SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Powiatu
w okresie od 30 października 2012 r. do 18 grudnia 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 pięć posiedzeń Zarządu Powiatu.
Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania
uchwał i rozstrzygnięć.
W tym czasie Zarząd Powiatu wypracował czternaście projektów uchwał Rady
Powiatu Słupskiego. Zostały one szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji,
proszę więc Wysoką Radę o podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 przyjęcia

Programu

Współpracy

Powiatu

Słupskiego

z

Organizacjami

Pozarządowymi na 2013 rok,
 uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016,
 zmiany uchwały Nr XX/206/2012 Rady Powiatu Słupskiego

z dnia

30 października 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2013 roku,
 przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Potęgowo pomocy rzeczowej na
przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1141G w miejscowości
Głuszyno,
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 przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi
powiatowej Bruskowo Wielkie – Możdżanowo do drogi wojewódzkiej nr 203”,
 współfinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1114G OrzechowoPrzewłoka – etap I,
 zmiany uchwały Nr XVII/162/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca
2012 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Dębnica Kaszubska
pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości
Gałęzów,
 zmiany uchwały Nr XVIII/186/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia
2012 r. w sprawie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1166G
Bronowo-Jabłoniec,
 zmiany uchwały Nr XX/208/2012 Rady Powiatu Słupskiego

z dnia

30 października 2012 r. w sprawie umowy pomiędzy Powiatem Słupskim
a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej
na realizację zadania polegającego na przebudowie chodnika w miejscowości
Karżcino w ciągu drogi powiatowej nr 1120G Karżcino-Gąbino,
 wydatków budżetu powiatu, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków,
 zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok,
 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego,
 uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2013,
 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego.
Ponadto w okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu podjął dwanaście uchwał
własnych, spośród których:
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 pierwszą uchwałą wydał pozytywną opinię w sprawie zaliczenia do kategorii
dróg gminnych działki nr 23 – obręb ewidencyjny Redzikowo, położonej
w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
 kolejną uchwałą przyjęto projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Słupskiego. Projekt uchwały przedłożono w dniu
15 listopada br. Radzie Powiatu w Słupsku oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Gdańsku. Ponadto
i opiniowany na komisjach oraz

projekt

uchwały był

omawiany

został opublikowany na tablicy ogłoszeń

Starostwa Powiatowego i w Biuletynie Informacji Publicznej,
 następną uchwałą przyjęto projekt budżetu Powiatu Słupskiego na 2013 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
przedłożono w dniu 15 listopada br. Radzie Powiatu w Słupsku i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. Również ten projekt uchwały był omawiany
i opiniowany na komisjach oraz opublikowany został na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego i w Biuletynie Informacji Publicznej,
 trzema uchwałami wprowadzono zmiany w budżecie powiatu słupskiego, które
polegały na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 257.872,00 zł
wydatków bieżących

o kwotę

239.061,00 zł

i

oraz

zwiększenia wydatków

majątkowych o kwotę 18.811,00 zł, a także przeniesień wydatków między
paragrafami w dziale. Ponadto po stronie dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o
kwotę 115.916,00 zł. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 35.377,00 zł
oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie 117.191,00 zł. Wszystkie dokonane
przesunięcia planowanych dochodów i wydatków mieściły się w kompetencjach
Zarządu,
 kolejną uchwałą powołano komisje egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu
na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W dniu 6 grudnia
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odbył się egzamin na

stopień nauczyciela mianowanego dla logopedy

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
 następną uchwałą sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych
do oddania w najem. Uchwała dotyczy wynajęcia lokalu użytkowego,
położonego przy ul. Sienkiewicza 20 i jest kontynuacją z dotychczasowym
najemcą. Umowa zostanie zawarta od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku,
 kolejną uchwałą wyrażono wolę użyczenia na czas nieokreślony nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Przytocka,
gm. Kępice na rzecz Kurii Prowincjonalnej Zgromadzenia Braci Szkół
Chrześcijańskiej z siedzibą w Kopcu, która realizuje zadania opieki społecznej,
 następną uchwałą określono terminy przekazywania dochodów realizowanych
przez jednostki budżetowe na rachunek budżetu Powiatu Słupskiego. Niniejsza
uchwała ma służyć efektywnemu pozyskiwania dochodów budżetu i w tym celu
konieczne było większe uszczegółowienie terminów odprowadzania dochodów
z trzech na sześć terminów tj. 5., 10., 15., 20., 25. i ostatni dzień miesiąca,
 ostatnią uchwałą pozytywnie zaopiniowano zaliczenie dróg położonych na terenie
Gminy Słupsk do kategorii dróg gminnych tj.: działki nr 7/10 i 7/49 – obręb
Redzikowo, położone w Słupskiej Strefie Ekonomicznej, działki nr 110/1 – obręb
Włynkowo, działka nr 307/131 – obręb Siemianice.
Z innych istotnych spraw, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym
należy wspomnieć, iż Zarząd Powiatu zapoznał się z:
 wynikami

konsultacji

społecznych

w

sprawie

Programu

Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi,
 Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016. Program skierowany został do
konsultacji społecznych, trwających od 9 do 23 listopada br. w formie pisemnej
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opinii na formularzu. Po tym terminie Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami
tych konsultacji,
wydał:
 postanowienie Zarządu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

miejscowości

Izbica,

dla

obszaru

obejmującego działkę nr 539, obręb Izbica, gmina Główczyce,
 wydał decyzję Zarządu w sprawie uchylenia decyzji ustanawiającej trwały zarząd
na rzecz Domy Pomocy Społecznej w Przytocku na nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działki nr 51/1 w celu uregulowania statusu prawnego przedmiotowej
nieruchomości,
W okresie sprawozdawczym Zarząd Dróg Powiatowych realizował następujące
prace:
 zakończono prace związane z odbiorem technicznym inwestycji „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1118G w m. Gąbino (gmina Ustka) oraz inwestycji
„Przebudowa drogi 1200G w m. Gałęzów (gmina Dębnica Kaszubska) oraz
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska-Podwilczyn –
etap I”.
 wykonano projekt techniczny zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
1130G od km 10+950 do km 11+940 w miejscowości Bięcino” Prace związane z
przebudowa wykonane będą w 2013 roku,
 rozstrzygnięto przetargi na:
 roboty utrzymaniowe dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP,
 przebudowę drogi powiatowej nr 1166G Bronowo-Jabłoniec – etap I,
 przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych
przez ZDP z podziałem na zadania”: 1) Przebudowa chodnika przy drodze
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powiatowej nr 1114G Przewłoka – Zapadłe (gmina Ustka), 2) przebudowa
chodnika przy drodze powiatowej nr 1120G w m. Karżcino (gmina Słupski,
 ogłoszono przetargi na:
 przebudowę drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo – Lubuń – etap II,
 przebudowę drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo-Przewłoka na odcinku
Przewłoka – Zapadłe – etap I – współfinansowane przez Nadleśnictwo Ustka,


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 oraz utrzymanie zimowe – odśnieżanie,
zwalczanie śliskości.

Szczegółowe zestawienie robót wykonanych na drogach powiatowych przekazano
radnym w odrębnym dokumencie.
WYSOKA RADO,
SZANOWNI GOŚCIE !
Przejdę teraz do sprawozdania z wykonania uchwał Rady Powiatu, podjętych
na ostatniej sesji, i tak:
uchwałą

Nr

XX/206/2012

określono

rozkład

godzin

pracy

aptek

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w roku 2013. Uchwalę
przekazano

do

opublikowania

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku,
 uchwałą Nr XX/207/2012 - w dniu 14 listopada br. podpisano z Gminą Damnica
umowę Nr RPI/44/2012

dotyczącą

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy

w związku z realizacją chodników przy drodze powiatowej Nr 1140G. Zarząd
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Dróg Powiatowych w Słupsku zakupił i przekazał materiały, natomiast Gmina
zajmie się wykonaniem robót drogowych,
uchwała Nr XX/208/2012 – w dniu 13 listopada br. podpisano z Gminą Słupsk
umowę Nr RPI/43/2012 o współfinansowaniu przez Gminę w 50% zadania
inwestycyjnego, polegającego na przebudowie chodnika w miejscowości Karżcino.
Zarząd Dróg Powiatowych jest w trakcie realizacji zadania,
uchwałą Nr XX/209/2012 wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie
finansowej Powiatu Słupskiego, polegającej na:
 dostosowaniu kwot dochodów i wydatków do wysokości kwot ujętych
w zmianach do uchwały budżetowej na 2012 rok, poprzez zwiększenie
dochodów i wydatków o kwotę 228.481,00 zł oraz zmian w przedsięwzięciach
pn. „Kariera bez barier”, „Aktywna jesień życia” oraz „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń – etap II”,
uchwałą Nr XX/210/2012 dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na
2012 rok. Zmiany polegały na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków
bieżących

o kwotę 301.499 zł, a także rozdysponowania rezerwy na realizacji

zadań inwestycyjnych w kwocie 121.901,00 zł, rezerwy z zakresu oświaty
i edukacji w kwocie 178.233,00 zł oraz z zakresu pomocy społecznej w kwocie
8.913,00 zł. Ponadto wprowadzono nowe zadania inwestycyjne na kwotę
96./901,00 zł, środki na ten cel pochodzą z rezerwy inwestycyjnej,
W końcowej części sprawozdania poinformują o innych istotnych sprawach,
które miały miejsce w ostatnim okresie, i tak:
 8 listopada w Ścięgnicy odbył się Konwent Samorządowców Powiatu
Słupskiego.

Spośród

najważniejszych

tematów

poruszono

takie,

jak:

wspomaganie szkół i placówek w Powiecie Słupskim, zarządzanie sytuacja
kryzysową, zawody pożarniczo-ratownicze w 2013 roku, energia odnawialna
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w powiecie, Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży, organizacja kąpielisk na
terenie powiatu oraz MBA na Pomorzu Środkowym,
 9 listopada w Wicku Morskim odbył się VII Pomorski Bieg Niepodległości

zorganizowany

przez

uczniów

Zespołu

Szkół

Ogólnokształcących

i Technicznych w Ustce,
 w dniach 10-11 listopada w Muzealnej Zagrodzie Albrechta w Swołowie już po

raz V odbyła się impreza pod hasłem „Na Świętego Marcina najlepsza pomorska
gęsina”. Na imprezie promowane były potrawy z gęsią w roli głównej oraz
produkty regionalne,
 21 listopada Starosta Słupski i Wicestarosta Słupki spotkali się z okazji Dnia

Pracownika Socjalnego z dyrektorami domów pomocy społecznej, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie oraz pracownikami socjalnymi. Uczestników
spotkania uhonorowano nagrodami i listami gratulacyjnymi,
 21 listopada ponad czterdziestu pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku

dołączyło do grona potencjalnych dawców szpiku kostnego, biorąc udział w akcji
„Dzień

Dawcy

Szpiku”

zorganizowanej

w

Wojewódzkim

Szpitalu

Specjalistycznym w Słupsku,
 22 listopada w restauracji „Anna de Croy” otwarto wystawę malarstwa Jacka

Adamczyka z Kępic tegorocznego stypendysty Starosty Słupskiego. Na wystawie
wyeksponowano 16 prac nawiązujących tematycznie do architektury Pomorza,
 25 w Pałacu Aureus w Słupsku odbyła się uroczystość z okazji Dni Honorowego

Dawstwa Krwi oraz obchodów 35-lecia Klubu im. T. Czaplińskiego przy
Komendzie Policji w Słupsku,
 28listopada w siedzibie Starostwa odbyło się cykliczne spotkanie działającej przy

Starostwie grupy poetyckiej „Wtorkowe Spotkanie Literackie”. przyjechało
blisko 30 twórców z kilku powiatów,
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 29 listopada w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. w Gdańsku odbyła się

konferencja pn. „Czas na młodzież”, na której szeroko prezentowano realizowany
przez Młodzieży Ośrodek Socjoterapii w Ustce projekt „MOS-t w przyszłość”,
 30 listopada w Gościńcu Młyn Słupski w Słupski odbyła się promocja albumu

„Fotografia chłopów pomorskich” przygotowanego przez Miejska Biblioteką
Publiczną we współpracy z Powiatem Słupskim i Miastem Słupsk,
 5 grudnia w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbył się Konwent Starostów

Województwa Pomorskiego. Rozmawiano między innymi na tematy: inicjatywy
„JESSICA” – nowej formy wsparcia projektów wiejskich, wysokości i alokacji
środków

Funduszu Pracy na 2013 rok

w województwie pomorskim,

zaprezentowano projekt pn. „Szerokopasmowe Pomorskie” – budowa sieci
Internetu

szerokopasmowego

na

terenie

województwa

pomorskiego,

przedstawiono: system powiadamiania ratunkowego w województwie, informację
o zmianach wprowadzonych w listopadzie br. w Narodowym Programie
Przebudowy Dróg Lokalnych,
 6 grudnia Starosta Słupski wcielił się w rolę Mikołaja i spełnił marzenia

podopiecznego ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy, któremu
podarował sprzęt muzyczny oraz przekazano worki z prezentami, słodkościami
i owocami dla wszystkich wychowanków,
 10 grudnia Starosta Słupski spotkał się z członkami nowej Powiatowej Rady ds.

Zatrudnienia na kadencję 2012-2016,
 11 grudnia w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

w Ustce odbył się IV Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar
Starosty Słupskiego zorganizowany przez Młodzieżowy Ośrodek socjoterapii
w Ustce
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 14 grudnia w Starostwie Powiatowym w Słupsku zorganizowany został konkurs
na najpiękniejszą świąteczną choinek dla jednostek organizacyjnych powiatu
słupskiego. Dla wszystkich uczestników przeznaczono nagrody,
 14 grudnia w Sali Polskiej Filharmonii w Słupsku odbyła się konferencja na

temat roli wolontariatu w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego połączona
z uroczystą Galą Wolontariatu, na której ogłoszono wyniki konkursu „Barwy
wolontariatu”,

wyróżniono

najaktywniejszych

wolontariuszy

i

Kluby

Wolontariatu.
SZANOWNI PAŃSTWO !
Na zakończenie tym z Państwa, z którymi nie uda mi się już spotkać
w najbliższych dniach, pragnę złożyć serdeczne Życzenia Świąteczne. Niech
zbliżające się Święta upłyną Państwu w zdrowiu, radości i spokoju, w otoczeniu
rodziny i najbliższych osób, przy Wigilii, choince i kolędach.

