SPRAWOZDANIE
z działa|ności
Zarządu Powiatu
w okr€ s ie od 29 grudnia2010r. do 22 |utego201l r.
oraz z wykonania uchwa|Rady Powiatu podjętychna ostatni€ j seŚji

PANIE PRzEwoDNIcZĄcY

WYSOKA RADO
SZANOWNI ZEBRANI

W okesie sprawozdawczym
odbyłosię dziesięćposiedzeńZarząduPowiatu.
obradowano w składachzapewniającychquorum, niezbędnedo podejmowania
uchwałi rozstrzygnięć.
W okresie |ym Zarząd opracowa,li pnedtoĘł komisjom osiem pĄektów
uchwał Rady Powiatu. wymienione projekty były wnikliwie analizowane na
posiedzeniach
komisji,proszęwięc WysokąRadęo podjęcieuchwałw następujących
sprawach:
-

z dnia 3l sierpnia
zmianyuchwałyNr XLVII/344/2010Rady PowiatuSłupskiego
finansowaniedziałń
2010 r. w sprawiezaciągnięciakredytuna w7przedzające
finansowychze środkówz budżetuUnii Europejskiej,

-

zmiany uchwĄ Nr U375/f0|0 Rady Powiatu Sfupskiegoz dnia 9 listopada
2010 roku w sprawie wydatków budżetupowiafu, kórę w 2010 roku nie
wygasająz upł}rvemroku budżetowego
oraz ustalenieplanu finansowegotych
niewygasających
wydatków,

-

zmianw budżeciePowiatuSłupskiego
na 2011 rok,

-

z dnia 26 września
zmianyuchwałyNr XLIII/252/2006Rady PowiatuSłupskiego
2006r' w sprawieprzyjęciaPlanuRozwojuLokalnegoPowiatuSłupskiego,

utworzenia Zespotu Szkół ogólnokształcącychi Technicznych w Ustce
12,
z siedzibąwUstceprzy ul. Burszt1mowej
zmiany regulaminu określającegowysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatku za

wYsługę lat, mot)'lvacyjnego

i funkcyjnego.wysokośćdodatków za warunki pracy, szczegółowysposób
i za godzinydoraźnych
obliczaniavynagrodzeniaza godzinyponadwymiarowe
i szczegółowezasadyprzyznawaniai wypłacaniadodatku
zastępstw,wysokość
mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i

placówkach powiatu słupskiego stanowiącego załączntk do uchwały

z dnia27 stycznia2009r',
Nr XXVII/198/2009Rady PowiatuSłupskiego
ProgramuWspółpracyPowiatu Słupskiegoz ()tganizacjamiPozarządowymina
2011rok,
zatwięrdzęnlado realizacjiprojektupn. ',MOS-T w przyszłoŚć.W1pracowanie
nowych form akty.wizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych
ośrodków Socjoterapii''w ramach Programu operacfnego Kapitał Ludzki
2007.f0|3, PriorytetVI ,,Rynekpracy dla wszystkich'',Działanie6.4. PĄekty
i formy
innowacyjne- testująceZgodnez tematem:,,Noweobszarydziałalności
akt}.wizowaniaosób pozostającychbęz zatrudnięnia,w tym osób w

trakcie

ostatniego roku nauki, w ekonomii społecznej lub przedsiębiorczości'',
współfinansowanegoze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramachkonkursunr 0I/POKL,Ą/I/IN/2010.

W ramach posiadanychkompetencji,Zarząd Powiatu podjął 13 uchwał
które dotyczyłynastępujących
spraw:
własnych,
planu finansowegozadafiz zakresl administracjirządowejoraz zadańzleconych
ustawami na 20l1

rok

obrachunkoweiw Gdańsku

Uchwatę przekazano do Regionalnej Izby

-

przyjęcia Zmian w Regulaminie organizacyjn1mDomu Pomocy Społecznej
w Machowinie. Zmtany organlzacyjnemieszczą się w ramach działalności
wymagĄ zwiększeniawydatków
merytorycznejDomu i nie będąw przyszłości
i budżetutejjednostki,

-

Panu JanuszowiChałubińskiemudo dokon}ryvania
udzieleniapełnomocnictwa
czynności prawnych zwtązanych z

kierowaniem bieżącą dziatalnością

PowiatowegoUrzęduPracyw Sfupsku,
-

przyjęcia harmonogramu działań zmierzających do wprowadzęnia zmian
powiatusłupskiego.
Uchwałazostałaprzekazanado
w jednostkachoświatowych
prowadzonychprzez Powiat
rea|izaĄidyrektoromszkółi placówekoświatowych
Stupski,
powierzeniaPani Sylwii Nowosadko zadań doradcymetodycznego
przedłużenia
na
Powierzenietego stanowiskaprzedfużono
w zakesie kształcenia
specjalnego.
okrestrzechlat,tj. od dnia I lutego2011do dnia 3l stycznia2014roku,

-

w}Tażenia woli zbycia nieruchomościstanowiących własnośćPowiatu
Słupskiegooraz w sprawie sporządzeniai podaniado publicznejwiadomości
wykazu

nieruchomości Stanowiących własność Powiatu

Sfupskiego

przeznaczonychdo sprzedaży.Uchwałępodano do publicznej wiadomości
położone
w S]lupsku
informując,iz przeznaczasię do sprzedazynieruchomości
przy ul. Wileńskiej 30 i 12 (budynki i lokal po byĄ.rn PoLo) oraz działkę
w Warciniepo byłymintemacie,
-

sporządzeniai podania do publicznej wiadomościwykazu nieruchomości
przeznaczonych
do oddaniaw najem'
własność
PowiatuSłupskiego
stanowiących
Uchwałępodano do publicznej wiadomości,tz przeznacza się do oddania
w najem lokale uż1,tkowepotożonew Słupskuprzy ul. Sienkiewicza 20
i Wileńskiej 12'
przekazaniauprawnień kierownikom jednostek organizacyjnychPowiatu do
dokonywaniaprzeniesieńplanowanychwydatków budżętowych.Uprawnienia

A

dotyczą przeniesieńplanowanychwydatków bieżących w ramach rozdziału
z wyłączeniem
wydatkówna inwestycjeoraz wynagrodzeńwrazz pochodnymi
zatwierdzeniaregulaminurealizacji i finansowania,,Programuwymiany
eternitowych pokryć dachowychw powiecie słupskim''.Przyjęcie uchwały
pozwoliłona rozpoczęcierealizacjiProgramu,gdzieod l5 lutegobr. do l5 marca
20ll

r. przyjmowane są wnioski zainteresowanychmieszkańców Powiatu

Sfupskiegowymianąpokryćdachowych
powołaniaKomisji ds' rozdziałuśrodkówstypendialnychosobom zajmującym
się twórczością
artystycznąupowszechnianiem
i ochronądóbr kultury.25 lutego
br. odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji w sprawie rozpatrzenia
dziewięciuwniosków,
przyjęciaplanudofinansowania
form doskonaleniazawodowegonauczycielioraz
ustaleniamaksymalnejkwoty dofinansowaniaopłatpobieranychza kształcenie
przez szkoły wyżzszei zakładykształcenianauczycie|i,specjalnościi form
kształceniaobjętych dofinansowaniemw 20ll

roku. organ prowadzący

w porozumieniuz dyrektoramiszkół i placówek ustaliłcorocznamaksymalną
kwotę dofinansowania. Uchwała rea1izowana będzie przez cały lok,
a sprawozdaniez wykonania planu dofinansowaniadyręktoŹy jednostek
oświatowych
Zgodniez rozporządzeniem
złożądo 3l marca2012roku,
PragnępoinformowaćWysoką Radę o innych sprawach,któr},rrriZajmowałsię
Zarząd Pow|atu,\ tak:
-

zapoznałsię z Planem zimowego utrz)mania dróg powiatowychna terenie
PowiatuSłupskiegow sęzoniezimowym20|0120||' który byłjednymZ tematów
na posiedzeniuKomisji Rolnictwa.Środowiskai Bezpieczeństwa
Publicznego,

-

zapoznał.
się z lnformacjąo kierunkachrozwojupowiatuna 2011 rok w zakesie
planowanychi realizowanychinwestycjiw okresie programowania2008-2013,

c
która była przedmiotemobrad Komisji Budżetui Finansów oraz Rozwoju
Powiatu,
-

zapoznałsię ze sprawozdaniemz dziatalnościdomów pomocy społecznej
w Machowinie,Machowinku,Lubuczewiei PŻytockuza okresod l stycznia
do 3l grudnia2010roku,

-

zapoznał się ze sprawozdaniemz realizacji harmonogramu,,Stupskiego
PowiatowegoProgramuna Rzecz Zatrudnieniai SpójnościSpołecznejna rok
2010'''Programten ma ułatwićaplikowanieo fundusze w ramachPOKL na lata
2007.2013i jest podstawądo ubieganiasię o śIodkifinansowep|zeznaczonena
walkę z bezrobociemi z wykluczeniemspołecznym
oraz na wspieranieedukacji
i przedsiębiorczości
w PowiecieSłupskim'Łączniew 2010roku realizowanych
było 56 projektówprzy dofinansowaniuz EuropejskiegoFunduszuSpołecznego
w ramachPOKI,

-

zapoznał się ze

sprawozdaniem z

wykonania zwykłego zauądu

na

własność
za IV kwartał20l0
nieruchomościach
stanowiących
PowiatuSłupskiego
roku. Przedmiotowy zarząd dotyczył budynku położonegow Słupsku przy
po
ul. Sienkiewiczaf0, przejęciaz dniem 29 grudnia 2010 r. nieruchomości
zlikwidowanym Powiatowymobwodzie Lecznictwaogólnego Samodzielnego
ZoZ w Słupsku'tj. lokalu niemieszkalnegow budynkuprzy ul. Wileńskiej oraz
działki nr 535 zabudowanejlokalami mieszkalnymi' położonejw obrębię
geodezyjnl'rn
Machowinogm.Ustka,
-

zapoznałsię z informacjąna tematrealizacji',Programuwymiany etemitowych
pokryć dachowych w Powiecie Słupskim w 2010 roku'' oraz ploglamem
powiat''.ProgramwymianypoĘć dachowych
to słoneczny
,,Kolektorysłoneczne
kontynuowanybędziew ciąguroku' niezalei.nieczy będzlena to dofinansowanie
z FunduszuOchronySrodowiska,

-..._wydał decyzję w sprawie wygaszeniatrwałegozarządtldo działki nr l53/l
położonej
w obrębięgeodezyjnymŁupawagm.Potęgowo,

o
-

ttwałegoZaządu w obrębięgeodezyjnym
wydałdęcyzję w sprawieustanowienia
Bierkowo gm' Słupskoznaczonejw operacieewidencjigruntówi budynkówjako
działkanr 243l|,

- wydał postanowienie w

sprawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennegoGminy Sfupsk 'Jie|one Wzgórze'' dla obszaru obejmującego
częściobrębówewidencyjnychWłynkowo,Wł1nkówko,Strzelinoi Strzelinko,
-

wydał postanowieniew sprawie uzgodnienialokalizacji gazociąguwysokiego
ciśnienia relacji Szczęcin-Gdańsk wraz z

infrastrukturą towarzyszącą

przewidziane1
na tereniepowiatusłupskiego.
Poklótce o sprawachoświatowych,
i tak:
4 styczniaw siędzibieStarostwaodbyłosię spotkanieStarostyZ dy,rektorami
szkół i placówek oświatowych,na którym zobowiązano dyrektorów do
oszczędności
w wydatkachi dostosowaniaplanów finansowychjednostekdo
środków ujętych w budżecie powiafu na 2011 rok. Na spotkaniu tym
przedstawiono również wstępne zamierzenia zmian

organizacyjnych

powiatowejoświacie,
-1 l styczniaStarostaSłupskispotkałsię indy.widualnie
ze wszystkimidyrektorami
szkół, którzy przedstawialiswoje zmiany w planach finansowychna 201l rok
przedstawionych
oszczędności.
i zostalizobowiązanido wdrożenia
-2

na któryĄn
lutego odbyłosię spotkaniez dyrektoramijednostekoświatowych,
Zarządl:Powiatu zmierzających
zapoznanodyrektorów z hamonogramemdz|,ał,ań
do wprowadzeniazmianw tychjednostkach,
3 lutego odbyło się spotkanie członków Zarządu Powiatu ze z:wl.ękamt
zawodowymi poświęconeuzgodnieniu zmian w regulaminie określającym
wysokośćoraz szczegółowewarunki przyznawanianauczycielomdodatków za
i funkcyjnegooraz wysokościdodatkówza warunki
wysługęlat, mot1tvacyjnego

7
placy' Przedstawicielizwiązkowychpoinformowanoo zapIanowanych
działaniach
zmierzającychdo wprowadzeniazmianw jednostkachoświatowych,
-l0

lutego na spotkaniuw starostwie,zwięki zawodowepracowników oświaty

przedstawiłyswoje uwagi i propozycje do projektu uchwałyRady Powiatu
Słupskiegow sprawie zmian w regulaminie określającymwysokośćoraz
szczegółowewarunki przyznawanianauczycielomdodatków za wysługęlat,
motywacyjnego
i funkcyjnegooraz wysokości
dodatkówza warunkipracy,
-na kolejnymspotkaniuw dniu 17 lutegouzgodnionoze zvtiązkamizawodowymi
zmianyw regulaminiedo w/w projektuuchwĄ Rady Powiatu.
Jęślichodzi o sprawydrogowe,ZarządDróg Powiatowychrealizujenastępujące
zadania,i tak:
-

przeprowadzonyzostałczęściowy
odbiór inwestycji,,Przebudowa
drogi nr l l88
Darżyno-Łupawa.
Aneksowanytermin zakończeniarobót to 30 kwietnia 20l l
roku,

-

w ramachbieżącychprac prowadzonesą interwencyjneuzupełnianie
uby'tków
w jezdniach, kontrola i uzupełnianieoznakowaniapionowego, odśnieżanie
obiektów mostowych,prowadzonajest współpracaz gminamiSłupski Dębnica
Kaszubska dotyczącaremontunawierzchli bitumicznychw ramach przetargu
z roku 20l0 ,,Remontnawienchnibitumicznychdróg powiatowych2 arządzanych
przez zDP Słupsk''_ miejscowość
Karżcino i droga powiatowa nr ll76G
_ Podwilczyn.Robotybędąrealizowanedo 30 kwietniabr.,
Dębnica-Kaszubska

-

realizowany jest przetalg pt. ',PŹebudowa drogi powiatowej nr 1170G
Kwakowo.Lubuń. W dniu 3 stycznia 20ll r. przekazalo wykonawcy plac
budowy.Terminrea|izacjizadaniado 30 częrwca20l l r.,

-

do końca marcabr. Zostanieogłoszonyp,zętargna realizacjęprzebudowydrogi
powiatowejnr I l47G Osowo-Ciecholubw ramachPBBDL,

8
prowadzonesą rozmowyZ gminamio współfinansowaniu
inwestycjidrogowych
w 2011 roku.
Ponadto,chciałbymsię z Państwempodzielić informacją iż Powiat Słupski
w 20l0 roku zająłpo raz drugiz tzędu,drugiemiejscew RankinguGmin iPowiatów
w kategorii ,'Powiaty'' t po raz drugi otrzymałrównież ty'tuł,,Super Powiat''
za rok 2010.
Innym ważnymwyróżnieniem,które otrz}małnasz Powiatjest zajęciepo raz
drugi I miejscaw Polscew RankinguEnergiiOdnawialnejza 2010rok.
WYSOKA RADO

SZANoWNI GoŚcrE
Przejdęteruzdo sprawozdania
z realizacjiuchwałRady Powiatu,podjętychna

ostatniejsesji,i tak:
} uchwała Nr ||I/1412010dotyczyławstąrieniakandydatana miejsce radnego
PowiatuSłupskiego,
któregomandatwygasł,
} uchwa|ąNr III/l5/20l0 uchwalonobudżetPowiatuSłupskiego
na 20ll rok,
w którym wskazano,ze dochodypowiafuplanowanesą na kwotę 80.602,372zł,
a wydatki na kwotę

79 '383'756złotych'Usta]ono nadwyżkę budżetową

w wysokościl.2l8.óló zł. Uchwałęprzekazanodo opublikowaniaw Dzienniku
Urzędowym WojewÓdztwa PomorskiegooIaZ na tablicy ogłoszeńStarostwa
i w BiuletynieInformacji
Publicznej.
} uchwa|ą Nr IIIilól2010 przyjęto wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Słupskiegona lata 2011-2020.Uchwałęopublikowano na tablicy ogłoszeń
Starostwaoraz w BiuletynielnformacjiPublicznej,
} uchwa|ąNr ||I/t7l2010dokonanozmianw budŹeciePowiatuSłupskiegona 20l0
rok, którąustalonodochodyw kwocie78.798.374
zł,wydatki84.52l'237,defic}'t
5'1ff ,863zł.

9
} uchwałąNr III/18/20I0dokonanozmianyuchwałyNr L/375/20|0Rady Powiatu
Słupskiegoz dnia 9 listopada2010 r. w sprawiewydatkówbudżetupowiatu,które
w 2010 roku nie v7gasają z upĘ'wemroku budżetowego
oraz ustalenieplanu
flnansowegotych niewygasającychwydatków. Zmiany polegałyna zmianie
poprzezujęcienowychzadafizwięanych
wykazuwydatkówniewygasających
} z inwestycjamidrogowymina kwotę658.238.złotych
} uchwalą Nr III/l9l20l0 dokonanozmiany uchwĄ w sprawiezawarciaumowy
pańnerskiejdot. realizacjipĄektu pod tlułem ,,Wodneratownictwomedyczne
w powieciesłupskim''.
Zmianieuległtytułprojektu'IĆóryOotrz1tnał
brzmieniepn.
,,Zakup sprzęfu i w1posażeniana potrzeby wodnego zespofu ratownictwa
powiatusłupskiego,',
medycznegow pasieprzybrzeżn1tn
} uchwa|amiNr III/20/2010i Nr III/21|2010dokonanozmian w składzieKomisii
Rolnictwa, Srodowiska i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Polityki
Rady PowiatuSłupskiego,
Społecznej
> uchwałamiNr IIIlf2l2010, Nr III/23/2010i Nr III/24/2010 określonoplany
pracyKomisji i Rady Powiatu,które realizowanebędądokońcabieżącego
roku.
Juz zwyczajowo w końcowej częściwystą)ienia pŹedstawiam Państwu
kalendariumspraw wa'inych dla funkcjonowaniapowiatu.W mijającym okresie
sprawozdawcz1'rn
byłyto następujące
spotkania:
-

30 grudniaw siedzibieStarostwaodbyłosię podpisanieumów przezuczestników
tzw. projektukępickiego ',Dziedzictwoi kulturamałychojczyzn w Powiecie
Stupskim

remont zablkowych obiektów sakralnychw gminach: Kępice,

DębnicaKaszubska,Główczycei Słupsk,
-

13 styczniaw SpecjalnymośrodkuSzkolno-wychowawczym
w Damnicy odbył
się III ogólnopolski Pnegląd Widowisk Bożonarodzeniowych,,Damnickie
Betlejki2011",

...._w dniach f9-30 styczniaw Kobylnicy odbyłasię XIII Regionalnawystawa
GołębiRasowychi Drobiu ozdobnego,

't0
-

w dniach 3-4 lutego w Rowach odbył się pierwszy w tym roku Konwent
Samorządowców Powiatu Stupskiego. Wśród tematów poruszanych przez
Samorządowców zna|azłysię między inn1łni sprawy związane Z: kontynuacją
wspóĘracy Powiatu, Policji' StrażyPożameji PKS.u z gminami w nowej
kadencji, propozycją połączeniasłupskiegoi usteckiego LoT.u, projektem
infrastruktury szerokopasmowej' perspekt1.wą rea|izac1i zadań zarządzania
realizowania
kryzysowego,zadań obronrrychi obrony c1rvilnej,możliwością
pomocy publicznej ze środkówFunduszu Pracy oraz z planami inwestycji
drogowychna tęreniepowiatu słupskiego,które będą realizowanęw ramach
projektówczy w pannerstwie
z gminami.

-

11 lutego w Gałęzinowiew gminie DębnicaKaszubskaodbyłosię ,,Spotkanie
z czarownicamt",
w Jezierzycachodbyłsię VI Powiatowy
l2lutego w hali widowiskowo-sportowej
Tumiej Kół Gospodyń Wiejskich' Wzięło w nim udział 9 kół z powiatu a
głównymlaureatemzostałokołoz Wrzącej'

-

14 lutego w siedzibie Starostwaodbyła się debata pt. ,,Rozwój obszarów
wiejskich a wspólna polityka rolna Unii Europejskiej.Inicjaty,lvętę podjął
Kazimterz Plocke SekretarzStanu w MinisterstwieRolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Jerzy Borowczak- członekSejmowejKomisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Podczas debatywręczonezostałynagrodyMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
narzecz rolnictwa,
Marka Sawickiego w dowód uznaniaza dziata|ność
l8 lutego w CentrumEdukacji Regionalnejw Warcinie odbyłosię Spotkanie
przedstawicieliStalostwaz dyrektoramigminnychośrodkówkultury' na którym
współdziałania
omawianoZaplanowanena 201l rok imprezy otaz możliwości
pomiędzyGOK-ami ,
19 lutego w Dolinie Charlottyw Strzelinkuodbyłsię VIl Bal Charytaty.wny.
Dochód z Balu zostałprueznaczonyna rzęcz mieszkańców Domu Pomocy
w Machowinłu.
Soołęcznęi

