Sprawozdanic Przewodniczacego Zarzadu Powiatu w Slawnie
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Powiatu w Slawnie
Od dnia zlozenia Radzie Powiatu sprawozdania, Zarzad Powiatu odbyl 3 posiedzenia: 09.05.2018r,
17.05.2018r., 29.05.2018r.
I.

Projckty uchwal Radv Powiatu w Slawnie przviete przez Zarzad Powiatu w Slawnie:

1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Slawienskiego na lata 20182030 - rozpatrzono na XXXVIII Sesji Rady Powiatu,
2. w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2018r. - rozpatrzono na XXXVIII Sesji Rady
Powiatu,
3. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budzetu Powiatu Slawienskiego za 2017 rok - rozpatrzono na XXXVIII Sesji
Rady Powiatu,
4. w sprawie udzielenia absolutorium Zarz^dowi Powiatu w Slawnie z wykonania budzetu
Powiatu Slawienskiego za 2017rok- rozpatrzono na XXXVI11 Sesji Rady Powiatu,
5. w sprawie powolania Komisji Stalych Rady Powiatu w Slawnie, ustalenia przedmiotu ich
dzialania oraz skladu osobowego - rozpatrzono na XXXVIII Sesji Rady Powiatu,
6. w sprawie udzielenia Wojewodztwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej wraz z
przyjeciem projektu umowy zawartej pomiedzy Powiatem Slawieriskim, Gminq Miasto
Darlowo, Gmina Miasto Siawno, Gmina_ Darlowo, Gmina_ Slawno a Wojewodztwem
Zachodniopomorskim- rozpatrzono na XXXVIII Sesji Rady Powiatu,
7. w sprawie przyjecia sprawozdania z dzialalnosci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Slawnie za rok 2017 ,
8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r. Szpitala Powiatowego w
Slawnie- rozpatrzono na XXXVIII Sesji Rady Powiatu,
9. w sprawie przyjecia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Slawnie z realizacji
rocznego planu kontroli za 2017r.,

II

Uchwaly wlasne:
1. UchwalaNr CLXV1/684/18 w sprawie zmian w budzecie Powiatu na2018r.
2. Uchwala Nr CLXVI/685/18 w sprawie otwarcia procedury przetargowej na ubezpieczenie
pojazdow komunikacyjnych bed^cych wiasnoscia, Powiatu Slawienskiego,
3. Uchwala Nr CLXVI/686/18 w sprawie udzielenia dotacji Zamkowi Ksi^z^t Pomorskich Muzeum w Darlowie na przygotowanie i realizacj^ zadah merytorycznych w 2018 n,
4. Uchwala Nr CLXV1/687/18 w sprawie wyrazenia zgody na nieodplatne uzyczenie gruntu
polozonego w pasie drogi powiatowej nr 3737Z Boleszewo-Rzyszczewo, tj. dzialki nr 114
obreb ewidencyjny Rzyszczewo stanowiacej mienie Powiatu Slawienskiego na okres 10 lat,
5. UchwalaNr CLXVII/688/18 w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2018r.,
6. Uchwala Nr CLXVII/689/18 w sprawie udzielenia pozyczki Szpitalowi Powiatowemu w
Slawnie.
7. UchwalaNr CLXVIII/690/18 w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2018r.,
8. Uchwala Nr CLXVUI/691/18 w sprawie informacji publicznej z wykonania budzetu
Powiatu Slawienskiego za2017r.,
9. Uchwala Nr CLXV11I/692/18 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Powiatu
Slawienskiego za 2017r.,
10. Uchwala Nr CLXVIII/693/18 w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespolu Szkol Morskich w Darlowie,
11. Uchwala Nr CLXVI1I/694/18 w sprawie
przyjecia sprawozdania z dzialalnosci
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Slawnie za rok 2017 ,
12. Uchwala Nr CLXVIII/695/18 w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego

13.
14.
15.
16.

zamowienia publicznego na ubezpieczenie pojazdow komunikacyjnych bedacych
wlasnosciq Powiatu Slawieriskiego,
Uchwala Nr CLXVI1I/696/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zamku
Ksiazat Pomorskich Muzeum w Darlowie za 2017r.,
Uchwala Nr CLXVTJI/697/18 w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Zamku
Ksiazal Pomorskich Muzeum vv Darlowie,
Uchwala Nr CLXVIII/698/18 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizacj? zadari publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarzadowe.
Uchwala Nr CLXVIII/699/18 w sprawie zmiany Uchwaly nr CLV1/640/18 Zarzadu Powiatu w
Slawnie z dnia 7 lutego 20l8r. w sprawie przekazania srodkow pienieznych na Fundusz Wsparcia
Policji.

I I I . Zarzqd Powiatu w Slawnie przyjql Sprawozdania i Informacie:
IV. Zai/;jil Powiatu w Slawnie omawial nastqpujqcc tematy:
1. pozytywnie rozpatrzyl wniosek w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach
zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
na terenie dzialki nr 145/1 obreb Karwice, gmina Malechowo,
2. negatywnie rozpatrzyl wniosek Dyrektora Szkoly Podslawowej w Lejkowie w sprawie
objecia palronatem oraz udzielenia dofmansowania do organizowanego przez Szkoly
Podstawowq im. Kazimierza Gorskiego w Lejkowie Jubileuszu 70—lecia szkoly,
3. przyjal rozliczenie dotacji merylorycznej udzielonej Zamkowi Ksiazat Pomorskich
-Muzeum w Darlowie na zadanie ,,Dzien kobiet",
4. przyjal rozliczenie dotacji merytorycznej udzielonej Zamkowi Ksiazat Pomorskich
-Muzeum w Darlowie na zadanie ,,Pasja-stacje Drogi ICrzyzowej wg. Gasiora".
5. przyjal rozliczenie dotacji merytorycznej udzielonej Zamkowi Ksiazat Pomorskich
-Muzeum w Darlowie na zadanie ,,Benefis Brygidy Jerzewskiej. Zycie zaczyna sie po...".,
6. przyjal sprawozdanie z dzialalnosci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Slawnie za
rok2017,
7. pozytywnie rozpatrzyl wniosek Dyrektora Placowki Opiekunczo-Wychowawczej w Slawnie
w sprawie objecia patronatem oraz udzielenia dofinansowania do organizowanego w dniu
16 czerwca 2018r. przez Placowk? Opiekuriczo-Wychowawcz^ w Slawnie VI Festynu
Sportowo-Rekreacyjnego i udzielil dofinansowania w kwocie 700zl,
8. przyjal projekt Aktualizacji Nr 17 Planu Dzialania Systemu Panstwowego Ratownictwa
Medycznego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego,
9. rozpatrzyl wniosek radnego J.Stachowicza o remont i budow? chodnika (400m) w
miejscowosci Slaniewice (swietlica)-Zarzqd Powiatu przyjal wniosek i przekazal do analizy
do Wydzialu Rozwoju i Infrastruktury.
10. zatwierdzil sprawozdanie finansowego za 2017 rok Szpitala Powiatowego w Slawnie.
11. zapoznal si$ z informacjq Przewodniczacego Konwentu Powiatow Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego dotyczaca kontraktu na swiadczenia z zakresu ratownictwa
medycznego,
12. zapoznal sie z wnioskiem Dyrektora Szpitala Powialowego w Slawnie w sprawie
sfmansowania i wykonania wymiany poszycia dachowego na budynku internistycznym,
13. zapoznal si? z informacja dotyczaca wykazu dotacji. darowizn oraz sprzetu otrzymanego w
Iatach2015-2017,
14. zapozna! si? z inlbrmacj^ Dyrektora Szpitala Powiatowego w Slawnie w sprawie w>^sokosci
niezbednych nakladow finansowych zwiazanych z zakupem aparatu RTG do Pracowni RTG
w Darlowie zlecil uzgodnic szczegoly i roznice w kwocie inwestycji w stosunku do
wczesniejszej podanej kwoty,
15. przyjal rozlic/enie pi arm finansowego Szpitala Powiatowego w Slawnie za rok 2017,
16. zapoznal si? z wnioskiem Stowarzyszenia ..Akson" w Slawnie o nieodplatne przekazanie

pomieszczeri przy ul. Chelmoriskiego 30 vv Slawnie i zaproponowal ustalic lermin
spotkania roboczego ze strong w ce!u zbadania w calosci sprawy i analizy prawnej stanu
nieruchomosci,
17. zapoznal sie z wnioskiem Dyrektora Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Slawnie w
sprawie przydzielenia dwoch dodatkowych pomieszczeri w budynku Starostwa
Powiatowego w Slawnie i skierowal do szczegolowej analizy Zasobow Powiatu celem
podj^cia decyzji,
18. zapoznal si$ ze sprawozdaniem ze sposobu wykorzystania srodkow przyznanych na
dofmansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017,
19. pozytywnie rozpatrzyl wniosek Klubu Kolarskiego ,,Ziemia
Darlowska" o udzielenie
dofinansowania -zakup pucharow i medali,
20. Zarzqd Powiatu omowil procedury konkursu na dyrektora ZSM w Darlowie. Wstepny
termin posiedzenia Komisji konkursowej ustalony zostal na 29.06.2018r. Zaproponowano
do
Komisji konkursowej : A.Witkowsfoj Naczelnika Wydzialu EK, M.ZebrowskiegoRadce^ Prawnego, S.Derenia- Sekretarza Powiatu, K.Kruka- Przewodniczacego Komisji
Edukacji i
Promocji, A. Protasewicza- Przewodniczacego Rady,
K. Jaszczur Podinspektor Wydzialu EK.
21. przyjaj informacje^ o realizacji uchwal i ustalen Zarzadu Powiatu w Slawnie z dnia
17.05.2018r.,
22. przyjaj
informacje z wykonania budzetu Powiatu Slawienskiego za okres 01.0130.04.2018r.,
23. przyj^l informacje o rozmowach ze zwijjzkami zawodowymi zrzeszajqcymi nauczycieli
w zakresie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli,
24. przyjaj informacje o zmniejszeniu wysokosci subwencji oswiatowej dla Powiatu
Slawienskiego na rok 2018,
25. pozytywnie rozpatrzyl wniosek w sprawie zwiekszenia budzetu Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Slawnie z przeznaczeniem na zakup pomocy testowych
Stanford -Binet 5,
26. przyjaj informacje o braku srodkow finansowych w planie na 2018r. Specjalnego Osrodku
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Mlodziezy Niepemosprawnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Slawnie,
27. pozytywnie rozpatrzyl wniosek w sprawie zatrudnienia od 1 wrzesnia 2018r. psychologa w
Zespole Szkol Agrotechnicznych w Slawnie- zatrudnienie psychologa na 0,5 etatu,
28. przyjaj projekt Aktualizacji Nr 18 Planu Dzialania Systemu Panstwowego Ratownictwa
Medycznego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego,
29. pozytywnie rozpatrzyl modyfikacje wniosku o dotacje celow^ na dofinansowanie zadari
realizowanych na rzecz ochrony srodowiska i gospodarki wodnej w 2018r.- zakup
samochodu klasy ,,C" wraz z analizatorem spalin dla Komendy Powiatowej Policji w
Slawnie, zmiana dofinansowania z kwoty 42 500,00zl na w kwote^ 37 000,00zl,
30. pozytywnie rozpatrzyl wniosek o zakup motopompy z agregatem dla Starostwa
Powiatowego w Slawnie i udzielil dofinansowania w kwocie 46 000,00zl,
31. negatywnie rozpatrzyl wniosek Stowarzyszenia ,,Szkola Marzen" o realizacje zadania
publicznego z pominieciem otwartego konkursu ofert.

