Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu
podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie
Od dnia złożenia Radzie Powiatu sprawozdania, Zarząd Powiatu odbył 7 posiedzeń: 22.03.2021r.,
30.03.2021r., 13.04.2021r., 23.04.2021r.,05.05.2021r.,12.05.2021r., 19.05.2021r.
I. Projekty uchwał Rady Powiatu w Sławnie przyjęte przez Zarząd Powiatu w Sławnie:
1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 20212030- rozpatrzono na XXIII Sesji Rady Powiatu w Sławnie,
2. uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021r. - rozpatrzono na XXIII
Sesji Rady Powiatu w Sławnie,
3. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
i
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej
instytucji kultury za pierwsze półrocze- rozpatrzono na XXIII Sesji Rady Powiatu
w Sławnie,
4. 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 2021r.- rozpatrzono na XXIII Sesji Rady
Powiatu w Sławnie,
5. w sprawie zamiaru realizacji wspólnie z Powiatem Koszalińskim inwestycji pn. ,,Przebudowa
i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku
Laski-Bożenica-Krąg''- rozpatrzono na XXIII Sesji Rady Powiatu
w Sławnie,
6. w sprawie przyjęcia raportu z podejmowanych działań w ramach realizacji Powiatowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2018-2023 za rok 2020,
7. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sławnie za rok 2020,
8. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu sławieńskiego za rok 2020,
9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy bez przeprowadzenia
postępowania przetargowego na czas nieoznaczony,
10. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sławnie wotum zaufania,
11. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2020 r.,
12. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi powiatu w Sławnie z wykonania budżetu
Powiatu Sławieńskiego za 2020 rok,
13. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i
prowadzących rodzinny dom dziecka,
14. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, dla których zarządcą jest
Zarząd Powiatu w Sławnie i przekazał do Rady Powiatu w Sławnie,
15. w sprawie powierzenia Gminie Postomino zadań z zakresu utrzymania i ochrony drogi
powiatowej nr 3741Z Postomino- Sławno w miejscowości Tyń,
16. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Sławieńskiego na rzecz Gminy Darłowo.
II. Zarząd Powiatu w Sławnie przyjął sprawozdania i informacje:
1. sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu
podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie- rozpatrzono na
XXIII Sesji Rady Powiatu w Sławnie,
2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Sławnie oraz informacji
o
stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu sławieńskiego w 2020 roku''
- rozpatrzono na XXIII Sesji Rady Powiatu w Sławnie,

3. sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie za rok 2020,
4. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XXIII Sesji
Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021 roku,
III.Uchwały własne Zarządu Powiatu w Sławnie:
1. Uchwała nr CVIII/356/21 w sprawie określenia formy przekazywania
sprawozdań
budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
2. Uchwała nr CVIII/357/21 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021r.,
3. Uchwała nr CVIII/358/21 w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu,
4. Uchwała nr CVIII/359/21 w sprawie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego Powiatu Sławieńskiego sporządzonego na dzień 31.12.2020r.,
5. Uchwała nr CIX/360/21 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021r.,
6. Uchwała nr CIX/361/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021r. przez
organizacje pozarządowe i ustalenia regulaminu jej pracy,
7. Uchwała nr CX/362/21 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021r.,
8. Uchwała nr CX/363/21 w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Powiatu
Sławieńskiego części kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławnie,
9. Uchwała nr CX/364/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2021r. przez organizacje pozarządowe ogłoszonego Uchwałą Zarządu Powiatu
w Sławnie Nr CVII/355/21 z dnia 10 marca 2021r,
10. Uchwała nr CX/365/21 w sprawie zaopiniowania wniosku Burmistrza Miasta Darłowo
dotyczącego planowanego poszerzenia strefy płatnego parkowania w mieście Darłowo,
11. Uchwała nr CXI/366/21 w sprawie informacji publicznej z wykonania budżetu Powiatu
Sławieńskiego za 2020r.,
12. Uchwała nr CXI/367/21 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego
za I kwartał 2021r.,
13. Uchwała nr CXI/368/21 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021r.,
14. Uchwała nr CXI/369/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie za rok 2020,
15. Uchwała nr CXI/370/21 w sprawie
przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert
na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe,
16. Uchwała nr CXI/371/21 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego,
17. Uchwała nr CXI/372/21 w sprawie przyjęcia na lata 2021-2023 planu wykorzystania zasobu
nieruchomości Powiatu Sławieńskiego,
18. Uchwała nr CXI/373/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie gruntów
położonych w pasie drogi powiatowej nr 3553Z, tj. działki nr 39 i 53 obręb ewidencyjny
Laski oraz nr 228 obręb ewidencyjny Krąg stanowiących mienie powiatu sławieńskiego na
okres do dnia 31.12.2021r.,
19. Uchwała nr CXI/374/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z ewaluacji i monitoringu
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sławieński na lata 2016-2023,
20. Uchwała nr CXI/375/21 w sprawie zmiany uchwały nr CX/363/21 Zarządu Powiatu
w Sławnie z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków
Powiatu Sławieńskiego części
kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Sławnie,
21. Uchwała nr CXII/376/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki
samorządu terytorialnego Powiatu Sławieńskiego sporządzonego na dzień 31.12.2020r.,
22. Uchwała nr CXII/377/21 w sprawie przekazania sprawozdania za 2020r.,
23. Uchwała nr CXII/378/21 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021r.,
24. Uchwała nr CXIII/379/21 w sprawie otwarcia procedury przetargowej na remonty dróg

powiatowych.
25. Uchwała nr CXIV/380/21 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021r.
26. Uchwała nr CXIV/381/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021r. przez
organizacje pozarządowe i ustalenie regulaminu jej pracy,
27. Uchwała nr CXIV/382/21 w sprawie udzielenia pożyczki Darłowskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej,
28. Uchwała nr CXIV/383/21 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie,
IV. Zarząd Powiatu w Sławnie omawiał następujące tematy:
1. przyjął informację z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za okres 01.01.-28.02.2021r.,
2. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie przyjęcia aktualizacji oferty na realizację zadania
pod tytułem ,,Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sławieńskim w 2021r.'' ,
3. pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani M.B. zam. Sławno w sprawie rozłożenia na raty decyzji
KD.7135.1.2015.IA z dnia 3 stycznia 2020r.,
4. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie likwidacji licencji
komputerowych w Zespole Szkół w Sławnie im. J.H. Dąbrowskiego,
5. pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie
o
zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 4.944,00zł na realizację zadania
w
ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata
2019-2023,
6. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie rozłożenia na raty decyzji KT.7135.22.2019.IA
z dnia 12 maja 2020r. pani L.Sz., zam.76-200 Słupsk i pana K.Cz. zam. Słupsk 76-200,
7. przyjął Aktualizację nr 9 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla
Województwa Zachodniopomorskiego,
8. przyjął sprawozdanie i zatwierdził sprawozdanie za rok 2020 z działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej im. Jana Pawła II prowadzonego przez Stowarzyszenie ,, AKSON''
w
Sławnie,
9. przyjął opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 25 marca 2021r. w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2020r. wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego,
10. przyjął informację dot. końcowego rozliczenia Umowy nr WWS 223/2020 z dnia 13 listopada
2020r. zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Sławieńskim w
sprawie powierzenia grantu na realizację projektu grantowego pn. ,,Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja'' współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad
rozwojowych i rehabilitacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych
niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
11. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pracownika
działu maszynowego oraz pracownika działu pokładowego na statku szkolnym ,,Franek''
w Zespole Szkół Morskich w Darłowie,
12. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zbliżenie projektowanego
dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych (rozbudowa istniejącego budynku Urzędu
Gminy Malechowo), do drogi powiatowej nr 3718Z Malechowo-Żegocino, dz. nr 438
w obr. ewid. Malechowo,
13. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie przyjęcia aneksu nr 55 do umowy nr 22/2003
z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie finansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii

Zajęciowej w Sławnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
14. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie objęcia patronatem honorowym przez Starostę
Sławieńskiego wydarzenia pn. ,, How well do you know the English speaking countries?''
organizowanego przez Zespół Szkół Morskich w Darłowie oraz o dofinansowanie kosztów
organizacji w/w przedsięwzięcia w kwocie 1.000,00zł,
15. przyjął sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego na rok 2020,
16. pozytywnie rozpatrzył wniosek mieszkańca Sławna w sprawie przeprowadzenia kontroli
stanu technicznego kominów, które przy złych warunkach atmosferycznych mogą grozić
zawaleniu zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Sławnie przy ul. Chełmońskiego
30, oznaczonej ewidencji gruntów nr działki 795/20. Działka w użytkowaniu wieczystym
przez Powiat Sławieński granicząca z działką wnioskodawcy, który prowadzi działalność
gospodarczą i parkuje samochody ciężarowe oraz koparki.
17. negatywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zakupu sprzętu specjalistycznego typu
SPRĘŻARKA NARDI ATLANTIC G 100 300 BAR dla OSP w Żukowie.
18. przyjął sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia ,,Akson'' Warsztat Terapii Zajęciowej na
dzień 31.03.2021r.,
19. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zgody na likwidację rzeczowych składników
majątku ruchomego w Zespole Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego,
20. pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Sławnie im. J.H. Dąbrowskiego
z prośbą o wyrażenie zgody na realizację nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych w roku
szkolnym 2021/2022 o nazwie ,, edukacja pożarnicza'' w I Liceum Ogólnokształcącym
w Sławnie w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla międzyoddziałowej grupy złożonej
z uczniów klas trzecich,
21. pozytywnie rozpatrzył kwartalną informację o wydatkowaniu środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii
Zajęciowej im. Jana Pawła II w Sławnie,
22. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe rejestrowanie
obrazu w Zespole Szkół w Sławnie im. J.H.Dąbrowskiego z obszaru obejmującego: wjazd
przez bramę od strony ulicy Cieszkowskiego, teren z parkingiem oraz przejściem pomiędzy
głównym budynkiem szkoły a budynkiem byłego internatu,
23. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont
kuchni mieszczącej się w internacie przy ul. Żeromskiego 25, należącego do Zespołu Szkół
Morskich w Darłowie,
24. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dzierżawy powierzchni biurowych usytuowanych
na I piętrze w budynku B Starostwa Powiatowego w Sławnie na czas nieoznaczony,
25. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zmian we wniosku Zespołu Szkół Morskich
w Darłowie dot. dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021,
26. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych
i zbędnych składników rzeczowego majątku ruchomego w Powiatowej Poradni
Psychologiczno -Pedagogicznej w Sławnie.
27. przyjął informację Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie, dotyczącej odpowiedzi na
wniosek o udzielone informacji publicznej z dnia 26 kwietnia 2021r.,
28. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie objęcia patronatem honorowym przez Starostę
Sławieńskiego wydarzenia organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Króla Eryka
Pomorskiego w Darłowie dot. Powiatowego Konkursu Liryki Morskiej ,,Złota Muszla'' XVII
edycja dla uczniów szkół podstawowych Powiatu Sławieńskiego oraz
o
dofinansowanie kosztów do w/w przedsięwzięcia w kwocie 600 zł,
29. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych
składników rzeczowego majątku ruchomego w Specjalnym
Ośrodku SzkolnoWychowawczym Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej

w Sławnie,
30. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zbliżenie projektowanego
garażu blaszanego przy budynku mieszkalnym, do drogi powiatowej nr 3737Z Łany
Rzyszczewo, dz. nr 228/1 w obr. ewid. Boleszewo.
31. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zwiększenia planu finansowego Powiatowej
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sławnie o kwotę 18.225,00zł,
32. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie rozłożenia na raty decyzję KT.7135.11.2020.IA
z dnia 17 lutego 2021r. Pana P.W. zam. Bobrowiczki i Pana K.L. zam. Kosierzewo,
33. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie przeprowadzenia kolejnego postępowania
przetargowego dot. wymiany pokrycia dachowego w budynku Zespołu Szkół Morskich
w Darłowie,
34. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zwiększenia budżetu w łącznej kwocie 149.764,17
zł dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Darłowie na realizację
zadania pn. ,,Zagospodarowanie placu zabaw dla wychowanków Domu Dziecka Nr 1 i Nr 2
im. Janusza Korczaka w Darłowie'' oraz wykonanie sieci kanalizacyjnej drenażu
i
wyrównania terenu pod zagospodarowanie placu zabaw.

35. pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zwiększenia planu finansowego Zespołu Szkół
w Sławnie im. J.H. Dąbrowskiego o kwotę 128.191,00zł z przeznaczeniem na remont toalet
uczniowskich.

