projekt

UchwalaNr .......................
Rady Powiatu w Slawnie
z dnia
.................................

-

\\ sprawic zatwierdzenia Sprawozdari Komisji Stalych Rady Powiatu w Slawnie
z dzialalnosci /a 2011 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 2 2010 r. Nr 121, poz. 2322) RadaPowiatu w Slawnie uchwala, co nastej>uje :

§ 1

Zatwierdza sie^ sprawozdania Komisji Stalych Rady Powiatu w Slawnie z dzialalnosci za
2011rok
Komisji Gospodarczej -stanowiacy zala^czniki nr 1 do uchwaly,
Komisji Bezpieczeristwa Publicznego - stanowia_cy zala_czniki nr 2 do uchwaly,
Komisji Zdrowia i Spraw Spolecznych- stanowiacy zala^czniki nr 3 do uchwaly,
Komisji Edukacji, Kultury i Promocji Powiatu - stanowiajcy zah\czniki nr 4 do
uchwaly,
Komisji Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska -stanowiajcy zala^czniki nr 5 do
uchwaly,
§ 2

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodnicza^cemu Rady Powiatu
i Przewodnicz^cym Komisji Stalych Rady Powiatu wymienionych w § 1 .
§3

Uchwala wchodzi w zycie z dm em podj^cia .

Wnioskodawca:

w

Slawnie

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 48 ust.3 Statutu Powiatu Slawieriskiego Komisje podlegaja^ Radzie w calym
swym zakresie swojej dzialalnosci, przekladajajej swoje plany pracy i sprawozdania.

Zal. nr

d

do uchwaiy Rady Powiatu
w Slawnie
z dnia

Sprawozdanie
z dzialalnosci Komisji Gospodarczej Rady Powiatu w Slawnie za 2011 r.
Kornisja Gospodarcza Rady Powiatu w Slawnie w 2011 r. dzialala zgodnie planem
pracy Komisji zatwierdzonym przez Rade Powiatu Uchwaiy Nr VII/IV/30/ 11 z dnia
1 marca 201 Ir.
Sklad Komisji w cia_gu roku ulegl zmianie. W wyniku rezygnacji z funkcji radnego
odszedl pan B.Herbec. Do skladu komisji doszla pani I. Najda i pan K. Perzyriski,
randy K. Walkow zlozyl rezygnacje z pracy w komisji w dniu 29 sierpnia 2011 r.
Komisja w 2011 r. obradowala w skladzie:
1. Kazimierz Malecki - Przewodnicza^cy Komisji

2. Wojciech Ludwikowski
3.
4.
5.
6.
7.

Iwona Najda
Wojciech Wisniowski
Ryszard Lesniewski
Krzyszstof Perzyriski
Tomasz Bobin

Komisja Gospodarcza obradowala na 12 posiedzeniach w tym 3 wspolnych z innymi
komisjami.
28 grudnia 2010 r. Komisja opiniowala projekt budzet na 2011 r.
28 stycznia 2011 r. Komisja przyjeia plan pracy komisji na 2011 r.
29 marca 2011 r. Komisja omowila materiary na sesj? i przeanalizov^ala koszty
utrzymania administracji w Starostwie Powiatowym w Slawnie w latach 20072010, wraz z rozliczeniem Filii Starostwa Powiatowego w Darlowie.
10 maja 2011 r. Komisja analizowala wykorzystanie budzetu powiatu na 2010 r. i
wykorzystanie maja.tku ZSA w Slawnie. Omowila materiary na sesje. Zaopiniowala
wniosek Starosty Koszalinskiego o wsparcie finansowe dzialari zwiazanych z
organizacja. bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu
Pomorskirn.
20 czerwca 2011 r. Komisja analizowala koszty utrzymania zimowego drog
powiatowych, zaopiniowala materialy na sesj?, analizowala koszty okresu
grzewczego 2010/2011 w Starostwie Powiatowym w Slawnie oraz Filii Starostwa
Powiatowego w Darlowie. Zaopiniowala wniosek Zarzadu Powiatu w sprawie zmiany
przeznaczenia czesci rezerwy celowej uchwalonej w budzecie Powiatu Slawienskiego
na 2011 r. Kornisja zaopiniowala wykonanie budzetu powiatu za 2010 r.

27 lipca 2011 r. Kornisja analizowala wnioski wynikaja,ce z audytu Szpitala
Powiatowego w Slawnie. Zapoznala sie z realizacja. prac rernontowych w Muzeum
Zamku Ksiazat Pomorskich w Dariowie za 2010 r. i I polrocze 2011 r.
Przeprowadzila wizje lokalna, zreaiizowanych inwestycji na terenie powiatu.
29 sierpnia 2011 r. Kornisja analizowala materialy na sesje. Omowila pismo
dyrektora dotycza_ce propozycji wykorzystania obiektow Muzeum Zamku Ksiazat
Pomorskich w Darlowie.
29 wrzesma 2011 r. Komisja przeprowadzila analize realizacji budzetu za I polrocze,
zlozyla propozycje do budzetu Powiatu na 2012 r., analizowaia materialy na sesje,
przyjela informacje Zai'zadu Powiatu nt. przygotowania drog do sezonu zimowego.
14 listopada 2011 r. Komisja zapoznala sie z wnioskiem mieszkaricow Slawna
w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchornosci.
22 listopada 2011 r. Kornisja analizowala materialy na sesje. Zapoznala sie
z projektem uchwaiy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Slawienskiego na lata 2012-2024 i projektem uchwaiy budzetowej Powiatu
Slawieriskiego na 2012 r.
25 listopada 2011 r. Komisja zaopiniowala projekt chwaly budzetowej Powiatu
Slawieriskiego na 2012 r.
5 grudnia 2011 r. Komisja analizowala materialy na sesje. Omowila informacje
dyrektora Szpitala Powiatowego w Slawnie z sytuacji finansowej Szpitala
Powiatowego w Slawnie.
20 grudnia 2011 r. Komisja wydala opinie w sprawie wnioskow dyrektora
o umorzenie por\'czek zacia_gnietych przez Szpital Powiatowy w Stawnie.
Wszystl-de punkcy z planu pracy komisji zostaly zrealizowane w calosci, la.cznie
z informacja mi przedstawionymi przez zaproszonych gosci.
Serdecznie dziekuje wszystkim Radnym za prace w prowadzonej przeze mnie
Komisji oraz kierownikom i pracownikom Starostwa za wspolprace.

cdcj

Zalq_cznik nr 2
do Uchwa-ty Nr
Rady Powiatu w Siawnie
z dnia

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI BEZPIECZESTWA
PUBLICZNEGO ZA ROK 2011
1. Komisja Bezpieczenstwa Publicznego dzialala na podstawie planu pracy
zatwierdzonego przez cztonkow komisji oraz pozytywnie zaopiniowanego przez Rad$
Powiatu w Slawnie.
2. Komisja dzialala w skladzie:
Przewodniczacy - Wojciech Ludwikowski
oraz cztonkowie; Kazimierz Malecki, Janusz Stachowicz, Tadeusz Bierniukiewicz,
Jozef Wia_cek.
Problematyka pracy komisji obejmowa-ta:
• Stan ochrony przeciwpozarowej w powiecie,
• Stan drog powiatowych po okresie zimowym,
• Analiz? Strategii rozwoju drog powiatowych w latach 2003-2017,
• Stan przygotowan sluzb i strazy na wypadek wystajtienia powodzi,
• Zaopiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarza_du Powiatu w
Slawnie,
• Analiz? przest^pczosci w powiecie slawienskim,
• Analiz? vvykonania budzetu powiatu za I polrocze 2011 r.
• Ocen? wykonania budzetu powiatu w 2011 r.,
• Propozycje wnioskow do budzetu powiatu slawienskiego na 2012 r.

3. Komisja Bezpieczenstwa Publicznego odbyhi 1 spotkanie 2010 r. i 10 posiedzen 2011 r.
4. Na biezaco komisja zajmowala si^ rozpatrywaniem spraw kierowanych do niej
w ramach kompetencji.
5. Wszystkie protokoly posiedzen z pracy Komisji dost^pne sq.dowgladu wBiurze
Rady \ Slawnie.

Zal nr j
do uchwafy Nr
Rady Powiatu w Slawnie
z dnia

Sprawozdanie
z dzialalnosci Komisji Zdrowia i Spraw Spolecznych za 2011 r.
Komisjami Zdrowia i Spraw Spoiecznych Rady Powiatu w Slawnie pracowala w skladzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6-

Ryszard Lesniewski -przewodnicza^cy komisji
Roman Granisz - zast?pca przewodniczajsego
Eizbieta Zylihska
Jaroslaw Stark
Krzysztof Perzyiiski
Wojciech Wisniowski

Pierwsze posiedzenie komisji Zdrowia i Spraw Spoiecznych Rady Powiatu w Slawnie odbylo
si? w dniu 28 grudnia 2010 r. Na wspolnym posiedzeniu komisji stalych omawiany byl
projekt budzelu na 2011 r.
Drugic posiedzenie komisji odbylo si? w dniu 27 stycznia 2011 r. tematem wioda_cym
posiedzenia byl plan pracy komisji na 2011 r.
Trzecie posiedzenie komisji odbylo si? w dniu 21 kwietnia 2011 r. Czlonkowie komisji
omawiali sytuacj? Szpitala Powiatowego w Slawnie. Zapoznali si? z podzialem srodkow
PFRON na 2011 r. , analizowali skarge na dyrektora Szpitala Powiatowego w Slawnie.
Czwarte posiedzenie komisji odbylo si? w dniu 16 maja 2011 r. Komisja na posiedzeniu
zaopiniowala wniosek Starosty Koszaliriskiego dot. dzialalnosci Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim. Radni omowili sprawozdanie z wykonania budzetu za
2010 r.
Piate posiedzenie komisji odbylo si? w dniu 21 czerwca 2011 r. na ktorym radni omowili
aktualny stan sluzby zdrowia w powiecie.
Szoste posiedzenie komisji odbylo si? w dniu 26 wrzesnia 2011 r. Tematem posiedzenia byty
inf. nt. organizacji pozarzajdowych dzialajajsych na terenie powiatu, omowienie informacji o
przebiegu wykonania budzetu Powiatu Slawienskiego za I polrocze 2011 r. Radni zlozyli
propozycje do budzetu powiatu na 2012 r.
Siodme posiedzenie komisji odbylo si? w dniu 22 listopada 2011 r. Na wspolnym posiedzeniu
komisji stalych omawiany byl projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Slawienskiego na lata 2012-2024 i projekt uchwaly budzetowej Powiatu
Slawienskiego na 2012 r.
Osmc posiedzenie odbylo si? w dniu 25 listopada 2011 r. Na tym posiedzeniu czlonkowie
komisji wydali opinie w sprawie projektu uchwaly budzetowej Powiatu Slawienskiego na
20 i 2 r.
Dziewiaj;e posiedzenie komisji odbylo si? w dniu 5 grudnia 2011 r. Na wspolnym
posiedzeniu komisji stalych radni zapoznali si? z sytuacja^ fmansowq. Szpitala Powiatowego
w Slawnie, zaopiniowali materialy na sesj?.
Dziesiaje posiedzenie komisji odbylo si? w dniu 15 grudnia 2011 r. czlonkowie kqniisji
omowili propozycje do planu pracy na przyszly rok, zaopiniowali zmiany do
budzetowej Powiatu Slawienskiego na 2012 r.
W&2fctfflb\Y
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Wszystkie protokoly z pracy Komisji dost?pne 53. do wglajdu w Burze Rady.
Ryszard Lusnieu;sJ

Zal. nr4
do uchwaly Nr
Rady Powiatu w Slawnie
z dnia

Sprawozdanie
dzialalnosci Komisji Edukacji, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Slawnie za 2011 r.

Komisja Edukacji, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Slawnie, sklada si$ z 4
czloakow:
- E. Zyliriskiej - przewodnicz^cej komisji,
- c/kmku\vie : I. Najada, W. Smigielski, J. Stark .
Komisja pracowala w oparciu o plan pracy na rok 2011, przyje_ty przez Rad$ Powiatu
Stawienskiego w dniu 01 marca 2011 r.
W 2011 r. Komisja odbyla ogolem 9 posiedzen, w tym 3 wspolne posiedzenia z
innymi komisjami. Na posiedzeniach omawiano zagadnienia merytoryczne wynikajace z
planu pracy, biezc\cej dzialalnosci Starostwa i Rady Powiatu. Komisja opiniowala rowniez
materialy przygotowane pod obrady Sesji Rady Powiatu, analizowala

dwie skargi na

dyrektora ZSM w Darlowie zlozone przez paniq. D. Brzozowska_ i paniq. I. Kwiatkowska^.
Skargi po analizie uznane byly za bezzasadne.
Klomisja w roku 2011 zlozyla nast^puja^ce vvnioski do Zarzadu Powiatu w sprawie:
- rozwazenie mozliwosci zatrudnienia pracownika BHP zgodnie z Kodeksem Pracy § 1 art
.237 (11) w powiatowych placowkach oswiatowych: SOS Podgorki, SOSW w Slawnie i ZS
w Slawnie,
- rozv\-azenie mozliwosci

zorganizowania powiatowego spotkania z okazji Edukacji

Narodowej pracownikow wszystkich placowek oswiatowo-wychowawczych uwzgl^dniaja_c
radnych povvialowych,
Komisja zlozyla propozycje wnioskow do budzetu powiatu na 2012 r.
- o /abczpieczenie srodkow na wykonanie i umieszczenie przy drogach powiatowych tablic
infonnacyjnycb do Wiosek Tematycznych :
-Podgorek Wioski Bajkowo-Rowerowej,
-Paprot Wioski Zrodel i Labiryntow.
-Wykonanie podobnych tablic w innych atrakcyjnie turystycznych miejscach powiatu
\\ska7unych przez pana J.Lichacego.
PodsuQiowujac prac? Komisji stwierdzic nalezy, ze wszystkie posiedzenia odbywaly
sie przy wysokiej frekwencji, zawsze z udzialem przedstawiciela Zarzajdu Powiatu.
Nic zawiedli Naczelnicy Wydzialow jak i zaproszeni goscie, ktorzy wyczerpuja_co udzielali
wyjasnicn do opracowan zwia^zanych tematycznie z zakresem swojej dzialalnosc^. ^ ( . J i j ^ i c /
Komisji K d u L k ' i i , k i :

Zal^cznik nr
do uchwaly
Rady Powiatu w Slawnie
z dnia

Sprawozdanie
z dzialalnosci Komisji Rolnichva, Lesnictwa i Ochrony SrodoAA'iska Rady Powiatu
za2011 r.
Od 2010 - 2011 roku Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska Rady Powiatu w
Slawnie odbyla siedem posiedzen, w tym 3 posiedzenia wspolnie z innymi komisjami.
1.

28 grudnia 2010 r. - wspolne posiedzenie wszystkich komisji,

2.

15 I u t e g o 2 0 1 0 r .

3.
4.
5.
6.
7.

13 maja2011 r.
221istopada2011 r.
22 listopada 2011 r.-wspolne posiedzenie wszystkich komisji,
25 listopada 2011 r.
05 grudnia 2011 r. - wspolne posiedzenie wszystkich komisji,

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

Na posiedzeniach komisji omawiane byly rowniez materialy na sesj^. Ponadto Komisja
opiniowala ;
- sprawozdanie z wykonania budzetu Powiatu Slawienskiego za 2010 r.
- projekt uchwaly w sprawie uchwaly budzetowej Powiatu Slawienskiego na 2012 r.,
- omowila informacje dyrektora Szpitala Powiatowego w Slawnie z sytuacji finansowej
Szpitala Powiatowego w Slawnie,
- zaopiniovvaia i poparla stanowisko Stowarzyszenia Producentow Zywnosci Metodami
Ekologicznymi Ekoland i Sejmiku Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca
2005 r. w sprawie ogloszenia Wojewodztwa Zachodniopomorskiego strefq. wolnq. od upraw
organizmow zmodyfikowanych genetycznie (GMO).

Wszystkie protokoly z pracy Komisji dost^pne sq. do wglajdui znajduja_si^ wBiurzeRady.

PRZEWpDNICZACY
Komisji R/jlnittwa, Lesnictwa

ski

