Sprawozdaiiie Przewodniczqcego Zarz^du Powiatu w Slawiiie
:iz:.5ian Zarzqdu Powiatu podejmowanvch w okresie pomiqdzy sesjami Rady
Powiatu w Slawnie
Oc dnia ziozenia Radzie Powiatu sprawozdania, Zarza_d Powiatu odbyl 9 posiedzeri.
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. ] \v sprawie wyrazenia zgody na utworzenie przez Thymallus Sp. z o.o. z siedziba_ w
Mysliborzu - uzytkownika obwodu rybackiego rzeki Wieprzy :ir 4 Spolecznej Strazy
Rybackiej oraz ustalenia jej regulaminu - podjeto na XX Sesji V kadencji Rady Powiatu w
Slawnie w dniu 26 pazdziernika 2016 r.,
2) w sprawie ustalenia wysokosci oplat za usuwanie i przechowywanie statkow lub irmych
obiektow plywaja^cych na obszarze powiatu slawierisl-dego na rok 2017 - pocjeto na XX
Sesji V kadencji Rady Powiatu w Slawnie w dniu 26 pazdziernika 2316 r.,
3) w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2016r. - podjejo na XX Sesji V kadencji Rady
Powiatu w Slawnie w dniu 26 pazdziernika 2016 r.,
4) w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S-6 (Pose} na Sejm Rzeczypcspolltej
Pclskiej Stanisiaw Gawlowski zwrocii sie^ o podj^cie stosownej uchwaiy popieraj^cej
budowy drogi ekspresowej S-6) - podj^to na XXI Nadzwyczajnej Sesji V kadencji Rady
Powiatu w Slawnie w dniu 23 Hstopada 2016 r.,
5) v sprawie ustalenia rozkiadu godzin pracy aptek ogclnodos^pnych na terenie Powiatu
Stawiedskiego (koniecznosc przedlozenia projektu uchwaiy zwia^zana jest z faktem
likwidacji, jak rowniez otwarcia nowych aptek),
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siawierlskiego na lata 201G2030 - podj^to na XXI Nadzwyczajnej Sesji V kadencji Racy Powiatu w Slawnie w dniu 23
listopada 2016 r.,
7) w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2016r.- podj^to na XXI Nadzwyczajnej Sesji V
kc dencji Rady Powiatu w Slawnie w dniu 23 listopada 2016 r.,
o'. v: sprawie emisji obligacji komunalnych - podjejo na XXI Nadzwyczajnej Sesji V kadencji
Rady Powiatu w Stawnie w dniu 23 listopada 2016 r.,
9) v sprawie zmiany uchwaiy Nr XVIII/V/139/16 Rady Powiatu w Slawnie z dnia 9 wrzesnia
2016r. w sprawie okreslenia zadari, na ktore przeznacza si^ s'rodki Pafistv/owego Funduszu
Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarz^du Funduszu na
wyodr^bniony rachunek bankowy - wg. algorytmu w 2016r.
10) w sprawie wyrazenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny ra rzecz Gminy Dariowo
rueruchomosci stanowia^cej wlasnosc Powiatu Slawienskiego (orog^ polozona_ wjednostce
ewid. Darlowo-G: dzialka nr 393 o pow. 0,86ha polozona w obr^bie ev/id. Krupy, dzialka nr
193 o pow. l,62ha poiozona w obr^bie ewid. Siriczyca),
ll)w sprawie wyrazenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasto
Daftrowo nieruchomosci stanowi^cej wlasnosc Powiatu Slawierisk;ego (drcg^ polozona^ w
jednostce ewid. Darlowo-M: dzialka nr 82 o pow. 0,5812ha polozona w obr^bie ewid. 9
M.Dariowo),
12) w sprawie wyrazenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Gminy
Postomino nieruchomosci stanowi^cej wlasnosc Powiatu Slawienskiego (droge^ po^ozon^ w
jednostce ewid. Postomino-G: dzialka nr 28/1 o pow. l,88ha i nr 26/3 o pow. 3,49 ha
polozona w obr^bie ewid. Rusinowo, dzialka nr 23/5 o pow. 0,99ha i nr 242/16 o pov.
3,34ria polozona w obr^bie ewid Jaroslawiec, dzialka nr 41 o pow. 5,25 ha polozona w
o'or^bie ewidencyjnym Jezierzany, cz^sc dzialki nr 37'4 o pow. ok.l,08ha polozonej w
obr^bie ewid. Nacmierz),
13) w sprawie zatwierdzenia zmian w planie kontroli Konisji Rev/iz^'jnej Rady Powiatu w
Slawnie na 2016 rok,

14) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Stawnie na
2017 rok.
II. UchwaK' wtasne:
1. Ni: XCIII/396/16 w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2016r.
2. Nr XCIII/397/16 w sprawie zmiany Uchwaly nr LIX/244/15 z dnia 28 stycznia 2016r. w
sprawie przyznania dotacji celowej na realizacj^ zadari merytorycznych przez Zamek
Ksia_zat Pomorskich - Muzeum w Dariowie w 2016r. zmienionej Uchwala_ nr
LXXVI/316/16 Zarzajdu Powiatu w Slawnie z dnia 31 oiaja 2016r. (zmianie ulega termin
wykonania,, wykorzystania zadania do dnia 15 grudnia 2C16r.a rozliczenie dotacji do dnia 19
grudnia 2016r. z uwagi na zblizaj^cy si^ koniec roku budzetowego).
3. Nr XCIII/398/16 w sprawie udzielenia dotacji Zamkow: Ksia_zat Pomorskich - Muzeum w
Dariowie na przygotowanie i realizacje^ zadari merytorycznych w 2Q16r. (w wysokos'ci 500
zi z przeznaczeniem na przygotowanie i realizacje_ zadania merytorycznego ,,Zamkowe
spotkania z historia/'.)
4. Nr XCIII/399/16 w sprawie powolania komisji konkursowej V" celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespohi Szkolim. J. H. Da_browsklego w Slawnie.
5. Nr XCIV/400/16 w sprawie zmiany uchwaiy Nr XCIII/399/16 Zarzadu Powiatu w Slawnie
z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie powolania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespolu Szkot im. J.H. D^browskiego.
6. Nr XCV/401/16 w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2016r.
7. Nr XCV/402/16 w sprawie przyznania dotacji na realizacj^ zacania pubh'cznego przez
organizacj^ pozarza_dowa^ w zakresie wspierania i upowszechniania kultv.ry fizycznej
(Siowarzyszeniu Rodzicow i Przyjaciol Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Eoukacyjnymi
RAZEM ul. Mielczarskiego 1, 76-100 Slawno dotacj^ w kwocie 3.500 zl na reah'zacj^
zadania publicznego otytule: ,,Popularyzacja aktywizacji ruchowej osob niepelnosprawnych
- indywidualne zaj^cia ruchowe z elementami gimnastyki leczniczej"),
6, Nr XCV/403/16 w sprawie wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomosci^ stanowia_c^
przedmiot wlasnosci Powiatu Slawieriskiego (dla Gminy Slawno cia dzialek Nr 381/2, Nr
331/3 obre_b ewidencyjny Slawsko w zwia^zku z realizacja_ zadania polegaj^cego aa budowie
sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci^gowej do dnia 31 grudnia 2025r.).
9. Mr XCVI/404/16 w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieogianiczonego zamowienia
publicznego na dostaw^ i montaz aparatu RTG analogowego do zdjec kostno-pJrucnych z
mozliwosciq pelnej cyfryzacji do Szpitala Powiatowego w Slawnie (dla firmy Medical
Market Sp. z o.o. ul. Krzemowa 1, 62-002 Zlotnik za kwot^ 248.350;00zl brutto).
10. Nr XCVI/405/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy i ustalenia ceny samodzielaego
lokalu mieszkalnego nr 2, stanowia_cego wlasnosc Powiatu Siawienskiego, po^ozonego w
budynku w Dartowie przy ul. Wyspiariskiego 17 oraz sporz^dzenia i podania do publicznej
wiadomosci wykazu tej nieruchomosci (w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Miasto
Dariowo lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynalaznymi i czesciami
wspolnymi budynku oraz ulamkowa^ nie wydzielon^ cz^scia^ gruntu za kwote_ 80 IGO.OOzl
brutto).
11. Nr XCVI/406/16 w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2016r.
12. Nr XCVI/407/16 w sprawie udzielenia dotacji Zamkow: Ksia_za_t Pomorskich - Muzeum w
Dariowie na przygotowanie i realizacje_ zadari merytorycznych w 291Gr. (w wysokosci
1.500,00zl z przeznaczeniem na przygotowanie zadania merytorycznego "Wielcy Polacy.
Wystawa rzezb Stanislawa Graczyka")- Jednoczesnie poinformowal:, ze Zamek zwrocii
dotacj^ w kwocie 500zl, poniewaz nie zrealizowai zadania merytorycznego "Zamkowe
spotkania z historia_" z dnia 18 pazdziernika 2016r.
13. Nr XCVII/408/16 w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2016r.
14. Mr XCVIII/409/16 w sprawie ogloszenia konsultacji spolecznych dotyczacych Strategic

Rozwia^ywania Problemow Spoiecznych na terenie Powiatu Slawieriskiego na lata 20162023 oraz Powiatowego Programu Dzialari na Rzecz Osob Niepeinosprawnych w Powiecie
Slawieriskim na lata 2016-2023.
15. Mr XCVIII/410/16 w sprawie przyj^cia projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Slawienskiego na lata 2017-2030.
?_6. Nr XCVIII/411/16 w sprawie przyj^cia projektu uchwaly budzetowej Powiatu
Slawienskiego na 2017 rok.
17. Mr XCVIII/412/16 w sprawie otwarcia procedury przetargowe; na swiadczenie uslug
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starosiwa Powiatowego w
Slawnie (na okres 2 lat od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2018r, szacunkowa wartosc
zamowienie zostaia okreslona na kwote^ 258.000zi netto).
18. Nr XCVIII/413/16 w sprawie udzielenia dotacji Zamkowi Ksia^zat Pomorskich - Muzeum
•vv Darlowie na przygotowanie i realizacj^ zadari merytorycznych w 2016r. (w wysokosci 1
OOCzl z przeznaczeniem na przygotowanie i redizacje zadania merytorycznego
,,.Jroczysto3ci Milenium Chrztu Polski w Diecezji Gorzowskiej. Wystawa ze zbiorow
IPN").
19. Nr XCVIII/414/16 w sprawie udzielenia dotacji Zamkcwi Ksi^zaj: Pomorskich - Muzeum
w Darlowie na przygotowanie i realizacj^ zadari merytorycznych w 2016r. (w wysokosci 1
50Qzl z przeznaczeniem na przygotowanie i realizacj^ zadania merytorycznego ,,Zarnkowe
Spotkania z Historia_ - Swi^to Niepodleglosci").
20. Nr XC VII1/415/16 w sprawie udzielenia dotacji Zamkowi Ksia_zaj: Pomorskich - Muzeum
w Darlowie na przygotowanie i realizacj^ zadari merytorycznych w 2016r. (w wvsokcsci 3
OGO,OOzt z przeznaczeniem na przygotowanie i realizacje_ zadania merytorycznego
; ,Publikacja. Natropach osadnikow...")21. Nr XCVIII/416/16 w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 20l6r.
22. Nr XCIX/417/16 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
reaiizacji zadania zleconego z zakresu administracji rza_dowej poiegaja^cego na prowadzeniu
punktu niecdplatnej pomocy prawnej w 2017r. przez organizacje pozarza^dowe.
23. Nr XCIX/418/16 w sprawie uchylenia Uchwaly Nr LVII/235/16 Zarz^du Fowiatu w
Srawnie z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zaci^gni^cia kredytu bankowego
dlugoterminowego.
24. Nr C/419/16 w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2016r.
25. Nr C/420/16 w sprawie powolania komisji konkursowej do spraw cceny v/niosko1^'
ziozonych w ramach Powiatowego Programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych
uczniow szkol, dla ktorych organem prowadz^cym jest Powiat Siawieriski.
26. Nr C/421/16 w sprawie umorzenia pozyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu \\e na podsta
na splat^ zaleglych skiadek ZUS, nakazow zaplaty oraz ostatecznych wezwari
przedsa^dowych).
27. Nr CI/422/16 w sprawie wyrazenia zgody na usytucwanie obiektu budowlanego przy
drodze powiatowej nr 3738Z Krolewo - Wrzesnica (dla Pana Jerzego Liriskiego, zam.
Nosalin 24, 76-113 Postomino na lokalizacj^ nowoprojetowanego tarasu (konstrukcja
drewniana) w odleglosci 4,5m od drogi powiatowej nr 3738Z Krolewo-Wrzesnica).
28. Nr CI/423/16 w sprawie powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zlozonych
w otwartym konkursie ofert na powierzenie reaiizacji zadania zleconego z zakresu
administracji rza^dowej polegaj^cym na prowadzeniu punktu nieodr^atnej pomocy prawnej
w 2017r. przez organizacje pozarza^dowe i ustalenia regulaminu jej pracy.
29. Nr CI/424/16 w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2016r.
30. Nr CI/425/16 w sprawie zaproszenia do skladania ofert na Agenta Emisji Obligacji
Komunalnych i powotania Komisji do wyboru Agenta Ernisji Obligacji Komunainych.
31. Nr CI/426/16 w sprawie przyznania Szpitalowi Powiatowemu w Siawnie dotacji celowej z
buclzetu Powiatu Slawieriskiego na 2016 rok (z przeznaczeniem na dofinansowanle zakupu

dwoch optyk laparoskopowych).
32. Nt C1/427/16 w sprawie przekazania srodkow pieni^znych na Fundusz Wsparcia
?;:.nstwowej Strazy Pozarnej.
III. Zarzqd Powiatu w Slawnie przyjal Sprawozdania i Infortnacje:
1^ sprawozdanie Przewodniczaj:ego Zarza_du Powiatu w Slawnie z dzialan Zarzc.au Powiatu
podejmowGnych w okresie pomi^dzy sesjami Rady Powiam w Siawrue - przyjeto na XX
Sesji V kadencji Rady Powiatu w Slawnie w dniu 26 pazdziernika 2016 r.,
2.; sprawozdarie Zarz^du Powiatu z wykonania uchwal Rady Powiatu w Slawnie z XVIII Ses;i
Rady Powiatu w Slawnie z dnia 09 wrzesnia 2016r.oraz z XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady
Powiatu w Slawnie z dnia 29 wrzesnia 20l6r. - przyjeto na XX Sesji V kadencji Rady
Powiatu w Slawnie w dniu 26 pazdziernika 2016 r.,
3) ir.fomacjs Przewodnicz^cego Rady Powiatu w Slawnie z dokonanej analizy oswiadczen
majatkowych radnych za 2015r. - przyjeto na XX Sesji V kadencji Rady Powiatu w Slawnie
w dniu 26 pazdziernika 2016 r.,
4) informacje_ Starosty Slawieriskiego z dokonanej analizy oswiadczen majatkowych za 2015:.
- przyjeto na XX Sesji V kadencji Rady Powiatu w Slawnie w dniu 26 pazdziernika 2016 r.,
5) Informacj? o stanie realizacji zadari oswiatowych Powiatu Slawieriskiego za rok szkolny
2015/2016 - przyjeto na XX Sesji V kadencji Rady Powiatu w Slawnie w dniu 25
pazdziernika 2016 r.,
iV. Zarzqd Powiatu w Siawnie omawial nast^pujqce tematy:
1. Zarza_d Powiatu w Slawnie z uwagi na brak mozliwosci finansowych negatywnie rozpatrzyl
wnioski do planu budzetu Powiatu Slawieriskiego na 2017 rok przekazane przez wqjtov/
grniflj radnych oraz soltysow.
2. Zarza.d Powiatu w Slawnie przyja_l informacj^ o rozstrzygnie_ciu nadzorczym w sprawie
stv/ierdzenia niewaznosci uchwaly Nr XVIII/V/134/16 Rady Powiatu w Slawr.ie z dnia 9
wrzesnia 2016r. w sprawie pozbawienia cze^ci drogi powiatowej :ir 3551Z Sisrakowko Lejkowo - Ostrowiec przebiegajacej przez teren powiatu stawieriskiego kdtegorii drogi
powiatowej.
3. Zarza^d Powiatu w Slawnie, w zwiajzku z informacja_ otrzymana od dyrektora Szpitaia
c!otycz^ca_ wprowadzenia poprawek do Programu dzialaii naprawczych die. Szpitaia
Powiatowego w Slawnie zapoznal si^ z dokumentem i czeka na ostateczna^ wersj^ do
ziopiniowania.
-:-. Zarz^d Powiatu w Slawnie negatywnie rozpatrzyl wniosek Pana Tomasza Wekezera Prezesa
Hoteli Podewils w sprawie wprowadzenia na jeziorze Zamkowym w Kr^gu zakazu
uzywania j ednostek plywaj a^cych wyposazonych w silniki spalinowe.
5. Zarza^d Powiatu w Slawnie zapoznal sie_ z informacjX Ministerstwa Finansow datyczac;c
planowanych kwot subwencji oswiatowych na rok 2017.
6. Zarz^d Powiatu w Slawnie przyjal informacj^ o wykonaniu budzetu Powiatu Slav/ieriskiego
z;. Ill kwartaly 2016r.
7. Zarza_d Powiatu w Siawnie pozytywnie rozpatrzyl wniosek dyrektora Specjalnego Osrodka
Szkolno - Wychowawczego w Slawnie w sprawie wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian
w arkuszu organizacyjnym na realizacj^ godzin Wczesnego Wspomagania Rozwoju Malego
Dziecka w wymiarze 6 godzin miesi^cznie dla 1 dziecka.
o. Zarzq.d Powiatu w Slawnie pozytywnie rozpatrzyl wniosek dyrektora Zespohi Szkoi
Morskich w Darlowie w sprawie wyrazenia zgody na przyznanie indywidualnego
nauczania dla uczennicy kl. II H w wymiarze 14 godzin tygodaiowo.
9. Zarza_d Powiatu w Slawnie zatwierdzil sprawozdanie rzeczowo-firiansowe z wykorzystania
srodkow Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepeinasprawnych za III kv/anar

2016r.
10. Zarzad Powiatu w Slawnie pozytywnie rozpatrzyl wniosek p.o. dyrektora Zespoha Szkol im.
J. H. Da^browskiego w Slawnie w sprawie dokonanic zmian w planie dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016.
11. Zarzad Powiatu w Slawnie pozytywnie rozpatrzyl wniosek dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Slawnie w sprawie obje_cia Patronatem Honorowym Starosty
Siawienskiego konkursu plastycznego pod nazw^: "Kochaj, nie bij".
12. Zarzad Powiatu w Slawnie przyjal informacje o koniecznosci podj^cia stosownych dzialari
w zakresie zabezpieczenia opieki nad dziecmi przebywaj^cym:" w placowkach Dorian I w
Darlowie i Dorian II w Slawnie do dnia 31 grudnia 2016r. i postanowil upowaznic Pania^ M.
Maciuk - Radawiec - dyrektora PCPR w Slawnie oraz Paniq A. Witkowska_ -Naczelnika
Wydzialu EK do podj^cia rozmow dotycza^cych zabezpieczenia opieki nad dziecmi z
przedstawicielami powiatow z ktorych pochodza_ dzieci oraz wystosowac pismo do
Wojewody, aby zwrocil sie^ do starostw, urz^dow z ktorych pochodza_ dzieci o przeslanie
wykazu wychowankow obydwu placowek wraz z informacj^ o tym, w jaki sposob zostan^
oni zabezpieczeni a nie do naszego Starostwa.
13. Zarzad Powiatu w Slawnie przyjal informacj^ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Koszalinie dotycza^ca. zabezpieczenia miejsca pobytu wychowankow z powiatu
koszaliriskiego umieszczonych w Placowkach Opiekuficzo - Wychowawczych ,,Dorian I" w
Dariowie i ,.,Dorian II" w Slawnie wg stanu na dzieri 8 lis;opada 2016r.
14. Zarzad Powiatu w Slawnie przyjal dokumentacj^ konkursow^ z konkursu na stanowisko
dyrektora Zespolu Szkol im. J. H. D^browskiego w Slawnie i postanowil poinformowac
kaadydata o zatwierdzeniu konkursu i wyborze na stanowisko dyrektora ZS w Slawnie,
3 a. Zarzad Powiatu w Stawnie przyjal rozliczenie dotacji rnerytorycznej udzielonej Zamkowi
Ksiaiat Pomorskich - Muzeum w Darlowie zgodnie z umowq 51/2016 z dnia 9 czerwca
2016r. wraz z korekta^ rozliczenia zadania.
16. Zarzad Powiatu w Slawnie negatywnie rozpatrzyl wniosek p.o. dyrektora Zamku Ksiazat
Pomorskich - Muzeum w Darlowie w sprawie zatrudnienia na czas nieokreslony
cloaatkowego muzealnika -pracownika merytorycznego od dnia 18 stycznia 2C17r.
'-i7. Zarza_d Powiatu w Slawnie z uwagi na brak srodkow finansowych w budzecie Powiatu
negatywnie rozpatrzyl wniosek p.o. dyrektora Zamku Ksia_zaJ: Pomorskich - Muzeum w
Dariowie z sprawie zabezpieczenia srodkow finansowych w kwocie 75 122,52 zl netto na
realizacje_ zadania "Prace konserwatorsko-budowlane naprawy lica muru kurtynowego
eiewacji pclnocnej oraz scian tarasu". Realizacja zadania mozliwa jest jedynia w ramach
srodkow wlasnych Zamku Ksi^za^t Pomorskich - Muzeurn w Darlcv/ie.
18. Zarzad Powiatu w Slawnie przyjal informacjs z wykonania budzetu Powiatu Siawienskiego
zi okres 01.01- 31.10.2016.
19. Zarzad Powiatu w Slawnie pozytywnie rozpatrzyl wniosek dyrekiora Specjalnego Osrodka
Szkolno - Wychowawczego w Slawnie w sprawie dokonania zmian w pianie
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016 (zmiany dotycza_
sposobu wydatkowania przyznanych srodkow w zwi^zku z rezygnacja_ organizaiorow
szkoleri z prowadzonych form doskonalenia, zmianami kadrov7mi v/ placowce oraz
potrzebami placowki w zwi^zku ze specyfik^jej dzialania).
2.0. Zarzacd Powiatu w Slawnie przyjal informacje_ Stowarzyszenia "AKSON" o wypiacie nagrod
uznaniowych dla pracownikow Warsztatow Terapii Zaj^ciowej w Slawnie,
21. Zarzq.d Powiatu w Slawnie przyjal informacje_ dotycza^c^ zabezpieczenia dzieci w zwiazku z
nie ogloszeniem konkursu na powierzenie realizacji zadania dotycz^cego prowadzenie
placowek ,,Dorian I" w Darlowie oraz jjDorian II" w Slawnie.
22. Zarzad Powiatu w Slawnie wycofal projekt uchwaly Zarz^du Powietu w Slawnie w sprawis
p.? wclania Rady Muzeum Zamku Ksiazat Pomorskich - Muzeum w Darlcwie.
23. Zarzad Powiatu w Slawnie pozytywnie rozpatrzyl wniosek Komendanta Powiatowego
Paristwowej Strazy Pozarnej w Slawnie w sprawie udzielenia dotacji z Powiaiowego

Funduszu Ochrony Srodowiska na Fundusz Wsparcia Komendy Wqjewodzkiej PSP w
Szczecinie dla Komendy Powiatowej PSP w Slawnle
w wysokosci 20tys zl z
przeznaczeniem na remont dachu obiektu straznicy Posterunku PSP w Daiiowie.
24. ZarzaLd Powiatu w Slawnie pozytywnie rozpatrzyl wniosek Szpitala Powiatowego w Slawnie
w sprawie zakupu dwoch optyk laparoskopowych za kwot$ 11 880,00zl niezbednych do
zaplanowanych zabiegow i postanowil przeznaczyc powyzszy kwote na ten eel.
25. Zarz^d Powiatu w Slawnie przyjal rozliczenie dotacji nierytorycznej udzielonej Zamkowi
Ksia_zat Pomorskich - Muzeum w Darlowie zgodnie z umowa^ £4/2016 z dnia 12 lipca
2016r.
26. Zarza_d Powiatu w Slawnie pozytywnie rozpatrzyl wniosek dyrekiora Zespolu Szkol
Agrotechnicznych
w Slawnie w sprawie udzieler.ic dofinanscwania o:az obj^cia
Patronatem Honorowym Starosty Slawieriskiego II Powiatowego Konkursu Recytacji Poezji
Niemiecko i Angloj^zycznej dla Szkol Gimnazjalnych i postanowil przeznaczyc kwote^ 3QO
2s na powyzszy eel.
27. Zarzs(d Powiatu w Slawnie pozytywnie rozpatrzyl wniosek dyrektora Zespolu Szkol
Morskich w Dartowie w sprawie udzielenia dofinansowania Pokazu Stolow Wigilijnych
2016 i postanowil przeznaczyc kwot$ 700 zl na powyzszy eel.
28. Zarz4d Powiatu w Slawnie przyja_l informacj^ dyrektora Szpkala Powiatowego w Skwnie o
czasowym zaprzestaniu dzialalnosci Oddzialu Reumatologii.
29. Zarza_d Powiatu w Slawnie przyjajt informacj^ dotycza_ca_ odmowy przyj^ck pacjema
poszkodowanego w wypadku drogowym w dniu 23 listopada 2016 roku przez dyzurujacego
lekarza do Szpitala Powiatowego w Slawnie.
30. Zarzaji Powiatu w Slawnie negatywnie rozpatrzyl wniosek w sprawie zwi^kszenia kwcty na
sfinansowanie zamowienia publicznego na swiadczer_ie using pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Slawnie i postanowil oglosic
cbagi przettrg nieograniczony na swiadczenie uslug pocztowych.

