SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Powiatu
w okresie od 9 listopada 2011 r. do 6 grudnia 2011 roku
z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji

PANIE PRZEWODNICZĄCY,
WYSOKA RADO,
SZANOWNI ZEBRANI

W okresie sprawozdawczym odbyły się pięć posiedzeń Zarządu Powiatu.
Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania
uchwał i rozstrzygnięć.
W okresie tym Zarząd opracował i przedłożył komisjom dziewięć projektów
uchwał Rady Powiatu. Wymienione projekty były wnikliwie analizowane
na posiedzeniach komisji, proszę więc

Wysoką Radę o podjęcie uchwał

w następujących sprawach:
 obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie
odstąpienia od usunięcia pojazdu,
 przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Smołdzino na realizację zadania
polegającego na modernizacji chodników w miejscowościach Gardna Mała
i Gardna Wielka,
 zmiany uchwały Nr IX/80/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia
2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia

Państwowej

Straży

Pożarnej

województwa

pomorskiego
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z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z rozbudową pomieszczeń
garażowych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Słupsku,
 przyjęcia

Programu

Współpracy

Powiatu

Słupskiego

z

Organizacjami

Pozarządowymi na 2012 rok,
 wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu systemowego
pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie
a wyzwania rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013”, Priorytet IX, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego,
 zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu
Szkół Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ul. Bursztynowej 12,
 określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
Słupskiego w 2012 roku,
 zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok,
 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata
2011-2020.
W ramach posiadanych kompetencji Zarząd Powiatu podjął dziesięć uchwał
własnych, które dotyczyły następujących spraw:
 ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.
Uchwała wprowadziła nowy podział odpowiedzialności na poszczególnych
stanowiskach pracy oraz dostosowano schemat organizacyjny do potrzeb
bieżącego zarządzania jednostką,
 dokonania darowizny prawa własności nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Potęgowo. Z dniem 1 stycznia 2012 r. droga
Nr 1185 Rzechcino-Nieckowo-Skórowo Stare-Węgierskie zostanie pozbawiona
kategorii drogi powiatowej, a zaliczona zostanie z tym dniem do kategorii drogi
gminnej,
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 ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ustce przy
ul. Kościuszki 2a. Ustanowienie służebności przesyłu nastąpi w drodze umowy
sporządzonej w formie aktu notarialnego na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej „EMPEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce, polegająca na prawie
korzystania z działki w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją,
remontami i konserwacją sieci ciepłowniczej itp.,
 upoważnienia

Akademii

Pomorskiej

w

Słupsku

do

przeprowadzenia

postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia Sali
laboratoryjnej ECZK w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku w ramach
partnerskiego projektu pn. „Przebudowa i doposażenie laboratorium –
„Edukacyjne

Centrum

Zarządzania

Kryzysowego

Akademii

Pomorskiej

w Słupsku podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo
Narodowe,
 przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2012 rok. Projekt uchwały
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na 2012 r. przedłożono
w dniu 15 listopada br. Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdańsku. Projekt budżetu był omawiany i opiniowany na posiedzeniach
komisji. Uchwała została opublikowana na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej,
 przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Słupskiego. Projekt uchwały przedłożono w dniu 15 listopada br. Radzie Powiatu
w Słupsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. Projekt uchwały
również był omawiany i opiniowany na komisjach oraz opublikowany został na
tablicy ogłoszeń Starostwa i w Biuletynie Informacji Publicznej,
 umorzenia wierzytelności. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umorzenie
należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczowychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku,
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 dwiema uchwałami dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012
rok. Zmiany polegały na:
 zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.025.042 zł , w tym
planie finansowym z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych
ustawami o kwotę 1.009.292 zł,
 rozdysponowaniu rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu oświaty i
edukacji w kwocie 459.903 zł,
 przeniesieniach w planie wydatków w budżecie powiatu dokonywanych przez
kierowników jednostek organizacyjnych i na wniosek naczelników Starostwa
Powiatowego,
 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Pragnę poinformować Wysoką Radę o innych sprawach, którymi zajmował
się Zarząd Powiatu, i tak zapoznał się:
 z informacją na temat utrzymania zimowego dróg powiatowych,
 z protokołem z konsultacji społecznych Programu Współpracy Powiatu
Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok i wynikami z tych
konsultacji,
 ze sprawozdaniem pn. „Samozatrudnienie jako forma aktywizacji bezrobotnych
na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w 2011 roku,
 wydał cztery decyzje Zarządu Powiatu w sprawie wygaszenia z dniem 1 stycznia
2012 roku trwałego zarządu Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku
w odniesieniu do działek położonych:
 w obrębie geodezyjnym Nieckowo gm. Potęgowo,
 w obrębie geodezyjnym Rzechcino gm. Potęgowo,
 w obrębię geodezyjnym Skórowo Stare gm. Potęgowo,
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 w obrębie geodezyjnym Węgierskie gm. Potęgowo,
 wydał dwa postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla:
 Gminy Kobylnica „Kobylnica-Północ”,
 Gminy Kobylnica dla obszaru obejmującego działki nr 63/17, 65, 69/1, 69/2,
70, 71, 77/3.
Jeśli chodzi o sprawy drogowe, Zarząd Dróg Powiatowych w miesiącu
listopadzie br. realizował następujące prace:
 zakończył zaplanowane na bieżący rok inwestycje drogowe. Wykonano
rozliczenia z gminami Powiatu Słupskiego (gminy: Smołdzino, Słupsk, Dębnica
Kaszubska) współfinansującymi zadania przebudowy dróg, a
 anektowano termin wykonania umowy z gminą Damnica dotycząca przebudowy
drogi powiatowej nr 1140G Bobrowniki-Łebień do 15 grudnia 2011 r. z uwagi na
konieczność ustawienia barier energochłonnych
 wykonano remont wraz z nawierzchnią mostu na rzece Łupawie w miejscowości
Damno,
 wykonano odcinek chodnika w miejscowości Gałęzinowo o długości 220 mb.
Przełożono nawierzchnię chodnika w miejscowości Rogawica. Wykonywane są
przekładki nawierzchni chodników w miejscowości Gardna Wielka i Gardna
Mała – termin wykonania do 15.12.2011 r.,
 prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg: wymiana
oznakowania pionowego, wycinka drzew (wiatrołomów), ścinka zawyżonych
i uzupełnianie zaniżonych poboczy, uzupełnianie ubytków w nawierzchniach,
 rozstrzygnięty został przetarg pn. „Dostawa znaków pionowych dla Zarządu Dróg
Powiatowych”,
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 zabezpieczono materiały do zimowego utrzymania dróg (sól drogowa, mieszanka
piaskowo-solna), podpisano umowy z wykonawcami, przekazano sprzęt do
prowadzenia akcji zimowej.
WYSOKA RADO,
SZANOWNI GOŚCIE
Przejdę teraz do sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu, podjętych
na ostatniej sesji, i tak:
uchwałą Nr XI/99/2011 Rada Powiatu zatwierdziła do realizacji projekt
pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier” realizowanego w ramach
konkursu 02/POKL/7.2.1/2011 dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało do
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania
umowy o dofinansowanie projektu. Projekt realizowany będzie od 1 stycznia
2012 r. do 31 stycznia 2014 roku,
uchwałą Nr XI/100/2011 dokonano 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. Zmiany polegały na zmniejszeniu wysokości środków na
finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy, w odniesieniu do
osób zarejestrowanych jajko poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu
o kwotę 5.800 zł oraz zwiększeniu wysokości środków na finansowanie kosztów
szkolenia

i

przekwalifikowania

zawodowego

osób

niepełnosprawnych

o kwotę 5.800 zł,
uchwałą Nr XI/101/2011 Rada powiatu wyraziła wolę współpracy z Miastem
Słupsk

w zakresie realizacji

Narodowego

Programu

Ochrony Zdrowia
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Psychicznego na lata 2011-2015 należących do kompetencji samorządu
powiatowego.

W dniu 29 listopada b r. podpisana została umowa pomiędzy

Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk. Podpisano również z Miastem
i

Marszałkiem

Województwa

Pomorskiego

List

Intencyjny

w

sprawie

zagospodarowania nieruchomości opuszczonych przez Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża4 na rzecz zabezpieczenia
kompleksowej opieki psychiatrycznej i społecznej mieszkańcom województwa
pomorskiego, w tym w szczególności mieszkańcom ziemi słupskiej. Wspólnie
z Miastem uzgadniany jest skład zespołu do opracowania wspólnego dla Miasta
Słupska i Powiatu Słupskiego Programu ochrony zdrowia psychicznego oraz do
koordynowania i monitorowania jego realizacji,
uchwałą Nr XI/102/2011 dokonano zmiany w uchwale Nr IX/81/2011 Rady
Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych
warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom
organizacyjnym Powiatu Słupskiego. Zmiana polegała na wprowadzeniu drobnej
poprawki do § 5 dot. stwierdzenia iż „Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia”,
uchwałą Nr XI/103/2011 dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Słupskiego na lata 2011-2020. Zmiany polegały na dostosowaniu
dochodów i wydatków do wysokości kwot ujętych w uchwale budżetowej oraz
zmian w przedsięwzięciu związanym z projektem pn. MOS-T w przyszłość”
realizowany w latach 2011-2013 w ramach POKL,
uchwałą Nr XI/104/2011 dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na
2011 rok. Zmiany polegały na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków
o kwotę 74.342 zł celem dostosowania do wykonania planu dochodów i wydatków
na III kwartał br. oraz na przeniesieniach między działami na wnioski
kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników wydziałów Starostwa.
Ponadto zaktualizowano załącznik inwestycyjny do wysokości wydatków oraz
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załączniki

dotyczące dochodów i wydatków związanych z realizacją

zadań

wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego;

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2011 roku,
W końcowej części sprawozdania, przedstawiam Państwu kalendarium spraw
ważnych dla funkcjonowania powiatu.. W mijającym okresie były to następujące
spotkania:
 3 listopada

wręczono nagrody laureatom konkursu „Przyroda powiatu w

obiektywie, których prace zeprezentowane zostały na wystawie w budynku
Starostwa Powiatowego,
 4 listopada w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zebrała się na swoim
pierwszym posiedzeniu nowa Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób
Niepełnosprawnych,
 w dniach 5-6 listopada w Swołowie zebrały się setki mieszkańców regionu
i turystów na folklorystycznej imprezie pod hasłem „Na Świętego Marcina
najlepsza pomorska gęsina” ,
 7 listopada w Urzędzie Miejskim w Słupsku

zorganizowano wystawę prac

konkursowych „Wolontariat w oczach młodzieży”. Laureatom konkursu
przekazano upominki od Powiatu Słupskiego,
 7 listopada w Centrum Kształcenia Praktycznego po raz czwarty odbył się
konkurs gastronomiczny „Kulinarny Puchar Regionu”. W konkursie udział
wzięło dwudziestu uczniów ze szkół o profilu gastronomicznym,
 11 listopada Starosta Słupski Sławomir Ziemianowicz, Wicestarosta Andrzej
Bury oraz Radny Powiatu Słupskiego Marcin Białas uczestniczyli w obchodach
93 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym roku miały one
szczególny charakter, gdyż w Słupsku zorganizowano obchody wojewódzkie,
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 18 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kępicach odbyły się
III Regionalne Konfrontacje Teatralne dofinansowane ze środków Powiatu
Słupskiego,
 21 listopada w siedzibie Starostwa odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Pracownika Socjalnego. Wyróżniającym się w pracy pracownikom socjalnym
zatrudnionych w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiat
i PCPR, Starosta Słupski wręczył listy gratulacyjne,
 21 listopada w siedzibie Starostwa rozstrzygnięto Powiatowy Konkurs
Fotograficzny pod hasłem „Dbam o zdrowie – nie palę papierosów”
zorganizowany dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Wpłynęło 131 prac nadesłanych przez 45 autorów,
 23 listopada w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy
odbyło się spotkanie z wizytatorami Pomorskiego Kuratora Oświaty, którzy
prowadzą ewaluację placówki pod katem jej funkcjonowania,
 25 listopada w Sali Lustrzanej Pałacu w Damnicy odbyły się X-jubileuszowe
Powiatowe Spotkania z poezją Nieprofesjonalną połączone z organizowanym po
raz pierwszy Powiatowym Przeglądem Poezji Śpiewanej,
 30 listopada w Sali reprezentacyjnej Starostwa Powiatowego w Słupsku odbyła
się uroczystość wręczenia odznaczeń

państwowych przyznanych najbardziej

zasłużonym pracownikom Starostwa i działaczom. Odznaczenia wręczał
Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak,
 w dniu 5 grudnia w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kwakowie
otwarto wystawę prac nadesłanych na konkurs pt. „Piękna Polska cała, ale nasza
ziemia najpiękniejsza”.

