Załącznik
do uchwały Nr 140/1194/10
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 12 sierpnia 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego
za II kwartał 2010 r.

Ogółem z dwóch posiedzeń sesji Rady Powiatu, które odbyły się w dniach 20 kwietnia,
27 maja oraz 24 czerwca 2010 roku, Zarząd Powiatu otrzymał do wykonania 15 uchwał.
Uchwały dotyczyły:
1. Udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Odpis uchwały został
przekazany do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Zostały przyznane dotacje
dla następujących podmiotów:
- Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. – kwota dotacji
20.000 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina Bp w strzelcach Wielkich- kwota dotacji
8.000 zł,
- Konwentowi OO. Bonifratrów w Piaskach – Marysin- kwota dotacji 7.000 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jadwigi w Pępowie- kwota dotacji 15.000 zł.
Zostały podpisane umowy i przekazano środki.
2. Zmian budżetu i w budżecie powiatu (z 20 kwietnia 2010 r.). Odpis uchwały przekazano
do Skarbnika Powiatu, który dokonał zmian w budżecie.
3. Wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów
turystycznych
i
kulturowych
regionu
południowo-zachodniej
Wielkopolski”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI –
Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 – Turystyka, Schemat II – Promocja
i informacja turystyczna. Odpis uchwały przekazano do Biura Promocji i Rozwoju Powiatu.
Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013. W dniu 10 maja 2010 r. zostało
zawarte porozumienie o partnerstwie powiatów w celu wspólnej realizacji projektu.
Porozumienie podpisali starostowie powiatów: jarocińskiego, gostyńskiego, średzkiego,
śremskiego, leszczyńskiego, kościańskiego.
4. Realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych
na terenie Powiatu Gostyńskiego”. Odpis uchwały przekazano do Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Uchwała została zrealizowana częściowo. Wyłoniono
wykonawcę prac, któremu przekazano wnioski zebrane w gminach. Uzgadniane są terminy
odbioru azbestu z poszczególnych posesji. Planowany termin zakończenia to zgodnie
z zawartą umową 30 listopada br.
5. Zmiany uchwały Nr XXXV/287/09 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 listopada
2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Gostyńskiego. Odpis uchwały przekazano do Wydziału Oświaty i Spraw
Społecznych, który przekazał go aptekom ogólnodostępnym na terenie powiatu
gostyńskiego.
6. Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pępowo. Odpis uchwały przekazano do
Skarbnika Powiatu. Podpisano umowę.
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7. Zmian budżetu i w budżecie powiatu (z 27 maja 2010 r.). Odpis uchwały przekazano
do Skarbnika Powiatu, który dokonał zmian w budżecie.
8. Pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4091P na rzecz Gminy Borek
Wlkp. Odpis uchwały przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu, który
przekazał go Gminie Borek Wlkp.
9. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2009. Wydział Zarządzania i Inwestycji przekazał
odpis uchwały do SP ZOZ w celu przekazania do sądu rejestrowego.
10. Zmiany Uchwały Nr XXXVIII/317/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych
w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz
wysokości kwot na poszczególne zadania. Odpisy uchwał przekazano do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o realizacji uchwały:
Rehabilitacja społeczna:
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Zadania PFRON - rehabilitacja społeczna

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności
warsztatów terapii zajęciowej
Dofinansowanie
uczestnictwa
osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych
Dofinansowanie
zaopatrzenia
w
sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze
przyznawane
osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów
Dofinansowanie
sportu,
kultury,
rekreacji
i turystyk osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie
likwidacji
barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych, w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych
OGÓŁEM

Wysokość środków
z PFRON na reh.
społeczną

Kwoty
wydatkowanych
środków

517 860,00 zł

258 930,00 zł

42 762,81 zł

17 880,00 zł

127 193,00 zł

110 273,00 zł

30 760,00 zł

18 060,00 zł

111 477,19 zł

18 500,00 zł

830 053,00 zł

423 643,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy informuje o realizacji uchwały:
- zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 0 zł,
- przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - 100 000 zł,
- finansowanie
kosztów
szkoleń
i
przekwalifikowania
zawodowego
osób
niepełnosprawnych - 1 203,45 zł.
11. Zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku
budżetowego i przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu. Odpis uchwały został przekazany
do Skarbnika Powiatu. Zapisy uchwały zostaną uwzględnione przy sporządzeniu informacji
o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego
i przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej.
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12. Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gostyń.
do Skarbnika Powiatu. Podpisano umowę.
13. Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski.
do Skarbnika Powiatu. Podpisano umowę.
14. Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pępowo.
do Skarbnika Powiatu. Podpisano umowę.
15. Zmian budżetu i w budżecie powiatu (z 24 czerwca 2010
do Skarbnika Powiatu, który dokonał zmian w budżecie.

Odpis

uchwały

przekazano

Odpis

uchwały

przekazano

Odpis uchwały przekazano
r.). Odpis uchwały przekazano
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