SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Powiatu
w okresie od 29 marca 2011 r. do 26 kwietnia 2011 roku
z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji

PANIE PRZEWODNICZĄCY,
WYSOKA RADO,
SZANOWNI ZEBRANI

W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Powiatu.
Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania
uchwał i rozstrzygnięć.
W okresie

tym Zarząd opracował i przedłożył komisjom pięć projektów

uchwał Rady Powiatu. Wymienione projekty uchwał były wnikliwie analizowane
na posiedzeniach komisji, proszę więc

Wysoką Radę o podjęcie uchwał

w następujących sprawach:
 zmiany uchwały Nr V/35/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata
2011-2020,
 zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok,
 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu przy realizacji zadania
związanego z utworzeniem bazy Lotniczego Pogotowania Ratunkowego
w Zegrzu Pomorskim,
 określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania
oraz wysokości stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej
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sportowo z terenu powiatu słupskiego, osiągającej wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
W ramach posiadanych kompetencji Zarząd Powiatu podjął szesnaście uchwał
własnych, które dotyczyły następujących kwestii:
 trzema uchwałami Zarząd Powiatu upoważnił zastępcę dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Słupsku do podpisywania dokumentów związanych z realizacją
projektów: „Aktywni i kompetentni”, „Kariera bez barier”, „Punkt doradczy dla
Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMŚP), wdrażanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,,
 trzema uchwałami Zarząd Powiatu zatwierdził i wyraził zgodę na przystąpienie
do realizacji projektów konkursowych pn. „Aktywni i kompetentni”, „Kariera bez
barier” oraz „Punkt doradczy dla Mikro-, Małych i średnich Przedsiębiorstw
(MMŚP), opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 kolejną uchwałą zatwierdzono programy z zakresu profilaktyki

zdrowotnej

i promocji zdrowia przewidzianych do realizacji w 2011 roku. 1 kwietnia
ogłoszono konkurs na realizację tych programów,
 następną uchwała ogłoszono otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań
publicznych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia w 2011 roku
oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty. Termin składania ofert
upłynął 18 kwietnia br. Na trzy zadania konkursowe wpłynęły cztery oferty,
 trzema uchwałami dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok.
Zmiany polegały na zwiększeniu budżetu o kwotę 15.479 zł z tytułu otrzymanej
dotacji na realizację zadań z zakresu domów pomocy społecznej oraz zmiany
polegające na przeniesieniach między paragrafami w dziale przez kierowników
jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydziałów Starostwa,
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 kolejną uchwałą dokonano zmian w ustaleniu cennika usług świadczonych
w Starostwie

Powiatowym w Słupsku. Zmiana cennika wynika ze wzrostu

utrzymania i obsługi Sali konferencyjnej po godzinach pracy Starostwa,
 następną uchwałą wskazano członków Zarządu uprawnionych do podpisania
umowy kredytu złotowego w rachunku bieżącym,
 kolejną uchwałą udzielono Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w

Ustce

pełnomocnictwa

do

składania

oświadczeń

woli

w

imieniu

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, związanego z realizacją projektu
innowacyjnego pn. „MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form
aktywizacji

zawodowej

dla

wychowanków

Młodzieżowych

Ośrodków

Socjoterapii” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 następną uchwałą ogłoszono otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania
zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego
z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok,
 kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia woli zmiany nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Słupskiego na nieruchomości stanowiące własność Skarbu
Powiatu. Zmiana prawa własności dotyczyła działki nr 109/16 położonej
w obrębie Warcina,
Pragnę poinformować wysoką Radę o innych sprawach, którymi zajmował
się Zarząd Powiatu, i tak:
 zapoznał

się

ze

sprawozdaniem

z

realizacji

Programu

współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi za 2010 rok,
 zapoznał się ze sprawozdaniem z wykorzystania środków finansowych
na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania zwykłego zarządu w odniesieniu
do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego,
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 zapoznał się z Informacją o kierunkach promocji Powiatu Słupskiego
na 2011 rok,
 zapoznał się z Informacją dotyczącą gospodarki leśnej w lasach Powiatu
Słupskiego,
 wydał trzy postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Gminy Słupsk dla części obrębów geodezyjnych Bierkowo-Strzelino oraz dla
terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Płaszewko i Gminy
Kobylnica „Kobylnica Północ”,
ponadto nadmienię, że:
 w ramach przygotowań do udziału w konkursie organizowanym przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „System zielonych
inwestycji – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” zostały
podpisane umowy na sporządzenie audytów energetycznych na budynki
znajdujące się w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie i Lubuczewie oraz
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce,
 jesteśmy w trakcie przygotowania przetargu

na materiały budowlane

przeznaczone do realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy
Społecznej w Machowinku”, polegającej na dociepleniu ścian budynku
mieszkalnego,
 jesteśmy w trakcie realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia na
potrzeby wodnego ratownictwa medycznego na pasie przybrzeżnym Powiatu
Słupskiego, w ramach której wyłoniono wykonawcę szkoleń oraz podpisano
umowę na dostawę kompletnego sprzętu medycznego wraz z montażem
zabudową przedziału medycznego,
 rozpoczęliśmy działania związane z opracowaniem Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022.
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Jeśli chodzi o sprawy drogowe, Zarząd Dróg Powiatowych realizuje następujące
zadania:
zakończono odbiór techniczny przebudowy drogi powiatowej nr 1153G Reblino –
Wrząca,
dobiegaja końca prace na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G
Darżyno – Łupawa – I etap. Przewidywany termin zakończenia robót – to 30
kwietnia 2011 roku,
realizacja zadania „Remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – została wstrzymana ze względu
na trudności firmy wykonującej prace (PDM Słupsk w stanie upadłości).
Ogłoszono nowy przetarg na dokończenie prac. Do wykonania zostały nakładki
bitumiczne w Darnowie, Karżcinie i Podwilczynie. Przewidywany termin
ogłoszenia realizacji, to maj br.,
w ramach bieżących prac prowadzone są: uzupełnianie ubytków w jezdniach masą
na zimno oraz na gorąco masą z recyklera, a także za pomocą remontera w
technologii emulsja-grys, roboty polegające na profilowaniu i uzupełnianiu
ubytków w drogach gruntowych, prowadzona jest wycinka zakrzaczeń przy
drogach , kontrola i uzupełnianie oznakowania pionowego.
WYSOKA RADO,
SZANOWNI GOŚCIE
Przejdę teraz do sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu, podjętych
na ostatniej sesji, i tak:
uchwałą Nr V/35/2011 Rada Powiatu wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu
długoterminowego. Przetarg zostanie ogłoszony pod koniec miesiąca kwietnia
lub na początku maja br. Uchwałę opublikowano na tablicy ogłoszeń Starostwa
oraz

w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto wystąpiono do Regionalnej
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Izby Obrachunkowej o wystawienie opinii o możliwościach sfinansowania
przedmiotowego kredytu
uchwałą Nr V/36/2011 dokonano zmiany w uchwale Nr III/16/2010 Rady
Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2011-2020.Zmianie uległy
załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 2. Dostosowano dochody i wydatki do wysokości
kwot ujętych w budżecie, dokonano aktualizacji kwot ujętych w wykonaniu roku
2010 oraz zaktualizowano przedsięwzięcia do kwot ujętych w budżecie
tj.

przebudowa

drogi

powiatowej

Ciecholub-Osowo

oraz

rozwój

i upowszechnianie rynku pracy
uchwałą Nr V/37/2011 dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011
rok. Zmiany polegały miedzy innymi na zwiększeniu w budżecie powiatu po
stronie dochodów bieżących

i po stronie wydatków bieżących o kwotę

579.481 zł oraz na zwiększeniu rezerwy celowej na realizację zadań własnych
z zakresu oświaty i edukacji o kwotę 412.692 zł. Uchwałę opublikowano na tablicy
ogłoszeń Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
uchwałą Nr V/38/2011 określono zadania, na które przeznaczono środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozpatrywane są
wnioski na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sportu kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych, a także dotyczące zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny,

uchwałą Nr V/39/2011 określono rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na

terenie

Powiatu

Słupskiego

w

2011

roku.

Uchwalę

przekazano

do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
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uchwałą Nr V/40/2011 dokonano zmiany w uchwale Nr IV/31/2011 Rady
Powiatu Słupskiego

z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia

do realizacji projektu pn. „MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form
aktywizacji
Socjoterapii”,

zawodowej

dla

wprowadzając

wychowanków
nowy

termin

Młodzieżowych

realizacji

projektu

Ośrodków
na

okres

od 01.04.2011 do 30.09.2013 r.,

uchwałą Nr V/41/2011 dokonano zmiany uchwały Nr XXIII/173/2008 Rady
Powiatu Słupskiego z dnia 07 października 2008 r. w sprawie zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała została
dostosowana do zmian wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomości
i będzie realizowana na bieżąco. Uchwałę przekazano do opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,

uchwałą Nr V/

42/2011 określono zasady wnoszenia wkładów oraz

obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem
Powiatu Słupskiego i będzie realizowana na bieżąco. Uchwałę przekazano do
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej,

uchwałą Nr V/43/2011 Rada Powiatu wyraziła wolę przejęcia od Wojewody
Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, tj. związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 roku. Po podpisaniu
porozumienia przez Starostę i Wicestarostę zostało przekazane do Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
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uchwałą Nr V/44/2011 Rada Powiatu oddelegowała Radnych Marcina Białasa
i Zdzisława Kołodziejskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
W końcowej części sprawozdania, przedstawiam Państwu kalendarium spraw
ważnych dla funkcjonowania powiatu.. W mijającym okresie były to następujące
spotkania:
 30 marca w siedzibie Starostwa odbyła się konferencja na temat seksualności
dzieci i młodzieży. Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem,
 31 marca w Kobylnicy odbyły się Targi Edukacyjne, w których wzięły udział
także powiatowe szkoły ponadgimnazjalne,
 w dniach 1-3 kwietnia nasze Starostwo Powiatowe było jednym z wystawców
w Warszawie na XVI Targach Turystyki i Wypoczynku „Lato 2011” . Jak zawsze
bogato wyposażone w materiały promocyjne stoisko przyciągało uwagę
odwiedzających
 1 kwietnia w Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbył się IV Powiatowy
Przegląd Kabaretów „Obciach”. W trzech kategoriach wystąpiło 13 zespołów,
 6 kwietnia w Szkole Podstawowej we Wrześciu odbył się II Powiatowy Przegląd
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Rywalizowało łącznie 25 wykonawców –
solistów i zespołów.
 7 kwietnia w Centrum Edukacji Ekologicznej w Słupsku odbył finał VII edycji
konkursu ekologicznego „Teraz Woda” ph. „XXI wiek stuleciem walki o wodę”,
organizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
 9 kwietnia w Hali Sportowej w Główczycach odbyły się X Wybory Miss Powiatu
Słupskiego i Miss Wsi Pomorza Środkowego 2011,
 w dniach 9-10 kwietnia w Strzelinie odbyły się Targi Ogrodnicze,
 12 kwietnia w siedzibie Starostwa podsumowano Konkurs Profilaktyczny dla
uczniów szkół zawodowych z Powiatu Słupskiego pn. „Szansa na rozwój i pracę
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– szansą na sukces”. Konkurs odbywał się w ramach realizowanego przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną projektu współfinansowanego przez
Unie Europejską,
 13 kwietnia w Słupsku odbyła się uroczystość poświęcona pamięci ofiar zbrodni
wobec Polaków na Wschodzie w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu,
 14 kwietnia w Starostwie wręczono stypendia kulturalne dla osób zajmujących
się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury,
 14 kwietnia w Herbaciarni w Spichlerzu w Słupsku podsumowano doroczny
plebiscyt „Głosu Pomorza” na najlepszych lekarzy i pielęgniarki,
 15 kwietnia w Zespole szkół Technicznych we Ustce odbył się IX Miedzy
powiatowy Festiwal Kultury Europejskiej,
 17 kwietnia odbyło się obrzędowe odtworzenie Drogi Krzyżowej na Górę
Rowokół w Smołdzinie. Całą inscenizację przedstawili podopieczni z Domów
Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Machowinku, Machowinie, Przytocku
i Gardny Wielkiej,
 19 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kończewie podsumowano doroczny
konkurs „Wielkanoc na Pomorzu”. W konkursie brała udział młodzież i dzieci
z około 60 szkół z Województwa Pomorskiego.

Dziękuję za uwagę.

