DRIJK NR

Projekt

Uchwala
Rady Powiatu w Slawnie
z dnia

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdari Komisji Stalych Rady Powiatu w Slawnie

z dzialalnosci za 2012 r.
Na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Powiatu Slawienskiego (Dz. Urz. Wojew.
Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 6, poz. 65, z 2001 r. Nr 30, poz. 674, z 2002 r. Nr 43,
poz. 912, z 2003 r. Nr 37, poz. 577, z 2007 r. Nr 46, poz. 683, z 2009 r. Nr 63, poz. 1711 i
1712, z 2010 r. Nr 121, poz. 2322) Rada Powiatu w Slawnie uchwala, co nastejpuje:

§1

Zatwierdza si? sprawozdania Komisji Stalych Rady Powiatu vv Slawnie z dzialalnosci
za2012rok:
- Komisji Gospodarczej - stanowia^cy zalacznik nr 1 do uchwaly,
- Komisji Bezpieczeristwa Publicznego - stanowiqcy zala_cznik nr 2 do uchwaly,
- Komisji Zdrowia i Spraw Spolecznych - stanowiajcy zalacznik nr 3 do uchwaly,
- Komisji Edukacji, Kultury i Promocji Powiatu - stanowiajcy zalacznik nr 4
do uchwaly,
- Komisji Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska - stanowia^cy zala_cznik nr 5
do uchwaly,

§2

Wykonanie uchwaly powierza si?

Przewodnicza_cemu Rady Powiatu w Slawnie

i Przewodnicza_cym Komisji Stalych Rady Powiatu wymienionych w § 1.
§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Wnioskodawca:
ICZACYMDY

NACZELNIK WYDZIALU
Organ izacyjno-Prownego
\Vnic-, , .

Zal nr 7
do uchwaly Rady Powiatu
w Slawnie
z dnia

Sprawozdanie
z dzialalnosci Komisji Gospodarczej Rady Powiatu w Slawnie za 2012 r.
Komisja Gospodarcza Rady Powiatu w Slawnie w 2012 r. dzialala zgodnie planem pracy
Komisji ztwierdzonym przez Rade. Powiatu Uchwaly Nr XXI/IV/95/12 z dnia 28 lutego 2012 r.
Komisja w 2012 r. obradowala w skladzie:
1. Kazimierz Malecki - Przewodnicza_cy Komisji
2. Wojciech Ludwikowski
S.Iwona Najda
4.Wojciech Wisniowski
b.Ryszard Lesniewski
G.Krzyszstof Perzyfiski
7. Tomasz Bobin
Komisjia Gospodarcza obradowala na

10 posiedzeniach w tym 4 wspolnych z innymi

komisjami.

9 stycznia 2012 r. Komisja na wspolnym posiedzeniu wszystkich komisji opiniowala projekt
uchwaly o zamairze likwidacji Specjalnego Osrodka Szkolno Wychowawczwgo
w Podgorkach.
31 stycznia 2012 r. Komisja przyjela plan pracy komisji na 2012 r.
30 marca 2012r. Komisja omowila materialy na sesje i realizacje podje.tych wnioskow.
25 kwietnia 2012 r. Komisja omowila materialy na sesje..
29 maj a 2012r. Komisj a zaopiniowala wniosek Zarza_du Powiatu w sprawie zmiany
przeznaczenia czesci rezerwy celowej uchwalonej w budzecie Powiatu Slawienskiego na 2012
r. Komisjia zaopiniowala wykonanie budzetu powiatu za 2011 r.
25 czenvca 2012 r. Komisja analizowala materialy na sesje i ocenila realizacje uchwaly
Rady Powiatu w Slawnie Nr VIII/IV/35/11 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie likwidacji
Zarzadu Drog Powiatowych w Slawnie.
6 lipca 2012 r. Wspolne posiedzenie wszystkich Komisji w sprawie przeksztalcenia Szpitala
Powiatowego w Slawnie.
24 wrzesnia 2012 r. Wspolne posiedzenie Komisji z Komisjia Gospodarcza. Posiedzenie
wyjazdowe do ZSM w Darlowie. Analiza materialow na sesje.
29 pazdziernika 2012r. Komisja zaopiniowala wniosek Zarzadu Powiatu w sprawie zmiany
przeznaczenia czesci rezerwy celowej uchwalonej w budzecie Powiatu Slawienskiego na 2012
r. Zaopiniowala materialy na sesje..
14 grudnia 2012 r. Wspolne posiedzenie Komisji stalych. Komisja analizowala materialy na
sesje. Zaopiniowla projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Slawienskiego na lata 2013-2024 i projek uchwaly budzetowej Powiatu
Slawienskiego na 2013r.
Wszystkie punkty z planu pracy komisji zostaly zrealizowane w calosci, la_cznie z informacjmi
przedstawionymi przez zaproszonych gosci.
Serdeczme dziekuje. wszystkim Radnym za prace w prowadzonej przeze mnie""Kofni^ji oraz
kierownikom i pracownikom Starostwa za wspolprace.
PK/i \y^

nr 2
do Uchwaly Nr
Rady Powiatu w Slawnie
z dnia

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI BEZPIECZESTWA
PUBLICZNEGO ZA ROK 2012
1. Komisja Bezpieczenstwa Publicznego dzialala na podstawie planu pracy
zatwierdzonego przez czlonkow komisji oraz pozytywnie zaopiniowanego przez Rade_
Powiatu w Slawnie.
2. Komisja dzialala w skladzie:
Przewodniczaj:y — Wojciech Ludwikowski
oraz czloiikowie: Kazimierz Malecki, Janusz Stachowicz, Tadeusz Bierniukiewicz,
Jozef Wia^cek.
Problematyka pracy komisji obejmowata:
• Stan drog powiatowych po okresie zimowym,
• Analiz? Strategii rozwoju drog powiatowych w latach 2003-2017,
• Zaopiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarzajdu Powiatu w
Slawnie,
• Analiz? przest^pczosci w powiecie slawieriskim,
• Analiz? vvykonania budzetu powiatuzal polrocze 2012 r.
• Ocen^ wykonania budzetu powiatu w 2012 r.
• Propozycje wnioskow do budzetu powiatu slawieriskiego na 2013 r.
3. Komisja Bezpieczenstwa Publicznego odbyla 9 spotkan 2012 r. w tym 5 spotkan
wspolnych z innymi Komisjami.
^. Na biezajoo icomisja zajmowala si? rozpatrywaniem spraw kierowanych do niej
w ramach kompetencji. Komisja analizowala:
- material dot. likwidacji SOSW w Podgorkach,
- material dot. przeksztalcenia Szpitala Powiatowego w Slawnie,
- material dot. kosztow remontow i utrzymania drog powiatowych z rozbiciem na
gminy.
5. Wszystkie protokofy posiedzeii z pracy Komisji dost^pne sq.dowgla^du w Biurze
Rady w SJawnie.

Zaf nr 3
do uchwary Nr
Rady Powiatu w Slawnie
z dnia

Sprawozdanie
z dzialalnosci Komisji Zdrowia i Spraw Spolecznych za 2012 r.
Komisja Zdrowia i Spraw Spolecznych Rady Powiatu w Slawnie pracowala w skladzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ryszard Lesniewski -przewodnicza^cy komisji
Roman Granisz - zast?pca przewodnicza_cego
Elzbieta Zylinska
Jaroslaw Stark
Krzy sztof Perzynski
Wojciech Wisniowski

Piei-wsze posiedzenie komisji odbylo si? w dniu 9 stycznia 2012 r. tematem wiodajcym
posiedzenia by! projekt uchwaly o zamiarze likwidacji Specjalnego Osrodka SzkolnoWychowawczego w Podgorkach.
Drugie posiedzenie komisji odbylo si? w dniu 13 marca 2012 r. Czlonkowie komisji
zapoznali si? z funkcjonowaniem Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego dlaDzieci
i Mlodziezy Niepelnosprawnej w Slawnie - posiedzenie wyjazdowe.
Trzecie posiedzenie komisji odbylo si? w dniu 27 marca 2012 r. Komisja na posiedzeniu
omowila dzialalnosc bieza^cq. Szpitala Powiatowego w Slawnie.
Czwarle posiedzenie komisji odbylo si? w dniu 22 maja 2012 r. na ktorym radni wydali
opini? w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Powiatu Slawienskiego za
2011 r. Radni zapoznali si? wydatkowaniem i podzialem srodkow z PFRON.
Pia^tek posiedzenie komisji odbylo si? w dniu 22 czerwca 2012 r. Tematem posiedzenia byla
analiza materialow na sesj? w tym biezajsa dzialalnosc Szpitala.
Szoste posiedzenie komisji odbylo si? w dniu 6 lipca 2012 r. Na wspolnyrn posiedzeniu
komisji stalych omawiano spraw? przeksztalcenia Szpitala Powiatowego w Slawnie.
Siodine posiedzenie odbylo si? w dniu 26 wrzesnia 2012 r. Czlonkowie Komisji omawiali
materialy na sesj? .
Osrne posiedzenie odbylo si? w dniu 14 grudnia 2012 r. wraz z innymi stalymi Komisjami
stalymi. Tematem wiodajcym posiedzenia byl temat materialow na sesj? i budzet Powiatu
Slawienskiego na20l3 r.
Dziewiaje posiedzenie Komisji odbylo si? w dniu 14 grudnia 2012 r. po wspolnym
posiedzeniu. Tematem posiedzenia bylo zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2013 r. i
sytuacja Szpitala Powiatowego w Slawnie.

Wszystkie prolokoly z pracy Komisji dost?pne sq. do wglajdu w Borrze Rady.

Zal. nr
do uchwaty Nr
Rady Powiatu w Slawnie
z dnia

Sprawozdanie
z dzialalnosci Komisji Edukacji, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Slawnie za 2012 r.

Komisja Edukacji, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Slawnie, sklada si$ z 4
czlonkow:
- E. Zylifiskiej - przewodniczajsej komisji,
- czlonkowie : I. Najada, W. Smigielski, J. Stark .
Komisja pracowala w oparciu o plan pracy na rok 2012, przyj^ty przez Rad? Powiatu w
Slawnie w dniu 28 lutego 2012 r.
W 2012 r, Komisja odbyla ogolem 9 posiedzen, w tym 4 wspolne posiedzenia z
innymi komisjami. Na posiedzeniach omawiano zagadnienia merytoryczne wynikaja_ce z
planu pracy, bieza_cej dzialalnosci Starostwa i Rady Powiatu,
Komisja

opiniowala rowniez materialy przygotowane pod obrady Sesji Rady

Powiatu, projekty uchwal w sprawie zamiaru i likwidacji Specjalnego Osrodka SzkolnoWychowawczego w Podgorkach. Wydala opini? w sprawie wykonania budzetu Powiatu za
2011 r. Omawiala spraw? przeksztalcenia Szpitala Powiatowego w Slawnie.
Komisja zorganizowala wyjazdowe posiedzenia do podleglych jednostek przez co
mogla blizej przyjrzec si? funkcjonowaniu jednostek. Wizytowala w SOSW w Podgorkach,
ZSA w Slawnie, SOSW dla Dzieci i Mlodziezy Niepehiosprawnej w Slawnie, ZS w Siawnie,
ZSM w Darlowie i Muzeum Zamek Ksiaza_t Pomorskich w Darlowie.
Podsumowujaj: prac^ Komisji stwierdzic nalezy, ze wszystkie posiedzenia odbywaly
sie przv wysokiej frekwencji, zawsze z udzialem przedstawiciela

Zarzajdu Powiatu.

Nie zawiedli Naczelnicy Wydzialow jak i zaproszeni goscie, ktorzy wyczerpujaco udzielali
\\AJasnieii do opracowan zwiajzanych tematycznie z zakresem swojej dzialalnosci.
Protokoly z posiedzen Komisji doste_pne sa_ do wglajdu w Biurze Rady Powiatu w
Slawnie.

•vnmis|. L-.duk.iqi, Kultury
I'mmncji IWkitu

Zalacznik nr.'
do uchwaJy
Rady Powiatu w Slawnie
z dnia

Sprawozdanie
z dzialalnosci Komisji Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska Rady Powiatu

za 2012 r.
W 20i 2 roku Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska Rady Powiatu w
Slawnie odb}4a pi?c posiedzen, w tym 3 posiedzenia wspolnie z innymi komisjami.
1.
2.
3.
4.
5.

09 stycznia 2012 r. - wspolne posiedzenie wszystkich komisji,
21 maja2012r.
06 lipca 2012 r. - wspolne posiedzenie wszystkich komisji,
12 pazdziemika 2012 r.
14 gmdnia 2012 r. - wspolne posiedzenie wszystkich komisji,

Obrady Komisji odbywaly si? zgodnie z planem pracy Komisji i mialy na celu zapoznanie si?
czlonkow Komisji z problemami i potrzebami naszego powiatu, ktore mieszczq. si? w
kompetencjach Komisji, w szczegolnosci;
rolnictwo,
lesnictwo,
ochrona srodowiska,
wynikaja_cycb z ustawy o samorzajdzie powiatowym.

Na posiedzeniach komisji omawiane byly rowniez materialy na sesj$. Ponadto Komisja
opiniowata i analizowala :
- sprawozdanie z wykonania budzetu Powiatu Slawienskiego za 2011 r.
- projekt uchwaly w sprawie uchwaly budzetowej Powiatu Slawienskiego na 2013 r.,
- informacj? nt. przeksztalcenia Szpitala Powiatowego w Slawnie

Wszystkie protokory z pracy Komisji dost?pne s^. do wgla^dui znajduja_si? wBiurzeRady.

PRZEWODNICZACY
Komisji Holractwn, LesnictWii
I Ocl/trorN Srodov\;ts^a

Stenlk

