SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Powiatu
w okresie od 31 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji

PANIE PRZEWODNICZĄCY,
WYSOKA RADO,
SZANOWNI ZEBRANI

W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy 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 były szczegółowo analizowane
na posiedzeniach Komisji, proszę więc Wysoką Radę o podjęcie uchwał
w następujących sprawach:
 ustalenia wysokosc8i stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg
powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego,
 utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12,
 likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ul. Bursztynowej 12,
 zmiany uchwały Nr VI/49/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia
2011 r. określającej szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i
cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży
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uzdolnionej sportowo z terenu powiatu słupskiego, osiągającej wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
 przystąpienia Powiatu Słupskiego do Lokalnej Grupy Rybackiej pn. „Słowińska
Grupa Rybacka”.
W ramach posiadanych kompetencji Zarząd Powiatu podjął dwadzieścia uchwał
własnych. Dotyczyły one następujących kwestii:
 czteroma zatwierdzono przystąpienie do realizacji projektów konkursowych
pn.: „Razem możemy więcej”, „Inicjatywa + Integracja = Aktywizacja”, „Gmina
aktywna”, „Aktywizacja 50 plus – szansą na integrację mieszkańców miasta
i gminy Kępice” opracowanych przez Powiat Słupski – Powiatowy Urząd Pracy
w ramach POKL 2007-2013,
 kolejnymi

czteroma

uchwałami

udzielono

pełnomocnictw

Dyrektorowi

Powiatowego Urzędu Pracy do reprezentowania i składania oświadczeń woli
w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania
projektów pn.: „Razem możemy więcej”, „Inicjatywa+Integracja=Aktywizacja”,
„Gmina Aktywna”, „Aktywizacja 50 plus – szansą na integrację mieszkańców
miasta i gminy Kępice” w ramach POKL 2007-2013,
 następną uchwałą udzielono upoważnienia do zawierania porozumień przez
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 kolejna dotyczyła powołania Lokalnego Zespołu dla Miasta Słupska i Powiatu
Słupskiego koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2011-2015. Zadaniem zespołu będzie opracowanie
programu i przedstawienie go do 30 czerwca br. Prezydentowi i Zarządowi
Powiatu i po uchwaleniu przez rady obu samorządów, jego realizacja,
koordynacja i monitorowanie,
 następną uchwałą dokonano zmiany uchwały nr 443/2010 Zarządu Powiatu
Słupskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
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oraz do spraw rokowań na zbycie nieruchomości Powiatu Słupskiego. Uchwałą tą
zmieniono skład komisji przetargowej,
 kolejną uchwałą ustalono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz zadań zleconych ustawami na 2012 rok. Kwota dochodów budżetu państwa
związana jest z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
podlegająca przekazaniu do budżetu państwa została przyjęta na podstawie pisma
Wojewody Pomorskiego,
 następna uchwała dotyczyła wyrażenia woli zbycia nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Słupskiego oraz w sprawie sporządzenia i podania do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Słupskiego, przeznaczonych do sprzedaży. Zarząd Powiatu przeznaczył do
sprzedaży 16 działek letniskowych, niezabudowanych, położonych w Dębinie
gm. Ustka. Przetargi na te działki zostaną rozpisane na miesiąc kwiecień-maj
2012 roku,
 kolejną uchwałą Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię pozbawienia kategorii
drogi powiatowej drogi Nr 0512Z Bukowo Morskie – Boryszewo, działka nr 42
obręb Bukowo Morskie, w związku z wyłączeniem jej z użytkowania,
 następną ogłoszono otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań
publicznych

ujętych

w

Programie

współpracy

Powiatu

Słupskiego

z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok. Konkurs ogłoszono 20 stycznia
br. na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej i na
tablicy ogłoszeń w starostwie oraz drogą e-meilową. Do 13 lutego br.
przyjmowane będą oferty. Po tym terminie komisje rozpatrzą oferty i wyniki
swych prac przedstawią Zarządowi Powiatu, który dokona ostatecznego wyboru
ofert do dofinansowania,
 czteroma, kolejnymi uchwałami dokonano zmian uchwał Nr 2/2012, Nr 4/2012,
Nr 6/2012 i Nr 8/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
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w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu
Słupskiego w zakresie przygotowania realizacji i rozliczania projektów pn.:
„Inicjatywa+Integracja=Aktywizacja”, „Razem możemy więcej”, „Aktywizacja
50 plus – szansą na integrację mieszkańców miasta i gminy Kępicę”, „Gmina
aktywna”. Zmiana polegała, iż Zarząd Powiatu potwierdza czynności już
dokonane przez pełnomocnika, w tym podpisanie i złożenie w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wniosków o dofinansowanie na
realizację w/w projektów,
 ostatnią uchwałą udzielono pełnomocnictwa Staroście Słupskiemu Sławomirowi
Ziemianowiczowi do prezentowania Zarządu Powiatu na Walnym Zgromadzeniu
akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka
Akcyjna i wykonywaniu prawa głosu w sprawach objętych porządkiem obrad,
do odwołania.
Ponadto Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/173/2008 Rady powiatu Słupskiego z dnia
7 października 2008 r. w sprawie zasad nabywania,

zbywania i obciążania

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, przedłożonym przez Radnych Klubu
Radnych Porozumienia Samorządowego, który Zarząd Powiatu zaopiniował
jednogłośnie negatywnie.
Pragnę poinformować Wysoką Radę o innych sprawach, którymi zajmował
się Zarząd Powiatu, i tak: zapoznał się:
 ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011 rok,
 wydał dwa postanowienia miejscowego –planu zagospodarowania przestrzennego
dla:
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 obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Gardna Mała i Gardna Wielka,
gmina Smołdzino,
 części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk,
 wydał decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg
Powiatowych

w

Słupsku

w

odniesieniu

do

nieruchomości

gruntowej

niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 282/1 położonej w obrębie
geodezyjnym Łupawa, gm. Potęgowo,

Jeśli chodzi o sprawy drogowe, w okresie bieżącym na drogach powiatowych
prowadzone są prace związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej w postaci wycinki
i zrąbkowania zakrzaczeń, ścinki drzew oraz ich okrzesania . Ze względu na panujące
warunki atmosferyczne w postaci niskich temperatur, na dzień dzisiejszy
względów

technologicznych

uniemożliwione

jest

prowadzenie

ze

remontów

cząstkowych nawierzchni bitumicznych. Przystąpimy do tych prac powtórnie, jeżeli
temperatura powietrza wzrośnie powyżej = 5o C. Akcja zima na dzień dzisiejszy
ogranicza się jedynie do prowadzenia dyżurów, a sprzęt pozostaje jednak w pełnej
gotowości.
WYSOKA RADO,
SZANOWNI GOŚCIE
Przejdę teraz do sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu, podjętych
na ostatniej sesji, i tak:
uchwałą Nr XIII/119/2011Rada Powiatu wyraziła zgodę na zawarcie umowy
partnerskiej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Miasto Ustka n a realizacje
projektu pt. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce”. Umowa została
podpisana w dniu 30 grudnia 2011 r. i zamieszczona na stronie internetowej
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Starostwa. W chwili obecnej przygotowywany jest projekt na dofinansowanie
budowy centrum, który zostanie przedłożony do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego w celu uzyskania środków,
uchwałą Nr XIII/120/2011 nadano statut Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie w Słupsku,
uchwałą Nr XIII/121/2011 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.
Ponadto dokonano zmian w przedsięwzięciach związanych z projektem
realizowanym przez Zespół Szkół Technicznych oraz termomodernizacją budynku
przy ul. Armii Krajowej w Słupsku i przeniesieniem z roku 2011 realizacji zadania
związanego z instalacją kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych budynku
Starostwa Powiatowego na 2012 rok,
uchwałą Nr XIII/122/2011 dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na
2012 rok polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 11.626 złotych, w tym
bieżących: zwiększenia o kwotę 63.247 zł, majątkowych: zmniejszenia o kwotę
51.621 zł. Dokonano również zwiększenia wydatków o kwotę 11.626 zł , w tym:
bieżących: zwiększenia o kwotę `114.597 zł, majątkowych: zmniejszenia o kwotę
102.971 złotych,
uchwałą Nr XCIII/123/2011 przyjęto wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Słupskiego na lata 2012-2027. Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej celem zaopiniowania,
uchwałą Nr XIII/124/2011 Rada Powiatu uchwaliła budżet Powiatu Słupskiego
na 20212 rok. Uchwała została przesłana Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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W końcowej części sprawozdania, przedstawiam Państwu kalendarium spraw
ważnych dla funkcjonowania powiatu.. W mijającym okresie były to następujące
spotkania:
 1 stycznia odbył się festyn inauguracyjny – sezon wędkarki „Łosoś 2012”

zorganizowany przez Polskie Związek Wędkarski w Słupsku wspólnie ze
Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta Słupsk,
 6 stycznia w świetlicy wiejskiej w Żelazie odbyły się jasełka, w których

wystąpiły jej podopieczni,
 w dniach 7-8 stycznia w hali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych

w Kobylnicy odbyła się XIV Środkowopomorska Wystawa Gołębi Rasowych i
Drobiu Ozdobnego pod patronatem Starosty Słupskiego i Wójta Gminy
Kobylnica. Hodowcy z całego Pomorza zaprezentowali ponad 900 gołębi
osiemdziesięciu dwóch ras.,
 10

stycznia w Starostwie Powiatowym uczniowie Szkoły Podstawowej

w Słonowicach przedstawili humorystyczne jasełka dla pracowników urzędu.
Dzieci wysłuchały krótkiej historii o powstaniu budynku, wyremontowanej Sali
posiedzeń oraz wieży zegarowej, którą zwiedziły,
 15 stycznia w kościele parafialnym w Jezierzycach odbył się XII Powiatowy

Przegląd Kolęd i Pastorałek. w trzech kategoriach zaprezentowało się blisko 30
wykonawców – zespołów, duetów i solistów,
 18 stycznia w Sali Złotej Polskiej Filharmonii w Słupsku odbyła się Uroczysta

Gala „20 lat z Nadzieją” – wieńcząca obchody jubileuszu 2w0-lecia Fundacji dla
Dzieci Niepełnosprawnych,
 20 stycznia Sali Złotej w starostwie wręczono nagrody laureatom Powiatowego

Konkursu Fotograficznego „Dbam o zdrowie – nie palę papierosów”.
Czterdziestu pięciu autorów nadesłało ponad 130 prac. Autorów nagrodzono
w dwóch kategoriach: szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta
Słupska i powiatu słupskiego,\
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 21 stycznia w Dolinie Charlotty w Strzelinku odbył się VIII Bal Charytatywny

pod patronatem Starosty Słupskiego zorganizowany przez Dom Pomocy
Społecznej w Machowinku i Stowarzyszenie „Przyjaciel”. Cały dochód zebrany
podczas imprezy zostanie przeznaczony na wypoczynek letni i inne potrzeby
mieszkańców Domu,
 24stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Główczycach odbyła się promocja

najnowszego tomiku Emilii Zimnickiej pt. „Wiatr od morza ma kolor białych
wydm”. Pani E. Zimnicka jest mieszkanką Izbicy, współpracuje z działającą przy
starostwie od dziesięciu lat nieformalną grupą poetycką „Wtorkowe spotkania
Literackie” i jest to jej już czwarty tomik.

