INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY POWIATU
I PRACY ZARZĄDU POWIATU W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI.
Na posiedzeniu w dniu 30 października 2012 r. po zakończeniu XXVIII sesji Zarząd Powiatu przyjął:
1.

Uchwałę Nr 74/284/12 w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek
podległych powiatu grajewskiego na rok 2012.

2.

Uchwałę Nr 74/285/12 w sprawie oceny sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie za miesiąc sierpień 2012 r. Wynik
finansowy za miesiąc sierpień – strata w wysokości 77.794,87 zł.

3.

Uchwałę Nr 74/286/12 w sprawie oceny sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie za miesiąc wrzesień 2012 r. Wynik
finansowy za miesiąc wrzesień – zysk w wysokości 88.476,40 zł.

Na posiedzeniu w dniu 31 października 2012 r. Zarząd Powiatu przyjął:
1.

Uchwałę Nr 75/287/12 w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2012 rok.

2.

Uchwałę Nr 75/288/12 w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek

3.

Uchwałę Nr 75/289/12 w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu

podległych powiatu grajewskiego na rok 2012.

grajewskiego (do końca III kwartału 2012 r.).
4.

Uchwałę Nr 75/290/12 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im.
Bolesława Podedwornego w Niećkowie do zawarcia i podpisania umowy, wraz z członkiem Zarządu
Powiatu Grajewskiego, starostą J. Augustowskim, o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Kwalifikacje
w Unii Europejskiej” w ramach działania projekty mobilności IVT programu Leonardo da Vinci, program
„Uczenie się przez całe życie” – POKL 2007-2013.
Na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2012 r. Zarząd Powiatu przyjął:

1.

Uchwałę Nr 76/291/12 w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2012.

2.

Uchwałę Nr 76/292/12 w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek
podległych powiatu grajewskiego na rok 2012.

3.

Uchwałę Nr 76/293/12 w sprawie projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2013 r.

4.

Uchwałę Nr 76/294/12 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
powiatu grajewskiego na lata 2013-2032.

5.

Uchwałę Nr

76/295/12 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do

opracowania projektów planów finansowych na 2013 r.
6.

Uchwałę Nr 76/296/12 w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi grajewskiemu ustawami na 2013 r.

7.

Uchwałę Nr 76/297/12 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie do
wydawania w imieniu Zarządu Powiatu Grajewskiego decyzji administracyjnych w sprawie zezwoleń na
przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz do składania zamówień na blankiety zezwoleń kategorii
I w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

8.

Uchwałę Nr 76/298/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Urszuli Michalskiej –
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

9.

Uchwałę Nr 76/299/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Wojciecha Karola
Kowzona – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.
Postępowanie egzaminacyjne odbędzie w dniu 04.12.2012 r.
Ponadto Zarząd Powiatu skierował na najbliższą sesję Rady Powiatu projekty następujących uchwał:
•

w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2012 r.
w powiecie grajewskim;

•

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grajewskiego na lata 2012-2015
z perspektywą na lata 2016-2019.”

Na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. Zarząd Powiatu przyjął:
1.

Uchwałę Nr 77/300/12 w sprawie wniosku Burmistrza Miasta Grajewo o uzgodnienie projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony na
Osiedlu Centrum w Grajewie.

Ponadto Zarząd Powiatu skierował na najbliższą sesję Rady Powiatu projekty następujących uchwał:
•

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2012 r.;

•

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012-2032;

•

w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015.

Ponadto Zarząd Powiatu:
- zapoznał się z raportem sporządzonym na podstawie informacji zebranych w trakcie ewaluacji zewnętrznej
w obszarach „efekty” i „zarządzanie” w Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im.
Marszałka J. Piłsudskiego w Szczuczynie;

- rozpatrzył wniosek NZOZ Medicus w Grajewie dot. sprzedaży części działki wzdłuż ul. Szpitalnej
z przeznaczeniem na organizację parkingu – aby sprzedać część tej nieruchomości, najpierw należy przejąć ją do
powiatowego zasobu nieruchomości (po zrzeczeniu się przez Szpital ograniczonego prawa rzeczowego, tj.
użytkowania), dokonać geodezyjnego podziału nieruchomości, a następnie uzyskać zgodę Rady Powiatu
Grajewskiego na jej sprzedaż – w dniu 23.11.2012 r. starosta wystąpił do Szpitala z zapytaniem, czy zrzeknie się
prawa użytkowania do części ww. działki, o czym poinformowany został także wnioskodawca;

- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w Starostwie Powiatowym w Grajewie zwrócił się do
Zarządu z wnioskiem o zwiększenie ilości etatów (o jeden) pracowników obsługujących wydawanie uprawnień do
kierowania pojazdami (z dniem 19.01.2013 r. wchodzi w życie ustawa o kierujących, która nakłada na starostę
szereg nowych obowiązków).

Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2012 r. Zarząd Powiatu skierował na najbliższą sesję Rady
autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2012 r.
oraz autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu
grajewskiego na lata 2012-2032.
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