SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Powiatu
w okresie od 31 sierpnia 2011 r. 4 października 2011 r.
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 wypracował dziewięć projektów uchwał Rady Powiatu.
Były one szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji, proszę zatem Wysoką
Radę o podjęcie uchwał w następujących sprawach:
⎯ przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji z samorządem
Województwa Pomorskiego projektu pn. „Zintegrowany System Informacji
Turystycznej Województwa Pomorskiego”,
⎯ zmiany siedziby Zespołu Szkół Technicznych w Ustce przy ulicy Darłowskiej 3b
na siedzibę przy ul. Bursztynowej 12,
⎯ zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok,
⎯ umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej udzielenia
Gminie Kobylnica pomocy finansowej na realizację projektu pn. „Przebudowa
ulicy Głównej w Widzinie”,
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⎯ zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Potęgowo dotyczącej
udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania
polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1188G na odcinku DarżynoGrąbkowo,
⎯ zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej
udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G w Karżcinie – etap II”,
⎯ umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka i Gminą Słupsk dotyczącej
udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania
polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1108G na odcinku PęplinoWielichowo,
⎯ zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej
udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na przebudowę chodnika
w Rogawicy i budowę chodnika w Gałęzinowie,
⎯ udzielenia Gminie Słupsk pomocy finansowej w formie dotacji celowej
na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019 na odcinku
Krępa Słupska – Płaszewko wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – Etap II”
W ramach posiadanych kompetencji Zarząd Powiatu podjął

siedemnaście

uchwał własnych, które dotyczyły następujących spraw:
⎯ trzema uchwałami Zarząd wydał pozytywne opinie dotyczące dróg gminnych:
ul. Przemysłowa (działka nr 7/11) położonej w Słupskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej, podstrefa Redzikowo,

na terenie teren Gminy Smołdzino

i Gminy Kobylnica,
⎯ siedmioma uchwałami wydano pozytywne opinie dotyczące dróg powiatowych
na terenie Powiatu Bytowskiego,
⎯ następną uchwałą wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Słupsku nakładów inwestycyjnych będących w ewidencji

3

środków trwałych Interfrys-Kusowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na modernizację drogi powiatowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
jako działka nr 310, położonej w obrębie geodezyjnym w Głobinie, gmina
Słupsk. Zarząd Dróg Powiatowych dokona przejęcia wskazanych nakładów,
⎯ trzema uchwałami dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011
roku. Zmiany polegały miedzy innymi na:
9 przeniesieniach wydatków miedzy paragrafami oraz zmianach polegających
ba

przeniesieniach

planowanych

wydatków

dokonywanych

przez

kierowników jednostek organizacyjnych,
9 zwiększeniu budżetu o kwotę 19.440 zł w związku z otrzymanymi decyzjami
Wojewody Pomorskiego zwiększającymi plan dotacji na 2011 rok z rezerwy
celowej budżetu państwa w tym: zwiększenie w kwocie 30.000 zł
na

sporządzenie

związanych

operatów

szacunkowych

oraz

sfinansowanie

prac

z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości, zwiększenie

w kwocie 956 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych do spraw awansu

zawodowego nauczycieli oraz

zmniejszeniu o kwotę 11.516 zł na komisje wojskowe celem dostosowania
wydatków do faktycznych potrzeb,
9 rozdysponowaniu rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji w kwocie
85.000 zł na wynagrodzenia Za miesiąc październik br. dla nauczycieli
Zespołu Szkół Technicznych w Ustce,
⎯ kolejną uchwałą sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego przeznaczonych do
oddania w dzierżawę.

Zarząd przeznaczył do oddania w dzierżawę część

nieruchomości położonej w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 12 C, na parterze
budynku zwanej potocznie „Czerwoną Szopą”,
⎯ następną uchwałą opracowano wytyczne określające zasady korzystania z bazy
noclegowej w jednostkach oświatowych powiatu oraz odpłatności za noclegi.
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Uchwałę przekazano do realizacji dyrektorom jednostek oświatowych Powiatu
Słupskiego,
⎯ kolejną uchwałą wyrażono wolę przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej
realizacji z Pomorską akademią Kształcenia Zawodowego w Słupski oraz
z Grone – Schulen Niedersachsen GmbH-gemeinnutzig projektu pn. „Centrum
Kompetencyjno-Aktywizacyjne dla beneficjentów 50+ pomiędzy urzędem pracy
a ośrodkami pomocy społecznej”.
Pragnę poinformować Wysoką Radę o innych sprawach, którymi zajmował się
Zarząd Powiatu, i tak:
⎯ pozytywnie zaopiniował wniosek Wójta Gminy Damnica w sprawie uzyskania
opinii właściwego miejscowego zarządu powiatu dotyczącego realizacji
inwestycji pn. „Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze gminnej Zagórzyca
– Zagórzycki 120006 G – działka nr 240, obręb geodezyjny Zagórzyca”,
⎯ wydał

siedem

postanowień

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla:
9 fragmentu miejscowości Dębina w gminie Ustka,
9 części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Niestkowo w gminie
Ustka,
9 części obszaru położonego w miejscowości Poddąbie, gmina Ustka,
9 obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rowy, gmina Ustka,
9 północno-wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Debina w gminie
Ustka,
9 działki nr 12/9 położonej w obrębie geodezyjnym Poddąbie, gmina Ustka,
9 części obszaru położonego w miejscowości Poddąbie, gmina Ustka,
⎯ zapoznał się:
9 z wynikami konkursu

o Stypendium Starosty Słupskiego

wyniki w nauce oraz w kategorii za osiągnięcia w nauce,

w kategorii za
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9 z porównaniem arkuszy organizacji roku szkolnego 2011/2012 z aneksem
Nr 1 i zestawieniem liczby oddziałów, uczniów i nauczycieli w jednostkach
w jednostkach oświatowych (sprawozdanie SIO),
⎯ ponadto jesteśmy w trakcie przygotowania wniosków o dofinansowanie
inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych,
⎯ przygotowano wniosek o dofinansowanie „Promocja dziedzictwa kulturowego
powiatu słupskiego” w ramach PROW 2007-2013, Oś. IV, Działanie 4.1.13.
Program, Leader,
⎯ opracowano „Procedurę zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków
unijnych”,
⎯ jesteśmy w trakcie aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022,
⎯ jesteśmy w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych: „Termomodernizacja
budynków użyteczności na terenie powiatu słupskiego – przystosowanie budynku
przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa
„Nasz dom” w Ustce i w Słupsku – etap I; „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego – termomodernizacja
budynków Zespołu szkół agrotechnicznych w Słupsku – etap I”,
Jeśli chodzi o sprawy drogowe, Zarząd Dróg Powiatowych rozstrzygnął
postępowania na następujące roboty inwestycyjne:
⎯ do 15 października 2011 r. planowane jest zakończenie robót drogowych
z przetargu „Przebudowa dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP
w Słupsku”. Przetarg realizowany przy współudziale gmin Słupsk, Smołdzino,
Dębnica Kaszubska i Damnica,
⎯ zakończono

roboty

na

drogach

:

1140G

Bobrowniki-Łebień,

w m. Głobino, 1130G na odcinku Siemianice – Jezierzyce,
do miejscowości Retowo, 1136G do m. Łabiszewo,

1177G
1118G
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⎯ trwają

roboty

na

drogach:

1122G

Gardna

Wielka-Stojcino,

1121G

do miejscowości Bukowa.
⎯ rozstrzygnięto przetarg „Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupsk”.
Sukcesywna dostawa soli drogowej w ilości ok. 800 Mg.
⎯ ogłoszono przetarg „Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie
administrowanym

przez

ZDP

Słupsk

–

sezon

zimowy

2011/2012O.

Otwarcie ofert w dniu 3 października 2011 roku.

WYSOKA RADO,
SZANOWNI GOŚCIE
Przejdę teraz do sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu , podjętych na
ostatniej sesji, i tak:
⎯uchwała Nr IX/77/2011dotyczyła przekazania dotacji celowej Miastu Słupsk.
Zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk
i przekazano dotację celową ze środków budżetu Powiatu Słupskiego na 2011 rok
w wysokości 20.000 zł na organizację Powiatowych Zawodów SportowoPożarniczych,
⎯uchwałą Nr IX/78/2011 udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego
z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów odbudowy budynku
Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Pion Miastko, zniszczonego podczas
pożaru w dniu 31 maja 2011 r. Umowa została podpisana w dniu 23 września
2011 r. Pomoc finansowa udzielona została w formie dotacji celowej w kwocie
15.000,000 zł,
⎯uchwałą Nr IX/79/2011 udzielono pomocy finansowej Gminie Bytów na
realizację zadania publicznego pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju
Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”. Umowa została podpisana w dniu 19 września
br. Treść uchwały została umieszczona na stronie internetowej Starostwa,
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⎯uchwałą nr IX/80/2011 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem
Słupskim a Komendą Wojewódzką Powiatowej Straży Pożarnej

w Gdańsku

w sprawie przekazania z budżetu Powiatu na 2011 rok środków finansowych
w wysokości 90.000,00 zl na rozbudowę pomieszczeń garażowych w Jednostce
Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Słupsku. Środki finansowe przekazano na
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
⎯uchwałą

Nr

IX/81/20011

ustalono

szczegółowe

warunki

korzystania

z nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu
Słupskiego. Uchwała jest realizowana na bieżące przez te jednostki,
⎯uchwałami Nr IX/82/20011, Nr IX/83/2011 dotyczyły zawarcia umów pomiędzy
Powiatem Słupskim a Gminami: Główczyce, Słupsk. Umowy powyższe zostały
przesłane do Gmin celem podpisania i Treść uchwał została zamieszczona na
stronie internetowej Starostwa,
⎯uchwałą Nr IX/84/2011 dokonano uchylenia uchwały Nr XLVIII/354/2010 Rady
powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie umowy pomiędzy
Powiatem Słupskim a Gminą Smołdzino dotyczącej realizacji zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1123G Smołdzino-Kluki oraz drogi powiatowej
w miejscowości Żelazo” z powodu wycofania się Gminy Smołdzino przyznania
dotacji na powyższe zadanie,
⎯uchwałą Nr IX/85/2011 dokonano uchylenia uchwały Nr VIII/71/2011 Rady
Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na
realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Powiatu Słupskiego”. Uchylenie uchwały wynika, z decyzji
sfinansowania powyższego zadania jedynie z dotacji Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i środków własnych Powiatu,
⎯uchwałą Nr IX/86/2011 dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Słupskiego na lata 2011-2020. Zmiany polegały miedzy innymi na:
zmniejszeniu dochodów i wydatków majątkowych w wyniku usunięcia
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w przedsięwzięciach planowanych do uzyskania środków z budżetu Unii
Europejskiej, na zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu
Słupskiego”

oraz

E-urząd”; zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących.

Uchwałę opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń
w Starostwie Powiatowym,
⎯uchwałą Nr IX/87/2001 dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011
rok. Zmiany polegały na: zwiększeniu dochodów bieżących oraz wydatków
bieżących, zwiększeniu rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych,
aktualizacji załącznika inwestycyjnego do wysokości wydatków ujętych
w budżecie,
⎯uchwałą Nr IX/88/2011 dokonano zmiany uchwały Nr VIII/69/2011 Rady
Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za
usuniecie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Uchwałą przekazano do
opublikowania w Dzienniku Urzędowym województwa Pomorskiego.
W końcowej części sprawozdania przedstawiam Państwu kalendarium spraw
ważnych dla funkcjonowania powiatu. Były to następujące spotkania:
⎯ 1 września przy pomniku Żołnierza Polskiego odbyły się uroczystości obchodów
wybuchu drugiej wojny światowej,
⎯1 września we wszystkich jednostkach oświatowych powiatu uroczyście
rozpoczęto nowy rok szkolny 2011/2012. Podczas zorganizowanych uroczystości
8 nauczycielom wręczono akty stopnia awansu zawodowego na nauczyciela
mianowanego,
⎯3 września w Swołowie w ramach imprezy „Babie lato” odbyło się rozstrzygnięcie
IV Konkursu n a Pomorską Nalewkę,
⎯6 września w Starostwie zorganizowano całodniowe szkolenie dla pracowników
realizujących zadania powiatu wynikające z zapisów o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
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⎯9 września w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie otwarto wystawę
plakatów „Nie obracaj w proch”, która jest pokłosiem powiatowego konkursu
zorganizowano przez Starostwo w 2010 roku

na plakat i hasło o ochronie

zabytków . Wystawa prezentowana była również w Łodzi, a także w świetlicach
i innych placówkach kulturalnych powiatu słupskiego,
⎯w dniach 9-10 września w Ustce odbył się XI Słowiński Turniej w piłce siatkowej
EPIGON CUP,
⎯10 września rolnicy z powiatu słupskiego świętowali

z okazji zakończenia

zbiorów na tradycyjnych dożynkach powiatowych w Biesowicach na terenie
gminy Kępice. Podczas imprezy nagrodzono wyróżniających się rolników i rodzin
rolniczych odznaczeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla
rolnictwa” oraz nagrodami Starosty Słupskiego „Bursztynowym Kłosem 2011”.
Podczas Powiatowego Święta Plonów rozstrzygnięto tradycyjny konkurs w trzech
kategoriach

–

wieńca

klasycznego

(tradycyjnego),

niekonwencjonalnego

(dowolnego) i chleba dożynkowego oraz wybory Gospodyni i Gospodarza
Roku 2011.
⎯10 września na stadionie miejskim w Kępicach przeprowadzono IV Powiatowe
Zawody Drużyn Pożarniczych,
⎯w dniach 10-11 września w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku miało
miejsce

wyjątkowe przedsięwzięcie – akcja EUROPEiSKO dla mieszkańców

całego powiatu słupskiego pod patronatem Starosty Słupskiego,
⎯w dniu 14 wrzesnia w Poraju w Powiecie Leborskim

odbył się Konwent

Starostów województwa Pomorskiego,
⎯w dniach 11-14 września przedstawiciele powiatu słupskiego uczestniczyli
w Targach „Smaki Regionów” które po raz drugi odbyły się w Poznaniu. Powiat
Słupski reprezentowała Maria i Roman Jońcowie, którzy z przyjemnością
zachęcali do degustacji potraw i produktów tradycyjnych naszego regionu,
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⎯15 września Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku (pełniącą także rolę
Powiatowej Biblioteki Publicznej) obchodziła 40 lecie swojej działalności.
Jubileusz ten połączono z obchodami 45-lecia Festiwalu Pianistyki Polskiej,
⎯15 września w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste wręczenie
stypendiów Starosty Słupskiego na rok szkolny 2011/2012,
⎯17-18 września Starosta Słupski uczestniczył w Konferencji pod hasłem
„Poszukiwanie, wydobycie i przesył gazu niekonwencjonalnego w Polsce,
⎯w dniach 2021 wrzesnia w Dolinie Charlotty odbyła się VIII Edycja Słupskich Dni
Gospodarki, organizowana corocznie przez Miasto Słupsk we współpracy
z lokalnymi partnerami: Powiatem Słupskim oraz Słupską Izbą PrzemysłowoHandlową. Pierwszy dzień imprezy poświecony został współpracy gospodarczej
Pomorza ze Szwecją i Danią, a także kontaktom gospodarczym z Białorusią .
Drugi dzień związany był z rozwojem bazy motoryzacyjnej, która jest wymieniana
jako jedna z priorytetowych na Pomorzu,
⎯w dniu 23 września w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce odbyła się
Ogólnopolska Konferencja promująca realizowany przez placówkę projekt pn.
„MOS-t w przyszłość”. Projekt za pozyskane środki unijne realizowany jest
wspólnie ze Środkowopomorską Izbą Rzemieślniczą w Słupsku i jest innowacyjny
w skali kraju,
⎯w dniach 24-25 września delegacja z Powiatu Słupskiego odwiedziła Miasto
Niemenczyn na Litwie. Wizyta odbyła się w ramach współpracy partnerskiej.
Delegacja nasza wzięła udział w Dożynkach Rejonu Wileńskiego, gdzie spotkała
się z Mer Marią Rekść oraz Starostą Miasta Niemenczyn Władysławem
Borusewiczem.

GŚ.
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