SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Powiatu
w okresie od 27 kwietnia 2011 roku do 31 maja 2011 r.
z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji

PANIE PRZEWODNICZĄCY,
WYSOKA RADO,
SZANOWNI ZEBRANI

W okresie od ostatniej sesji odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Powiatu.
Obradowano w pełnym statutowym składzie.
W okresie tym Zarząd wypracował jedenaście projektów uchwał Rady
Powiatu. Były one szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji. Proszę zatem
Wysoką Radę o podjęcie uchwał w następujących sprawach:
zmiany nazwy publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Słupsku
z siedzibą przy ulicy Szczecińskiej 36,
pozbawienia drogi na terenie Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej,
umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Smołdzino dotyczącej realizacji
zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 1122G, 1118G,
1121G, 1124G,
umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej realizacji
zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1177G,
umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej realizacji
zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1130G na odcinku
Siemianice-Jezierzyce,
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umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica dotyczącej realizacji
zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1140G BobrownikiŁebień,
umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Dębnica Kaszubska dotyczącej
realizacji zadania polegającego n a przebudowie drogi powiatowej nr 1136G,
umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka dotyczącej realizacji
zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1103 Ustka-Modlinek,
udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Słupsk z przeznaczeniem dla
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na realizację zadań
związanych z zabezpieczeniem Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych,
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2011-2020,
zmiany uchwały Nr XV/92/2000 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia
2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego jako członka założyciela do
stowarzyszenia pn. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.
W ramach posiadanych kompetencji Zarząd Powiatu podjął szesnaście uchwał
własnych, które dotyczyły następujących spraw:
podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu
Słupskiego za I kwartał 2011 roku oraz o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych. Uchwałę opublikowano na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu opracowanego przez Powiat
Słupski/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2913, Priorytet VII „Promocja
integracji

społecznej”,

Działanie

7.2.

„Przeciwdziałanie

wykluczeniu

i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”. Projekt został złożony zgodnie
z wymogami konkursu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
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i czeka na rozpatrzenie. Projekt realizowany będzie w okresie od 15 sierpnia 2011
do 31 sierpnia 2013 roku.
powołania Komisji ds. przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.
Komisja jest powoływana na kadencję Rady Powiatu Słupskiego i w związku
z nową kadencją Rady zaszła potrzeba powołania nowej Komisji,
zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pn. „Podwójna
korzystność – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” opracowanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie projektu
został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski województwa
Pomorskiego i realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia
2013 roku. Jego realizacja nie wymaga wkładu finansowego powiatu,
przekazania Radzie Powiatu Słupskiego sprawozdania finansowego za 2010 rok,
które obejmuje bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek
budżetowych, łączny rachunek zysków i strat obejmujące dane wynikające
z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych, łączne
zestawienie zmian w funduszu obejmującym dane wynikające z zestawień zmian
w funduszu powiatowych jednostek budżetowych,
wyrażenia woli częściowego umorzenia udziałów „Lokalnego Centrum Pierwszej
sprzedaży Ryb – Aukcja Rynna Ustka spółka z o.o. należących do Powiatu
Słupskiego. Uchwałą tą Zarząd wyraził wolę częściowego umorzenia udziałów do
kwoty nie więcej niż 5.000.000,00 zł. W dniu 8 czerwca br. Zgromadzenie
Wspólników podejmie w tej sprawie stosowną uchwałę,
zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego pn. „Wyższe
kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy opracowanego przez
Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie
projektu w dniu 17 maja br. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego i oczekuje na rozpatrzenie. Projekt będzie realizowany
w okresie od 1 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
powołania Komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonego 21 kwietnia 2011
roku. Posiedzenie komisji odbyło się 25 maja br., gdzie komisja rozpatrzyła
nadesłane oferty na konkursy z zakresu ochrony i promocji zdrowia, kultury
fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
ratownictwa i ochrony ludności,
wydania pozytywnej opinii

dotyczącej drogi gminnej Nr 1185G Rzechcino-

Nieckowo-Skórowo Węgierskie do granicy powiatu, przebiegającej przez teren
Gminy Potęgowo,
dwiema uchwałami dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok.
Zmiany polegały na przeniesieniach między paragrafami w dziale oraz zmian
w planie wydatków dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych,
polegających na przeniesieniach wydatków bieżących między paragrafami
w rozdziale,
podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu
Słupskiego za 2010 rok oraz kwotę deficytu, wykorzystanych środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kwot otrzymanych dotacji oraz
udzielonych dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń
lub rozłożono na raty,
uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy
w Słupsku. Wprowadzenie zmian polegało na sprostaniu wymogom ustawodawcy,

5

a tym samym uporządkowanie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem
urzędu,
zbycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego oraz w sprawie
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Słupskiego przeznaczonych do sprzedaży.
Uchwałą tą Zarząd Powiatu podał do publicznej wiadomości, iż przeznacza do
sprzedaży dwie działki niezabudowane, położone w miejscowości Warcino,
dokonania nieodpłatnego nabycia w skład mienia Powiatu Słupskiego prawa
własności działki nr 7/3 położonej w Płaszewku, stanowiącej część drogi
powiatowej. Uchwałą tą wszczęto procedurę nieodpłatnego nabycia w skład
mienia powiatowego w/w działki od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Po

przejęciu własności na wskazanej nieruchomości, zostanie ustanowiony trwały
zarząd n a rzecz Zarządu Dróg Powiatowych,
udzielenia pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczeń woli
w sprawach majątkowych dotyczących gospodarowania środkami Europejskiego
Funduszu Społecznego. Pełnomocnictwo to zostało udzielone p. Januszowi
Chałubińskiemu – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.
Pragnę poinformować Wysoką Radę o innych sprawach, którymi zajmował
się Zarząd Powiatu, i tak:
 wydał postanowienie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Ustka pn. „Centrum 4A”,
 zapoznał się z porównaniem aneksu do arkusza organizacji roku szkolnego
2010/2011 z arkuszem organizacji roku szkolnego 2011/2012,
 zapoznał się z informacją o działalności Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz
Dom” w Ustce i w Słupsku za rok 2010, która została przedstawiona Radnym
podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego,
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 zapoznał się z informacją o wynagrodzeniach pracowników administracji po
zmianach kadrowych w jednostkach oświatowych w 2011 roku oraz o środkach
przyznanych przez Zarząd Powiatu i środkach zaplanowanych przez te jednostki.
Jeśli chodzi o sprawy drogowe, Zarząd Dróg Powiatowych realizuje następujące
zadania:
 w dniu 29 kwietnia 2011 roku dokonano odbioru technicznego przebudowy drogi
powiatowej Nr 1188G Darżyno – Łupawa,
 rozstrzygnięto przetarg na ”Remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych”. Przetarg powtórzony został w
związku z niedokończeniem do dnia 30 kwietnia 2011 r. prac przez
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Słupsku. Obecnie prowadzone są prace w
miejscowościach Karżcino, następnie na drodze Dębnica Kaszubska –
Podwilczyn oraz w miejscowości Darnowo w gminie Kępice. Zakończenie prac
nastąpi do dnia 31 maja 2011 roku,
 aktualnie zakończono prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej
przebudowy drogi powiatowej Nr 1147G Ciecholub-Osowo – etap I. Pozostał do
wykonania chodnik w miejscowości Osowo oraz pobocza gruntowe. Zakończenie
wszystkich prac nastąpi zgodnie z umową do 15 października 2011 roku,
 do dnia 31 maja 2011 r. zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę odcinków
dróg powiatowych na terenie gmin: Smołdzino, Słupsk, Dębnica Kaszubska
i Damnica,
 do dnia 31 maja br. zostanie ogłoszony przetarg na dostawę znaków drogowych
Na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych,
 w ramach bieżących prac prowadzone są: uzupełnienia ubytków w jezdniach
masą na zimno przy użyciu remontera i skrapiarki oraz na gorąco masą
z recyklera, trwają roboty polegające na profilowaniu i uzupełnianiu ubytków
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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 VI/45/2011 Rada Powiatu wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu
długoterminowego. Kredyt ten przeznaczony został na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów. Uchwała została opublikowana na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku,
uchwałą Nr VI/46/2011 Rada Powiatu wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2011-2020.
Zmiany polegały na doprowadzeniu do zgodności z budżetem w zakresie wyniku
budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu
oraz wprowadzeniu do przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej
zwiększenia wydatków związanych z projektem realizowanym przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną pn. „Szansa na rozwój i pracę – szansą na sukces”,
uchwałą Nr VI/47/2011 dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na
2011 rok. Zmiany polegały na zwiększeniu po stronie dochodów bieżących
w budżecie powiatu o kwotę 455.364 zł, zwiększeniu w budżecie powiatu po
stronie wydatków bieżących o kwotę 693.537 zł i wydatków majątkowych o kwotę
1.000.000 zł, a także na przeniesieniach planowanych wydatków o kwotę
73.241 złotych w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na realizację
zadań bieżących z zakresu oświaty i pomocy społecznej oraz zwiększenia rezerwy

8

celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 1.000.000.00 złotych
.Uchwałę opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazano
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
uchwałą Nr VI/48/2011 Rada Powiatu wyraziła zgodę na udzielenie pomocy
finansowej Powiatowi Koszalińskiemu, przy realizacji zadania związanego
z utworzeniem bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim.
Umowa zostanie podpisana na początku miesiąca czerwca br. pomiędzy Powiatem
Słupskim a Powiatem Koszalińskim. Pomoc finansowa zostanie udzielona
w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2011 rok w wysokości
5.000,00 złotych,
uchwałą Nr VI/49/2011

określono szczegółowe zasady i tryb przyznawania,

wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu powiatu słupskiego, osiągającej
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym. Uchwałę przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
W końcowej części sprawozdania, przedstawiam Państwu kalendarium spraw
ważnych dla funkcjonowania powiatu.. W mijającym okresie były to następujące
spotkania:
28 kwietnia br. odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego klas maturalnych
w

Zespole

Szkół

Agrotechnicznych

w

Słupsku

i

w

Zespole

Szkół

Ogólnokształcących w Ustce,
w dniach 30 kwietnia – 1 maja odbyła się Majówka z Jedynką w Dolinie Charlotty.
Wystąpiły gwiazdy prezentujące muzykę pop i rock,
3 maja odbyły się uroczystości upamiętniające 220 rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 maja w Słupsku,
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9 maja w ramach imprezy „Z biblioteką przez Słupsk” dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Słupsku oraz Szkoły Podstawowej w Redzikowie odwiedziły
Starostę Słupskiego. Pan Starosta czytał dzieciom baśń pt. „Miejsce szczęśliwe” ze
zbioru Jolanty Węglarz-Nitkowskiej,
w dniach 9-13 maja miał miejsce tydzień bezpłatnych porad prawnych. Codziennie
w Starostwie udzielali ich eksperci,
w dniach 10-12 maja odbył się II Ogólnopolski Kongres Regionów w Świdnicy.
Jest to największe w Polsce spotkanie samorządowców i nie tylko. Podczas
Kongresu Pan Starosta odebrał dla naszego powiatu dyplomy i statuetki za zajęcie
II miejsca w rankingu Powiatów i Gmin w 2010 roku oraz za zajęcie I miejsca
w Rankingu Energii Odnawialnej, 2010 r.,
14 maja w świetlicy wiejskiej w Łupawie odbyły się XIX Powiatowe Prezentacje
Artystyczne Łupawa 2011,
16 maja w Sali Polskiej Filharmonii w Słupsku zorganizowano XVIII Słupską
wiosnę Literacką. Spotkania z literatami odbyły się m.in. w Ustce, Warcinie,
Niepoględziu, Sycewicach i Damnicy,
20 maja odbyło się zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w Zespole Szkół
Technicznych w Ustce,
20 maja w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy odbyło się
sympozjum z okazji 55-lkecia działalności SOSW pn. „Jak porozumiewać się
z „innymi”,
21 maja w Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie odbyły się Pomorskie
Obchody Dnia Bibliotekarza. wyróżniających się bibliotekarzy z powiatu
słupskiego Starosta Słupski uhonorował specjalnymi dyplomami,
21 maja w hali sportowej w Jezierzycach odbyły się Wybory Miss Polski Ziemi
Pomorskiej i Miss Nastolatek Ziemi Pomorskiej. W obu konkursach wzięło udział
12 dziewcząt z Województwa Pomorskiego,
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24 maja w Filii Nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku zainaugurowano
X Wystawę Twórczości Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego
Związku Niewidomych w Słupsku,
25 maja odbyła się kolejna edycja zawodów z cyklu zmagań gimnazjalistów
o Puchar Starosty Słupskiego pod nazwą Gimnazjalny Turniej Piłki Siatkowej
Chłopców. W rozgrywkach uczestniczyły drużyny z gimnazjów z Ustki oraz
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii również z Ustki,
26 maja w Urzędzie Miejskim w Słupsku odbyło się podsumowanie edycji
Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych,
26 maja w Sali konferencyjnej Starostwa odbyły się uroczyste obchody
Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, podczas których
wręczono statuetki Starosty Słupskiego pn. „Daję radość”,
27 maja w Miejskim Domu Kultury w Ustce odbyło się cykliczne – kwartalne
spotkanie z dyrektorami placówek i instytucji kultury z powiatu słupskiego oraz
miasta Słupska. Rozmawiano o współpracy w zakresie organizacji imprez
i przedsięwzięć kulturalnych.
Dziękuję za uwagę.

