SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Powiatu
w okresie od 5 października 2011 r. do 8 listopada 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 opracował i przedłożył komisjom sześć projektów
uchwał Rady Powiatu. Były one szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji,
proszę więc Wysoką Radę o podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie
barier”

realizowanego

w

ramach

konkursu

02/POKL/7.2.1/2011,

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 zmiany uchwały Nr V/38/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 wyrażenia woli współpracy z Miastem Słupsk w zakresie realizacji Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015,
 zmiany uchwały Nr IX/81/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia
2011

r.

w

sprawie

ustalenia

szczegółowych

warunków

korzystania
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z nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu
Słupskiego,
 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata
2011-2020,
 zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok.
W ramach posiadanych kompetencji Zarząd Powiatu podjął

sześć uchwał

własnych, które dotyczyły następujących kwestii:
 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do oddania
w najem. Zarząd Powiatu przeznaczył do oddania w najem pomieszczenie
gospodarcze, położone w piwnicy w budynku administracyjno-biurowym przy
ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku,
 dwiema uchwałami wprowadzono zmiany w budżecie Powiatu Słupskiego na
2011 rok. Zmiany polegały na:
 zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 76.024 zł, w tym: dochodów
i wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 21.024 zł w związku z otrzymaną
decyzją Wojewody Pomorskiego zwiększającej plan dotacji celowej na 2011
rok na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznych
oraz zwiększenie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej
i zadań zleconych o kwotę 55.000 zł,\
 przeniesieniu planowanych wydatków na kwotę 341.100 zł w związku
z rozdysponowaniem rezerwy, w tym: ogólnej w kwocie 76.500 zł
na realizację zadań bieżących i celowej w kwocie 264.600 zł na realizację
zadań z zakresu oświaty i edukacji,
 zmianie w planie wydatków budżetu powiatu, wynikających z przeniesień
planowanych

wydatków dokonywanych

organizacyjnych

przez kierowników jednostek
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 przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Słupskiego na lata
2011-2013. Przygotowany plan wykorzystania nieruchomości określa główne
kierunki działań w zakresie gospodarowania nieruchomościami powiatowymi
na najbliższe trzy lata,
 podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu
Słupskiego za III kwartał 2011 roku oraz udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych,
 udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego
w sprawie realizacji projektu pn. „Rozwijamy żagle – wzmocnienie rodzin
zastępczych” opracowanego przez Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Gminą Główczyce – Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Główczycach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 nr konkursu 01/POKL/9.5/2011,
 udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego
w sprawie realizacji projektu pn. „Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawszy świat”
opracowanego przez Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku w partnerstwie z Gminą Główczyce – Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Główczycach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
nr konkursu 01/POKL/9.5/2011.
Pragnę poinformować Wysoką Radę o innych sprawach, którymi zajmował się
Zarząd Powiatu, i tak:
 zapoznał się z:
 analizą budżetu jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego w 2011 roku
na dzień 31 sierpnia 2011 r. z podziałem na domy pomocy społecznej,
jednostki oświatowe i pozostałe jednostki,
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 programem współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi
na 2012 rok,
 informacją z „Działalności Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego
Urzędu Pracy w Słupsku”,
 informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Słupskim w roku
szkolnym 2010/2011,
 informacją o średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych
stanowiskach awansu zawodowego w III kwartale 2011 roku,
 wydał dwa postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla:
 terenów położonych w obrębie Żychlin, Darżyno, Grąbkowo, Warcimino
w gminie Potęgowo,
 dla części wsi Zajączkowo, gmina Kobylnica,
 ponadto:
 złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
 zakończono

prace

nad

aktualizacja

Strategii

Rozwoju

Społeczno-

Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022.
Jeśli chodzi o sprawy drogowe, Zarząd Dróg Powiatowych w miesiącu
październiku br. zakończył przebudowę następujących dróg powiatowych:
a) 1140G Bobrowniki-Łebień na dł. około 2,2 km.

Zakres robót obejmował:
mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją
asfaltową, wykonanie warstwy profilowej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 - 2
o średniej gr. warstwy 3 cm, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 - 2 o gr. 3 cm,

b) 1177G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 210 w miejscowości Głobino na

długości około 0,5 km . Szerokość jezdni 5,0 m. Zakres robót obejmował:
mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją
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asfaltową, wykonanie warstwy profilowej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 - 2
o średniej gr. warstwy 3 cm, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 - 2 o gr. 3 cm,
c) 1130G na odcinku Siemianice – Jezierzyce od skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 213 w miejscowości Siemianice na długości około 4 km. Szerokość jezdni
5,0m. Zakres robót obejmował: mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni,
skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy profilowej z betonu
asfaltowego dla ruchu KR 1 - 2 o średniej gr. warstwy 3 cm, skropienie
nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego dla ruchu KR 1 - 2 o gr. 3 cm,
d) przebudowa drogi powiatowej 1120G w m. Karżcino wykonano nową nakładkę
bitumiczną na szerokości 5,5m wraz z naprawą poboczy drogowych
na odcinku 550m.
e) jeżeli warunki pogodowe pozwolą w miesiącu listopadzie kontynuowane będą
prace na drodze 1121G do m. Bukowa na długości ok. 1,2 km, wykonanie
nawierzchni szer. 4,5m z betonu asfaltowego na istniejącej jezdni brukowcowej,
wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m, jeżeli pogoda uniemożliwi
nam wykonanie tych prac to kontynuowane będą one na wiosnę wraz
z przebudową drogi powiatowej 1124G Smołdziński Las – Czołpino na długości
ok. 2,0 km, szerokość 5,0 m: mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni,
skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy profilowej z betonu
asfaltowego dla ruchu KR 1 - 2 o średniej gr. warstwy 3 cm, skropienie
nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego dla ruchu KR 1 - 2 o gr. 3 cm,
f) w miesiącu listopadzie wykonane będą prace współfinansowane przez Gminę
Słupsk przy przebudowie chodnika w Rogawicy oraz chodnika w Gałęzinowie.

WYSOKA RADO,
SZANOWNI GOŚCIE
Przejdę teraz do sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu , podjętych na
ostatniej sesji, i tak:
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uchwałą Nr X/89/2011 Rada Powiatu wyraziła wolę przystąpienia Powiatu
Słupskiego do wspólnej realizacji z samorządem Województwa Pomorskiego
projektu pn. „Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa
Pomorskiego”. Uchwała została umieszczona na stronie internetowej i przesłana
została do Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego. Ponadto sporządzono zapytanie ofertowe na sporządzenie projektu
i wykonanie przyłączy energetycznych i teleinformatycznych dla dwóch
infomatów,
uchwała Nr X/90/2011 dotyczyła zmiany siedziby Zespołu szkół Technicznych
w Ustce przy ul. Darłowskiej 3b na siedzibę przy ul. Bursztynowej 12.
Uchwalę przekazano do realizacji jednostkom oświatowym, które przygotowują
się do zmiany siedziby Zespołu Szkół Technicznych w Ustce z dniem 1 stycznia
2012 roku,
uchwałą Nr X/91/2011 dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego. Zmiany
polegały na zwiększeniu w budżecie powiatu po stronie dochodów i po stronie
wydatków bieżących o kwotę 371.971 zł oraz zwiększeniu rezerwy celowej na
realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 73.492 zł i zmniejszeniu na realizację
zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 181.475 złotych,
uchwałą Nr X/92/2011 Rada Powiatu uznała za niewłaściwą do rozpatrzenia
skargę z zakresu prawa pracy pracownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Słupsku,
uchwałami Nr X/93/2011, X/94/2011, X/95/2011, X/96/2011, X/97/2011
i X/98/2011 zawarto umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
realizację zadań drogowych. Podpisane zostały

umowy z gminami: Słupsk,

Kobylnica, Potęgowo i Ustka.
W końcowej części sprawozdania przedstawiam Państwu kalendarium spraw
ważnych dla funkcjonowania powiatu, i tak:
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w dniach 30 września do 2 października w Powiecie Bełchatowskim przebywała
delegacja Powiatu Słupskiego, która wzięła udział w „I Międzynarodowych
Spotkaniach Sportowych Powiatów Partnerskich”. W zmaganiach sportowych
wzięło udział siedem powiatów, z którymi współpracę partnerską prowadzi
gospodarz imprezy Powiat Bełchatowski. Uczestnikami rozgrywek sportowych
byli pracownicy urzędów oraz radni. Turnieje rozgrywane były w trzech
dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa oraz strzelectwo,
w dniach 1-2 października w Strzelinie odbyły się targi ogrodnicze, w ramach
których rozegrany został Otwarty Turniej Szachów szybkich o puchar Starosty
Słupskiego, ,
11 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy
obchodzono uroczysci9e Dzień Edukacji Narodowej. Pani dyrektor Ośrodka
wręczyła wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom podziękowania i
nagrody,
11 października w Starostwie Powiatowym Słupsku odbyła się promocja albumu
znanego słupskiego fotografika Jana Maziejuka pt. „Pałace i dwory ziemi
słupskiej”,
13 października w ramach II Międzynarodowych Konfrontacji Kulturowych
„Wielkie Pomorze, Kultura i Sztuka” , w Słupskim Ośrodku Kultury
zaprezentowali się wiejscy poeci z działającej przy Starostwie Grupy „Wtorkowe
Spotkania Poetyckie”. W siedzibie starostwa zorganizowano w ramach tych
samych konfrontacji wystawę prac plastycznych Czesława Guita z Lubunia
pt. „Od menaża do wiatraka. Za końskim zadem”,
13 października w Starostwie Powiatowym odbyła się konfrontacja prasowa
promująca wspólny projekt Powiatu Słupskiego i akademii Pomorskiej w Słupsku
pn. „Przebudowa i doposażenie laboratorium – „Edukacyjne Centrum Zarządzania
Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku”, podnosząc jakość kształcenia
studentów o kierunku „Bezpieczeństwo Narodowe”,
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14 października w Ośrodku Socjoterapii w Ustce odbyły się Powiatowe Obchody
Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżniającym się dyrektorom placówek oświatowych
i nauczycielom wręczone zostały Nagrody Starosty Słupskiego,
16 października w Karżniczce gm. Damnica odbyło się VIII Powiatowe Święto
Ziemniaka, czyli tradycyjne „Słupskie Pokopki”. Po oficjalnym, ale serdecznym
powitaniu gości przez gospodarzy imprezy, wręczone zostały nagrody Słupskiej
Bursztynowej Bulwy dla najlepszych producentów ziemniaków z terenu Powiatu
Słupskiego.

Święto Ziemniaka było również okazją do wręczenia odznaczeń

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa” . Ponadto goście
próbowali swoich sił w rywalizacji różnych konkursów, a panie z kół gospodyń
wiejskich serwowały liczne potrawy ziemniaczane,
20 października w pałacu w Warcinie odbył się Konwent Samorządowców
Powiatu Słupskiego. Tematyka konwentu obejmowała m.in. sprawy funduszu
pracy i aktywnych form bezrobocia, rozwijania partnerstw na rynku lokalnym,
współpracy samorządów Powiatu Słupskiego z Agencją Promocji Regionalnej
„Ziemia Słupska” Sp. z o.o. w zakresie wspólnej promocji subregionu słupskiego,
zadań gmin i powiatów w kontekście nowej ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej, realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011 oraz nowe kryteria przyznawania dofinansowania na lata w ramach
w/w programu na lata 2012-2015,
w dniach 19-22 października Powiat Słupski prezentował się na XXII Targach
Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu. Tour Salon
to największe targi
z

kilkudziesięciu

turystyczne w Polsce, które gromadzą wystawców

krajów

oraz

wielotysięczną

publiczność

–

zarówno

profesjonalistów, jak i klientów indywidualnych Po uroczystym, oficjalnym
otwarciu machina ruszyła. Muzyka, degustacje i występy artystów z całego świata
zdominowały poznańskie targi. Powiat Słupski prezentował się w ramach wspólnej
promocji Województwa Pomorskiego, składającej się z jedenastu wystawców.

9

Odwiedzający, oprócz możliwości uzyskania szczegółowych informacji, mieli
okazję zapoznać się z materiałami prezentującymi atrakcje turystyczne Ziemi
Słupskiej. Oprócz wielu materiałów wydanych wcześniej przez Starostwo, na
targach miał swoją premierę najnowszy folder o atrakcjach naszego regionu pt.
„Wypoczynek i kultura w Powiecie Słupskim”, przygotowany w wersji polskoangielsko-niemieckiej. Na stoisku powiatu, jak zawsze było miejsce na
indywidualną promocję każdej gminy z naszego terenu, instytucji kultury oraz
innych podmiotów związanych z turystyką. Dużym powodzeniem cieszyły się
mapy Powiatu Słupskiego. Dodatkowo na stoisku była możliwość otrzymania
gadżetów promocyjnych oraz skosztowania powiatowych słodkości. Dla
najmłodszych przygotowano balony oraz grę planszową „Wędrówki po Powiecie
Słupskim”,
26

października

w

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

w

Słupsku

podsumowano realizowany przez tę jednostkę projektu pn. „Szansa na rozwój
i pracę – szansą na sukces”, sfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

