SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Powiatu
w okresie od 1 lutego 2012 do 27 marca 2012 r.
oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu na ostatniej sesji

PANIE PRZEWODNICZĄCY,
WYSOKA RADO,
SZANOWNI ZEBRANI

W okresie od ostatniej sesji odbyło się sześć posiedzeń Zarządu Powiatu.
Obradowano w pełnym statutowym składzie.
W okresie tym Zarząd wypracował siedemnaście projektów uchwał Rady
Powiatu. Były one szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji, proszę więc
Wysoką Radę o podjęcie uchwał w następujących sprawach:
⎯ zmiany uchwały XLIII/252/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września
2006 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego,
⎯ przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pn. „Renowacja oraz
konserwacja plafonu znajdującego się w Sali lustrzanej pałacu w Damnicy,
⎯ przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pn. „Przygotowanie
dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na
terenie powiatu słupskiego,
⎯ zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd,
⎯ przyjęcia od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji
rządowej,
⎯ uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2012-2014,
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⎯ zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Ścieżki kultury i rekreacji w ciekawsze
Zycie” realizowanego przez Powiat Słupski/Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Gminą Główczyce/Ośrodkiem Pomocy
Społecznej

w

Główczycach

w

ramach

konkursu

01/POKL/9.5/2011

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
⎯ zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Rozwijamy żagle – wzmocnienie rodzin
zastępczych” realizowanego przez Powiat Słupski/Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Gminą Główczyce/Ośrodkiem Pomocy
Społecznej

w

Główczycach

w

ramach

konkursu

01/POKL/9.5/2011

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
⎯ wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego, przyjmującymi uczniów na praktyki zawodowe i organizującymi
teoretyczną naukę zawodu w systemie kursowym,
⎯ określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy
zastępczej,
⎯ zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
⎯ zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,
⎯ zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Machowinku
⎯ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego,
⎯ zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok,
⎯ określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
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⎯ przystąpienia

Powiatu

Słupskiego

do

wspólnej

realizacji

zadania

pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Słupska Kolej
Morska”.
W ramach posiadanych kompetencji Zarząd Powiatu podjął 23 uchwały własne,
które dotyczyły następujących spraw:
⎯ zatwierdzenia przystąpienia oraz wniesienia wkładu własnego do realizacji
projektu „Profesjonalna kadra 2012-2013” opracowanego przez Powiat
Słupski/Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania
oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie przygotowania,
realizacji i rozliczania projektu nr konkursu 01/POKL/6.1.2/2011,
⎯ uchylenia uchwały Nr 46/2007 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 kwietnia
2007 r. w sprawie ustalenia cennika usług świadczonych w Starostwie
Powiatowym w Słupsku,
⎯ ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
⎯ udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu
Słupskiego utworzonym dla środków pochodzących z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
⎯ upoważnienia do podpisania umowy kredytu złotowego w rachunku bieżącym,
⎯ czteroma uchwałami dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego
na 2012 rok,
⎯ zaopiniowania zadania inwestycyjnego „Ochrona przeciwpowodziowa polderu
Gardna V – VI” Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku,
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⎯ powołania Komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonego 19 stycznia
2012 roku,
⎯ ustalenia sposobu naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych
przez Powiat Słupski, na rok szkolny 2012/2013,
⎯ powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
⎯ przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu słupskiego
dla samorządowych instytucji kultury,
⎯ udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku do zawierania porozumień z właściwymi gminami dotyczących
zwrotu wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczanych w pieczy
zastępczej,
⎯ przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do
dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych,
⎯ wyrażenia woli sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego oraz sporządzania
i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do sprzedaży,
⎯ zmiany uchwały Nr 31/2012 Zarządu powiatu Słupskiego z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Ustce,
⎯ cofnięcia upoważnienia do zawierania porozumień przez Głównego Księgowego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
⎯ zmiany uchwały Nr 429/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych
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związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Słupsku,
⎯ przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form
kształcenia objętych dofinansowaniem w 2012 roku,
⎯ udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku
do wnoszenia tytułów wykonawczych oraz występowania przed organami
egzekucji administracyjnej I i II instancji,
⎯ zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.
Pragnę poinformować Wysoką Radę o innych sprawach, którymi zajmował się
Zarząd, i tak, zapoznał się ze sprawozdaniami:
⎯ z działalności domów pomocy społecznej w Powiecie Słupskim za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia2011 roku,
⎯ z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2011 rok,
⎯ z realizacji w 2011 roku Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
w powiecie słupskim na lata 2007-2012,
⎯ z realizacji w 2011 roku zadań finansowanych ze środków PFRON, dotyczących
rehabilitacji społecznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Słupsku,
⎯ z realizacji w 2011 roku zadań finansowanych ze środków PFRON, dotyczących
rehabilitacji

zawodowej

oraz

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych,

prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
⎯ z realizacji w 2011 roku Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy na lata 2007-2013,
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⎯ z realizacji Słupskiego Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia
i Spójności Społecznej za 2011 rok,
⎯ z realizacji założeń programowych Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Słupskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym do roku 2013,
⎯ z przeprowadzonych konsultacji społecznych w 2011 roku
oraz zapoznał się:
⎯ z informacją o wprowadzeniu innowacji pedagogicznej w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii w Ustce,
⎯ z informacją z realizacji Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w
powiecie słupskim w 2011 roku,
⎯ z terminarzem organizacji roku szkolnego 2012/2013,
⎯ zapoznał się i zatwierdził orzeczenia organizacyjne szkół na rok szkolny
2012/2013,
⎯ z protokołem z posiedzenia Komisji ds. przyznawania stypendiów sportowych
dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu powiatu słupskiego
osiągającej wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym,
⎯ z protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia ofert na
wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w zakresie ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
⎯ wydał decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg
Powiatowych

w

Słupsku

w

odniesieniu

do

nieruchomości

gruntowej

niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gm. Słupsk,
⎯ wydał decyzję w sprawie wygaszenia trwałego zarządu Zarządu Dróg
Powiatowych w Słupsku w odniesieniu do działki położonej w obrębie
geodezyjnym Kwakowo, gm. Kobylnica,
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⎯ wydał dwa postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
dla:
¾ wsi Lubuń, gmina Kobylnica,
¾ gminy Główczyce tj. dla terenów obejmujących obszar w rejonie planowanej
Farmy Wiatrowej Drzeżewo I, terenów obejmujących obszar w zakresie
ustanowienia

obszaru

oddziaływania

wokół

obowiązujących

planów

miejscowych w rejonie Farmy Wiatrowej Drzeżewo I i III.
W okresie sprawozdawczym Zarząd

Dróg Powiatowych realizował

następujące prace:
1) W miesiącu lutym i marcu 2012 r. prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg
– odśnieżanie i zwalczanie śliskości,
2) W marcu br. rozstrzygnięto przetargi na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej
na zimno oraz na dostawę emulsji asfaltowej. Do końca miesiąca ogłoszone będą
przetargi na przebudowę dróg powiatowych na ternie Gminy Kępice: 1161G na
odcinku Ciecholub-Pustowo (długość 2,4 km) i Gminy Główczyce: 1143G,
1128G i 1126G na w miejscowości Główczyce na długości około 3,0 km oraz na
dostawę oznakowania pionowego na potrzeby ZDP,
3) prowadzone są bieżące prace związane z utrzymaniem dróg, przede wszystkim
uzupełnianie ubytków w jezdniach bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową
na zimno oraz na gorąco (systemem zleconym), uzupełnianiem oznakowania
pionowego, wycinką krzaków i profilowaniem rowów. Rozpoczęto również
profilowanie dróg gruntowych.
Szczegółowe

zestawienie

robót

wykonanych

przekazano Państwu Radnym w odrębnym dokumencie.

na

drogach

powiatowych
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WYSOKA RADO,
SZANOWNI GOŚCIE
Przejdę teraz do sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych na
ostatniej sesji, i tak:
⎯ uchwałą Nr XIV/125/2012 Rada Powiatu wyraziła zgodę na ustalenie wysokości
stawek opłat za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których
zarządcą jest zarząd Powiatu Słupskiego. Uchwałę przekazano do opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
⎯ uchwała

Nr

XIV/126/2012

w

sprawie

utworzenia

Zespołu

Szkół

Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce z siedzibą w Ustce przy
ul.

Bursztynowej
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–

zgodnie

z

treścią

uchwały

Zespół

szkół

Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce rozpocznie działalność z dniem
1 września 2012 roku. W dniu 22 lutego 2012 r. Zarządu Powiatu podjął uchwałę
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu.
Ogłoszenie o konkursie ukazało się w dniu 3 lutego br. Informacja została
zamieszczona w BIP Starostwa, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń
Starostwa. Kandydaci na stanowisko dyrektora Zespołu mogli składać oferty
do dnia 27 lutego 2012 r. Konsekwencją ogłoszenia konkursu było powołanie
komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu.
Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 13 marca br. w siedzibie Starostwa.
Konkurs został rozstrzygnięty. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 22 marca
2012 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Ustce,
⎯ uchwałą Nr XIV/127/2012 Rada Powiatu wyraziła zgodę na likwidację
z dniem 31 sierpnia 2012 roku

Technikum Uzupełniającego wchodzącego

w skład Zespołu Szkół Technicznych w Ustce, a tym samym, od dnia 1 września
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2012 r. nie będzie tego typu szkoły w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
⎯ uchwałą Nr XIV/128/2012 dokonano 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 wysokość stypendiów
sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu powiatu
słupskiego, osiągającej wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym poprzez zmianę zapisu w regulaminie
o następującej treści: „osiąganie pozytywnych wyników w nauce”.

W dniu

24 lutego br. komisja stypendialna pracowała w oparciu o nowy regulamin
przyznawania stypendiów sportowych w kategoriach „Wynik” i „Talent”,
a w dniu 8 marca br. w siedzibie Starostwa zostały wręczone stypendia,
⎯ uchwałą Nr XIV/129/2012 Rada Powiatu wyraziła wolę przystąpienia Powiatu
Słupskiego do Lokalnej Grupy Rybackiej pn. „Słowińska Grupa Rybacka”,
w celu wzrosty atrakcyjności obszaru powiatu słupskiego, jako miejsca
zamieszkania oraz wzmacniania funkcji turystycznej regionu poprzez zachowanie
żywotnego ekonomicznie sektora rybackiego. W dniu 7 marca 2012 r. została
podpisana deklaracja o przystąpieniu do Lokalnej Grupy Rybackiej.
W końcowej części sprawozdania, przedstawiam Państwu kalendarium spraw
ważnych dla funkcjonowania powiatu. W mijającym okresie były to spotkania:
⎯ w dniach 7-8 lutego w Smołdzinie odbył się Konwent Samorządowców Powiatu
Słupskiego. W czasie spotkania samorządowcy przekazali Wojewodzie
Pomorskiemu najważniejsze i najpilniejsze sprawy do załatwienia przez rząd.
We wszystkich wypowiedział pojawiał się temat finansowania oświaty która
rujnuje budżety gmin. Zwrócono uwagę na skutki finansowe wprowadzenia
niektórych ustaw np. o ochronie zwierząt czy pieczy zastępczej. Poruszano
również tematy dotyczące m.in. możliwości wykorzystania środków z WFOŚ
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oraz realizacji inwestycji w kontekście ochrony środowiska, a także interesujący
temat uwarunkowań środowiskowych. Ponadto Dyrektor PUP przedstawił zasady
rozdysponowywania

środków

Funduszu

Pracy

na

poszczególne

formy

aktywizacji zawodowej w 2012 roku. Poruszono również problem ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego czy sytuacji kryzysowej, wdrażania
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także o organizacji
systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci
i Młodzieży. Włodarze wszystkich gmin wyrazili zgodę na finansowe wsparcie
organizacji tej Olimpiady,
⎯ 11 lutego w Jezierzycach odbył się VII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń
Wiejskich. Grand Prix i najwyższą nagrodę 3tys,. zł w tym roku otrzymało Koło
Gospodyń Wiejskich z Jezierzyc i będzie reprezentować Powiat Słupski
na Wojewódzkim Turnieju KGW,
⎯ 16 lutego w Sali Starostwa odbyła się prezentacja publikacji książkowej
Warcisława Machury pt. „Dawne miejsca pamięci o żołnierzach na terenie
Powiatu Słupskiego”. Książka wydana została przez Starostwo Powiatowe
w ramach realizacji „Powiatowego programu opieki nad zabytkami „
⎯ 17 lutego w Zespole Szkół Technicznych w Ustce odbył się XIII Powiatowy
Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii Powiatu Słupskiego”,
⎯ 18 lutego odbył się finał 52 Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera
Regionu Słupskiego organizowanego przez „Głos Pomorza”. Nagrodę Starosty
Słupskiego w ramach plebiscytu, którego Powiat Słupski był w tym roku
partnerem, otrzymali: Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” za organizację
X Biegu Olimpijskiego w Kwakowie oraz Barbara Madejczyk, oszczepniczka
„Jantar” Ustka,
⎯ 24 lutego w Słupskim Ośrodku Kultury wyłoniono laureatów cyklicznego
konkursu dla twórców „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości”,
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⎯ 1 marca w Kościele Garnizonowym w Słupsku odbyły się Obchody Narodowego
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
⎯ 6 marca odbyło się uroczyste otwarcie Domu dla Dzieci przy ul. Kościuszki
w Ustce,
⎯ 8 marca w siedzibie Starostwa zostały wręczone stypendia dla młodzieży
uzdolnionej sportowo z terenu Powiatu Słupskiego, osiągającej wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w kategorii
„Wynik” i „Talent”,
⎯ w dniach 9-11 marca delegacja z Powiatu Słupskiego gościła na zaproszenie
Starosty Niemenczyn na Litwie. Delegacja uczestniczyła w XIII jarmarku
kaziukowym. Samorządowcy spotkali się z gospodarzami, radnymi samorządu
wileńskiego oraz konsulem. Rozmawiano o kierunkach i możliwościach
współpracy.

Gospodarzom

i

litewskim

gościom

przekazano

materiały

promocyjne o naszym powiecie, zachęcając do przyjazdu i poznania naszego
pięknego powiatu,
⎯ 14 marca w Kartuzach odbyło się spotkanie przedstawicieli dziesięciu powiatów
w sprawie realizacji od dnia 1 września 2012 r. programu „Zdolni z Pomorza”,
⎯ 15 marca w Sali konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego odbyły się
obchody z okazji Światowego Dnia Konsumenta pod hasłem „Konsumencie !
Poznaj swoje prawa”. Wspólna organizacja tego święta przez Powiatowego
Rzecznika Konsumentów i Inspekcję Handlową dała możliwość mieszkańcom
powiatu słupskiego i miasta Słupsk nie tylko do poznania, ale i uzyskania
pomocy prawnej w zakresie praw konsumentów. w spotkaniu edukacyjnym
skierowanym do uczniów klas gimnazjalnych wzięli udział przedstawiciele szkół
z Powiatu Słupskiego i ze Słupska,
⎯ 16 marca w Starostwie

odbyło się spotkanie z dyrektorami jednostek

oświatowych w sprawie organizacji roku szkolnego 2012/2013,
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⎯ 22 marca w Centrum Edukacji Ekologicznej Oczyszczalnia Ścieków w Słupsku
odbyło się podsumowanie Warsztatów Naukowych „Teraz Woda” pn. „Dlaczego
zrównoważony rozwój”
⎯ 24 marca w Bierkowie odbył się II Powiatowy Pokaz Stołu Wielkanocnego.

