Sprawozdanie Przewodnicz^cego Zar/adu Powiatu w Slawnie
z dzialan Zarzqdu Powiatu podejmowanych w okresie pomi^dzy sesjami Rady
Powiatu w Slawnie
Od dnia zlozenia Radzie Powiatu sprawozdania, Zarzad Powiatu odbyl 3 posiedzenia.
I.

Proiektv uchwal Rady Powiatu w Slawnie przviete przez Zarzad Powiatu w Slawnie:
1) w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Zarzadu Powiatu w Slawnie,
2) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdan Komisji Stalych Rady Powiatu w Slawnie
z dzialalnosci za 2011 r.,
3) w sprawie zatwierdzenia planow pracy Komisji Statych Rady Powiatu w Stawnie,

4) zmieniaj^cy uchwale Nr XX/IV/90/12 Rady Powiatu w Slawnie z dnia 02 lutego 2012 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Slawnie na rok 2012.
II.

Uchwaly wlasne:

1. Nr LVIII/200/12 w sprawie udzielenia dotacji ceiowej gminie Miasto Darlowo na utrzymanie
i ochrone^ drog powiatowych polozonych w granicach administracyjnych gminy Miasto Darlowo.
2. Nr LVIII/201/12 w sprawie udzielenia dotacji ceiowej na rok 2012 dla miasta Slawno na
realizacje przez Miejsk^ Bibliteke Publiczn^ w Slawnie zadah biblioteki powiatowej.
3. Nr LIX/202/12 w sprawie przekazania uprawnien jednostkom budzetowym Powiatu
Slawiehskiego do zaci^gania zobowiazari z tytuhi umow, ktorych realizacja w roku budzetowym
i w latach nast^pnych jest niezbedna do zapewnienia ci^glosci dzialania jednostki i z korych
wynikajace platnosci wykraczaj^ poza rok budzetowy.
4. Nr LIX/203/12 w sprawie otwarcia procedury przetargowej na dostawe^ emulsji asfaltowej wraz
z transportem do Obwodu Drogowego w Slawnie.
5. Nr LIX/204/12 w sprawie otwarcia procedury przetargowej na dostawe grysow granitowych
phikanych wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Slawnie.
6. Nr LIX/205/12 w sprawie otwarcia procedury przetargowej na dostawe mieszanki mineralnoasfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Slawnie.
7. Nr LIX/206/12 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drog na terenie Gminy Miasta
Slawno do kategorii drog gminnych.
8. Nr LIX/207/12 w sprawie otwarcia procedury przetargowej na remont drogi powiatowej na
0532Z Rusinowo-Jaroslawiec-Nacmierz-Grzybno na odcinku od miejscowosci Jaroslawiec do
miejscowosci Grzybno.
9. Nr LIX/208/12 w sprawie wyrazenia zgody na nieodplatne uzyczenie czesci drogi powiatowej
0532Z znajdujacej sie wjednostce ewidencyjnej 321305_2 Jaroslawiec, obreb 0006-Jaroslawiec,
dziatka nr 242/16, o powierzchni 615m2, stanowiaeej mienie powiatu slawienskiego na okres
powyzej 3 lat.
lO.Nr LIX/209/12 w sprawie udzielenia dotacji na rok 2012 Muzeum Zamek Ksiazat Pomorskich
w Darlowie.
11. Nr LIX/210/12 w sprawie zaopiniowania wniosku Wqjta Gminy Postomino o ustalenie strefy
platnego parkowania w miejscowosci Jaroslawiec.
12. Nr LIX/211/12 w sprawie ustalenia miesiecznego wynagrodzenia z dniem 01 lutego 2012 r. dla
Dyrektora Szpitala Powiatowego w Slawnie.
13. Nr LX/212/12 w sprawie zaciagniecia krotkoterminowego kredytu bankowego w rachunku
biezacym.
14. Nr LX/213/12 w sprawie zrnian w budzecie Powiatu na 2012 r.
15. Nr LX/214/12 w sprawie ustalenia wysokosci stawki czynszu dzierzawnego za dzierzaw?
zabudowanych nieruchomosci stapowiapych wlasnosc Powiatu Slawienskiego.

16. Nr LX/215/12 w sprawie sporz^dzania i podania do publicznej wiadomosci wykazu
nieruchomosci stanowiacych wiasnosc Powiatu Slawienskiego , przeznaczonych do oddania
w dzierzaw^.
17. Nr LX/216/12 w sprawie udzielenia peinomocnictwa w zwiazku z przyst^pieniem do realizacji
partnerskiego projektu systemowego ,,Piramida kompetencji" w ramach Priorytetu VI Programu
Operacyj nego Kapital Ludzki wspotfinanso wanego ze srodkow Europej skiego Funduszu
Spoiecznego.
18. Nr LX/217/12 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa w zwiazku z realizacj^ projektu
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego pt. ,,Aktywizacja zawodowa osob
bezrobotnych w powiecie slawieriskim" ztozonego w ramach projektow systemowych
Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie.
19. Nr LX/218/12 w sprawie zaakceptowania wysokosci odszkodowania za nieruchomosc
oznaczonajako dzialka ewidencyjna: nr 1/5, o pow. 0,0791 ha, powstala z podziahi dzialki nr 1/4,
0 pow. 8,52 ha, polozona w obrebie ewidencyjnym 0015 - Stary Krakow, w jednostce ewidencyjnej
321306_2Slawno.
20. Nr LX/219/12 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz zmotoryzowanych
1 wyeksploatowanych srodkow trwatych stanowiacych wlasnosc Powiatu Slawienskiego w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.
III.

Zarzad Powiatu w Slawnie przyial Sprawozdania i Informacie:

1) Przewodnicz^cego Zarz^du Powiatu w Slawnie z dzialan Zarz^du Powiatu podejmowanych
w okresie pomi^dzy sesjami Rady Powiatu w Slawnie,
2) Zarz^du Powiatu z wykonania uchwal Rady Powiatu w Slawnie z XIX sesji IV kadencji Rady
Powiatu w Slawnie,
3) ze stanu bezpieczenstwa w zakresie ochrony przeciwpozarowej na terenie dzialania Komendy
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Stawnie za rok 2011,
4) ze stanu bezpieczenstwa i porz^dku publicznego na terenie dziaiania Komendy Powiatowej
Policji w Slawnie za rok 201 1 .
IV. Zarzad Powiatu w Slawnie omawial nastepujace tematy:
1. Zarzad Powiatu w Slawnie pozytywnie rozpatrzyl wniosek Wydziatu Edukacji i Spraw
Spolecznych w sprawie przesuni^cia srodkow finansowych pomi^dzy zadaniami na kwot?
1644,00 w zwiazku z koniecznoscia dofinansowania kosztow mieszkarica Powiatu
Slawienskiego w Warsztacie Terapii Zaj^ciowej w Shipsku w 2012 r.
2. Zarzad Powiatu w Slawnie zatwierdzil sprawozdanie rzeczowo- fmansowe z wykorzystania
srodkow PFRON za IV kwartai 201 1 r.
3. Zarzad Powiatu w SJawnie pozytywnie rozpatrzyi wniosek dyrektora Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawaczego w Slawnie w sprawie wyrazenia zgody na powolanie pani
Wandy Wronskiej -Szostak na stanowisko wicedyrektora Osrodka w okresie od 1 lutego do
31 sierpnia2012r.
4. Zarzad Powiatu w Slawnie pozytywnie rozpatrzyl wniosek Polskiego
W^dkarskiego w Dartowie ,,Losos" w sprawie dofinansowania w postaci zakupu pucharow
w kwocie 250 zl na Zawody W?dkarskie na rzece Wieprzy i Grabowej o puchar Starosty
Slawienskiego i postanowi} przeznaczyc na ten eel wnioskowan^ kwot^.

5. Zarzad Powiatu w Slawnie pozytywnie rozpatrzyl wniosek Klubu Kolarskiego ,,Ziemia
Darlowska" o dofinansowanie w kwocie 800 zl zakupu nagrod jubileuszowych z okazji 30lecia Klubu i postanowii przeznaczyc na ten eel wnioskowamj kwote.
6. Zarzad Powiatu w Slawnie pozytywnie rozpatrzyt wniosek Postominskiego Klubu Morsow
,,Wiking" o dofinansowanie w kwocie 250 zl imprezy integracyjnej z okazji V rocznicy
Klubu i postanowii przeznaczyc na ten eel wnioskowan^ kwot$.
7. Zarzad Powiatu w Slawnie pozytywnie rozpatrzyl wniosek Wielofunkcyjnej Placowki
Opiekunczo - Wychowawczej w Slawnie w sprawie przekazania jednego zestawu
komputerowego i postanowii przekazac w/w zestaw.
8. Zarzad Powiatu w Slawnie negatywnie rozpatrzyl: wniosek dyrektora Specjalnego Osrodka
Szkolno - Wychowawczego w Podgorkach w sprawie przedhizenia umow uzyczenia
budynkow: obory, strozowki, garazy oraz gruntow przyleglych do tych budynkow do
31.12.2025 r. Ewentualne decyzje podjete zostan^ po rozstrzygnieciu tematu likwidacji
Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Podgorkach.
9. Zarzad Powiatu w Slawnie pozytywnie rozpatrzyl ustny wniosek zlozony przez cztonka
Zarzadu - Jozefa Wiacka w sprawie przekazania jednego zestawu komputerowego
z drukark^ dla OSP w Pekaninie.
10. Zarzad Powiatu w Slawnie przyj^l informacje z wykonania budzetu Powiatu Slawienskiego
zaokres01.01.-31.12.2011.
11. Zarzad Powiatu w Slawnie przyjaj sprawozdanie z dziaialnosci w 2011 roku Komendy
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Slawnie.
12. Zarzad Powiatu w Slawnie przyjaj sprawozdanie Wqjta Gminy Postomino ze srodkow
wydatkowanych na prowadzenie spraw obejmujqcych zadania i kompetencje w zakresie
utrzymania i ochrony drogi powatowej nr 0532Z na odcinku o dhigosci 3.550 m od km
3+400 do km 6+950 za rok 2011.
13. Zarzad Powiatu w Slawnie przyjal sprawozdanie Burmistrza Miasta Darlowa ze srodkow
wydatkowanych na prowadzenie spraw obejmuj^cych zadania i kompetencje w zakresie
utrzymania i ochrony drog powiatowych na obszarze miasta Darlowo za rok 2011.
14. Zarzad Powiatu w Slawnie przyjal informacj? w sprawie wyceny wartosci rynkowej
samochodow osobowych, stanowi^cych mienie powiatu i upowaznil Starost? do sprzedazy
samochodow osobowych.
15. Zarzad Powiatu w Slawnie zatwierdzil sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Slawnie z realizacji programu ,,Blizej Rodziny" dotycz^ce wspierania jednostek
samorz^du terytorialnego w budowniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodzin^.
16. Zarzad Powiatu w Slawnie pozytywnie rozpatrzyl wniosek Organizatora II Halowego
Festiwalu Skoku Wzwyz w sprawie dofmansowania w kwocie 600 zi zakupu nagrod II
Halowego Festiwalu Skokow Wzwyz dla dzieci i mlodziezy z terenu Powiatu
Slawienskiego organizowanego w Zespole Szkol w Jaroslawcu i postanowii przekazac
wnioskowan^ kwote,
17. Zarzad Powiatu w Sfawnie przyjai informacj? Szpitala Powiatowego w Stewnie
splaty zobowi^zan z zaci^gni^tego kredytu w wysokosci 2 mln zl.

18. Zarzad Powiatu w Siawnie pozytywnie rozpatrzyt wniosek Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Siawnie w sprawie nieodptatnego przekazania dwoch zbednych biurek
w kolorze olchy i postanowil przekazac w/w biurka.
19. Zarzad Powiatu w Siawnie pozytywnie rozpatrzyl wniosek Domu Dziecka im. J. Korczaka
w Darlowie w sprawie nieodplatnego przekazania jednego zestawu koraputerowego w
zwiazku z realizacjcj zadan wynikaj^cych z Zarz^dzenia Starosty w sprawie wyznaczenia
Organizatora Pieczy Zastepczej w Domu Dziecka w Darlowie.
20. Zarzad Powiatu w Siawnie zatwierdzil korekt^ planu dziaialnosci Muzeum Zamek Ksiaz^t
Pomorskich w Darlowie wg stanu na dzien 30 grudnia 2011 r.
21. Zarzad Powiatu w Siawnie zapoznal si$ z przedstawion^ informacj^ Dyreklora ZS w
Siawnie o koncepcji funkcjonowania szkoty w kolejnych latach i przekazal do Wydziahi
Edukacji i Spraw Spolecznych celem przygotowania opinii wydziatu i przedlozenia jej wraz
z koniecznymi uchwalami pod obrady najblizszego Zarz^du Powiatu.
22. Zarzqd Powiatu w Siawnie zapoznal sie z przedstawion^ informacj^ Dyrektora Zespolu
Szkol Agrotechnicznych w sprawie zrniany funkcjonowania z Zespole Szkol
Agrotechnicznych w Siawnie w zwiazku ze zmiana^ funkcjonowania szkolnictwa
zawodowego i przekazal do Wydzialu Edukacji i Spraw Spolecznych celem przygotowania
opinii wydziatu i przqdtozenja jej pod obrady najblizszego Zarz^du Powiatu.

