SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Powiatu
w okresie od 26 września 2012 r. do 30 października 2012 r.
z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji

PANIE PRZEWODNICZĄCY,
WYSOKA RADO,
SZANOWNI ZEBRANI

W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Powiatu.
Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania
uchwał i rozstrzygnięć.
W okresie

tym Zarząd opracował i przedłożył komisjom pięć projektów

uchwał Rady Powiatu. Wymienione projekty były szczegółowo analizowane
na posiedzeniach Komisji, proszę więc Wysoką Radę o podjęcie uchwał
w następujących sprawach:
− określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Słupskiego na 2013 rok,
− przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy rzeczowej na
realizację chodników na terenie Gminy Damnica,
− zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego,
− zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok,
− umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia
Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na
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przebudowie chodnika w miejscowości Karżcino w ciągu drogi powiatowej
nr 1120G Karżcino-Gąbino,
W ramach posiadanych kompetencji Zarząd Powiatu podjął piętnaście uchwał
własnych, które dotyczyły następujących spraw:
− udzielono p. Małgorzacie Spryszak pełnomocnictwa do dokonywania czynności
prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy
Społecznej w Machownie , w czasie usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora,
− pięcioma uchwałami dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012
rok, polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 38.491 zł oraz
przeniesień po stronie wydatków miedzy paragrafami w dziale. Ponadto
dokonano rozdysponowania rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji
w kwocie 360.000 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań bieżących w oświacie,
rezerwy inwestycyjnej w kwocie 12.920 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie
24.691 zł na realizację zadań bieżących w Starostwie Powiatowym,
− zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego. Zmian dokonano
w załączniku nr 1, w którym dostosowano dochody i wydatki do wysokości kwot
ujętych w zmianach do uchwały budżetowej na 2012 rok,
− dokonano zmiany uchwały Nr 58/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia
17 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji
o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2011 rok, zmienionej uchwałą
Nr 65/2012 Zarządu Powiatu z dnia 24 maja 2012 roku. Zmiana polegała na
zmianie załącznika Nr 2 w związku ze sprostowaniem błędów w wykazie
o udzielonej pomocy publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
− podano do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu
Słupskiego za III kwartał 2012 roku oraz o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych,
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− udzielono p. Elżbiecie Matuszewskiej – Naczelnik Wydziału Komunikacji
i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Słupsku upoważnienia
do reprezentowania Powiatu Słupskiego i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej wartości zamówieniom w zakresie składania w imieniu i na rzecz
Powiatu Słupskiego zamówień na druki blankietów zezwoleń na przejazd
pojazdów nienormatywnych,
− przesunięto

środki

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymane środki
PFRON w związku z oszczędnościami w zakresie finansowania rehabilitacji
zawodowej przeznaczyło na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
Zwiększono limit na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych,
− ustanowiono
nieruchomości

odpłatną

służebność

stanowiącej

przesyłu

własność

na

Powiatu

czas

nieokreślony

Słupskiego,

na

oznaczonej

w ewidencji gruntów jako działka nr 109/2, położonej w obrębie Warcino
gm. Kępice,
− powołano Zespół do opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Powiatu Słupskiego na lata 2013-2020. Pierwsze posiedzenie
odbyło się 23 października br. Opracowanie projektu strategii planowane jest
do końca 2012 roku. Przygotowany przez Zespół dokument zostanie przedłożony
Zarządowi Powiatu,
− zmiany uchwały Nr 10/2012 Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie powołania Lokalnego Zespołu dla Miasta Słupska i powiatu
Słupskiego koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2011-2015. Zmiana uchwały spowodowana jest głównie
zmianami osób na poszczególnych stanowiskach w jednostkach, z których
zgłoszeni byli przedstawicieli do Zespołu,

4

− ogłoszono Powiatową Olimpiadę Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem
„Nie daj szansy AIDS – młodzi bez HIV” oraz powołano komisje konkursową.
Adresami olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ze Słupska
i Powiatu Słupskiego. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wśród
młodzieży wiedzy na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS.

Etap

powiatowy odbędzie się 3 grudnia br. Olimpiada organizowana jest wspólnie
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku.
Pragnę poinformować Wysoką Radę o innych sprawach, którymi zajmował się
Zarząd Powiatu, i tak: zapoznał się:
− z analizą aneksów do arkuszy organizacji roku szkolnego 2012/2013 szkół
i placówek prowadzonych przez Radę Powiatu Słupskiego. Z analizy tej wynika
między innymi, że nabór jest niższy od planowanego o 50 i ponad 50 procent,
a dotyczy to głównie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
i Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i nabór co roku zmniejsza się
o prawie jeden oddział.
− z informacją o nieruchomościach, których sprzedaż jest realna i o takich, które
najprawdopodobniej nie zostaną sprzedane,
− z informacją o wstępnym projekcie budżetu Powiatu Słupskiego na 2013 rok.
Informacja

ta

sporządzona

jest

na

podstawie

projektów

jednostek

organizacyjnych i komórek organizacyjnych Starostwa,
− z wnioskami o przyznanie nagrody Starosty Słupskiego ze specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Powiatu
Słupskiego i kandydatów do tych nagród,
− z informacją o finansowaniu programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku
pracy z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z informacją
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o przeciwdziałaniu problemowi długotrwałego bezrobocia na lokalnym rynku
pracy w 2012 roku,
− z informacją o przeprowadzonym naborze do szkół ponadgimnazjalnych
i sprawozdaniem

z działań dotyczących wdrażania i realizacji programów

edukacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
− z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Słupskim w roku
szkolnym 2011/2012:
ponadto wydał:
− postanowienie

w

sprawie

uzgodnienia

projektu

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego pn. „Borowiny” dla terenów w granicach
administracyjnych miasta Ustka,
− postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew w Zespole Szkół
Agrotechnicznych w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Dróg Powiatowych realizował następujące
prace:
9 zakończono prace związane z odbiorem technicznym inwestycji „Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1105G Gać-Redęcin (gmina Słupsk). Z oszczędności
powstałych z rozliczenia zadania planuje się wykonać przebudowę drogi
powiatowej wraz z chodnikiem w miejscowości Karżcino,
9 zakończono

opracowywanie

projektu

technicznego

dotyczącego

zadania

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1130G od km 10+950 do km 11+940
w miejscowości Bięcino. W miarę możliwości w listopadzie br. rozpoczną się
prace związane z przebudową ww. drogi,
9 na ukończeniu są prace związane z przebudową drogi Nr 1200G w m. Gałęzów
(gm. Dębnica Kaszubska,
9 trwają czynności odbiorowe inwestycji

„Przebudowa drogi powiatowej

Nr 1118G w m. Gąbino” – gm. Ustka, Trwają prace związane z odbiorem
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technicznym inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176G Dębnica
Kaszubska – Podwilczyn - etap I”.

Inwestycja realizowana jest przy

współfinansowaniu ze strony Nadleśnictwa Leśny Dwór i gminy Dębnica
Kaszubska.

Roboty

polegały

na

dwuwarstwowej

nakładki

bitumicznej

na długości około 2,9 km,
9 trwają prace związane z rozstrzygnięciem przetargu na „Roboty utrzymaniowe
dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk”, obejmujące prace
wykonywane przy budowie i odnowie nawierzchni wraz z elementami
infrastruktury pasa drogowego,
9 rozstrzygnięto przetarg „Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupsk”.
9 rozstrzygnięto przetarg „Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych
na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk – sezon zimowy 2012/2013”,
9 ogłoszono przetarg „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166G BronowoJabłoniec – etap I”. Prace obejmować będą wykonanie dwuwarstwowej nakładki
bitumicznej na długości około 5,0 km wraz z obustronnymi poboczami.
Inwestycja realizowana będzie przy współfinansowaniu ze strony Nadleśnictwa
Trzebielino.
9 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 pionowe, wycinką krzaków
i profilowaniem rowów.
Szczegółowe zestawienie robót wykonanych na drogach powiatowych przekazano
radnym w odrębnym dokumencie.
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WYSOKA RADO,
SZANOWNI GOŚCIE !
Przejdę teraz do sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu, podjętych
na ostatniej sesji, i tak:
− uchwałą Nr XIX/190/2012 Rada Powiatu wyraziła zgodę na pozbawienie dróg,
a mianowicie: Przytocko-Darnowo, Bronowo-Bąkowo,

Przyjezierze-Bąkowo,

Poddąbie-Dębina i Łysomice-Mielno, przebiegających przez teren Powiatu
Słupskiego kategorii drogi powiatowej,
− uchwałą Nr XIX/191/2012 Rada Powiatu ustaliła coroczną

wysokość opłat

za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Uchwała została przekazana
do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku,
− uchwałą Nr XIX/192/2012 Powiat Słupski przystąpił do realizacji projektu
pn. „Przebudowa części poddasza budynku Zespołu Pałacowego w Damnicy”.
Wniosek o dofinansowanie ww. zadania został złożony w dniu 5 października
2012 r. do Słowińskiej Grupy Rybackiej,
− uchwała

Nr

XIX/193/2012

w

sprawie

udzielenia

pomocy

finansowej

na przebudowę mostu w Krępie Słupskiej i wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie
na terenie Gminy Słupsk – uchwała została przesłana do Gminy Słupsk w celu
informacji, umowa jest w trakcie podpisywania,
− uchwałą Nr XIX/194/2012 zostało przygotowane i podpisane w dniu
28 września br. porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego a Gminą
Ustka dotyczące pełnienia przez Gminę funkcji inwestora na zadaniu
inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej

Nr 1108GG na odcinku

Pęplino-Wielichowo”, w przypadku otrzymania dotacji z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych,
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− uchwałą Nr XIX/195/2012 została przygotowana i podpisana umowa partnerska
w dniu 28 września 2012 r. pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka
o dofinansowaniu

zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej

Nr 1108G na odcinku Pęplino-Wielichowo”,

realizowanego w ramach

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w przypadku otrzymania
dotacji,
− uchwała Nr XIX/196/2012 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej
realizacji projektu pt. „Organizacja kąpielisk na terenie Powiatu Słupskiego” –
została przesłana do Urzędu Gminy w Ustce, Urzędu Miasta Ustka, Urzędu Gminy
w Kępicach i Smołdzinie. W dniu 5 października 2012 r. został złożony do
Słowińskiej Grupy Rybackiej wniosek o dofinansowanie zadania w ramach osi 4.
Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa,
− uchwałą Nr XIX/197/2012 -

została przygotowana i podpisana w dniu

28 września 2012 r. umowa partnerska z Gminą Kobylnica o dofinansowanie
zadania drogowego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę
Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie”, REALIZOWANEGO przez
Gminę Kobylnica w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
w przypadku otrzymania dotacji,
− uchwała Nr XIX/198/2012 w sprawie 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 – jest w trakcie podpisywania,
− uchwałą Nr XIX/199/2012 została przygotowana i podpisana umowa partnerska
w dniu 26 września 2012 r. pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Główczyce,
o dofinansowaniu

zadania drogowego polegającego na przebudowie drogi

powiatowej Nr 1143G na odcinku Warblewo-Stowięcino,

realizowanego

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w przypadku
otrzymania dotacji,
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− uchwałą Nr XIX/200/2012 została przygotowana i podpisana umowa partnerska
w dniu 27 września 2012 r. pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Potęgowo,
o dofinansowaniu

zadania drogowego polegającego na przebudowie drogi

powiatowej Nr 1188G na odcinku Darżyno-Grąbkowo, realizowanego w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w przypadku otrzymania
dotacji,
− uchwałą Nr XIX/201/2012 dokonano zmiany uchwały Nr XVIII/176/2012 Rady
Powiatu z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski. Zmiany polegały
na skreśleniu zapisu i wprowadzeniu nowego zapisu treści: „Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego”,
− uchwała Nr XIX/202/2012 dotycząca realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1170G Kwakowo-Lubuń – Etap II” – przygotowywana jest
dokumentacja potrzebna do ogłoszenia przetargu na roboty drogowe,
− uchwała Nr XIX/203/2012 w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy
Damnica pomocy finansowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej
Nr 1139G miejscowość Karzniczka – został złożony wniosek o wprowadzenie
zadania do budżetu Powiatu na 2012 rok,
− uchwałą Nr XIX/204/2012 dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Słupskiego.
dostosowano

Zmian dokonano w załączniku nr 1, 2 i 2a, w których

dochody i wydatki do wysokości kwot ujętych w zmianach do

uchwały budżetowej na 2012 rok, poprzez zwiększenie dochodów i wydatków
oraz zmniejszenie wartości przedsięwzięcia
laboratorium

„Centrum

Zarządzania

pn. „Przebudowa i doposażenie

Kryzysowego

w Słupsku” w związku z zakończeniem projektu,

Akademii

Pomorskiej
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− uchwałą Nr XIX/205/2012 wprowadzono zmiany

w budżecie Powiatu

Słupskiego na 2012 rok. Zmiany polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków
o kwotę 781.056 zł, w tym dochodów i wydatków bieżących o kwotę 833.470 zł
i dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 52.414 zł.
W końcowej części sprawozdania, przedstawiam Państwu kalendarium spraw.
W mijającym okresie były to następujące spotkania, imprezy i uroczystości:
−

27 września w siedzibie Starostwa wręczone zostały nagrody Starosty Słupskiego
za

wysokie

wyniki

sportowe

w

międzynarodowym

i

krajowym

współzawodnictwie wyróżniającym się młodym sportowcom i trenerom
z powiatu słupskiego,
−

2 października na spotkaniu zorganizowanym przez Starostę Słupskiego
w Kępicach rozmawiano o możliwościach rewitalizacji linii kolejowej
405 Szczecinek – Ustka. W debacie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich
samorządów

leżących

Marszałkowski

w

wzdłuż

Gdańsku,

linii

od

Ustka

kierownictwo

do

Zakładu

Szczecinka,
Linii

Urząd

Kolejowych

ze Szczecina oraz Stowarzyszenie „Aktywne Pomorze”,
−

5 października Starosta Słupski wziął udział w uroczystym otwarciu Słupskiego
Inkubatora Technologicznego. W tym samym dniu świętowano także 15-lecie
działalności Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

−

w dniach 6-7 października odbyły się Jesienne Targi Ogrodnicze w Strzelinie,
w ramach których odbył się konkurs kulinarny „Ziemniak na sto sposobów”
dla kół gospodyń wiejskich,

−

11 października odbyła się uroczysta gala w Pałacu Aureus, podczas której
laureatom konkursu „Srebrny Niedźwiedź”

- Lider Promocji Słupskiej

Gospodarki wręczono statuetki. Nagrodzeni zostali przedsiębiorcy w pięciu
kategoriach – Najciekawsza Inwestycja, Innowacyjny Produkt Roku, Zielona
Firma, Gospodarstwo Agroturystyczne oraz Menadżer Słupski Gospodarki,
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−

w dniach 11-12 października br. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym
w Słupsku odbyła się IX edycja Słupskich Dni Gospodarki, których
współorganizatorem był Powiat Słupski. Tematem przewodnim była przyszłość
branży BPO/SSC w regionie oraz rozwój sektora wydobycia gazu łupkowego,

−

12 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji
Narodowej był okazją do nagrodzenia sześciu wyróżniających się nauczycieli
w pracy dydaktyczno-wychowawczej – Nagrodą Starosty Słupskiego. Grupa
nauczycieli otrzymała medale i odznaczenia państwowe oraz resortowe,

−

14 października w Karżniczce (gm. Damnica) Odbyło się IX Powiatowe Święto
Ziemniaka, czyli tradycyjne „Słupskie Pokopki”. W tym roku gościom różne
potrawy przygotowywała znana i lubiana aktorka Bożena Dykiel. Pan Starosta
i Wicestarosta Słupski wręczyli nagrody dla najlepszych producentów
ziemniaków z terenu Powiatu Słupskiego – Słupskie Bursztynowe Bulwy oraz
Nagrodę Specjalną.

Specjalne gratulacje dla producentów ziemniaków

i uczestników imprezy przekazali przedstawiciele partnerskiego Powiatu
Bełchatowskiego. Wiceminister Kazimierz Plocke wręczył odznaczenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”, Były również nagrody dla
uczestników konkursu kulinarnego przygotowanego przez Tomasza Kunysza
oraz Wyborów Sołtysa i Sołtyski Roku 2012. Dziewięć kół i gospodarstw
agroturystycznych

walczyło

w

konkursie

na

najsmaczniejszą

potrawę

ziemniaczaną,
−

19 października p. Starosta uczestniczył w Konwencie Starostów Województwa
Pomorskiego, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Bytowie,

−

w dniach 19-21 października odbył się Ekstremalny Rajd na Orientację
„Harpagan”, organizowany przez Pomorski Klub Orientacji „Harpagan”,
a patronat nad nim objęli Starosta Słupski, Marszałek Województwa
Pomorskiego oraz Wójt Gminy Słupsk,
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−

25 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej odbyła się
premiera przedstawienia teatralnego „Król Maciuś I” przygotowanego przez
Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach realizowanego projektu „Janusz
Korczak – dorosnąć do świata dziecka”. Projekt współfinansowany jest przez
Powiat Słupski – w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych,

−

w ramach współpracy z partnerskim niemieckim Powiatem Herzogtum
Lauenburg na przełomie września i października odbyły się trzy spotkania
z przedstawicielami obu powiatów – dwa wyjazdy pszczelarz i psychiatrów,
a w ramach wymiany młodzieży, strona niemiecka przyjechała na zaproszenie
Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

