S PRAW O Z DAN I E
z działalności Zarządu Powiatu
w okresie od 21 czerwca 2012 r. do 28 sierpnia 2012 r.
oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji
PANIE PRZEWODNICZĄCY,
WYSOKA RADO,
SZANOWNI ZEBRANI
W okresie od ostatniej sesji odbyło się dziewięć posiedzeń Zarządu Powiatu
Słupskiego. Obradowano w statutowym składzie.
W okresie tym Zarząd wypracował piętnaście projektów uchwał Rady Powiatu.
Były one szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji, więc proszę Wysoką
Radę o podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 zmiany Uchwały nr IX/82/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia
2011 roku w sprawie umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Główczyce
dotyczącej realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych
w miejscowości Główczyce nr 1143G, 1128G, 1126G,
 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Słupski,
 współfinansowania przez Nadleśnictwo Leśny Dwór przebudowy drogi
powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska – Podwilczyn – etap I,
 zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Słupskim a gminami Powiatu
Słupskiego,
 realizacji i finansowania zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej
nr 1124G Smołdziński Las – Czołpino i drogi gminnej,
 przyjęcia pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G
Dębnica Kaszubska – Podwilczyn,
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 przyjęcia pomocy finansowej na budowę chodnika od miejscowości Przewłoka
do miejscowości Zapadłe przy drodze powiatowej nr 1114G i na przebudowę
powiatowej drogi nr 1114G – zmienionej przedłożoną Wysokiej Radzie
autopoprawką, w związku z czym tytuł przedmiotowego projektu uchwały brzmi:
„w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na budowę chodnika od miejscowości
Przewłoka do miejscowości Zapadłe przy drodze powiatowej nr 1114G”,
 współfinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1166G Bronowo –
Jabłoniec,
 przyjęcia pomocy rzeczowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1166G
Bronowo – Jabłoniec,
 przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta
Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2012,
 zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok wraz z przedłożoną
autopoprawką,
 zmiany

wieloletniej

prognozy

finansowej

Powiatu

Słupskiego

również

z autopoprawką,
 nadania Statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
Zarząd opracował również projekty uchwał Rady Powiatu Słupskiego w sprawach:
współfinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1114G Przewłoka – Zapadłe
– etap I
przyjęcia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego
na lata 2012-2022”,
które zostały wycofane z porządku dzisiejszej sesji.

W ramach posiadanych kompetencji Zarząd Powiatu podjął dwadzieścia cztery
uchwały własne, które dotyczyły następujących spraw:
 upoważnienia do podpisania umowy kredytu złotowego w rachunku bieżącym
w Banku Spółdzielczym w Ustce w wysokości 1.000.000 zł na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu;
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 czterema uchwałami dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego
na 2012 rok. Zmiany polegały na zmniejszeniu dochodów i wydatków bieżących
o kwotę 4.500 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznie
poniesionych kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie
Powiatu Słupskiego oraz przeniesieniu między paragrafami w dziale na wnioski
naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych;
 kolejną uchwałą wyrażono wolę zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej
w Ustce przy ul. Kościuszki. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
został wywieszony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy
o gospodarce nieruchomościami. Przetarg zostanie ogłoszony po 20 sierpnia br.
Uchwała jest w trakcie realizacji;
 dwie uchwały dotyczyły przeprowadzenia: konsultacji „Lokalnego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata
2012-2015” z organizacjami pozarządowymi oraz konsultacji społecznych tego
programu z mieszkańcami Powiatu Słupskiego. Obie uchwały zostały
zrealizowane. Konsultacje przeprowadzono w dniach od 6 do 23 lipca br. Treść
pełnego ogłoszenia o konsultacjach, projekt programu oraz formularze ankiety,
za pomocą których można było zgłaszać uwagi i propozycje do programu,
dostępne były na stronie internetowej Powiatu Słupskiego oraz w Wydziale
Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego, a także na stronach internetowych
urzędów miast i gmin powiatu. Nie zgłoszono żadnych uwag i propozycji
do konsultowanego dokumentu;
 następną uchwałą wprowadzono zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Domu
Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Uchwała została zrealizowana. Zmiana
dotyczyła między innymi zmiany liczby miejsc z 107 na 112, gdyż aktualna
liczba mieszkańców Domu wynosi 112 osób;
 kolejną przesunięto środki PFRON. PCPR w Słupsku posiadane środki PFRON
na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych wydatkuje na podstawie
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zmian dokonanych ww. uchwałą. Zadania są realizowane na bieżąco zgodnie
z potrzebami osób niepełnosprawnych;
 poprzez następną uchwałę udzielono Panu Łukaszowi Stanisławskiemu
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Ustce związanego z realizacją projektu pn. „MOS-T
w

przyszłość.

Wypracowanie

nowych

form

aktywizacji

zawodowej

dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii”;
 kolejną ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomości Powiatu Słupskiego.
W wyniku podjętej uchwały zostanie zawarty akt notarialny ustanawiający prawo
służebności

przesyłu

na

części

działki

22/3

położonej

w

Słupsku

przy ul. Szczecińskiej. Uchwała jest w trakcie realizacji;
 następną dokonano zgłoszenia członków do Rady Nadzorczej. Do objęcia
stanowiska członka Rady Nadzorczej PKS SA Zarząd Powiatu zgłosił Panią
Elżbietę Nowicką;
 kolejnymi uchwałami zatwierdzono przystąpienie do realizacji projektu
konkursowego „Aktywna jesień życia” oraz udzielono pełnomocnictwo
Dyrektorowi PUP w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeń woli
w imieniu Powiatu Słupskiego w związku z przystąpieniem do realizacji tego
projektu.

Uchwały

dołączono

do

dokumentacji

złożonej

w

Urzędzie

Marszałkowskim w Gdańsku. Teraz oczekują stamtąd projektu umowy
na realizację tego zadania. Po jej podpisaniu projekt będzie realizowany
od listopada br. przez dwa najbliższe lata. Obejmie 24 bezrobotnych w wieku
powyżej 50 lat zarejestrowanych w PUP w Słupsku;
 następną uchwałą ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2012 roku. W związku
z powyższą uchwałą na stronach internetowych Starostwa oraz PCPR została
zamieszczona informacja o konkursie. Składanie ofert trwa do 27 sierpnia br.;
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 kolejną uchwałą dokonano użyczenia nieruchomości z zasobu Powiatu
Słupskiego. Użyczenie dotyczyć będzie nieruchomości położonej w Ustce przy
ul. Marynarki Polskiej 12 c (tzw. „Czerwona Szopa”) i ma ono zostać
ustanowione na rzecz Miasta Ustka celem realizacji projektu INTERFACE PLUS
współfinansowanego z środków europejskich funduszu rozwoju regionalnego
pn. „Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013”,
w wyniku którego utworzone zostanie Centrum Turystyki Morskiej. Umowa
zostanie podpisana w październiku br. Uchwała jest w trakcie realizacji;
 poprzez następną uchwałę podano do publicznej wiadomości informację
o

wykonaniu

budżetu

Powiatu

Słupskiego

za

II

kwartał

2012

rok

oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych;
 kolejną uchwałą ogłoszono otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań
publicznych

ujętych

w

Programie

Współpracy

Powiatu

Słupskiego

z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok. Konkurs ogłoszono 2 sierpnia br.
na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.
Dotyczy zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Pierwsze obejmują programy
edukacyjno–profilaktyczne kształtujące zachowania i style życia korzystne
dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. Oferty organizacje mogą składać
do dnia 27 sierpnia br. Na ich realizację przeznaczono 3.089 zł – jest
to niewykorzystana kwota we wcześniej ogłaszanych konkursach. Na drugie
zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, tj. na organizację spotkań i imprez poświęconych edukacji
i popularyzacji zabytków przeznaczono 5 tys. zł. Termin składania ofert
na to zadanie upływa 10 września br. Konkurs przeprowadzą powołane odrębną
uchwałą Zarządu Powiatu Słupskiego komisje konkursowe. Ostateczną decyzję
o wyborze ofert i udzieleniu dotacji w formie wspierania podejmie Zarząd
Powiatu Słupskiego;
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 poprzez następną uchwałę przekazano informację o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Słupskiego za I półrocze 2012 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej;
 kolejną ustanowiono szczegółowy sposób i tryb postępowania związanego
z rozwiązaniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Ustce
i Zespołu Szkół Technicznych w Ustce i utworzeniem Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce przy ul. Bursztynowej 12;
 następną uchwałą powołano 17 komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia
egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Egzaminy odbędą się w dniach: 23, 24 i 27 sierpnia br;
 kolejną uchwałą powierzono Panu Józefowi Masłowskiemu stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i technicznych w Ustce. Pan Masłowski został
wyłoniony na kandydata na to stanowisko w drodze konkursu przeprowadzonego
w dniu 13 marca br, a wynik tego konkursu został zatwierdzony uchwałą
Nr 43/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 marca 2012r;
 uchwałą, związaną z omówioną wyżej, udzielono Panu Masłowskiemu
pełnomocnictwa

do

dokonywania

czynności

prawnych

związanych

z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Ustce.
Pragnę poinformować Wysoką Radę o innych sprawach, którymi zajmował się
Zarząd, i tak zapoznał się:
 z wynikami konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Słupskiego
projektu „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego
na lata 2012 – 2022”,
 z wynikami konkursów na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- ochrony i promocji zdrowia,
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- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- ekologii i ochrony zwierząt;
 z raportem z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego”
za lata 2010 – 2011,
 ze średnimi wynagrodzeniami nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w II kwartale 2012 roku,
 ze sprawozdaniem z wykorzystania środków finansowych na doskonalenie
zawodowe nauczycieli w I półroczu 2012 roku,
 z informacją o gospodarowaniu nieruchomościami powiatowymi,
 na bieżąco zapoznawał się z naborem do szkół prowadzonych przez Powiat
Słupski,
 analizował sprawy gospodarki finansowej powiatu,
 uzgodnił dwie opinie właściwego miejscowego zarządu powiatu dot. realizacji
inwestycji:
- pt. „Budowa drogi gminnej w Bylinie, działka nr 30, obręb Bylino, gmina Słupsk”,
- pt. „Przebudowa ulicy Bukowej, dz. nr 165, 166, 167, miejscowość Bierkowo,
gmina Słupsk”,
 wydał trzy postanowienia w sprawie uzgodnienia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla:
 fragmentu Gminy Potęgowo dla terenów obejmujących obszar w rejonie
planowanej Farmy Wiatrowej Głuszyno,
 „Kobylnica-Północ” dla obszaru obejmującego działkę nr 205 i część działek
nr 206, 207, 208, 209, obręb Kobylnica
oraz
 obejmującego obszar wsi Sycewice, gmina Kobylnica.
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W okresie sprawozdawczym Zarząd Dróg Powiatowych realizował następujące
prace:
1) zakończono odbiór techniczny i finansowy inwestycji przebudowa dróg
powiatowych na terenie gm. Kępice: 1161G na odcinku Ciecholub - Pustowo
(długość 2,4km) oraz I etap w gm. Główczyce: 1143G, 1128G i 1126G w
miejscowości Główczyce na długości około 3,0km. Roboty polegały na
wykonaniu dwuwarstwowych nakładek bitumicznych,
2) rozstrzygnięto przetargi:
 „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego o numerach:
1105G Gać - Redęcin (gm. Słupsk), 1118G w m. Gąbino (gm. Ustka) oraz
1200G w m. Gałęzów (gm. Dębnica Kaszubska)" termin realizacji do
28.09.2012 r. . Zakres prac obejmuje wykonanie na drodze 1105G nakładki
bitumicznej wraz z poboczami, na drodze 1118G nawierzchni betonowej
z poboczami, na drodze 1200G poszerzenia jezdni wraz z nakładką itumiczną
i odcinkiem chodnika,
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G od km 10+950 do km 11+940
w miejscowości Bięcino ” termin realizacji do końca czerwca 2013 r. . Przetarg
realizowany w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Zakres prac obejmuje w 2012 r.
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej,
w 2013 r. wykonanie nakładki bitumicznej wraz z chodnikami i wjazdami na
posesje;
3) na bieżąco prowadzone są 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,
uzupełnianiem oraz wymianą na nowe oznakowania pionowego, wycinką
krzaków i profilowaniem rowów. Prowadzona jest planowa wycinka drzew
i krzewów oraz utrzymanie zieleni przydrożnej – obkaszanie poboczy
Szczegółowe

zestawienie

robót

wykonanych

przekazano radnym w odrębnym dokumencie.

na

drogach

powiatowych
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WYSOKA RADO,
SZANOWNI GOŚCIE
Przejdę teraz do sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu Słupskiego
podjętych na ostatniej sesji, i tak:
 uchwałą Nr XVII/155/2012 Rada Powiatu Słupskiego rozpatrzyła i zatwierdziła
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Słupskiego za 2011 rok. Uchwała została wywieszona na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej;
 uchwałą Nr XVII/156/2012 Rada Powiatu Słupskiego udzieliła absolutorium
dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego
za 2011 rok. Uchwała również została opublikowana na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
 uchwałą Nr XVII/157/2012 Rada Powiatu Słupskiego zatwierdziła sprawozdanie
finansowe Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie. Uchwała także została
wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej;
 uchwałą Nr XVII/158/2012 udzielono pomocy finansowej Gminie Bytów
na realizację zadania publicznego pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju
Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”. Treść uchwały została zamieszczona
na stronie internetowej powiatu. Dnia 25 czerwca 2012 roku podpisano umowę
z Gminą Bytów na realizację ww. zadania publicznego i zgodnie z nią dnia
30 lipca 2012 roku przekazano Gminie Bytów środki finansowe w wysokości
11.550 zł na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi;
 uchwałą Nr XVII/159/2012 udzielono pomocy finansowej dla Województwa
Pomorskiego. Dnia 16 lipca br. została podpisana umowa między Województwem
Pomorskim a Powiatem Słupskim, na podstawie której udzielono pomocy
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finansowej Województwu Pomorskiemu. Przekazana dotacja w kwocie 13 610 zł
zostanie wykorzystana na zakup doposażenia do pracowni kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Agrotechnicznych oraz w Zespole Szkół
Technicznych w ramach projektu pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację.
Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”. W bieżącym roku
zostanie zakupione doposażenie o wartości 40 830 zł - przy wkładzie własnym
powiatu w wysokości 13 610 zł;
 uchwałą Nr XVII/160/2012 Powiat Słupski przekazał środki finansowe
w kwocie 7.000 zł na nagrody dla 7 funkcjonariuszy Policji, które zostały
wręczone w dniu 20 lipca 2012 roku wraz z listami gratulacyjnymi w trakcie
uroczystości z okazji Święta Policji przez Starego Słupskiego;
 uchwałą Nr XVII/161/2012 wyrażono zgodę na rozwiązanie spółki Lokalne
Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb Aukcja Rybna Ustka spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. W wyniku podjętej uchwały Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników podjęło uchwały w sprawie likwidacji spółki oraz w sprawie
powołania likwidatora. Przewidywane zakończenie likwidacji- koniec 2012 roku;
 uchwałą Nr XVII/162/2012 Powiat Słupski przyjął od Gminy Dębnica
Kaszubska pomoc finansową na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G
w miejscowości Gałęzów. Umowa z gminą została podpisana 29 czerwca
2012 roku. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku w wyniku przetargu dokonał
wyboru wykonawcy robót;
 uchwałą Nr XVII/163/2012 Powiat Słupski przyjął od Gminy Damnica pomoc
finansową na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino.
Umowa z gminą została podpisana 19 lipca 2012 roku. Zarząd Dróg
Powiatowych w Słupsku jest w trakcie rozstrzygnięcia przetargu na wybór
wykonawcy robót;
 uchwałą Nr XVII/164/2012 Powiat Słupski przyjął od Gminy Słupsk pomoc
finansową na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G Gać-Redęcin. Umowa
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z gminą została podpisana 27 czerwca 2012 roku. Zarząd Dróg Powiatowych
w Słupsku w wyniku przetargu dokonał wyboru wykonawcy robót;
 uchwałą Nr XVII/165/2012 Powiat Słupski przyjął od Gminy Ustka pomoc
finansową i rzeczową przy realizacji drogowych zadań inwestycyjnych na terenie
Gminy Ustka. Umowa z gminą zostanie podpisana po podjęciu przez samorząd
Gminy Ustka niezbędnych uchwał;
 uchwałą Nr XVII/166/2012 przekazano Gminie Miasto Ustka zadanie
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej
w zakresie pełnienia funkcji inwestora. Porozumienie z gminą zostało podpisane
5 lipca 2012 roku;
 uchwałą Nr XVII/167/2012 udzielono Gminie Miasto Ustka pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej”. Po otrzymaniu umowy
z Urzędu Miasta Ustka, dokument ten zostanie podpisany;
 uchwałą Nr XVII/168/2012 przystąpiono do realizacji programu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”.
Do PFRON zostały złożone niezbędne dokumenty do podpisania umowy
na realizację programu. Przystąpi on do podpisywania umów z powiatami
dopiero po 20 sierpnia br.;
 uchwałą Nr XVII/169/2012 założono Szkołę Policealną dla Dorosłych w Ustce
wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12. Do końca sierpnia br. trwa nabór
do tej szkoły. Jeżeli zgłoszą się chętni rozpocznie ona działalność z dniem
1 września br. Do 16 sierpnia br. nie było chętnych;
 uchwałą Nr XVII/170/2012 podjęto współpracę w zakresie realizacji projektu
innowacyjnego „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów
o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”.
Obecnie, po zakończonym etapie rekrutacji do projektu, Poradnia Psychologiczno
– Pedagogiczna prowadzi badania potwierdzające szczególne uzdolnienia
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uczniów. Z prawie 100 zgłoszonych uczniów zostanie wyłoniona 20-osobowa
grupa

gimnazjalistów

oraz

20-osobowa

grupa

uczniów

szkół

ponadgimnazjalnych, którzy w ramach projektu będą uczestniczyć w zajęciach
rozwijających uzdolnienia, spotkaniach akademickich i obozach naukowych.
Uczniowie otrzymają również stypendia;
 uchwałą Nr XVII/171/2012 ustalono regulaminu określający 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 mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach Powiatu Słupskiego. Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i już obowiązuje. Zgodnie
z nią naliczane będą dodatki dla nauczycieli;
 uchwałą Nr XVII/172/2012 Rada Powiatu Słupskiego udzieliła zgody
na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.971.168 zł, który
zostanie uruchomiony w 2012 roku, a spłata nastąpi w latach 2013 – 2027;
 uchwałą Nr XVII/173/2012 dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Słupskiego. Zmian dokonano w załączniku nr 1, 2, 2a i 2b, w których
to dostosowano dochody i wydatki do wysokości kwot ujętych w uchwale
budżetowej oraz zmian w przedsięwzięciach polegających na zmianie zadania
związanego z termomodernizacją budynku DPS w Lubuczewie oraz zmianie
zadania pn. „MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji
zawodowej dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii”, a także
wprowadzeniu dwóch nowych zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1130G w miejscowości Bięcino” w Gminie Damnica oraz zadanie „Wyższe
kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” realizowanego
przez PCPR w Słupsku;
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 uchwałą Nr XVII/174/2012 dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego
na 2012 rok. Zmiany polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę 1.484.500 zł
i zwiększeniu wydatków o kwotę 1.484.500 zł;
 uchwałą Nr XVII/175/2012 określono szczegółowe zasady i tryb przyznawania
nagród Starosty Słupskiego najlepszym uczniom – sportowcom, w związku
z organizowanymi największymi europejskimi lub światowymi imprezami
sportowymi. Uchwałę podjęto ponownie na wniosek Wydziału Nadzoru Kontroli
Prawnej Oddziału Zamiejscowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
który uznał, iż uchwała Nr XVI/152/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia
24 kwietnia 2012 roku o tym samym tytule powinna wejść w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
a nie z chwilą podjęcia. Poprzednia, zakwestionowana przez Wydział Nadzoru
Kontroli Prawnej, została w całości uchylona. Nowa o nr XVII/175/2012 Rady
Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca br. została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego 29 czerwca 2012 roku i weszła w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 14 lipca br. Na podstawie obu
uchwał został wyłoniony przedstawiciel powiatu i wysłany ze Szkolnym Klubem
Sportowym w Racocie na Igrzyska Olimpijskie do Londynu.
W końcowej części sprawozdania przedstawię Państwu kalendarium spraw
ważnych dla funkcjonowania powiatu. W mijającym okresie były to spotkania,
imprezy i uroczystości:
 22 czerwca w Zespole Szkół Technicznych w Ustce był Dniem Mediacji i Praw
Dziecka. We współpracy z Katedrą Filozofii Akademii Pomorskiej w Słupsku
zorganizowano

konferencję

nt.

„Alternatywne

formy

rozwiązywania

konfliktów rówieśniczych – mediacje”. Odbyły się warsztaty: jak radzić sobie
z agresją i jak przygotować program wychowawczy szkoły ze szczególnym
uwzględnieniem mediacji oraz ogłoszono wyniki konkursu plastycznego
„I ja mam prawo do…”;
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 w dniach 22 - 23 czerwca w Zespole Szkół Samorządowych w Kwakowie
odbył się doroczny Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Tańca Kwakowo 2012.
Do współorganizacji festiwalu włączyło się Centrum Edukacji Regionalnej
w Warcinie. Powiat Słupski ufundował też nagrody Starosty Słupskiego
dla jego uczestników;
 23 czerwca w Machowinie odbyła się impreza „W poszukiwaniu kwiatu
paproci”, współorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;
 24 czerwca odbyła się impreza pn.: „Aktywnie nad Słupią – nabierz kolorów”,
zorganizowana przez Związek Miast i Gmin Dorzecze Rzeki Słupi
i Łupawy, wsparta przez Powiat Słupski;
 28 czerwca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce odbyło się
pożegnanie klas trzecich gimnazjum oraz zakończenie szkoleń zawodowych.
Uroczystość zorganizowano z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza
Środkowego w Słupsku, która włączyła się do organizacji szkoleń
zawodowych dla młodzieży;
 3 lipca na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Damnicy omówiono wyniki ewaluacji przeprowadzonej
przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Ocena ta w większości obszarów pracy
Ośrodka była dobra i bardzo dobra, tylko w zakresie warunków pracy
zgłoszono pewne uwagi, dotyczące głównie stanu obiektu pałacowego;
 13-14 lipca br. miała miejsce pierwsza odsłona 6. Festiwalu Legend Rocka w
Dolinie Charlotty w Strzelinku, nad którą patronat objął Starosta Słupski.
Powiat słupski promował się poprzez to wydarzenie.
 w dniach 15-22 lipca w Powiecie Słupskim gościła 20-osoboa grupa młodzieży
litewskiej. Grupa przyjechała na zaproszenie Starosty Słupskiego w ramach
współpracy partnerskiej z Miastem Niemenczyn;
 21 lipca na placu Zwycięstwa odbył się II Europejski Festiwal Smaków „Smak
Pomorza 2012” Słupskie Grillowanie pod patronatem Starosty Słupskiego
i Prezydenta Miasta Słupska. W ramach festynu gminy powiatu słupskiego
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i miasto Słupsk przygotowały swoje stoiska promocyjne, ich drużyny
prezentowały się na scenie oraz rywalizowały w konkursie grillowania potraw;
 21-22 lipca odbył się kolejny, szósty już Ogólnopolski Zjazd Maskotek
w Rowach, na który zjechały najpiękniejsze pluszaki z całej Polski,
reprezentujące samorządy, instytucje, organizacje społeczne, a także różne
typy służb. Powiat Słupski prezentował stoisko i maskotkę powiatu – Sowę;
 28 lipca od był się X Jubileuszowy Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych

im. Stanisława Kądzieli. Trasa wiodła ze Słupska do Machowina, gdzie odbyło
się uroczyste zakończenie. Uczestnicy rajdu tradycyjnie odwiedzili słupski
cmentarz i złożyli kwiaty na grobie śp. Stanisława Kądzieli. Organizację rajdu
wsparto środkami starostwa przyznanymi w ramach otwartego konkursu ofert,
do którego przystąpiło Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciel”;
 29 lipca na Stawku Łabędzim w Słupsku odbyły się Wędkarskie Zawody
Spławikowe o Puchar Starosty Słupskiego organizowane przez Koło
Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Ustce;
 1 sierpnia w obchodach Powstania Warszawskiego udział wziął Wicestarosta
Słupski, który złożył wieniec pod pomnikiem;
 10-12 sierpnia br. odbyła się druga odsłona 6. Festiwalu Legend Rocka, pod
patronatem Starosty Słupskiego.
 15 sierpnia odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego. W Słupsku wieniec
pod pomnikiem złożył Starosta Słupski, a w Ustce Wicestarosta;
 18 sierpnia br. na Placu Zwycięstwa w Słupsku po raz szesnasty odbyło się
Święto Ryby, organizowane pod patronatem Starosty Słupskiego i Prezydenta
Miasta Słupska. Podczas festynu rozstrzygnięto konkurs grillowych zmagań
kulinarnych, a w finale prezentacji gmin powiatu słupskiego wręczono puchary
ufundowane

przez

Starostę

Słupskiego

za

najpiękniejsze

stoiska

wystawiennicze i najciekawszy program artystyczny promujący daną gminę;
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 19 sierpnia, zakończył się, trwający dziesięć dni, XXII Międzynarodowy
Festiwal Brydża Sportowego "Solidarność", współorganizowany przez Powiat
Słupski;

