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Uzupetnienie
sprawozdania z dziatalnosci Zarzadu Powiatu Koninskiego
i realizacji uchwat Rady Powiatu Koninskiego w okresie miedzysesyjnym.

W okresie od 15 do 30 listopada 2016 r. Zarzad Powiatu Koninskiego spotkat si?
na jednym posiedzeniu, ktore odbyto si^ 25 listopada br.
Wykonujqc zadania powiatu, zarzad przygotowat i przyjat:
•wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwaty Rady Powiatu
Koninskiego

w sprawie

dokonania

zmian

w

budzecie

Powiatu

Koninskiego

na rok2016;
•wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwaiy Rady Powiatu
Koninskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koninskiego

nalata 2016-2023;
•wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwaty Rady Powiatu

Koninskiego zmieniajacej uchwat? w sprawie okreslenia zadari powiatu i wysokosci srodkow
Pahstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych przeznaczonych na ich

realizacj?;
•projekt uchwaty Rady Powiatu Koninskiego w sprawie przystapienia do realizacji projektu
,,Naszym

priorytetem

sukces

zawodowy

-

program

edukacji

zawodowej

w powiecie konihskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
nalata 2014-2020.

Organ wykonawczy powiatu podjat takze 6 uchwat w sprawach:
•zmiany uchwaty Nr 247/2012 Zarzadu Powiatu Koninskiego z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania srodkow finansowych dla rodzin zastppczych

i prowadzacych rodzinny dom dziecka zwiazanych z realizacja rodzinnej pieczy
zast?pczej;
Zmiana powyzszej uchwaty spowodowana jest koniecznosci? dostosowania zapisow
dokumentu do znowelizowanej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac?.
•wyboru ofert ztozonych w otwartym konkursie ofert ogtoszonym przez Zarzad Powiatu
Koninskiego na realizacj? w 2017 roku zadania publicznego polegajacego na

udzielaniu nieodptatnej pomocy prawnej;
Po zapoznaniu si? z wynikami konkursu dotyczacego udzielania nieodptatnej pomocy
prawnej w 2017 r., zarzad postanowit przyznac wybranej w tym post?powaniu organizacji,
tj. Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 182.177,64 zt na realizacj? zleconego przez powiat
zadania.

•ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu
pomocy spotecznej

polegajacego na

prowadzeniu

srodowiskowych

domow

samopomocy w roku 2017;
W powiecie koniiiskim dziataj^ dwa srodowiskowe domy samopomocy, ktore prowadzone
S^ przez podmioty wytonione w otwartych konkursach ofert. Dotychczasowe umowy zawarte
z podmiotami. ktore byty odpowiedzialne za prowadzenie placowek przestan^ obowiazywac
z koricem br. W zwiazku z tym konieczne byto ogtoszenie konkursu na realizacj^ tego
zadania w roku 2017.

•zmiany uchwaty Nr 213/2016 Zarzadu Powiatu Koniriskiego z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie

okreslenia wysokosci

kwot

dotacji

dla szkot

niepublicznych

i placowek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat

Koniriski;
W zwi^zku ze zmiana puli srodkbw otrzymanych w ramach subwencji oswiatowej
koniecznym byto ponowne okreslenie wysokosci kwot dotacji przyznawanych dla szkot
niepublicznych i placowek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez powiat.
Uchwata ta ustala kwot^ w wysokosci 399,97 zt miesi?cznie dla dzieci obj?tych wczesnym
wspomaganiem rozwoju.
•dokonania zmian w budzecie Powiatu Koniriskiego na rok 2016;
Wprowadzone uchwata zarzadu zmiany w budzecie zwiazane sa z dostosowaniem

tegorocznego planu wydatkow do potrzeb komorek urz^du i jednostek organizacyjnych
powiatu, o ktore wnioskowali ich naczelnicy, kierownicy i dyrektorzy.
•nadania tytutu honorowego ..Zastuzony dla powiatu koniriskiego'.

Zarzad przychylit sip do decyzji kapituty i nadat najwazniejsze odznaczenie powiatu:
Zenonowi Paszkowi - w uznaniu za zaangazowanie w dziatalnosc na rzecz spotecznosci
lokalnej, a w szczegolnosci za aktywne dziatania na rzecz srodowiska emerytow i rencistow
w powiecie koniriskim; Bolestawowi Pyrdatowi - w uznaniu za szerzenie patriotycznej
postawy wsrod mtodych mieszkaricow powiatu koniriskiego oraz za zaangazowanie
w kultywowanie tradycji i rozwoj kultury lokalnej w gminie Skulsk.
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