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S PRAW O Z DAN I E
z działalności Zarządu Powiatu
w okresie od 29 sierpnia 2012 roku do 25 września 2012 roku
oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji
PANIE PRZEWODNICZĄCY,
WYSOKA RADO,
SZANOWNI ZEBRANI

W okresie od ostatniej sesji odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Powiatu
Słupskiego. Obradowano w statutowym składzie.
W tym czasie Zarząd Powiatu Słupskiego wypracował szesnaście projektów
uchwał

Rady

Powiatu

Słupskiego.

Zostały

one

szczegółowo

omówione

na posiedzeniach Komisji, więc proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwał
w następujących sprawach:
 obowiązujących w 2013 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie
odstąpienia od usunięcia pojazdu,
 pozbawienia dróg przebiegających przez teren Powiatu Słupskiego kategorii
drogi powiatowej,
 umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia
Gminie Słupsk pomocy finansowej na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż
drogi powiatowej od Wielichowa do Bruskowa Wielkiego,
 udzielenia pomocy finansowej na przebudowę mostu w Krępie Słupskiej
i wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie na terenie Gminy Słupsk,
 przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pn. „Przebudowa części
poddasza budynku Zespołu Pałacowego w Damnicy”,
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 zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pod tytułem
„Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego”,
 przekazania Gminie Ustka zadania zarządzania publiczną drogą powiatową
nr 1108G na odcinku Pęplino-Wielichowo w zakresie pełnienia funkcji inwestora,
 zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Ustka w sprawie realizacji projektu
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Pęplino-Wielichowo”,
 zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kobylnica dotyczącej realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy drogą
krajową nr 6 i nr 21, obsługującego węzły komunikacyjne obwodnicy miasta
Słupska, obejmującego ciąg ulic Widzińska w Kobylnicy – Główna w Widzinie –
Akacjowa w Bolesławicach na terenie Gminy Kobylnica – Etap II, zmienionej
przedłożoną Państwu Radnym autopoprawką, w związku z czym tytuł tego
projektu uchwały brzmi: w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą
Kobylnica dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu
komunikacyjnego obejmująca ulice Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną
w Widzinie”,
 umowy partnerskiej z Gminą Główczyce na realizację zadania w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap BezpieczeństwoDostępność-Rozwój,
 umowy partnerskiej z Gminą Potęgowo na realizację zadania w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap BezpieczeństwoDostępność-Rozwój,
 zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok wraz z przedłożoną
autopoprawką,
 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego,
 zmiany uchwały Nr XVIII/176/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia
2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
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zajęć

niektórych

nauczycieli

zatrudnionych

w szkołach

i placówkach

prowadzonych przez Powiat Słupski,
 przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy rzeczowej na budowę
chodnika przy drodze powiatowej nr 1139G miejscowość Karzniczka,
 umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej realizacji
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń –
Etap II”.

W ramach posiadanych kompetencji Zarząd Powiatu Słupskiego podjął piętnaście
uchwał własnych, które dotyczyły następujących spraw:
 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego.
Uchwała obowiązuje i jest wykorzystywana w pracy Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy;
 następną uchwałą zatwierdzono przystąpienie do partnerstwa w projekcie
konkursowym „Młodzi w biznesie”. Została sporządzona umowa partnerska
i przesłana do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Główny realizator projektu
– Akademia Pomorska oczekuje teraz na podpisanie umowy głównej z Urzędem
Marszałkowskim. Programem zostanie objętych 30 osób bez zatrudnienia
w wieku 18-24 lata, w tym 24 otrzyma pomoc finansową na utworzenie własnych
przedsiębiorstw. Całkowity koszt projektu to 1 921 297,35 zł;
 poprzez kolejną uchwałę wyrażono wolę przystąpienia Powiatu Słupskiego
wspólnie ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej

Oddział

Powiatowy

w

Słupsku

do

realizacji

projektu

pn. „Wykwalifikowane kadry ratownicze w Powiecie Słupskim”. Projekt
ten został złożony do konkursu ogłoszonego przez Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
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Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt ma na celu
podniesienie kwalifikacji zawodowych strażaków (członków Ochotniczych
Straży Pożarnych) zamieszkałych na terenach wiejskich w Powiecie Słupskim
poprzez nabycie nowych uprawnień w zakresie obsługi pilarki i prawa jazdy
kat. C. Obecnie czekają na rozstrzygnięcie konkursu;
 następną uchwałą powołano Komisje konkursowe ds. rozstrzygnięcia otwartych
konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Słupskiego.
Na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, a także z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jednakże tu nie wpłynęła żadna
oferta i nie będzie potrzeby zwoływania Komisji. Natomiast na zadanie z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęła jedna
oferta i Komisja do jej rozpatrzenia zbierze się do końca bieżącego miesiąca;
 trzema uchwałami dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok
polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 59 176 zł
z przeznaczeniem na działalność Domów Pomocy Społecznej oraz o kwotę
8 500 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń
pn. „Czysta Plaża 2012”, a także przeniesieniu między paragrafami w dziale;
 kolejną uchwałą wskazano wytyczne do opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 oraz wytycznych do opracowania
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016. Zgodnie z procedurą
opracowywania projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego, wskazanej
w uchwale Nr XLVII/342/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia
2010 roku, Zarząd Powiatu w drodze uchwały określa wytyczne do opracowania
materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na następny rok
budżetowy. Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązany jest sporządzić wieloletnią
prognozę finansową na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez
jednostki organizacyjne;
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 następną uchwałą, w związku z wystąpieniem przejściowego deficytu budżetu
Powiatu

Słupskiego,

upoważniono

dwóch

członków

Zarządu

Powiatu

Słupskiego: Starostę i Wicestarostę do podpisania umowy kredytu złotowego
w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Ustce w wysokości
1 000 000 zł;
 poprzez kolejną uchwałę udzielono pełnomocnictwa do dokonywania czynności
prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy
Społecznej w Lubuczewie. Uchwała obowiązuje i jest wykorzystywana w pracy
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej;
 następną uchwałą dokonano zmiany uchwały nr 89/2012 Zarządu Powiatu
Słupskiego z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zgłoszenia członków do Rady
Nadzorczej. Zmiana dotyczyła podstawy prawnej podjętej uchwały oraz
uściślenia przedstawicielstwa wyznaczonej osoby;
 dwoma uchwałami wydano pozytywne opinie w sprawie pozbawienia kategorii
dróg powiatowych z terenu Powiatu Bytowskiego w związku z planowanym
zaliczeniem ich do kategorii dróg gminnych;
 kolejną uchwałą dokonano zmiany uchwały nr 34/2012 Zarząd Powiatu
Słupskiego z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie przekazania uprawnień
kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania przeniesień
planowanych

wydatków

budżetowych.

Po

rozwiązaniu

Zespół

Szkół

Ogólnokształcących w Ustce i Zespół Szkół Technicznych w Ustce oraz
utworzeniu Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce konieczne
stało się przekazanie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków

kierownikowi

nowopowstałej

jednostki.

Także

w

celu

uszczegółowienia przekazywanych informacji przez jednostki dodane zostały
punkty mówiące o rodzajach przekazywanych dokumentów;
 ostatnią uchwałą upoważniono Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Słupsku do podejmowania wszelkich czynności związanych z
realizacją

programu

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób
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Niepełnosprawnych

„Aktywny

Samorząd”.

Uchwała

obowiązuje

i

jest

wykorzystywana w pracy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Pragnę poinformować Wysoką Radę o innych sprawach, którymi zajmował się
Zarząd Powiatu Słupskiego i tak zapoznał się:
 z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku oraz
ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Słupska w sprawie współfinansowania
kosztów Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku;
 z protokołem z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie
Stypendium Starosty Słupskiego w kategorii za wyniki w nauce oraz w kategorii
za osiągnięcia w nauce;
 z wynikami konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu
z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych;
 z informacją na temat propozycji inwestycji drogowych na 2013 rok;
 z

pismem

Dyrektor

Domów

dla

Dzieci

Towarzystwa

„Nasz

Dom”

o dofinansowanie wymiany instalacji grzewczej w Domu przy ul. Tetmajera
kwotą 12 000 zł na robociznę, gdzie Towarzystwo „Nasz Dom” deklaruje
14 800 zł na zakup materiałów;
 z informacją na temat wniosków dotyczących zadań do zrealizowania w ramach
Słowińskiej Grypy Rybackiej;
 z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku dotyczącym możliwości
wykonania budowy chodnika w miejscowościach Mianowicie oraz Bobrowniki;
ponadto:
 przyznał nagrody Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe zawodnikom
i za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżom trenerom;
 wydał dwa postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla:
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 obszaru położonego w miejscowości Dębnica Kaszubska, gmina Dębnica
Kaszubska (teren „A” – zabudowa mieszkaniowa, teren „B” – zabudowa
przemysłowa)”,
 obejmującego obszar na terenie miejscowości Przewłoka, gmina Ustka
oraz jedno postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania miejscowości Główczyce w zakresie terenów
oznaczonych symbolami B07-ZŁ oraz C29ZL-P i cz. C31-PU wraz prognozą
oddziaływania na środowisko.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Dróg Powiatowych realizował następujące
prace:
1) zakończono odbiór techniczny i finansowy inwestycji inwestycji: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka-Stojcino, nr 1118G do miejscowości
Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smołdziński Las –
Czołpino” (Gmina Smołdzino) – zakres dodatkowy na drodze Smołdziński Las –
Czołpino na długości 1,85km i na odcinku drogi gminnej na długości 0,35km;
2) trwa odbiór techniczny zakresu dodatkowego inwestycji „Przebudowa dróg
powiatowych w miejscowości Główczyce nr 1143G, 1128G,1126G” (Gmina
Główczyce). Prace polegały na wykonaniu nakładki bitumicznej na długości
0,9 km;
3) trwają prace związane z realizacją inwestycji "Przebudowa dróg powiatowych
na terenie Powiatu Słupskiego o numerach: 1105G Gać-Redęcin (Gmina Słupsk),
1118G w miejscowości Gąbino (Gmina Ustka) oraz 1200G w miejscowości
Gałęzów (Gmina Dębnica Kaszubska)" (zakończono prace na odcinku
Gać – Redęcin na długości 1,8km, na ukończeniu są roboty w Gąbinie) - termin
realizacji do 28 września 2012 roku, a także „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1130G od km 10+950 do km 11+940 w miejscowości Bięcino” - termin
realizacji do końca czerwca 2013 roku;
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4) rozstrzygnięto przetarg "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębnica
Kaszubska

–

Podwilczyn

–

Etap

I".

Inwestycja

realizowana

przy

współfinansowaniu ze strony Nadleśnictwa Leśny Dwór i gminy Dębnica
Kaszubska. Termin realizacji do 15 października 2012 roku. Roboty polegać będą
na wykonaniu dwuwarstwowej nakładki bitumicznej na długości około 2,2km.
Trwają rozmowy z Nadleśnictwem Leśny Dwór o wydłużeniu odcinka do 3,0km;
5) ogłoszono przetarg „Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych zarządzanych
przez ZDP Słupsk” obejmujący prace wykonywane przy budowie i odnowie
nawierzchni wraz z elementami infrastruktury pasa drogowego;
6) 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,
uzupełnianiem oraz wymianą na nowe oznakowania pionowego, wycinką
krzaków i profilowaniem rowów. Prowadzone jest utrzymanie zieleni przydrożnej
– obkaszanie poboczy.
Szczegółowe

zestawienie

robót

wykonanych

na

drogach

powiatowych

przekazano radnym w odrębnym dokumencie.

WYSOKA RADO,
SZANOWNI GOŚCIE
Przejdę teraz do sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu Słupskiego
podjętych na ostatniej sesji, i tak:
 uchwałą Nr XVIII/176/2012 określono tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Słupski. Uchwała weszła w życie z dniem
1 września br., jednak w związku z zastrzeżeniem Wydziału Nadzoru
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Prawnego Oddziału Zamiejscowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
zaistniała konieczność wprowadzenia do

niej zmian. Zmiany takie

przygotowano i będą przedmiotem obrad dzisiejszej sesji;


uchwałą Nr XVIII/177/2012 zawarto umowę partnerską pomiędzy
Powiatem Słupskim a gminami Powiatu Słupskiego w celu realizacji zadania
publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach
Powiatowej

Olimpiady

gimnazjalnych

Dzieci

i

Młodzieży

szkół

podstawowych,

i ponadgimnazjalnych” w latach 2013-2014.

Uchwała wraz z pismem przewodnim została przesłana do burmistrzów i
wójtów gmin Powiatu Słupskiego, celem uchwalenia stosownej uchwały przez
Rady Gmin

i podpisania porozumienia na przekazanie środków

finansowych;


uchwałą Nr XVIII/178/2012 przyjęto Lokalny Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015,
Programu nie uchwaliła jeszcze Rada Miejska w Słupsku. Będzie
on rozpatrywany na wrześniowej sesji, a po uchwaleniu zostanie przesłany
gminom powiatu i innym podmiotom celem jej realizacji;

 uchwałą

Nr

XVIII/179/2012

nadano

Statut

Zespołowi

Szkół

Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Od dnia 1 września br. szkoła
funkcjonuje zgodnie z postanowieniem uchwalonego statutu;


uchwałą Nr XVIII/180/2012 dokonano 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. W dniu 28 sierpnia 2012 roku został
zawarty aneks do umowy nr RPI/36/2011 w sprawie rozszerzenia zakresu robót
i zakresu finansowego. Roboty drogowe zostały zakończone i trwają czynności
odbiorowe;
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 uchwałą Nr XVIII/181/2012 powiat podjął się realizacji i finansowania
zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1124G Smołdziński
Las – Czołpino i drogi gminnej. W dniu 28 sierpnia 2012 roku został
podpisany z Gminą Smołdzino aneks do umowy nr RPI/18/2011 z dnia
10 czerwca 2011 roku. Roboty drogowe zostały zakończone i odebrane;
 uchwałą Nr XVIII/182/2012 przyjęto pomoc finansową na przebudowę drogi
powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska – Podwilczyn. W dniu 18 września
2012 roku została podpisana umowa nr RPI/34/2012 z Gminą Dębnica
Kaszubska. Został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie robót drogowych;


uchwałą

Nr

XVIII/183/2012

powiat

przyjął

współfinansowanie

od Nadleśnictwa Leśny Dwór przebudowy drogi powiatowej nr 1176G
Dębnica Kaszubska – Podwilczyn – etap I. Podpisana została umowa
pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku a Nadleśnictwem Leśny
Dwór. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót drogowych;
 uchwałą Nr XVIII/184/2012 przyjęto pomoc finansową na budowę chodnika
od miejscowości Przewłoka do miejscowości Zapadłe przy drodze powiatowej
nr 1114G. W dniu 18 września 2012 roku została podpisana umowa
nr RPI/33/2012 z Gminą Ustka. Przetarg na roboty drogowe jest w trakcie
przygotowań;
 uchwałą Nr XVIII/185/2012 przyjęto pomoc rzeczową na przebudowę drogi
powiatowej nr 1166G Bronowo – Jabłoniec. W dniu 18 września 2012 roku
została podpisana umowa nr RPI/32/2012 z Gminą Kępice;
 uchwałą Nr XVIII/186/2012 wyrażono wolę przyjęcia współfinansowania
przebudowy

drogi

powiatowej

nr

1166G

Bronowo

–

Jabłoniec

od Nadleśnictwa Warcino. Umowa jest w trakcie uzgadniania pomiędzy
Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku a Nadleśnictwem Warcino;


uchwałą Nr XVIII/187/2012 dokonano zmiany wieloletniej prognozy
finansowej
do

Powiatu

wysokości

kwot

Słupskiego.
ujętych

w

Dostosowano
uchwale

dochody

budżetowej

i
oraz

wydatki
zmian
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w przedsięwzięciach pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie powiatu słupskiego” oraz „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1122G Gardna Wielka – Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo,
nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smołdziński Las - Czołpino"
realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Dodatkowo
wprowadza się nowe zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej
niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego",
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1166 G Bronowo- Jabłoniec" (Gmina
Kępice) realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz „Renowacja
i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy";


uchwałą Nr XVIII/188/2012 wprowadzono zmiany w budżecie Powiatu
Słupskiego na 2012 rok. Dokonano po stronie dochodów i wydatków
zwiększenia o kwotę 2 309 364 zł, w tym: 1) dochody bieżące zwiększenie
o kwotę 424 364 zł i dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1 885 000 zł,
2) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 421 444 zł i wydatki majątkowe
zwiększenie o kwotę 1 887 920 zł;



uchwałą Nr XVIII/189/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady
Powiatu Słupskiego z dnia 2 grudnia 2010 roku dotyczącą ustalenia
miesięcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego Rada Powiatu Słupskiego
zmieniła wynagrodzenie Starosty Słupskiego.

W końcowej części sprawozdania przedstawię Państwu kalendarium spraw
ważnych dla funkcjonowania powiatu. W mijającym okresie były to spotkania,
imprezy i uroczystości:
 29 sierpnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ustce odbyło się uroczyste
pożegnanie odchodzącej na emeryturę Dyrektor Barbary Kołakowskiej. Pani
Barbara Kołakowska w szkole tej przepracowała nieprzerwanie 40 lat,
a funkcję dyrektora pełniła przez 20 lat. W uroczystości wzięły udział władze
powiatu. Złożono podziękowania i wręczono pamiątkowy obraz;
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 również 29 sierpnia w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach odbył się wernisaż
wystawy

po

II

Międzynarodowym

Plenerze

Rzeźbiarskim Artystów

Nieprofesjonalnych pn. „Pasje w drewnie ukryte”. Plener, współfinansowany
ze środków powiatu, zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Regionu Słowińskiego „Kluka”. Wzięło w nim udział 12 rzeźbiarzy;
 1 września odbyły się Dożynki Gminne w Redzikowie i Czystej, w których
udział wzięli przedstawiciele powiatu, przekazując życzenia dla rolników
i dożynkowe kosze dla gospodarzy;
 także 1 września Starosta Słupski Sławomir Ziemianowicz wziął udział
w uroczystościach z okazji 73. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej
i w imieniu mieszkańców powiatu złożył kwiaty pod pomnikiem Żołnierza
Polskiego w Słupsku;
 2 września kosze z regionalnymi produktami przekazano gospodarzom
Dożynek Gminnych w Damnicy, Główczycach, Potęgowie i Kuleszewie,
w których udział wzięli przedstawiciele powiatu, przekazując życzenia
dla rolników i dożynkowe kosze dla gospodarzy;
 3 września w placówkach oświatowych powiatu odbyło się uroczyste
rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2012/2013. Po raz pierwszy nowy rok
szkolny zainaugurował Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Ustce. Rozpoczęło w nim naukę 291 uczniów, w tym 118 w klasach
pierwszych – z 31 słuchaczami Technikum Uzupełniającego. W Zespole Szkół
Agrotechnicznych w Słupsku naukę rozpoczęło 839 uczniów, w tym
235 w klasach pierwszych;
6

września

Ziemianowicz

w

siedzibie
i

Starostwa Powiatowego

Wicestarosta

Andrzej

Bury

Starosta

Sławomir

uroczyście

wręczyli

17 nauczycielom z czterech jednostek oświatowych prowadzonych przez
Powiat Słupski akty nominacyjne nauczyciela mianowanego;
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 w dniach 7 - 9 września odbył się XII Słowiński Turniej w Piłce Siatkowej
objęty patronatem honorowym przez Starostę Słupskiego Sławomira
Ziemianowicza. Powiat Słupski ufundował część pucharów i nagród
dla zwycięzców;
 8 września Starosta i Wicestarosta Słupski uczestniczyli w Święcie Plonów
w Starkowie i Korzybiu, przekazując życzenia dla rolników i dożynkowe kosze
dla gospodarzy;
 9 września odbyło się Powiatowe Święto Plonów w Dębnicy Kaszubskiej.
Gospodarzami tegorocznych dożynek byli Starosta Słupski Sławomir
Ziemianowicz i Wójt Gminy Dębnica Kaszubska Eugeniusz Dańczak.
W imprezie udział wzięli przedstawiciele sejmu, lokalnych samorządów
i regionów partnerskich. Najlepszym rolnikom i wyróżniającym się rodzinom
rolniczym tradycyjnie wręczone zostały „Bursztynowe Kłosy 2012” – statuetki
przyznawane co roku przez Starostę Słupskiego. W tym roku również podczas
dożynek 9 rolników otrzymało Odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”. W ramach imprezy rozstrzygnięty został
Powiatowy Konkurs na Wieniec i Chleb Dożynkowy, Wybory Gospodyni
i Gospodarza Roku oraz Powiatowy Turniej Tańca. Komisje oceniły
14 chlebów i 15 wieńców, 4 pary taneczne oraz 10 kandydatów na Gospodarza
Roku. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, a reszta uczestników nagrody
pocieszenia. Dożynkowe świętowanie umilali soliści, zespoły taneczne
i wokalne z terenu całego Powiatu Słupskiego, Orkiestra Dęta z Kępic oraz
gwiazda wieczoru – Anna Żebrowska w ponadczasowych przebojach Anny
Jantar. Dodatkowo zapewnione były atrakcje dla dzieci: plac zabaw, zabawki
dmuchane oraz konkurs rysunkowy. Na stoisku Powiatu Słupskiego przez całe
popołudnie trwał konkurs rysunkowy na podobiznę maskotki powiatowej
SOWY. Za najlepsze trzy prace dzieci otrzymały nagrody, a pozostałe drobne
upominki. Przygotowano moc dodatkowych atrakcji takich jak: kiermasze,
stoiska promocyjne gmin, twórców ludowych, instytucji i sprzedawców;
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 13 września w Starostwie Powiatowym 8 najlepszym uczniom Zespołu Szkół
Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Ustce uroczyście przyznano stypendia za wyniki
i osiągnięcia w nauce. Stypendia w wysokości 200-300 zł uczniowie
ci pobierać będą do końca czerwca przyszłego roku, a dwójka uczniów
o największych osiągnięciach pobierać je będzie w wysokości 400-500 zł
miesięcznie. W uroczystości wzięli udział Starosta, Wicestarosta i pozostali
członkowie Zarządu Powiatu Słupskiego, dyrektorzy szkół oraz rodzice
uczniów;
 15 września w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie odbył się Powiatowy
Festiwal Tańca zorganizowany w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Gardny Wielkiej i Okolic projektu pn. „Słupski tańczy!”. Było
to podsumowanie projektu, który był dofinansowany ze środków powiatu.
Wszyscy otrzymali z rąk instruktora pamiątkowe medale i dyplomy;
 w sobotę 15 września uczestnicy V Jubileuszowego Zlotu Motocyklowego
Służb Mundurowych odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej
w Machowinku i Machowinie. Wizyta w Machowinku stała się tradycją
zlotów, gdyż tegoroczna była już trzecią. Krzysztof Olkowicz, szef Służby
Więziennej w Koszalinie zapewnił, że jeśli tylko zloty będą się odbywały,
zawsze w programie znajdzie się czas, by sprawić radość osobom najbardziej
pokrzywdzonym przez los. W tym roku w zlocie uczestniczył wyjątkowy gość
–

czeski

wiceminister

sprawiedliwości

Daniel

Volak.

Towarzyszył

mu Krzysztof Olkowicz oraz Marek Wójtowicz, dyrektor Aresztu Śledczego
w Słupsku, oczywiście na motorach;
 17 września miały miejsce obchody 73. Rocznicy Agresji ZSRR na Polskę.
Uroczystości przygotowane przez Komitet Organizacji Obchodów Świąt
Państwowych i Rocznic oraz Związek Sybiraków w Słupsku rozpoczęły się
mszą świętą w kościele pw. św. Jacka w Słupsku. Później nastąpiło wręczenie
Odznak Honorowych Sybiraka oraz złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową.
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W imieniu mieszkańców Powiatu Słupskiego kwiaty przy pomniku Krzyża
Katyńskiego złożył Wicestarosta Andrzej Bury;
 20 września w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się Ogólnopolska
konferencja z okazji 95. rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich pn. „Ekologia informacji w środowisku regionalnym”. Patronat
nad konferencją objął m.in. Starosta Słupski. Z okazji obchodzonej
95. rocznicy Stowarzyszeniu Bibliotekarzy przykazano okolicznościowy
upominek z gratulacjami i życzeniami dalszej aktywnej działalności;
 w dniach 21-23 września obchodzono 45-lecie nadania praw miejskich
i 55-lecie garbarstwa w Kępicach, w których uczestniczył Starosta Słupski,
przekazując gospodarzom pamiątkowy obraz.

