SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Powiatu
w okresie od 25 kwietnia 2012 r. do 21 czerwca 2012 r.
oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu na ostatniej sesji

PANIE PRZEWODNICZĄCY,
WYSOKA RADO,
SZANOWNI ZEBRANI

W okresie od ostatniej sesji odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Powiatu.
Obradowano w pełnym statutowym składzie.
W okresie tym Zarząd wypracował dziewiętnaście projektów uchwał Rady
Powiatu. Były one szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji, proszę więc
Wysoką Radę o podjęcie uchwał w następujących sprawach:
⎯ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2011 rok,
⎯ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Edukacji Regionalnej
w Warcinie,
⎯ udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytów na realizację zadania publicznego
pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”,
⎯ udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego,
⎯ przekazania przez Powiat Słupski środków finansowych na nagrody dla
funkcjonariuszy Policji w 2012 roku,
⎯ wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży
Ryb Aukcja Rybna Ustka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
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⎯ przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Dębnica Kaszubska pomocy
finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałęzów,
⎯ przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na
przebudowę drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino,
⎯ przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk pomocy finansowej na
przebudowę drogi powiatowej nr 1005G Gać-Redęcin,
⎯ przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej i rzeczowej
przy realizacji drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Ustka,
⎯ przekazania Gminie Miasto Ustka zadania zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 12002G w ciągu ulicy Wczasowej w zakresie pełnienia funkcji
inwestora,
⎯ udzielenia Gminie Miasto Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na
realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy
Wczasowej,
⎯ przystąpienia do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”,
⎯ założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ustce wchodzącej w skład Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy
ul. Bursztynowej 12,
⎯ współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego „Pomorskie – dobry
kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach
w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”,
⎯ ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania

nauczycielom

dodatku

za

wysługę

lat,

motywacyjnego

i funkcyjnego, wysokość dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych
zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
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mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach Powiatu Słupskiego,
⎯ zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
⎯ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego,
⎯ zmian w budżecie Powiatu Słupskiego.
W ramach posiadanych kompetencji Zarząd Powiatu podjął dwadzieścia siedem
uchwał własnych, które dotyczyły następujących spraw:
⎯ czteroma uchwałami dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012
rok. Zmiany polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę
43.113 zł na realizację zadań z zakresu domów pomocy społecznej w formie
dotacji celowej z budżetu Państwa oraz przeniesień między paragrafami w dziale
na wnioski naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych,
⎯ kolejną uchwałą przekazano Radzie Powiatu Słupskiego

sprawozdania

finansowe za 2011 rok,
⎯ następną podano do publicznej wiadomości informacje o wykonaniu budżetu
Powiatu Słupskiego za 2011 rok.
⎯ kolejną dokonano zmiany załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie podania do
publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego
za 2011 rok
⎯ następną

uchwałą

przekazano

kierownikom

jednostek

organizacyjnych

uprawnienia do zaciągania zobowiązań do wysokości kwot ujętych w uchwale
budżetowej na 2012 rok z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
i których wynikające płatności przypadają na rok 2013,
⎯ kolejną uchwałą dokonano zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego
Urzędu Pracy w Słupsku. Potrzeba dokonania zmian wynikała z konieczności
redukcji zatrudnienia,
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⎯ następną uchwałą zatwierdzono do realizacji w 2013 roku profilaktycznych
programów zdrowotnych. Realizowane będą programy w zakresie profilaktyki
i edukacji przedporodowej adresowane do kobiet w ciąży, mieszkanek powiatu
słupskiego oraz w zakresie badań USG wczesnego wykrywania zmian
nowotworowych piersi u kobiet w wieku 30-39 lat, mieszkanek powiatu
słupskiego,
⎯ kolejną uchwałą w dniu 11 maja br. na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa zamieszczono ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na
wspieranie realizacji programów zdrowotnych w 2012 roku tj. profilaktykę
i edukację przedporodową, adresowaną do kobiet w ciąży powiatu słupskiego
w ramach Szkoły Rodzenia i programu badań USG wczesnego wykrywania
zmian nowotworowych u kobiet w wieku 30-39 lat. Termin składania ofert minął
28 maja br., a 5 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji rozpatrującej oferty.
Na te dwa zadania konkursowe wpłynęły dwie oferty, po jednej na każde zadanie.
Na pierwsze wpłynęła oferta Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Słupsku. Na to zadanie Komisja zaproponowała wsparcie finansowe w wysokości
4.000,00 złotych. Na drugie zadanie ofertę złożył Niepubliczny ZOZ Centrum
Zdrowia Salus w Słupsku, gdzie Komisja zgodziła się na jego dofinansowanie
w wysokości 21.000,00 zł pod warunkiem zwiększenia w proponowanej kwocie
liczby badań z 375 planowanych na 400,
⎯ następno uchwałą wyrażono wolę zbycia nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Słupskiego oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego
przeznaczonych do sprzedaży. Do sprzedaży przeznaczono nieruchomość
położoną w Ustce przy ul. Różanej 17. Procedura przetargowa została wszczęta
i jest w trakcie realizacji,
⎯ kolejną,

powołano Komisję ds. przyznania nagród Starosty Słupskiego

najlepszym uczniom w związku z organizowanymi największymi europejskimi
lub światowymi imprezami sportowymi. W dniu 8 czerwca Komisja rozpatrzyła
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i zaopiniowała złożone wnioski do nagród i wyłoniła trzech kandydatów
nagrody,
⎯ następną

wyrażono

wolę

współpracy

w

zakresie

realizacji

projektu

innowacyjnego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. wspieranie uczniów
o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.
W dniu 5 czerwca br. podpisany został

list intencyjny o współpracy

z Województwem Pomorskiem w zakresie realizacji ww. projektu. Projekt będzie
realizowany w roku szkolnym 2012/2013 i skierowany jest do młodzieży
wybitnie uzdolnionej z gimnazjów oraz szkół ponadiomnazjalnych z powiatu
słupskiego,
⎯ kolejną powołano komisje do rekrutacji uczniów do projektu innowacyjnego
„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”. Do dnia
22 czerwca szkoły zgłaszają swoich kandydatów do projektu. Następnie
przeprowadzone zostaną badania młodzieży w Poradni PsychologicznoPedagogicznej, a kolejnym krokiem będzie kwalifikowanie kandydatów do
udziału w projekcie oraz tworzeniu listy rezerwowej,
⎯ następną uchwałą ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz
organizacjom pozarządowym w 2012 roku. . Konkurs ogłoszono 24 maja na
realizację trzech zadań:

prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć,

organizowanie lokalnych i regionalnych imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich
aktywność w tych dziedzinach i na promowanie aktywności tych osób w różnych
dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Na dofinansowanie tych zadań
przeznaczono 30 tys. zł. Termin zgłaszania ofert upłynął 15 czerwca br.
i w najbliższych dniach zbierze się Komisja, która rozpatrzy złożone oferty,
⎯ kolejna

uchwała

dotyczyła

odwołania

dyrektora

Zespołu

szkół

Ogólnokształcących w Ustce. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. odwołuje się Panią
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Barbarą Kołakowską ze stanowiska dyrektora Zespołu szkół Ogólnokształcących
w Ustce, w związku ze złożoną rezygnacją

ze stanowiska dyrektora,

z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,
⎯ następna uchwała dotyczyła przeprowadzenia konsultacji społecznych „Strategii
Rozwoju Społecznego-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022”
z mieszkańcami Powiatu Słupskiego. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono
na stronie internetowej Powiatu Słupskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej,
tablicy ogłoszeń Starostwa oraz przesłano do gmin z terenu powiatu słupskiego
z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych urzędów. Ponadto
zaproszono samorządy do składania opinii na tematu ww. projektu, Konsultacje
społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 25.05.2012 r. do 08 czerwca
2012 roku,
⎯ kolejną uchwałą wyrażono wolę zbycia nieruchomości położonej w Słupsku przy
Al. H. Sienkiewicza 20 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 588
o powierzchni 0,0687 ha stanowiącej własność Powiatu Słupskiego oraz
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do
sprzedaży,
⎯ następna

uchwała

dotyczyła

powołania

Komisji

konkursowych

ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
powiatu słupskiego ogłoszonego 23 kwietnia 2012 r. oraz konkursu na zlecenie
realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
ogłoszonego 24 maja 2012 roku. Zadaniem powołanych Komisji będzie
zaopiniowanie ofert oraz przedstawienie Zarządowi Powiatu propozycji ofert
i podmiotów, którym miałyby być przyznane środki finansowe na wykonanie
zadań publicznych. Ostatecznego wyboru ofert i realizujących zadania
podmiotów, którym zostaną przyznane środki finansowe dokona Zarząd Powiatu
Słupskiego.

Z pięciu komisji powołanych do zaopiniowania ofert, do tej pory
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swoje

posiedzenia

odbyły

dwie,

natomiast

pozostałe

trzy

zbiorą

się

w najbliższych dniach,
⎯ kolejna uchwała dotyczyła udzielenia pełnomocnictwa Staroście Słupskiemu do
udziału w Zgromadzeniach Wspólników Lokalnego Centrum Pierwszej
Sprzedaży Ryb „Aukcja Rybna Ustka” spółka z o.o. w Ustce i wykonywaniu
prawa głosu w sprawach objętych porządkiem obrad do odwołania’,
⎯ dwiema uchwałami Zarząd Powiatu wydał pozytywne opinie dotyczące dróg
powiatowych położonych na terenie Powiatu Bytowskiego i na terenie Powiatu
Koszalińskiego,
⎯ następna

uchwała

dotyczyła

umorzenia

należności

cywilnoprawnych

przypadających Powiatowi Słupskiemu. Umorzenie miało związek z brakiem
możliwości ściągnięcia należności pieniężnych od mieszkańca powiatu z tytułu
nienależnie pobranych świadczeń za kontynuowanie nauki
⎯ kolejną uchwałą udzielono upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami do występowania w charakterze strony – Powiat Słupski
przed Sądem Rejonowym w Słupsku w sprawie o ustanowienie drogi koniecznej
⎯ następna uchwała dotyczyła złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa
pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów Zakładu Usług Wodnych spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością,
⎯ kolejna uchwałą udzielono pełnomocnictwa Wicestaroście Słupskiemu do udziału
w Zgromadzeniach Wspólników Zakładu Usług Wodnych spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Słupsku i wykonywaniu głosu w sprawach objętych
porządkiem obrad w czasie nieobecności Starosty Słupskiego.
Pragnę poinformować Wysoką Radę o innych sprawach, którymi zajmował się
Zarząd, i tak, zapoznał się:
⎯ ze sprawozdaniem z wykorzystania środków finansowych na doskonalenie
zawodowe nauczycieli w 2011 roku,
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⎯ z informacją o działalności Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom”
w Ustce i Słupsku za rok 2011,
⎯ z kierunkami rozwoju powiatu na 2012 rok w zakresie planowanych
i realizowanych inwestycji w okresie programowania 2008-2013,
⎯ zapoznał się z arkuszami organizacji roku szkolnego 2012/2013 r.,
⎯ wydał decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu w odniesieniu do
nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym
miasta Ustka,
⎯ wydał dwa postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla:
9 „ZUBRZYCKIEGO BIS” Miasta Ustka,
9 fragmentu Gminy Główczyce dla terenów obejmujących obszar w rejonie
planowanej Farmy Wiatrowej Drzeżewo II.
W okresie sprawozdawczym Zarząd

Dróg Powiatowych realizował

następujące prace:
1) zrealizowano przetarg na przebudowę dróg powiatowych na terenie gm. Kępice
1161G na odcinku Ciecholub-Pustowo (długość 2,4 km) i gm. Główczyce:
1143G, 1128G i 1126G w miejscowości Główczyce na długości około 3,0 km.
Roboty

drogowe

polegały

na

wykonaniu

dwuwarstwowych

nakładek

bitumicznych. Prace już wykonano, trwają jedynie formalności związane
z odbiorem technicznym i rozliczeniem finansowym,
2) przeprowadzono również remont chodników w miejscowości Gałęzinowo,
Charnowo, Główczyce. Wykonano również od podstaw zatokę autobusową w
miejscowości Rowy oraz remont poręczy na przepuście w miejscowości
Wytowno,
3) prowadzone są bieżące prace związane z utrzymaniem dróg, przede wszystkim
uzupełnianie ubytków w jezdniach bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową
na zimno, na gorąco oraz remonterem w technologii emulsja + grys, uzupełnienie
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oznakowania pionowego, wycinką krzaków i profilowaniem rowów. Prowadzona
jest planowa wycinka drzew i krzewów oraz utrzymanie zieleni przydrożnej –
obkaszanie poboczy,
4) rozstrzygnięto przetarg na „Dostawę znaków pionowych dla Zarządu Dróg
Powiatowych w Słupsku, prowadzone są prace związane z odnawianiem
oznakowania poziomego i wymianą pionowego.
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:
⎯ uchwałą Nr XVI/147/2012 Rada Powiatu wyraziła zgodę na przyjęcie
„Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2014”. Z dniem 1 kwietnia 2012 r.
rozpoczęto realizację Programu. Przeprowadzono rekrutację uczestników.
Obecnie realizowane są pierwsze zadania zaplanowane na tegoroczną edycję
Programu,
⎯ uchwałą Nr XVI/148/2012 zatwierdzono do realizacji projekt systemowy
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.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przekazało do Departamentu
Europejskiego Funduszu społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego

wszystkie

dokumenty

niezbędne

do

podpisania

umowy

o dofinansowanie projektu. Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2012 r.,
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a obecnie zakończono proces rekrutacji. w czerwcu rozpoczęły się działania
projektowe,
⎯ uchwała Nr XVI/149/2012 w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy
Kępice pomocy finansowej i rzeczowej na realizację

robót drogowych na

drogach powiatowych nr 1161G, 1149G, 1166G, 1165G, 1163G, 1162G, 1160G,
1146G, 1147G, 1157G, 1167G - została podpisana umowa w dniu 17 maja br.,
przy czym roboty drogowe są w trakcie realizacji,
⎯ uchwała nr XVI/150/2012 w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy
Kępice pomocy rzeczowej przy przebudowie chodnika w miejscowości
Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G Biesowice-Ciecholub – w dniu
17 maja 2012 r. podpisana została umowa, a roboty drogowe rozpoczną się
w terminie późniejszym,
⎯ uchwała Nr XVI/151/2012 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania
publicznego z zakresu dróg publicznych, w dniu 11 czerwca br. podpisano
porozumienie

z Miastem Ustka. W związku z powyższym, zarząd ulicą

Kopernika w Ustce na okres roku przeszedł w ręce Miasta Ustka.
⎯ uchwałą Nr XVI/152/2012 określono szczegółowe zasady i tryb przyznawania
nagród Starosty Słupskiego najlepszym uczniom – sportowcom, w związku
z organizowanymi największymi europejskimi lub światowymi imprezami
sportowymi - wyłoniono laureatów konkursu zorganizowanego w związku ze
zbliżającymi się Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie. Zostali nimi:
Patryk Błaszczyk z Objazdy, uczeń III klasy Gimnazjum w Ustce, który pojedzie
na XXX Letnie Igrzyska Olimpijskie; Adrianna Marciniak – uczennica I klasy
Zespołu szkół Ogólnokształcących w Ustce – otrzyma nagrodę pieniężną
w wysokości 500,00 zł Marcin Mencfel – uczeń III klasy Usteckiego
Towarzystwa Oświatowego w Ustce – otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości
300,00 zł,
⎯ uchwałą Nr XVI/153/2012 dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Słupskiego. Zmian dokonano w załączniku nr 1, w którym dostosowano
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przewidywane wykonanie poszczególnych pozycji roku 2011

do faktycznie

wykonanego budżetu zgodnie ze sprawozdawczością budżetową, ze zmianą
wyniku budżetu dostosowano dochody i wydatki 2012 roku do wysokości kwot
ujętych w uchwale budżetowej, dokonano ponownego przeliczenia spłaty rat
kredytów od 2012 do 2027 roku według obowiązującego kursu na 30.12.2011
roku oraz dokonano zmian kwoty długu w poszczególnych latach do faktycznego
jej wykonania,
⎯ uchwałą Nr XVI/154?2012 dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na
2012 rok. Zmiany polegały na zmniejszeniu dochodów o kwotę 679.056 zł
i zwiększeniu wydatków o kwotę 483.126 zł oraz wprowadzeniu po stronie
przychodów wolnych środków w kwocie 1.542.836 zł, a rozchodów –
zmniejszenie do kwoty 1.971.168 zł

W końcowej części sprawozdania, przedstawiam Państwu kalendarium spraw
ważnych dla funkcjonowania powiatu. W mijającym okresie były to spotkania:
⎯ w dniach 28-29 kwietnia

rozpoczęto

cykl letnich atrakcji, wielka imprezę

plenerową „Majówka w Dolinie Charlotty”. Powiat nasz wsparł imprezę
przekazując

materiały

promocyjne

dla

laureatów

licznych

konkursów

organizowanych podczas imprezy,
⎯ 4 maja odbyły się uroczystości upamiętniające 221 rocznicę uchwalenia

Konstytucji 3 Maja. Uroczystości w Słupsku rozpoczęły się mszą w Kościele
Mariackim, po której uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Jana Kilińskiego,
⎯ 9 maja na terenie na terenie 7. Brygady Obrony Wybrzeża odbyły się

uroczystości upamiętniające 67 rocznicę zakończenia II wojny światowej. Pod
uroczystościami w 7 Brygadzie,
Polskiego na Placu Zwycięstwa,

złożono kwiaty pod pomnikiem Żołnierza
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⎯ w dniach 7 – 10 maja w Słupsku odbył się III Międzynarodowy

Teatrów

Lalek

krajów

Unii

Europejskiej

im.

Roberta

Festiwal
Schumana

„EUROFEST 2012”,
⎯ 10 maja na Placu Zwycięstw3a w Słupsku odbyły się Obchody Dnia Strażaka

oraz 20 rocznicy powołania Państwowej Straży Pożarnej. w obchodach udział
wzięli komendanci, dowódcy i funkcjonariusze z jednostek Państwowej
i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu i miasta Słupska,
⎯ 10 maja odbyła się uroczystość Jubileuszu 65-lecia Państwowego Teatru Lalki

„Tęcza” w Słupsku. Jubilatowi przekazano życzenia, kwiaty i okolicznościowy
upominek, 12 maja odbyła się uroczystość 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
Lulemino, połączonych z gminnymi obchodami Dnia Strażaka,
⎯ 15 maja w siedzibie Starostwa odbyło się spotkanie z Tadeuszem Olszańskim,

Andreasem Asztalosem i Danielem Odiją, w ramach zorganizowanych w Słupsku
i Powiecie Słupskim „Dni Kultury Węgierskiej”,. w spotkaniu wzięła udział duża
grupa poetów wiejskich,
⎯ 16 maja rozpoczęły się Dni Kultury Studenckiej „Juwenalia 2012”. Pierwszego

dnia tradycyjnie odbyła się parada studentów ulicami miasta Słupska, spod
budynku akademii Pomorskiej do Starostwa , gdzie wręczono im kłódkę
z kluczem do bram Powiatu Słupskiego,
⎯ w dniach 18-20 maja Powiat Słupski uczestniczył w II Międzynarodowych

Spotkaniach Sportowych Regionów Partnerskich w Bełchatowie. W tegorocznej
edycji uczestniczyło sześć powiatów. Podczas zmagań sportowych, obok stadionu
funkcjonowało namiotowe miasteczko, gdzie walory poszczególnych regionów
prezentowały powiaty. Kolorowe stoisko naszego powiatu, jak zawsze cieszyło
się ogromnym zainteresowaniem,
⎯ 19 maja w Kwakowie odbył się XI Bieg Olimpijski im. Piotra Nurowskiego.

Uroczyste otwarcie odbyło się na boisku Orlika, zgodnie z ceremoniałem
olimpijskim. Wśród wszystkich uczestników biegu rozlosowano nagrody,
ufundowane przez Powiatu Słupski,
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⎯ w dniach 21 – 25 maja odbyła się XIX Słupska Wiosna Literacka. Laureaci

odbyli m.in. spotkania w szkołach i placówkach kulturalnych w gminach
powiatu,
⎯ 25 maja podczas Powiatowych Obchodów Dnia Działacza Kultury w Gminnym

Centrum Kultury w Potęgowie rozdano „Białe Bociany 2012” – najwyższe
wyróżnienia w kulturze przyznawane w Powiecie Słupskim,
⎯ 26 maja miało miejsce uroczyste otwarcie nowego Muzeum Kultury Ludowej

Pomorza w Swołowie
⎯ 29 maja w Specjalnym Ośrodku szkolno-wychowawczym w Damnicy odbyła się

uroczystość wręczenia statuetek „Daje Radość”

w ramach zorganizowanego

Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych,
⎯ w dniach 29-31 maja odbył się III Ogólnopolski Kongres Regionów w Świdnicy,

podczas któregop. Wicestarosta Słupski odebrał dla Powiatu Słupskiego dyplomy
i statuetki za zajęcie I miejsca w Rankingu Energii Odnawialnej oraz
za II miejsce w Rankingu Gmin i Powiatów organizowanych przez Związek
Powiatów Polskich,
⎯ 2 czerwca w Teatrze Impresaryjnym w Słupsku odbyła się uroczystość obchodów

60-lecia Zespołu szkół Agrotechnicznych w Słupsku
⎯ 4 czerwca w Domu Pomocy społecznej w Machowinku zorganizowano „Dzień

Dziecka” dla podopiecznych domów pomocy społecznej. Festyn rozrywkowo
sportowy pn. Euro Koko – Zapraszamy” związany był z rozpoczynającymi się
Mistrzostwami Europy w piłce nożnej,
⎯ 10 czerwca w Gospodarstwie Agroturystycznym Państwa Gastółów odbył się

drugi festyn integracyjny dla rodzin zastępczych, pochodzących z terenu Powiatu
Słupskiego zorganizowanego przez PCPR w Słupsku. C wspólne spotkanie
rodzin stało się okazją do nawiązania nowych, wartościowych kontaktów a także
wymiany doświadczeń między rodzicami zastępczymi,
⎯ 13 czerwca w siedzibie Starostwa podsumowano Powiatową Olimpiadę Dzieci

i Młodzieży Szkół Podstawowych h i gimnazjalnych z terenie powiatu
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⎯ 13 czerwca w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie odbył się festyn pn.

„Swojska Biesiada”,
⎯ 15 czerwca w Domu Kultury w Ustce odbyła się Gala Festiwalowa

IX Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(O)A 2012. Organizatorem
imprezy był Szkolny Klub Filmowy „Amator” przy Zespole szkół Technicznych
w Ustce,
⎯ w dniach 14-17 czerwca delegacja Powiatu Słupskiego gościła w partnerskim

Powiecie Cieszyńskim. Podczas oficjalnych spotkań przedstawicieli obu
powiatów rozmawiali o kierunkach dalszej współpracy miedzy regionami
partnerskimi. Powiat Słupski w czasie pobytu aktywnie uczestniczył w imprezie
kulturalnej pn. „Święto Trzech Braci” oraz w imprezie sportowo rekreacyjnej
z udziału dzieci i młodzieży „Powiat bez granic”. Na cieszyńskim rynku przez
dwa dni promowano walory regionu słupskiego. Interesujące materiały
informacyjne i atrakcyjne gadżety promocyjne spotkały się z dużym
zainteresowaniem

mieszkańców

Cieszyna,

i przygranicznych czeskich miejscowości.

turystów

z

całej

Polski

