Załącznik nr ..~.l.
do protokołu nr .
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu .2?.(M
PRZ.0021 82013

Konin, 16 październik 2013 r

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego
i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego
w okresie miedzysesyjnym za okres od 9 do 16 października 2013 r.
W okresie miedzysesyjnym odbyty się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
• 9 i 16 października
nieobecnego

br. Poza członkami Zarządu uczestniczyła w nich, zastępująca

skarbnika powiatu, naczelnik

Wydziału

Finansowego,

a także

naczelnicy

wydziałów i dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu - referujący tematy
będące przedmiotem posiedzenia.
Zarząd Powiatu Konińskiego spotkał się i obradował zgodnie z przyjętym Planem
Pracy Zarządu na 2013 rok.
W związku z zadaniem dotyczącym realizacji uchwał organu stanowiącego
powiatu. Zarząd przekazał do wykonania określonym adresatom podjęte na sesji
27 września br. uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
1

nr XXXIII/262/2013 w sprawie obowiązującej w roku 2014 wysokości opłat i kosztów
spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego;

2. nr XXXIII/263/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na ich realizację;
3. nr XXXI H/264/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok
2013;
4. nr XXXIII/265/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Konińskiego na lata 2013-2023.
Wykonując

zadania

powiatu

określone

przepisami

prawa,

Finansowej

Powiatu

Zarząd przygotował

i przyjął 5 projektów uchwał Rady Powiatu Konińskiego w sprawach dotyczących:
•

dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013;

•

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023;

•

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVII/138/09 Rady Powiatu Konińskiego
w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Powiat Koniński;

• powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn;

oraz
•

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich
realizację;

Zarząd zapoznał się także i przyjął dwie informacje:
•

o

stanie

realizacji

zadań

oświatowych

za

rok szkolny

2012/2013 w

szkołach

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
•

o gospodarce w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu
konińskiego.
Powyższe materiały Zarząd Powiatu przekazał przewodniczącemu Rady Powiatu

Konińskiego jako materiał sesyjny.
Zarząd Powiatu podjął także 9 uchwał w sprawach:
•

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
działek nr 104,105/1,105/2 i 106 w miejscowości Wygoda, gmina Ślesin;
Realizując kompetencje ustawowe Zarząd wydał pozytywną opinię w ww. sprawie.

W myśl art- 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wójt lub burmistrz po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu
do

sporządzenia

miejscowego

o uzgodnienie projektu

planu

planu

zagospodarowania

z zarządem

przestrzennego,

powiatu w zakresie

występuje

odpowiednich zadań

samorządowych.
•

nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego";
Zarządu Powiatu Konińskiego, po zaopiniowaniu wniosków przez Kapitułę, w dowód

uznania za zasługi dla społeczności powiatu, uhonorował tytułem ,.Zasłużony dla powiatu
Konińskiego": Jana Bartniaka. Stefana Lewandowskiego, Kazimierza Wiktorskiego, Gabrielę
Jezierską, a także Koło Łowieckie nr 23 ,,Knieja" z Grąblina.
•

dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013;
Na posiedzeniu 16 października Zarząd podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian

w budżecie powiatu dotyczących m.in. zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2013,
przeniesień miedzy paragrafami oraz zwiększeń planu wydatków.

•

upoważnienia dla Pani Elżbiety Sroczyńskiej - dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Koninie do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z:
- prowadzeniem działalności bieżącej jednostki,
- zawieraniem porozumień w sprawie przyjęcia dziecka w pieczę zastępczą oraz warunków
jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowania,
- zawieraniem porozumień dotyczących kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii
zajęciowej,
- realizacją programu :.Wyrównywanie Różnic Między Regionami II";
•

powołania komisji w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego działki wraz z prawem własności budynków znajdujących się na działce,
Podjęcie

powyższej uchwały było niezbędne

do przeprowadzenia

sprzedaży działki

oznaczonej numerem ewidencyjnym 184/9 o pow 0.6495 ha, położonej w obrębie Pawłówek,
miasto Konin, wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość
znajdujących się na działce.
•

określenia składu osobowego Rady Seniorów Powiatu Konińskiego:
Powodem zmian w składzie osobowym Rady Seniorów była śmierć jednej z Seniorek

oraz rezygnacja z członkowstwa Seniorki delegowanej przez Gminę Grodziec. Uchwałą
Zarządu, do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego powołane zostały panie: Pelagia Serafińska
z gminy Grodziec oraz Teresa Ignaszczak z gminy Rzgów
Ponadto, Zarząd Powiatu Konińskiego rozpatrzył
•

wnioski złożone przez Fundację Mielnica w Koninie i Stowarzyszenie na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych ,,RADOŚĆ" w Głębockiem o udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym
na

realizację

zadania

z

zakresu

zajęć

rehabilitacyjnych

skierowanych

do

osób

niepełnosprawnych biorących udział w zajęciach w środowiskowych domach samopomocy
prowadzonych przez te organizacje.
W myśl art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ
wykonawczy powiatu, uznając celowość realizacji zadania, może z pominięciem otwartego
konkursu zlecić organizacji

pozarządowej realizację

zadania publicznego o charakterze

lokalnym lub regionalnym. W związku ze spełnieniem przez organizacje wymogów ustawowych,
Zarząd przyznał każdemu z wnioskodawców dotację w wysokości 10 000, 00 zł.
oraz przyjął l zatwierdził:
•

aneksy do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014:
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie;

- Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im Fryderyka Chopina w Zychlinie;
- Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.

Na posiedzeniach Zarządu Powiatu Konińskiego 9 i 16 października br. organ wykonawczy
powiatu rozpatrywał wniosek Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie"
w Koninie o dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacyjne - Edukacyjne - Wychowawczego
w Marianowie. W związku z pojawieniem się wątpliwości odnośnie przesłanek prawnych
warunkujących przyznanie dotacji dla Ośrodka, Zarząd zwrócił się w tej
do

sprawie o opinię

radcy prawnego oraz wnioskował do naczelnika Wydziału Finansów o przeanalizowanie

budżetu

powiatu pod kątem

wolnych środków oraz

ustalenie w

ramach konsultacji

z RIO umocowania prawnego dla przekazania tej dotacji Wniosek będzie ponownie rozpatrywany
przez Zarząd na kolejnym posiedzeniu.
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