Sprawozdanie Przewodniczgcego Zarzadu Powiatu w Stawnie
z dzialan Zarzadu Powiatu podejmowanych w okresie miedzy Sesjami Rady Powiatu w Stawnie

Oddnia Sesji, ktora odbyla si% 31 sierpnia 2009 roku Zarzad Powiatu odbyt 2 posiedzenia.
I. Zarzad Powiatu przyjal Sprawozdania i Informacje:

1. Sprawozdanie Zarzqdu Powiatu z wykonania uchwal Rady Powiatu w Slawnie.
2. Sprawozdanie Przewodniczqcego Zarzqdu Powiatu w Slawnie z dzialan Zarzqdu Powiatu
podejmowanych w okresie miedzy Sesjami Rady Powiatu w Slawnie.
3. Informacja o stanie rolnictwa w Powiecie Slawienskim 2009.
4. Informacja

dotyczqcej stanu sluzby zdrowia oraz zasad finansowania swiadczen zdrowotnych

w powiecie slawiehskim w 2009 roku.

II. Zarzad Powiatu zaopiniowat projekty uchwal Rady Powiatu w Stawnie:

1. w sprawie przyje_cia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Slawnie z realizacji planu
kontroli za I polrocze 2009 r.
Wnioskodawcqprojektu uchwafy jest Przewodniczqcy Rady Powiatu w Slawnie.

III. Zarzqd Powiatu przyjal projekty uchwal Rady Powiatu w Stawnie:

1) w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2009 rok. Zwie^kszenie dochodow Powiatu
w wysokosci 2.353.163 zt wynika z wypracowanych dochodow wlasnych

podtegfych

jednostek budzetowych w miesiqcach maj - czerwiec 2009 roku na kwot% 174.621 zt oraz
podpisanego porozumienia w sprawie realizacji zadania ,,Przebudowa drog powiatowych
Nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo - Zukowo - Lgtowo" z Gminq Stawno na
kwot<> 2.178.542 zl.
2) w sprawie wyrazenia opinii do projektu uchwafy Rady Powiatu Slupskiego w sprawie
likwidacji Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogolnego - Samodzielnego Publicznego ZOZ
w Stupsku. Zgodnie z ustawq o zakladach opieki zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 rokuprojekt
uchwafy o likwidacji publicznego zaktadu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody oraz
opinii wlasciwych organow gminy i powiatu, ktorych ludnosci zaklad udziela swiadczen
zdrowotnych.
3) w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczqcego

sfinansowania

przedsi^wzi^cia Powiatowej Strazy Pozarnej w Stawnie, polegajqcego na zakupie skimera
olejowego wraz z niezbe^dnymi akcesoriami oraz jednej pompy beczkowej do cieczy

niebezpiecznych przeznaczonych do dzialan z zakresu ratownictwa chemiczno —
ekologicznego. Zarzqd Powiatu przygotowat projekt uchwafy

w zwiqzku z wnioskiem

Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej ~w Stawnie o sfinansowanie ze
srodkow Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

wyzej

wymienionych urzqdzen. Wrealizacji zakupu finansowy udzial zadeklarowafy cztery gminy.
4) w sprawie ustalenia zadan, na ktore przeznacza si% srodki Powiatowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Zarzqd Powiatu przygotowat projekt uchwafy w zwiqzku
systematycznie wzrastajqcymi kosztami prowadzenia gospodarki

zgodnie z zasadami

zrownowazonego rozwoju. Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami Rada Powiatu moze
przeznaczyc srodki PFOSiGW na inne zadania, w tym na wspieranie sprawowanego przez
starost^ nadzoru nad gospodarkq lesnq w lasach nalezqcych do osob fizycznych i prawnych
oraz systemow przetwarzania, gromadzenia danych o srodowisku i funkcjonowaniu
przepisow prawo ochrony srodowiska.
5) w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow polozonym na obszarze powiatu Slawienskiego
w 2009 roku. Komisja ds. oceny wnioskow o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie

i roboty budowlane przeanalizowala zgodnosc wnioskow o udzielenie

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, polozonym na obszarze powiatu slawienskiego. Komisja
rozpatrzyla pozytywnie cztery wnioski na Iqcznq kwot% 60.554,94 zi.
IV. Zarzqd Powiatu podjqt uchwafy wtasne :

1. Nr CXXV/339/09

w sprawie udzielenia upowaznienia upowaznienia do

skladania

oswiadczen woli zwiazanych z prowadzeniem biezqcej dziatalnosci. Zarzqd Powiatu udzielit
Urszuli Jarzqbskiej - dyrektorowi Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darlowie
upowaznienia do skladania oswiadczen woli zwiqzanych z prowadzeniem

biezqcej

dziatalnosci Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darlowie .
2. Nr CXXV/340/09

w sprawie udzielenia upowaznienia upowaznienia do skladania

oswiadczen woli zwiqzanych z prowadzeniem biezqcej dziatalnosci. Zarzqd Powiatu udzielit
Danucie Maderskiej
Wychowawczej

— p.o. Dyrektora

Wielofunkcyjnej

Placowki

Opiekunczo —

w Stawnie upowaznienia do skladania oswiadczen woli zwiqzanych

z prowadzeniem

biezqcej

dzialalnosci

Wielofunkcyjnej

Placowki

Opiekunczo

-

Wychowawczej w Stawnie.
3. Nr CXXV/34J/09

w sprawie udzielenia upowaznienia upowaznienia do skladania

oswiadczen woli zwiqzanych z prowadzeniem biezqcej dziatalnosci. Zarzqd Powiatu udzielit
Arturowi Hamerlingowi - dyrektorowi Zespotu Szkot Morskich w Darlowie

upowaznienia

do skladania oswiadczen woli zwiqzanych z prowadzeniem biezqcej dziatalnosci Zespotu
Szkot Morskich w Dariowie.
4. Nr CXXV/342/09

w sprawie udzielenia upowaznienia upowaznienia do

skladania

oswiadczen woli zwiqzanych z prowadzeniem biezqcej dziatalnosci. Zarzqd Powiatu udzielil
Marianowi Krakowskiemu - dyrektorowi Zespotu Szkot Agrotechnicznych w Slawnie
upowaznienia do skladania oswiadczen woli zwiqzanych z prowadzeniem

biezqcej

dziatalnosci Zespotu Szkot Agrotechnicznych w Slawnie.
5. Nr CXXV/343/09 w sprawie zaopiniowania zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Zarzqd
Powiatu pozytywnie zaopiniowat zaliczenie do kategorii drogi gminnej ulic zlokalizowanych
na terenie miasta Slawno.
6. Nr CXXV/344/09 w sprawie zaopiniowania zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Zarzqd
Powiatu pozytywnie zaopiniowat zaliczenie do kategorii drogi gminnej drogi na odcinku
Krolewo - Chudaczewo, stanowiqcym dzialke^ nr 166 w obrebie Krolewo oraz dzialki nr 36
i 49 w obre^bie Chudaczewo.
7. Nr CXXV/345/09

w sprawie ogloszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie

nieruchomosci stanowiqcej mienie powiatu. Zarzqd Powiatu ogtosii przetarg ustany
nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntow
i budynkowjako dziatka nr 53/2 polozonej w Slawnie przy ulicy Jagietfy 16, KWnr 10021.
8. Nr CXXVJ/346/09 w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2009 rok. Napodstawie uchwaty
zwiekszono dochody budzetu Powiatu na 2009 rok o kwote^ 6.350 zl (Dzial 710 -500 zl, Dzial
852 -5.850 zt), w zwiqzku z dotacjq celowq otrzymanq z budzetu pahstwa na zadania biezqce
z zakresu administracji rzqdowej i realizacje^ biezqcych zadah wlasnych powiatu. Ponadto
zmniejszono dochody budzetu Powiatu na 2009 rok o kwot% 198.695 zl, tj. zmniejszono
dotacjq celowq na zadania biezqce z zakresu administracji rzqdowej Dzial 710-8.000 zl,
Dzial 750-2.445 zl, Dzial 851-187.000 zl oraz dotacjq celowq otrzymanq z budzetu pahstwa
na zadania biezqce realizowane przez powiat na podstawie porozumieh z zakresu
administracji rzqdowej

Dzial 750 -1.250 zl. Na podstawie uchwaty dokonano korekty

ukladu wykonawczego budzetu.
9. Nr CXXVJ/347/09 w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2009 rok. Napodstawie uchwaty
uruchomiono rezerw% ogolnq i celowq Dzial 758 na kwot$ 250.000 zl, z przeznaczeniem na
skladki na ubezpieczenie spoteczne, skladki na Fundusz Pracy, zakup materialow,
wyposazenia i uslugpozostafych oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych.

V. Zarzgd Powiatu omawial nastepujgce tematy:

1. Zarzqd Powiatu wyrazil zgod% na sprzedaz samochodu marki TOYOTA HIACE w trybie
ofertowym, w zwiqzku z wycofaniem pojazdu z eksploatacji.
2. Zarzqd Powiatu

zatwierdzil propozycje^ cen materialow pochodzqcych z odzysku przy

budowie ulicy Lotnikow Morskich w Darlowie, tj. obrzeze granitowe — 19,00 zl/mb; kostka
granitowa 8/11 - 0,40 zl/szt.; kostka granitowa 18/20 - 2,00 zl/szt.; pfyta zelbet. JUMBO
75x100 cm - 20,00 zl/szt.
3. Zarzqd Powiatu

zatwierdzil tresc wystqpienia pokontrolnego z kontroli problemowej

w Szpitalu Powiatowym w Slawnie. Zakres kontroli dotyczyl prawidlowosci stosowania
ustawy Prawo zamowien publicznych w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia
2008 roku.
4. Zarzqd

Powiatu

pozytywnie

rozpatrzyl

wniosek

dyrektora

Powiatowej

Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej w Slawnie o nieodplatne przekazanie trzech zestawow
komputerowych.
5. Zarzqd Powiatu pozytywnie rozpatrzyl wniosek Starosty Slawienskiego o sfinansowanie
nasadzeh drzew i krzewow oraz nasion trawy na zagospodarowanie terenow zieleni przy
przebudowywanej ulicy Sempolowskiej, terenu przy parkingu i budynku siedziby Starostwa
Powiatowego w Slawnie. Przeznaczyl na ten eel kwotq 2 tys. zl.
6. Zarzqd Powiatu przyjal informacJQ z wykonania budzetu Powiatu Slawienskiego za okres
01.01-31.08.2009 r.
7. Zarzqd Powiatu

umorzyl naleznosci

Powiatowego Funduszu

Gospodarki

Geodezyjnymi Kartograficznym w wysokosci 34,35 zl. Naleznosci powstafy

Zasobem
w okresie

01.01.2008 - 30.06.2009 r. a ich wysokosc jest zbyt niska aby dochodzic ich splaty
w drodze postejjowania egzekucyjnego.
8. Zarzqd Powiatu zapoznal si% z wnioskiem mieszkancow Staniewic dotyczqcym poszerzenia
pasa drogowego oraz pobocza drogi powiatowej w miejscowosci Staniewice przy budynku
nr 43.
IK/IK
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