SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Powiatu
w okresie od 18 grudnia 2012 r. do 26 lutego 2013 r.
oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji

PANIE PRZEWODNICZĄCY,
WYSOKA RADO,
SZANOWNI ZEBRANI

W okresie sprawozdawczym odbyło się dziesięć posiedzeń Zarządu Powiatu.
Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania
uchwał i rozstrzygnięć.
W okresie tym Zarząd Powiatu opracował i przedłożył komisjom dziewięć
projektów uchwał Rady Powiatu Słupskiego.

Wymienione projekty były

szczegółowo analizowane na posiedzeniach Komisji, proszę więc Wysoką Radę
o podjęcie uchwał w następujących sprawach:
⎯ zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Teatr, muzyka, taniec sposobem na
przełamanie barier” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
⎯ zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Ustce z siedzibą w Ustce Orzy ul. Bursztynowej 12,
⎯ przyjęcia

Programu

Niepełnosprawnych,

Integracji

Społecznej

i

Zawodowej

Osób
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⎯ zmiany „Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2014” stanowiącego
załącznik do uchwały Nr XVI/147/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia
24 kwietnia 2012 r.”,
⎯ zmiany uchwały Nr XVI/148/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia
2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego 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,
⎯ zmiany uchwały Nr XIX/202/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września
2012 roku w sprawie umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica
dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G
Kwakowo-Lubuń – Etap II”,
⎯ udzielenia pomocy finansowej dla województwa Pomorskiego,
⎯ zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok,
⎯ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego.
Ponadto w okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu podjął dwadzieścia uchwał
własnych, które dotyczyły następujących spraw:
⎯ dwoma uchwałami dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok.
Zmiany polegały na przeniesieniach między paragrafami w dziale po stronie
wydatków oraz rozdysponowania rezerw: rezerwy ogólnej w kwocie 47.138 zł,
oświaty i edukacji w kwocie 109.207 zł, z zakresu pomocy społecznej w kwocie
3.000 złotych,
⎯ ustalono i naliczono nowe wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych Powiatu Słupskiego,
⎯ dokonano przesunięć środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w wysokości 7.000,00 zł z zadania finansowanie wydatków
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i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
⎯ wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości będącej w trwałym zarządzie.
Zgoda dotyczyła wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości
zabudowanej, będącej własnością Powiatu Słupskiego, w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce położonej w obrębie
miasta Ustka przy ul. Darłowskiej 3b,
⎯ ustalono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań
zleconych ustawami na 2013 rok. Kwota dochodów budżetu państwa związana
jest z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
podlegająca przekazaniu do budżetu państwa, przyjętą została na podstawie
pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I-30110.4.2012.EP,
⎯ trzema uchwałami dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok.
Zmiany polegały na: zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę
85.179 zł oraz przeniesień miedzy paragrafami w dziale po stronie wydatków,
a także rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej w kwocie 107.135 zł,
⎯ udzielono Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Słupsku

pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego
w sprawie realizacji projektu pn. „Teatr, muzyka, taniec sposobem na
przełamanie barier” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego,
⎯ ogłoszono otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych
ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami
Pozarządowymi na 2013 rok. 11 i 18 lutego minęły terminy składania ofert.
Powołane zostały już komisje konkursowe, które rozpatrzą oferty i zaproponują
Zarządowi Powiatu programy do dofinansowania,
⎯ dwoma uchwałami udzielono: Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Ustce oraz Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Agrotechnicznych
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pn. „Uczenie się przez całe życie”, Program sektorowy Leonardo da Vinci,
⎯ organizacji XI Powiatowych Spotkań z Poezją Nieprofesjonalną wraz
z Powiatowym Przeglądem Poezji Śpiewanej. Spotkania te odbyły się 8 lutego
2013 r. w Damnicy,
⎯ przekazano uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do
dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w 2013 roku,
w zakresie wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału
klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia
i pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych,
⎯ wyrażono wolę lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu,
⎯ upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania
zobowiązań do wysokości kwot ujętych w uchwale budżetowej na 2013 r.
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające
płatności przypadają w roku 2014,
⎯ pozytywnie zaliczono do kategorii dróg gminnych działki nr 307/201 oraz
307/202 w obrębie Siemianic, położonych na terenie Gminy Słupsk,
⎯ powołano komisje konkursowe ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonego 17 stycznia
2013 r.,
⎯ ostatnią uchwałą ustalono nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez powiat słupski na rok szkolny 2013/2014.
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Z innych istotnych spraw, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym
należy wspomnieć, iż Zarząd Powiatu zapoznał się ze:
⎯ sprawozdaniem pt. „Przeciwdziałanie problemowi bezrobocia osób młodych
na lokalnym rynku pracy”,
⎯ sprawozdaniem z działalności domów pomocy społecznej w Powiecie Słupskim
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,
⎯ sprawozdaniem z realizacji Słupskiego Powiatowego Programu na Rzecz
Zatrudnienia i Spójności Społecznej w 2012 roku,
⎯ analizą średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2012,
⎯ informacją o zmianie wysokości środków na doskonalenia zawodowe nauczycieli
⎯ orzeczeniami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2013/2014,
wydał:
⎯ decyzję Zarządu Powiatu w sprawie wygaszenia i ustanowienia trwałego zarządu
Zespołu Szkół Technicznych w Ustce przy ul. Darłowskiej 3 b,
⎯ dwa postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla:
9 obszarów położonych w rejonie miejscowości Dobieszewo, Dębnica
Kaszubska Leśnictwo oraz Starnice,
9 Miasta Ustka pn. „CENTRUM 2A”.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Dróg Powiatowych realizował następujące
prace:
1) rozstrzygnięto przetargi na:
9 przebudowę drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo – Lubuń – etap II – prace
związane z przebudową drogi planuje się zakończyć do końca czerwca
2013 roku,
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9 przebudowę drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo-Przewłoka n a odcinku
Przewłoka – Zapadłe – etap I – współfinansowanie przy udziale Nadleśnictwa
Ustka – prace związane z przebudową planuje się zakończyć do 15 maja br.
9 remont

cząstkowy

nawierzchni

bitumicznych

przy

użyciu

mieszanki

mineralno-asfaltowej na gorąco wytwarzanej w kotłach przewoźnych typu
„Magma” – realizacja tego zadania trwać będzie do 31 grudnia 2014 roku,
2) prowadzone były bieżące prace związane z utrzymaniem dróg, przede wszystkim
uzupełnianie ubytków w jezdniach bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową
na zimno, na gorąco, uzupełnieniem oraz wymianą na nowe oznakowania
pionowe, wycinką drzew i krzewów, profilowaniem rowów, uzupełnianiem
ubytków dróg gruntowych i poboczy oraz utrzymanie zimowe – odśnieżanie,
zwalczanie śliskości na drogach powiatu.
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 XXI/211/2012 przyjęto Program Współpracy Powiatu Słupskiego
z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok. Program jest już realizowany.
Ogłoszono konkursy na większość zadań publicznych ujętych w Programie,
⎯uchwałą Nr XXI/212/2012 uchwalono Powiatowy Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2012-2016,
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⎯Uchwałą Nr XXI/213/2012 dokonano zmiany harmonogramu pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu słupskiego w 2013 roku,
⎯uchwała Nr XXI/214/2012 w spr. przyjęcia przez Powiat od Gminy Potęgowo
pomocy rzeczowej na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1141G
w miejscowości Głuszyno – w dniu 20 grudnia 2012 r. podpisana została umowa
z Gminą Potęgowo. Zarząd Dróg Powiatowych przekazał Gminie uzgodnione
materiały na przebudowę chodnika,
⎯uchwała Nr XXI/215/2012 w spr. przystąpienia Powiatu do realizacji projektu pn.
Przebudowa drogi powiatowej Bruskowo Wielkie- Możdżanowo do drogi
wojewódzkiej nr 203” – dnia 4 stycznia 2013 r. złożono w Urzędzie
Marszałkowskim w Gdańsku wniosek o dofinansowanie projektu. W chwili
obecnej wniosek znajduje się w trakcie oceny formalnej,
⎯uchwała Nr XXI/216/2012 w sprawie współfinansowania przebudowy drogi
powiatowej nr 1114G Orzechowo-Przewłoka – etap I – Zarząd Dróg Powiatowych
Słupsku, w wyniku przetargu nieograniczonego wybrał wykonawcę robót
drogowych,
⎯uchwała Nr XXI/217/2012 w sprawie przejęcia przez Powiat Słupski od Gminy
Dębnica Kaszubska pomocy finansowej n a przebudowę drogi powiatowej
nr 1200G w miejscowości Gałęzów – 18 grudnia 2012 r. został zawarty pomiędzy
Powiatem a Gminą Dębnica Kaszubska Aneks do umowy nr RPI/17/2012
w sprawie pomocy finansowej na przebudowę ww. drogi w 2013 roku,
⎯uchwałą Nr XXI/218/2012 w sprawie współfinansowania przebudowy drogi
powiatowej nr 1166G Bronowo-Jabłoniec – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
rozstrzygnął przetarg na wykonanie robót drogowych. Roboty zostaną zakończone
w 2013 roku,
⎯uchwałą Nr XXI/219/2012 w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu a Gminą
Słupsk pomocy finansowej na przebudowę chodnika w miejscowości Karżcino
w ciągu drogi powiatowej nr 1120G Karżcino-Gąbino – w dniu 19 grudnia 2012 r.
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został podpisany Aneks do umowy nr RPI/43/2012 dotyczący zmiany terminu
wykonania robót drogowych oraz zmiany terminu przekazania dotacji przez
Gminę,
⎯uchwałą Nr XXI/220/2012 ustalono wykaz planowanych wydatków budżetu
powiatu, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz plan
finansowy tych niewygasających wydatków, dotyczą one przebudowy dróg
w miejscowości Bięcino (Gmina Damnica), Kwakowo-Lubuń –Etap II oraz
przebudowy chodników w miejscowości Przewłoka-Zapadłe (Gmina Ustka),
Karżcino w ciągu drogi powiatowej Karżcino-Gabino (Gmina Słupsk),
⎯uchwałą Nr XXI/221/2012 dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na
2012 rok. Po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę
490.052 zł oraz zwiększenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 799.083 zł,
⎯uchwałą Nr XXI/222/2012 dostosowano dochody i wydatki do wysokości kwot
ujętych w uchwale budżetowej oraz dokonano zmian w przedsięwzięciach
⎯uchwałą Nr XXI/223/2012 uchwalono budżet Powiatu Słupskiego na 2013 rok.
Budżet kształtuje się: dochody: 78.232.578 zł, w tym: dochody bieżące 73.413.880
zł, dochody majątkowe 4.818.698 zł oraz wydatki w kwocie 77.266.983 zł, w tym:
wydatki bieżące 71.016.726 zł, wydatki majątkowe 6.250.257 zł, wydatki na
programy unijne 3.076.221 zł. Ustalono nadwyżkę w wysokości 965.595 zł,
przychody 2.946.268 zł oraz rozchody 3.911.863 zł. Uchwałę została przekazana
do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
⎯uchwałą Nr XXI/224/2012 określono wieloletnią prognozę finansową, która
umożliwia sprawdzenie kondycji finansowej powiatu i obejmuje okres
od 2013-2027 na jaki zaciągnięto zobowiązania oraz przyjęto limity wydatków na
przedsięwzięcia,
⎯uchwałami Nr XXI/225/2012 i Nr XXI/225/2012 określono plany pracy komisji,
które realizowane będą do końca 2013 roku,
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⎯uchwałą Nr XXI/227/2013 ustalono plan pracy Rady Powiatu Słupskiego
na 2013 rok, który realizowany będzie do końca bieżącego roku,
⎯uchwałą Nr XXII/228/2012 dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego
na 2012 rok. zmiany polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę 406.752 zł
oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 782.062 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia
rezerwy inwestycyjnej o kwotę 902.540 zł.

Dokonano zmiany nadwyżki

budżetowej do kwoty 1.455.260 zł,
⎯uchwałą Nr XXII/229/2012 dostosowano dochody i wydatki do wysokości kwot
ujętych w zmianach do uchwały budżetowej oraz zmieniono wynik budżetu
z kwoty 266.446 zł na kwotę 1.455.260 zł nadwyżki.
W końcowej części sprawozdania poinformują o innych istotnych sprawach, które
miały miejsce w ostatnim okresie, i tak:
⎯ przed Świętami Bożego Narodzenia w lokalnych mediach ukazały się życzenia
świąteczne dla mieszkańców powiatu,
⎯ 20 grudnia 2012 r. wychowankowie Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz
Dom” w Ustce i Słupsku, otrzymali paczki świąteczne z powiatu słupskiego,
⎯ 28 grudnia 2012 r. w Słupskim Ośrodku Kultury odbyła się zabawa mikołajkowa
dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu słupskiego, zorganizowana przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
⎯ w dniach 5-6 stycznia br. w hali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych
w Kobylnicy odbyła się Jubileuszowa XV Środkowopomorska Wystawa Gołębi
Rasowych i drobiu Ozdobnego pod patronatem starosty Słupskiego i Wójta
Gminy Kobylnica,
⎯ 6 stycznia br. w Jezierzycach odbył się XIII Powiatowy Przegląd Kolęd
i Pastorałek . Wystąpiło w nim 17 solistów i zespołów,
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⎯ 11 stycznia w Słupskim Ośrodku Kultury otwarto wystawę prac fotograficznych
Dariusza Klimczka z Główczyce – ubiegłorocznego stypendysty Starosty
Słupskiego,
⎯ 18 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbył się Konwent
Samorządowców.
Europejskiego

Jego

Jan

specjalnym

Kozłowski.

gościem

był

Wiodącym

Poseł

tematem

do

Parlamentu

Konwentu

była

„Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a spotkanie
zakończyło się wyjazdem do Słupskiego Inkubatora Technologicznego,
⎯ 24 stycznia br. w siedzibie Starostwa odbyła się konferencja zorganizowana
z okazji obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.
Wyróżniających

się

pracowników

uhonorowano

nagrodami

pieniężnymi

i rzeczowymi,
⎯ 25 stycznia br. w Zespole szkół Agrotechnicznych w Słupsku

odbyła się

konferencja dla młodzieży ph. „Transplantacja – szansą na drugie życie”,
⎯ 26 stycznia br. w Dolinie Charlotty w Strzelinku odbyła się kolejna IX odsłona
Balu Charytatywnego pod Patronatem Starosty Słupskiego. Za licytacje
przedmiotów i usług przekazanych przez darczyńców uzbierano kwotę 11.101 zł,
która

przeznaczona

zostanie

na

wypoczynek

letni

niepełnosprawnych

podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej w Machowinku,
⎯ 31 stycznia br. w siedzibie Starostwa odbyła się prezentacja publikacji
książkowej „Dawne cmentarze w powiecie słupskim” Krystyny MazurkiewiczPalacz. Książkę dokumentująca ponad 200 dawnych cmentarzy wydało Starostwo
Powiatowe w ramach realizacji powiatowego programu opieki na zabytkami,
⎯ 8 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Damnicy odbyły się XI Powiatowe
Spotkania z Poezją (Nie)profesjonalną i II Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej.
Poetom współpracującym z powiatem słupskim uroczyście wręczono najnowszą
(10-jubileuszową) antologię poezji pt. „Niech porwie je wiatr”, w której swoje
wiersze zaprezentowało 61 autorów,
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⎯ 9 lutego br. odbył się Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
w Jezierzycach, którego zwycięzcą zostało Koło Gospodyń Wiejskich „Dolina
Łupawy” i będzie reprezentować powiat słupski w kwietniu br. na turnieju
wojewódzkim.
⎯ 11 lutego Starosta Słupski oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywne
pomorze podpisali „Porozumienie na rzecz linii kolejowej nr 212”, zgodnie z
którym samorządowcy i społecznicy z Pomorza wspólnie deklarują podjęcie
wszelkich starań na rzecz zachowania i rewitalizacji linii kolejowej nr 212 na
odcinku Korzybie – Bytów.
⎯ 21 lutego br. Starosta i wicestarosta wzięli udział w konferencji pt. „Energia
odnawialna szansą dla gmin”.

