Sprawozdanie
Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych
w okresie między Sesjami Rady Powiatu w Sławnie
Od dnia Sesji Rady Powiatu w Sławnie, która odbyła się 29 marca 2007 roku do dnia
złoŜenia niniejszego Sprawozdania Zarząd Powiatu odbył 2 posiedzenia.
I. Zarząd Powiatu przyjął i skierował na najbliŜszą Sesję Rady Powiatu w Sławnie:
1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Sławnie z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 29 marca 2007 roku.
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 Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie za 2006
rok.
II. Zarząd Powiatu przyjął i skierował na najbliŜszą Sesję Rady Powiatu w Sławnie projekty
uchwał Rady Powiatu w Sławnie:
1. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za 2006 rok i udzielenia
absolutorium z tego tytułu
Do właściwości Rady Powiatu, zgodnie z art.12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym, naleŜy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budŜetu oraz
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu
z tego tytułu.
Uchwałą Nr XLIV/99/Z/2007 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 29 marca 2007 roku zaopiniował pozytywnie sprawozdanie Zarządu Powiatu w Sławnie
z wykonania budŜetu w 2006 roku wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych
zadań z zakresu administracji rządowej.
2. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu
Zgodnie z art.12,pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do
wyłącznej właściwości Rady Powiatu naleŜy między innymi odwołanie, na wniosek Starosty,
skarbnika powiatu.
Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały w związku z nabyciem przez obecnego skarbnika
uprawnień emerytalnych.
3. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu
Z uwagi na zamiar odwołania dotychczasowego skarbnika powiatu, zgodnie z art.12, pkt 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu
naleŜy między innymi powołanie, na wniosek Starosty skarbnika powiatu.
4. w sprawie odwołania Etatowego Członka Zarządu Powiatu w Sławnie
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym rada
powiatu moŜe na uzasadniony wniosek starosty odwołać poszczególnych członków zarządu
powiatu.

Z uwagi na dokonane uchwałą Nr VI/III/40/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2007
roku zmiany Statutu Powiatu Sławieńskiego zachodzi konieczność dostosowania schematu do jego
zapisów.
2. w sprawie powołania Członka Zarządu Powiatu w Sławnie
Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera do
składu zarządu powiatu członków, na wniosek starosty.
5. w sprawie zmian w budŜecie Powiatu na 2007 rok
Zwiększenie dochodów Powiatu w wysokości 1.883.570 zł związane jest z przekazaniem przez
budŜet państwa na wydzielony rachunek bankowy w BGK w Pile kwoty 1.617.055 na finansowanie
inwestycji w ramach ZPORR oraz zwiększeniem o kwotę 149.705 zł opłat komunikacyjnych
a takŜe z zatwierdzeniem kwoty 116.810,12 zł do przekazania dla powiatu w związku
z rozpatrzeniem wniosku o płatność stypendiów unijnych dla młodzieŜy wiejskiej.
6. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady Społecznej Szpitala
Powiatowego w Sławnie stanowiącym załącznik do uchwały Nr X/II/66/2003 Rady Powiatu
w Sławnie z dnia 20 października 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Organizacyjnego Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie
Zgodnie z art.46 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej rada
społeczna uchwala regulamin swojej działalności oraz przedkłada go do zatwierdzenia podmiotowi,
który zakład utworzył. Rada Społeczna Szpitala Powiatowego w Sławnie na posiedzeniu w dniu 30
marca 2007 roku uchwaliła zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej Szpitala
Powiatowego w Sławnie.
7. zmieniający uchwałę Nr XXIX/248/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002
roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sławnie
Projekt uchwały związany jest z koniecznością dostosowania obowiązującego Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sławnie do zmienionego uchwałą Nr VI/III/40/07
Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2007 roku Statutu Powiatu Sławieńskiego oraz
dostosowania go do zmienionych przepisów.
II. Zarząd Powiatu podjął uchwały własne:
1. w sprawie otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie
mienia i odpowiedzialności Powiatu Sławieńskiego
Zarząd Powiatu otworzył postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie
mienia i odpowiedzialności Powiatu Sławieńskiego.
Zamówienie obejmować będzie ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieŜy
z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb od stłuczenia oraz ubezpieczenia
komunikacyjne.
III. Zarząd Powiatu omawiał następujące sprawy:
1. Zarząd Powiatu przyjął informacje o realizacji uchwał i ustaleń Zarządu Powiatu w Sławnie.
2. Zarząd Powiatu

dofinansował kwotą 500 zł (słownie: pięćset złotych) Finał Powiatowego

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PoŜarniczej „MłodzieŜ Zapobiega PoŜarom” organizowanego
przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP w Sławnie.
3. Zarząd Powiatu przyznał nagrodę roczną w wysokości jednokrotnych poborów Dyrektorowi
Muzeum Zamek KsiąŜąt Pomorskich w Darłowie za 2006 rok, na wniosek Rady Muzeum
Zamek KsiąŜąt Pomorskich w Darłowie.
4. Zarząd Powiatu postanowił zlecić wykonanie audytu energetycznego, w związku z planowaną
modernizacją istniejącego systemu zaopatrzenia w energię cieplną powiatowych obiektów
administracyjnych (budynek starostwa oraz budynki Zespołu Szkół Agrotechnicznych
w Sławnie).
5. Zarząd Powiatu dofinansował kwotą 500 zł (sławnie: pięćset złotych) XI Bieg Święców,
z przeznaczeniem na zakup nagrody i pucharu.
6. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował kandydaturę Agnieszki Mickiewicz na stanowisko
wicedyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.
7. Zarząd Powiatu zatwierdził podział limitu środków Funduszu Pracy na realizację programów na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2007
roku.
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