Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie
z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu
Od dnia Sesji Rady Powiatu w Sławnie, która odbyła się 30 stycznia 2008 r. do dnia złoŜenia
niniejszego Sprawozdania Zarząd Powiatu odbył 4 posiedzenia.
I.

Zarząd Powiatu przyjął i skierował na Sesję Rady Powiatu w Sławnie:
1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Sławnie z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie.
2. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu
podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu w Sławnie.
3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie za rok 2007.
4. Projekty uchwał Rady Powiatu w Sławnie:
1) w sprawie projekt uchwały w sprawie wystosowania apelu o objęcie właściwością
miejscową Sądu Rejonowego w Sławnie oraz Prokuratury Rejonowej w Sławnie całego
obszaru powiatu sławieńskiego oraz utworzenie pełnozakresowych jednostek urzędu
skarbowego oraz zakładu ubezpieczeń społecznych w powiecie sławieńskim,
2) projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu na 2008 r.,
3) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budŜetowej na 2008 r.,
4) w sprawie zmian w budŜecie Powiatu na 2008 r.,
5) projekt uchwały w sprawie załoŜenia i nadania aktu załoŜycielskiego Szkole Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Podgórkach,
6) w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagród Starosty Sławieńskiego za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
7) w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagród Starosty Sławieńskiego za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury
i ochrony dziedzictwa kulturowego Powiatu Sławieńskiego,
8) projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu
Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy – wg algorytmu w 2008 r.,
9) uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji i współfinansowania projektu pn. „Bezpieczne
zabytki – znakowanie ruchomych obiektów zabytkowych w powiecie sławieńskim”
w 2008 roku.

II. Zarząd Powiatu podjął uchwały własne:
1)

Nr LIV/135/08 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Ortograffitti”
w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2)

Nr LIV/136/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie logo powiatu
sławieńskiego.
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3)

Nr LV/137/08 w sprawie informacji publicznej o wykonaniu budŜetu Powiatu
Sławieńskiego za IV kwartały 2007 r.

4)

Nr LV/138/08 w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie
sławieńskim” złoŜonego w ramach projektów systemowych Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Szczecinie.

5)

Nr LVI/139/08 w sprawie zmian w budŜecie Powiatu na 2008 r.

6)

Nr LVI/140/08 w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za lokale mieszkalne
wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu powiatu oraz jednostek organizacyjnych
powiatu.

7)

Nr LVI/141/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu sławieńskiego.

III. Zarząd Powiatu omawiał następujące sprawy:
1)

Zarząd Powiatu zapoznał się i przyjął informację p.o. Dyrektora Muzeum Zamek
KsiąŜąt Pomorskich w Darłowie dot. wprowadzenia regulaminu wynagradzania
pracowników.

2)

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zmiany do Regulaminu Organizacyjnego
Muzeum Zamek KsiąŜąt Pomorskich w Darłowie.

3)

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował propozycję Dyrektora Zespołu Szkół
Morskich w Darłowie dot. przystąpienia do wdroŜenia eksperymentalnego zawodu –
technik turystyki morskiej w Technikum Morskim w Darłowie.

4)

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie
dot. wsparcia w zakupie

sprzętu i aparatury medycznej i postanowił pozostawić

wniosek bez rozpatrzenia do czasu rozdysponowania nadwyŜki budŜetowej.
Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do wójtów i burmistrzów z terenu
powiatu sławieńskiego z propozycją partycypacji w kosztach zakupu niezbędnego
sprzętu.
5)

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. projektu wspólnej, wraz z gminą miejską
Sławno, realizacji zadania, polegającego na przebudowie dróg w m. Sławno oraz
budowie parkingu przy Starostwie Powiatowym w Sławnie.

6)

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. projektu przystąpienia do programu
„Boisko w kaŜdej gminie”, polegającego na budowie boiska przy Zespole Szkół
Agrotechnicznych w Sławnie oraz boiska przy ul. Wyspiańskiego w Darłowie.

7)

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Koszalinie i postanowił dofinansować kwotą 2.500,00 zł wykonanie
plansz w tablicach metalowych, w ramach realizacji zadania pt. „Renaturyzacja Kanału
Miejskiego rzeki Wieprzy do celów naturalnego tarła troci i łososia”.
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8)

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej w Sławnie dot.
zezłomowania oraz fizycznego zniszczenia zuŜytych składników majątku.

9)

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Sławnie dot. zwiększenia zatrudnienia logopedy
o 0,5 etatu.

10) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej w Sławnie
i postanowił dofinansować kwotą 15 tys. zł remont i przystosowanie pomieszczeń na
gabinety specjalistyczne.
11) Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył i postanowił odłoŜyć w czasie rozpatrzenie
wniosku dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Podgórkach
dot. ogrodzenia terenu ośrodka.
12) Zarząd Powiatu zapoznał się i przyjął złoŜone przez Burmistrza Miasta Darłowo oraz
Wójta Gminy Postomino informacje z wykorzystania dotacji na finansowanie zadań
objętych porozumieniami dot. utrzymania dróg powiatowych
13) Zarząd Powiatu zatwierdził Plan kontroli na I półrocze 2008 r. w jednostkach
organizacyjnych powiatu sławieńskiego.
14) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora SOSW dla Dzieci
i MłodzieŜy Niepełnosprawnej w Sławnie dot. całkowitego lub częściowego zwolnienia
rodziców z opłat za wyŜywienie dzieci i młodzieŜy za okres od 1 lutego 2008 r. do 20
czerwca 2008 r.
15) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Sławnie dot. w wszczęcie procedury pozbawienia kategorii drogi
powiatowej drogi nr 0538Z odcinka Chudaczewko – Chudaczewo.
JM/JM
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