiedzeniu,
ktore odbyto sie 14 listopada br.
Wvkonuiac zadania powiatu organ wvkonawczv:

1.Przekazat do realizacji okreslonym adresatom podj<?te na sesji 27 pazdziemika 2016 r.

uchwaty Rady Powiatu Koniriskiego:
•nr XXI11/152/2016 zmieniaj^ca uchwat^ w sprawie okreslenia zadari powiatu i wysoko^ci
srodkow Paristwowego Funduszu Rehabilitat^ Osob Niepetnosprawnych przeznaczonych na

ich realizacj^;
•nr XXIII/153/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymow;
•nr XXIII/154/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew;
•nr XXIII/155/2016 w sprawie dokonania zmian w budzecie Powiatu Koniriskiego na rok 2016;
•nr XXIII/156/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Koniriskiego na lata 2016-2023.
2.Przygotowat i przyjat 7 projektdw uchwat dotycz^cych:
•zmiany uchwaty w sprawie okreslenia zadari powiatu i wysokosci srodkow Paristwowego

Funduszu Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych przeznaczonych na ich realizacj^;
•zatwierdzenia i przystapienia do realizacji projektu systemowego ,,LUS" Lokalne Ustugi
Spoteczne w powiecie koniriskim RPWP.07.02.01-30-0014/15 realizowanego w ramach Osi
Priorytetowej 7: Wtaczenie spoteczne, Dziatania 7.2 Ustugi spoteczne i zdrowotne,
Poddziatania 7.2.1 Ustugi spoteczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki

samorzadu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wspotfinansowanego ze srodkow

Europejskiego Funduszu Spotecznego;
•powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadari powiatowej biblioteki Publicznej;
•wyrazenia zgody na nieodptatne zbycie nieruchomosci w formie darowizny;
•Programu wspotpracy powiatu koniriskiego z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017;
•dokonania zmian w budzecie Powiatu Koniriskiego na rok 2016;
•zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koniriskiego na lata 2016-2023,
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a takze przyjat 2 informacje:
•o zaawansowaniu prac w drogownictwie;
•na temat przygotowari do zimowego utrzymania drog 2016/2017.

3. Podjat 10 uchwat w sprawach dotycz^cych:
•ustalenia

projektu

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Powiatu

Koniriskiego

na lata 2017 -2023;
W mysl przepisow ustaw: o samorz?dzie powiatowym oraz o finansach publicznych, zarz^d

podj^t uchwat^ w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016-2023.

•projektu uchwaty budzetowej Powiatu Koniriskiego na rok 2017;
Zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa zarz?d podj^t tez uchwat? dotycz^c? projektu
budzetu na kolejny rok.
•nabycia nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencyjnym dziatki 93/2, potozonej

w obr?bie Gogolina, gm. Wilczyn;
•nabycia nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencyjnym dziatki 101/2, potozonej
w obr?bie Gogolina, gm. Wilczyn;
•nabycia nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencyjnym dziatki 152/3, potozonej
w obr?bie Gogolina, gm. Wilczyn;
Na podstawie ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych zarz^d wyrazit zgod? na nabycie przez powiat nieruchomosci
o nr ewidencyjnych: 93/2, 101/2 oraz 152/3 w obr?bie geodezyjnym Gogolina.
•powotania oraz zasad dziatania komisji konkursowej do opiniowania ofert ztozonych
w otwartym konkursie ofert na realizacj? w 2017 roku zadania polegaj^cego

na udzielaniu nieodptatnej pomocy prawnej;
W drodze uchwaty zarzgd powotat 7-osobow? komisj? konkursowg oraz okreslit zasady jej
dziatania w zwi?zku z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na realizacj? zadania

polegaj^cego na udzielaniu nieodptatnej pomocy prawnej w 2017 r.
•udzielenia petnomocnictwa;
Powyzsza uchwata zwi^zana jest z upowaznieniem Krzysztofa Czajkowskiego - gtbwnego
specjalist? ds. spotecznych i promocji zdrowia do reprezentowania powiatu na walnych

zgromadzeniach cztonkow Spotdzielni Socjalnej ,,KOMUNALKA RZGOW" oraz sktadania
oswiadczeh woli zwi?zanych z biez^c^ dziatalnosci? spotdzielni.
•nadania tytutu honorowego ,,Zastuzony dla powiatu koniriskiego";
Organ wykonawczy postanowit rowniez przyznac najwazniejsze odznaczenia powiatu dla
honorowych dawcow krwi dziataj^cych na rzecz honorowego krwiodawstwa na Ziemi
Koniiiskiej.

•opinii dotyczacej budowy drogi Tomistawice - Kryszkowice - Zielonka;

Z uwagi na brak jakichkolwiek przeszkod, zarz^d pozytywnie zaopiniowat wniosek Wbjta
Gminy Wierzbinek dotycz^cy realizacji ww. inwestycji.
•uzyczenia Gminie Rychwat cz^sci nieruchomosci stanowi^cych wtasnosc Powiatu
Koniriskiego.

Zarz^d zdecydowat o uzyczeniu Gminie Rychwat nieruchomosci b^d^cych wtasnosci^
Powiatu Konihskiego i stanowi^cych cz^sc drogi powiatowej nr 3322P. Pozytywna decyzja
zarz^du w tej sprawie jest niezb^dna, aby samorz^d gminy mogt realizowac inwestycj^
polegaj^c^ na budowie sieci wodoci^gowej przy ul. Grabowskiej w Rychwale.

Ponadto, Zarz^d Powiatu Konihskiego zapoznat si z informacj^ o gospodarce w lasach
niestanowi^cych wtasnosci Skarbu Pahstwa na terenie powiatu konihskiego w2016 r.

