SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Powiatu
w okresie od 27 marca 2012 r. 24 kwietnia 2012 r.
oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu na ostatniej sesji

PANIE PRZEWODNICZĄCY,
WYSOKA RADO,
SZANOWNI ZEBRANI

W okresie sprawozdawczym odbyło się sześć posiedzeń Zarządu powiatu.
Obradowano w składach zapewniających quorum niezbędne do podejmowania
uchwał i rozstrzygnięć.
W okresie tym Zarząd opracował i przedłożył komisjom osiem projektów
uchwał Rady Powiatu. Wymienione projekty były szczegółowe analizowane na
posiedzeniach Komisji,

proszę więc Wysoką Radę o podjęcie uchwał

w następujących sprawach:
 przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2014”,
 zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. „Wyższe kwalifikacje
zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” realizowanego przez Powiat
Słupski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kępice pomocy finansowej i rzeczowej
na realizacją robót drogowych na drogach powiatowych nr 1161G, 1149G,
1166G, 1165G, 1163G, 1162G, 1160G, 1146G, 1147G, 1157G, 1167G,
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 przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kępice pomocy rzeczowej przy
przebudowie chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej
nr 1164G Biesowice-Ciecholub,
 powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych,
 określenia szczegółowych zasad i trybu przyznania nagród Starosty Słupskiego
najlepszym uczniom - sportowcom, w związku z organizowanymi największymi
europejskimi lub światowymi imprezami sportowymi,
 zmiany wieloletniej prognozy f8inansowej Powiatu Słupsku,
 zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok.
W ramach posiadanych kompetencji Zarząd Powiatu podjął osiem uchwał
własnych, które dotyczyły następujących spraw:
 rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 20011 rok
oraz rocznej informacji o stanie mienia Powiatu Słupskiego. Zgodnie z zapisem
art. 267 ustawy o finansach publicznych informacje powyższe przekazane zostały
do dnia 31 marca br. Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdańsku, które podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego. Sprawozdanie to będzie przedmiotem obrad sesji czerwcowej,
 zmiany

uchwały

Nr

123/2011

Zarządu

Powiatu

Słupskiego

z

dnia

27 października 2011 r. w sprawie 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. Zmiana ta pela gała jedynie na zmianie w tytule projektu,
gdzie słowo „Świat” zmieniło się na „Życie”,
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 podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu
Słupskiego za I kwartał 2012 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych. Uchwałę opublikowano na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
 czteroma uchwałami dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012
rok, które związane były ze zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 34.947
zł na realizacje projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz zmniejszeniem dotacji na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej. Ponadto dokonano przeniesień
wydatków między paragrafami w dziale oraz przeniesień planowanych wydatków
dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań ujętych
w Programie współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi
na 2012 rok.

Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe

i podmioty o działalności pożytku publicznego. Termin składania ofert mija
18 maja 2012 r. Informacja o konkursie została umieszczona na stronie
internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Pragnę poinformować Wysoką Radę o innych sprawach, którymi zajmował się
Zarząd, i tak, zapoznał się:
 ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Słupskiego
z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok”,
 z oceną zasobów pomocy społecznej w roku 2011 dla Powiatu Słupskiego,
 kierunkami promocji Powiatu Słupskiego na 2012 rok,
 wydał dwie decyzje w sprawie ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
dla:
 Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w odniesieniu do nieruchomości
zabudowanej, położonej w obrębie Ustka przy ul. Kosynierów 9,
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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w odniesieniu do
nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, położonym w obrębie
miasta Słupska przy ul. Sienkiewicza 20,
 wydał postanowienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie miejscowości Budowo, gmina Dębnica Kaszubska.
Nadmienię również, że w dniach 19-20 kwietnia odbył się w Ustce Konwent
Samorządowców Powiatu Słupskiego. Pierwszą część spotkania zdominowały tematy
geodezyjne Przedstawiono prezentację dotyczącą budowy numerycznych baz
punktów adresowych oraz ich integracji z zasobami powiatu; rozbudowy systemu
informatycznego EWID 2007 w celu utworzenia powiatowego węzła informacji
przestrzennej. Dyskutowano o współdziałaniu Inspekcji Transportu Drogowego z
jednostkami samorządowymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku na drogach
publicznych. W czasie prezentacji wskazano na konieczność zacienienia współpracy
z zarządcami dróg w celu pozyskiwania dla służb kontrolnych, nowych miejsc do
kontroli i ważenia pojazdów. Rozmawiano również o inwestycjach drogowych
Lasów Państwowych z samorządami powiatu słupskiego , o możliwościach
dofinansowania przez Lasy inwestycji

w celu podniesienia standardów dróg

powiatowych przechodzących przez kompleksy leśne. Debatowano

na temat

środowiskowych i społecznych uwarunkowaniach związanych z poszukiwaniem złóż
gazu łukowego. Kolejnym tematem Konwentu była organizacja kąpielisk na terenie
Powiatu Słupskiego, a także prezentacja zadań i obszarów działania Słupskiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rozprawiano również na temat
wspólnych inwestycji drogowych Powiatu Słupskiego z gminami w 2012 roku.
W czasie Konwentu, w sprawach poruszanych przez wielu samorządowców pojawiał
się również temat coraz niższych subwencji przeznaczonych na oświatę i związany
z

tym

problem

finansowania,

który

rujnuje

budżety

gmin.

W tej kwestii p. Senator Kazimierz Kleina zaproponował specjalne posiedzenie
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konwentu samorządowców, które będzie poświęcone na omówienie powyższych
problemów finansowo-oświatowych.
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 na drogach powiatowych przekazano
Państwu Radnym w odrębnym dokumencie.

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 XV/130/2012 dokonano zmiany uchwały Nr XLIII/252/2012
Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie przyjęcia
Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu. Dokonano aktualizacji Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Powiatu Słupskiego na lata 2006-2013, polegającej na
skorygowaniu planu o zadania, które nie będą realizowane, głównie ze
względów finansowych oraz rozszerzeniu planu o zadania, które zostały ujęte
w budżecie powiatu na 2012 r. i w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2012-2027. Ponadto uaktualniono dane dotyczące zrealizowanych zadań.
Uchwała umieszczona została na stronie internetowej Starostwa,
 uchwałą Nr XV/131/2012 Rada Powiatu wyraziła zgodę na przystąpienie
Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pn. „Renowacja oraz konserwacja
plafonu znajdującego się w Sali lustrzanej pałacu w Damnicy”. Wykonując
postanowienia uchwały, złożono w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

wniosek

o udzielenie dotacji

na dofinansowanie prac

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet i Ochrona Zabytków. Wniosek został zarejestrowany w Ministerstwie
i oczekuje na rozpatrzenie, Uchwała została zamieszczona na stronie
internetowej,
 uchwałą Nr XV/132/2012 wyrażono zgodę na przystąpienie Powiatu
Słupskiego

do

realizacji

projektu

pn.

„Przygotowanie

dokumentacji

projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu
słupskiego”. W dniu 30 marca br.
wniosek

o

dofinansowanie

złożono w Urzędzie Marszałkowskim

powyższego

projektu.

Uchwała

została

zamieszczona na stronie internetowej Starostwa,
 uchwałą Nr XV/133/2012 Rada Powiatu wyraziła zgodę na udzielenie przez
Zarząd Powiatu bonifikaty w wysokości do 99 % od opłat rocznych za
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nieruchomości oddane w trwały zarząd dla: Powiatowego Urzędu Pracy
w Słupsku i dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 uchwała Nr XV/134/2012 w sprawie przyjęcie od Wojewody Pomorskiego
zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, w dniu 2 kwietnia 2012 r.
podpisaną umowę przez Powiat Słupski przekazano do Wojewody Pomorskiego
do podpisania,
 uchwałą Nr XV/135/2012 uchwalono Powiatowy Program Rozwoju Pieczy
Zastępczej na lata 2012-2014. W Programie wskazano na konieczność podjęcia
działań rozwijających i wspierających rodzinną pieczę zastępczą oraz
usamodzielniających się wychowanków, a także podnoszących poziom
świadczonych usług przez instytucjonalną pieczę zastępczą funkcjonującą na
terenie powiatu. Program ten pozwoli na pozyskiwanie środków zewnętrznych
na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej. Obecnie Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację Programu i jest na etapie wdrażania
działań związanych z realizacją celów określonych w Programie,
 uchwałą Nr XV/136/2012 Rada Powiatu zatwierdziła do realizacji projekt
pn. „Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawsze życie” realizowanego przez Powiat
Słupski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie
z

Gminą

Główczyce/Ośrodkiem

Pomocy

Społecznej

w

Główczycach,

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR
przekazało do Departamenty Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wszystkie dokumenty niezbędne
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Projekt jest realizowany
od 1 kwietnia 2012 r. Obecnie prowadzony jest proces rekrutacji,
 uchwałą Nr XV/137/2012 Rada Powiatu zatwierdziła do realizacji projekt
pn. „Rozwijamy żagle – wzmocnienie rodzin zastępczych” realizowanego przez
Powiat Słupski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie
z Gminą Główczyce/Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dofinansowanego ze
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środków

Europejskiego

Funduszu

Społecznego.

PCPR

przekazało

do

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania
umowy o dofinansowanie projektu. Projekt realizowany jest od 1 marca 2012 r.
Obecnie zakończył się proces rekrutacji, wyłoniono wymagane grupy
uczestników zakwalifikowanych do udziału w działaniach projektowych,
 uchwałą Nr XV/138/2012 Rada Powiatu wyraziła zgodę na zawieranie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmującymi uczniów
na praktyki zawodowe i organizującymi teoretyczną naukę zawodu w systemie
kursowym. Uchwała realizowana będzie po złożeniu wniosków przez dyrektorów
szkół zawodowych. Wnioski będą składane w najbliższym czasie,
 uchwałą Nr XV/139/2012 określono szczegółowe warunki umorzenia w całości
lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub
instytucjonalnej pieczy zastępczej. PCPR obecnie prowadzi postępowania
administracyjne w sprawach ustalenia lub odstąpienia od ustalenia odpłatności za
pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Decyzje w w/w sprawach podejmowane będą
w zależności od sytuacji dochodowej osób zobowiązanych do wnoszenia
odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub placówkach
opiekuńczo-wychowawczych,
 uchwała Nr XV/140/2012 w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do
wspólnej realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla
inwestycji pn. „Słupska Kolej Morska”, została przesłana do Urzędu Miejskiego
w Słupsku w celu informacji. W dniu 27 marca podpisana została umowa –
partnerska pomiędzy Powiatem Słupskim a: PKP Polskie Linie Kolejowe SA,
Gminą Miasto Ustka, Gminą Ustka, Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego
SA w Słupsku, Mayland Real Estate Sp. z o.o. w Warszawie, Tourtrend Sp. z o.o.
w Słupsku,
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 uchwałą Nr XV/141/2012 określono zadania, na które przeznaczono środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację
społeczną i zawodową. PCPR realizuje wnioski o dofinansowanie zadań
z zakresu rehabilitacji społeczne składane przez osoby niepełnosprawne
w I kwartale br.,
 uchwałami Nr XV/142/2012, Nr XV/143/2012 i Nr XV/144/3012 dokonano
zmian porządkowych w statutach domów pomocy społecznej,

związanych

ze zmianami przepisów,
 uchwałą Nr XV/145/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Słupskiego dokonano aktualizacji do kwot wynikających z uchwały
budżetowej po zmianach. Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia związane
ze środkami unijnymi, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz na
kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego – termomodernizacja
budynków Zespołu szkół agrotechnicznych w Słupsku”,
 uchwałą Nr XV/146/2012 dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na
2012 r. Zmiany polegały na: zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków
o kwotę 5.183 zł; przeniesieniach z rezerwy inwestycyjnej kwoty 20.547 zł na
realizację zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynków
Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku; aktualizacji inwestycji rocznych,
inwestycji wieloletnich przedsięwzięć unijnych do kwot ujętych po stronie
wydatków.
W końcowej części sprawozdania, przedstawiam Państwu kalendarium.
W mijającym okresie były to spotkania:
 30 marca w Szkole Policji w Słupsku odbyła się VIII konferencja dla nauczycieli,
pielęgniarek, samorządowców i młodzieży z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży”
pt. „Podaruj życie Transplantologia”,31 marca w Zespole Szkół samorządowych
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w Kobylnicy odbyły się II Kobylnickie Targi Edukacyjne, w których wzięli
udział: Zespół Szkół Agrotechnicznych i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Słupsku,
 1 kwietnia w Niedzielę Palmową odbyło się po raz kolejny obrzędowe
odtworzenie Drogi Krzyżowej na Górę Rowokół w Smołdzinie. Cała inscenizację
przedstawili podopieczni z domów pomocy społecznej z powiatu słupskiego,
 2 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbył się
V Powiatowy Przegląd Kabaretów Wszelakich „Obciach” przy współpracy
Starostwa Powiatowego w Słupsku i Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.
Wystąpiło 16 kabaretów w trzech kategoriach,
 4 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kończewie odbyło się wręczenie nagród
laureatom xiii Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc na Pomorzu”,
 5 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyło się uroczyste
podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy w realizacji projektu pn.
„Zdolni z Pomorza”, adresowanego do uczniów uzdolnionych w zakresie
matematyki, fizyki i informatyki,
 12 kwietnia w Szkole Podstawowej w Bierkowie odbył się III Powiatowy
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna”. Blisko 150
uczestników, 46 wykonawców – solistów i zespołów rywalizowało miedzy sobą
w trzech kategoriach wiekowych,
 13 kwietnia odbył się jubileusz 25-lecia Klubu Olimpijczyka „Jantar”. Podczas
oficjalnej części uroczystości p. Andrzej Wojtaszek – członek Zarządu Powiatu
złożył najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania członkom Klubu za
działalność popularyzującą idee olimpijskie i rozwój kultury fizycznej wśród
dzieci i młodzieży,
 w dniach 14-15 kwietnia na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Strzelinie
odbyły się popularne już targi ogrodnicze „Wiosna 2012”, w ramach których
rozegrano Otwarty Turniej Szachów Szybkich o puchar Starosty Słupskiego,
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 16-17 kwietnia w Słupsku w Akademii Pomorskiej i Muzeum Pomorza
Środkowego odbyła się IV Ogólnopolsko Konferencja Naukowa Rzeczpospolita
Domów pod hasłem „Domus urbanus”. Naukowcy z kilkunastu uczelni w Polsce
wygłosili prawie 40 referatów, które zostaną opublikowane w specjalnym
wydawnictwie książkowym,
 17 kwietnia w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ustce odbył się
III Turniej Piłki Siatkowej o puchar Starosty Słupskiego. Turniej zorganizował
Młodzieżowy Ośrodek socjoterapii, a wzięły w nim udział drużyny usteckich
szkół,
 20 kwietnia wiejscy poeci z Grupy „Wtorkowe Spotkania Literackie” spotkali się
z młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjów gminy Dębnica Kaszubska
w ramach Przystani Poetyckiej w Niepoględziu,
 20 kwietnia w Słupsku odbyły się jubileuszowe obchody 40-lecia Oddziału
Słupskiego

Polskiego

Towarzystwa

Numizmatycznego.

Powiat

Słupski

współpracuje z Towarzystwem, przygotowuje wspólnie i wydaje dodatek
specjalny do „Powiatu Słupskiego” pn. „Słupski Kolekcjoner”,
 w dniach 20-22 kwietnia Powiat Słupski był jednym z wystawców podczas
Targów Turystycznych Lato 2012 w Warszawie Tegoroczna edycja zgromadziła
rekordową liczbę wystawców – 420 z 17 krajów. Wspólne stoiska z agencją
Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska” pozwoliło na kompletną prezentację
całego regionu słupskiego – mi9asta i powiatu. Oferta siedmiu wystawców na
wspólnym, rozpoznawalnym już stoisku Pomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej zaowocowała zajęciem II miejsca w konkursie na „Najlepszą ofertę
ekspozycyjną polskiego regionu”,

