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Optymalny
kierunek rozwoju

Drugą kadencję 
funkcjonowania powiatów 

rozpoczęliśmy przy 
zmniejszonej osobowo 

Radzie Powiatu
 (do 21 osób), ale

z doświadczonymi już 
radnymi i pracownikami 
samorządowymi. Dało to 

szansę podejmowania decyzji 
nadających optymalny 

kształt i kierunek rozwoju 
powiatu słupskiego.

Do kompetencji samorządu powiatowe-
go, oprócz wydawania decyzji admini-
stracyjnych w szczególności w zakresie 

ochrony środowiska, budownictwa, geodezji, ko-
munikacji, należy prowadzenie szkół ponadgim-
nazjalnych, specjalnych, pomoc społeczna: domy 
pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych, orga-
nizacja rodzin zastępczych oraz kreowanie rynku 
pracy przy pomocy środków z funduszu pracy i 
obsługa bezrobotnych. 
 Samorząd powiatowy jest najmłodszym sa-
morządem, jego finansowanie nie jest adekwatne
do zadań, które zostały mu powierzone. Przykła-
dem administrowanie i utrzymanie dróg powiato-
wych o długości ponad 700 kilometrów. I dotacje, 
i obecnie udział w podatkach, a także wprowadzo-
ne nadzwyczajne oszczędności w zatrudnieniu, 
utrzymaniu bazy i sprzęcie wystarczają jedynie na 
utrzymanie przejezdności tych dróg. 
 Sukcesem zakończyły się zmiany w funkcjo-
nowaniu Domu Dziecka w Ustce. Decyzje, pod-
jęte przez Radę Powiatu i Zarząd oraz działania 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i pra-
cowników Domu Dziecka, przeobraziły wielki 
moloch nazywany „bidulem” w pięć przystępnych, 
prorodzinnych domów dziecka dla dzieci w Ust-
ce i Słupsku. Stworzyliśmy w nich rodzinną at-
mosferę i warunki do nabywania samodzielności 
i przygotowania do normalnego życia. Naszymi 
doświadczeniami zainteresowane są inne samo-
rządy z kraju i zagranicy.
 Wymagania postawione przed domami po-
mocy społecznej i ich standaryzacja to następne 
działania zakończone sukcesem. Podzielono 8-
-osobowe pokoje na 3-4-osobowe, przeprowadzo-

Zdzisław Kołodziejski 
Starosta Słupski

Podsumowanie kadencji
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no remonty pokoi i sanitariatów, zorganizowano 
dobrze wyposażone pokoje dziennego pobytu, 
zamontowano windy osobowe i towarowe, sys-
temy przyzywowe. Wyremontowano salę „Do-
świadczeń świata” i wyposażono w urządzenia do 
rehabilitacji. Warunki stworzone mieszkańcom i 
stosunkowo niskie koszty pobytu spowodowały, 
że wszystkie miejsca są zajęte. Jest to sytuacja nie-
zwykle wyjątkowa i korzystna finansowo.
 Systematycznie poprawiają się warunki funk-
cjonowania szkół, dla których powiat jest orga-
nem prowadzącym. Najtrudniejsza jest sytuacja 
w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dam-
nicy, umieszczonym w zabytkowym pałacu, który 
wymaga termomodernizacji i remontu elewacji, 
konserwacji walorów architektonicznych oraz do-
posażenia. W roku bieżącym pozyskano pierwsze 
środki finansowe z PFRON, z programu „Edu-
kacja”, w wysokości ponad 400 tysięcy złotych. 
Złożyliśmy wniosek do konserwatora zabytków o 
zgodę na zamontowanie windy osobowej. 
 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii utworzo-
ny w bieżącej kadencji na bazie Bursy Młodzie-
żowej w Ustce również systematycznie poprawia 
warunki lokalowe i zwiększa nabór uczniów na 
poziomie gimnazjum. Na początku budził wiele 
kontrowersji wśród samorządowców Ustki oraz 
kierownictwa sąsiedniego gimnazjum. Dziś wszy-
scy oceniają działalność Ośrodka bardzo pozy-
tywnie, gdyż jest to jedyna placówka w wojewódz-
twie pomorskim, która zajmuje się profesjonalnie 
młodzieżą z zaburzeniami osobowościowymi, ale 
nie mającą jeszcze konfliktów z prawem.
 Wysoki poziom bezrobocia w mieście i powie-
cie słupskim stawia przed samorządem powiato-
wym bardzo trudne wyzwania: pozyskiwanie jak 
największej ilości środków finansowych na fun-
dusz pracy i przy ich pomocy kreowanie nowych 
miejsc pracy w przedsiębiorstwach, samorządach 
i placówkach kultury. Dzięki aktywności kierow-
nictwa Powiatowego Urzędu Pracy pozyskano 
dodatkowo niemal tyle środków finansowych,
ile przypadło z wyliczenia algorytmem. Bezro-
bocie obniżyło się, także, niestety, ze względu na 
wyjazd wielu młodych ludzi do pracy w innych 
krajach Unii Europejskiej. Dlatego na wiele ofert 
pracy, złożonych przez słupskich przedsiębiorców, 
nie ma odzewu. Wydaje mi się, że nadszedł już 
czas na wprowadzenie przez przedsiębiorców ko-
rzystniejszej polityki zatrudnieniowo - płacowej: 

wyższe wynagrodzenia, zatrudnienie na czas nie-
określony - aby zapobiec wyjazdom do pracy za 
granicę wielu wysokokwalifikowanych fachow-
ców. Innym problemem na rynku pracy jest zbyt 
duża liczba osób bezrobotnych z wykształceniem 
tylko podstawowym. 
 Największą bolączką samorządu jest utrzyma-
nie dróg powiatowych, które, zaniedbywane przez 
wiele lat, budowane niezgodnie ze sztuką budow-
laną, są w stanie tragicznym. Pozyskane środki ze-
wnętrzne z programów Sapard, Gambit, ZPORR, 
a także z dofinansowania samorządów gminnych
nieco łagodzą sytuację, ale nie na miarę potrzeb. 
Zdecydowanie większe środki na odbudowę dróg 
powiatowych oraz wojewódzkich powinien za-
pewnić budżet państwa. 
 Wiele zmieniło się w pracy urzędu staro-
stwa powiatu. Budynek odzyskuje powoli dawną 
świetność - sposobem gospodarczym. Interesanci 
- mieszkańcy powiatu i przyjezdni są coraz spraw-
niej załatwiani przez kompetentnych urzędników 
z należytym szacunkiem i zgodnie z prawem. 
Każda, nawet drobna sprawa - jeśli jest ważna dla 
obywatela, jest dla nas również ważna.

Słupsk - Starostwo Powiatowe

Podsumowanie kadencji
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Janusz Grzybowski
Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego

Dorobku
nie zmarnowaliśmy 

Dobiega końca druga kadencja 
Rady Powiatu Słupskiego. Gdy 

przed czterema laty, z woli 
wyborców, rozpoczynaliśmy 
naszą pracę, byliśmy bogatsi

o doświadczenia poprzedników 
i ich osiągnięcia. Jestem 

przekonany, że tego dorobku 
nie tylko nie zmarnowaliśmy, 

ale pomnożyliśmy go
w wielu dziedzinach.

Staraliśmy się w Radzie tak zarządzać sprawa-
mi powiatu i tak współpracować z lokalny-
mi samorządami, z samorządem wojewódz-

kim i służbami wojewody, by programy rozwoju 
regionu i najpilniejsze zadania bieżące zrealizować 
jak najlepiej. Istnienie znacznych ograniczeń fi-
nansowych, wynikających z nieadekwatności na-
szego budżetu do zadań powiatu, kompensowane 
było życzliwością Pana Marszałka Województwa, 
Pana Wojewody, 
Panów Burmi-
strzów i Wójtów 
oraz ofiarnością i
dużym zaangażo-
waniem Zarządu 
Powiatu, Pana Sta-
rosty i wszystkich 
pracowników sa-
morządowych.
 Wszystkim im 
składam serdeczne 
podziękowania.
 Zdaję sobie 
sprawę, że niektó-
re zagadnienia i 
problemy, choćby 
oświaty czy drogo-
wnictwa, mogą bu-
dzić rozczarowanie 
mieszkańców po-
wiatu. Ale pragnę 
zapewnić, że Rada 
Powiatu Słupskie-
go, stojąc przed 
dylematem, co 

Podsumowanie kadencji
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ważniejsze i pilniejsze do załatwienia, dokonywała 
wyboru z myślą o mieszkańcach powiatu i zawsze 
mając na względzie racjonalność podejmowanych 
decyzji. Radni powiatowi pracowali w atmosferze 
wielkiego zatroskania o losy mieszkańców i reali-
zację tych zadań, które stanęły przed nimi u progu 
kadencji. Pracę Rady cechowała kultura politycz-
na. Nawet, niekiedy różniąc się w wielu sprawach, 
w ostateczności zwyciężało poczucie wspólnoty 
celów.
 Te cztery lata działalności na funkcji prze-
wodniczącego Rady Powiatu są dla mnie przede 
wszystkim bogactwem różnorodnych doświad-

czeń, zdobytej i pogłębionej wiedzy w zakresie 
funkcjonowania samorządu terytorialnego. Mam 
nieskrywaną satysfakcję z tego wszystkiego, co się 
nam udało wspólnie osiągnąć. Odczuwam jednak 
niepokój i zatroskanie o losy spraw rozpoczętych, 
o wysoki nadal stan bezrobocia w powiecie, o nie-
zwykle trudne położenie materialne większości 
mieszkańców naszych wsi i miast, o konieczne 
reformy w oświacie, które wynikają z zmniejszają-
cego się systematycznie naboru do naszych szkół.
 Przed nową Radą Powiatu Słupskiego staną 
więc problemy, które muszą doczekać się rozwią-
zania bądź złagodzenia w najbliższych latach.

Przewodniczący - Janusz Grzybowski i starosta - Zdzisław Kołodziejski (oraz wicestarosta Sławomir Ziemianowicz) 
podczas obrad sesji Rady Powiatu Słupskiego

Podsumowanie kadencji
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Dobre 
doświadczenia  

Druga kadencja organów 
samorządu powiatowego, 

to okres utrwalania 
pozycji tego samorządu. 

Powiat słupski ma 
dobre doświadczenia

z działalności Rady Powiatu 
w minionych kadencjach.

Rada Powiatu Słupskiego podejmowała 
decyzje w najważniejszych sprawach spo-
łecznych i gospodarczych dla powiatu, 

stanowiła forum służące artykułowaniu potrzeb 
społeczności lokalnej. Podjęte decyzje, stanowi-
ska i wyrażone opinie dotyczyły w szczególności 
strategii rozwiązywania problemów społecznych - 
zadań pomocy społecznej, ograniczania bezrobo-
cia, rozwiązywania problemów oświaty, ochrony i 
kształtowania środowiska oraz drogownictwa.
 Działalność II kadencji Rada zainaugurowa-
ła na sesji 19 listopada 2002 roku. Pierwsze dwa 
posiedzenia poświęcone były wyborom władz po-
wiatowych. Przewodniczącym Rady został Janusz 
Grzybowski, a jego zastępcami - Andrzej Kordylas 
i Leokadia Kuper. Wybrano starostę słupskiego, 
którym został Zdzisław Kołodziejski, zarząd po-
wiatu. Powołano pięć stałych komisji problemo-
wych. W kończącej się kadencji 2002 - 2006 Rada 
obradowała na 41 sesjach plenarnych, podjęła 242 
uchwały, wypracowała wiele stanowisk i opinii. 
Działalność Rady zależała w największym stopniu 
od aktywności samych radnych. To oni bowiem 
wyrażali opinie, stanowili miejscowe prawo, zgła-
szali interpelacje, formułowali wnioski, nad który-
mi pracował potem Zarząd Powiatu. 
 W II kadencji nadal borykano się z trudnymi 
problememami bezrobocia i pomocy społecznej. 
Przez długi czas dominowały one w pracach Rady. 
Chociaż liczba bezrobotnych ciągle się zmniejsza, 
to jest ona wysoka. Przyjęty przez Radę Powiatu 
24 czerwca 2003 roku „Program przeciwdziałania 
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pra-
cy w powiecie słupskim w latach 2003 - 2006” 
miał pomóc w łagodzeniu skutków tego zjawi-Biuro Rady Powiatu Słupskiego

Jak obradowała Rada Powiatu Słupskiego
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ska. Pomógł, ale trze-
ba uczciwie stwierdzić: 
samorząd powiatowy, 
pomimo dużego za-
angażowania, nie był 
w stanie uporać się do 
końca z tym trudnym 
problemem, który ma 
swoje podłoże w ogól-
nej sytuacji państwa.
 O problemach 
oświaty i służby zdro-
wia oraz bezpieczeń-
stwie publicznym dys-
kutowano niemal na 
każdej sesji. Rada usto-
sunkowywała się do 
zmian w reformowa-
nym szkolnictwie, po-
dejmując w tym zakre-
sie aż 51 uchwał. Ustaliła 
plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych 
oraz specjalnych w powiecie słupskim, przekształ-
ciła placówki oświatowe, 
powierzyła gminom: 
Dębnica Kaszubska, 
Główczyce, Damnica i 
Potęgowo prowadzenie 
szkół ponadgimnazjal-
nych, określiła struktury 
organizacyjne placówek 
oświatowych, ustaliła 
regulaminy wynagra-
dzania nauczycieli, po-
wołała Zespół Placówek Edukacyjno -Wycho-
wawczych w Ustce.
  Wiele uwagi poświęciła Rada Powiatowe-
mu Obwodowi Lecznictwa Ogólnego SP ZOZ 
w Słupsku. Przeprowadzone tam działania re-
strukturyzacyjne przyniosły efekty. Zadłużenie 
jednostki znacznie się zmniejszyło, a POLO nie 
ponosi już strat w działalności operacyjnej.
 Raz w roku Rada Powiatu przyjmowała infor-
macje od komendanta miejskiego Policji o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Także 
komendant Państwowej Straży Pożarnej corocz-
nie informował o działaniach dotyczących ochro-
ny przeciwpożarowej, a Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny - o warunkach zdrowotnych 
środowiska, stanie sanitarnym obiektów użytecz-

ności publicznej, nadzorze sanitarnym, higienie 
dzieci i młodzieży oraz jakości żywności i żywie-

nia w zakładach gastro-
nomicznych.
 Raz w roku Rada 
Powiatu przyjmowała 
też informację od Wo-
jewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska o 
stanie środowiska w po-
wiecie słupskim. Przyję-
ty przez Radę „Progra-
mu ochrony środowiska 

z planem gospodarki odpadami dla powiatu słup-
skiego na lata 2003 - 2011” miał na celu określenie 
kompleksu zintegrowanych działań niezbędnych 
do zapewnienia mieszkańcom stałej poprawy wa-
runków życia, a także - poprzez oszczędne korzy-
stanie z zasobów przyrodniczych - pozostawienie 
ich przyszłym pokoleniom w stanie gwarantują-
cym dalszy zrównoważony rozwój.
 W listopadzie 2003 roku Rada Powiatu Słup-
skiego zatwierdziła „Program działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych na lata 2003 - 2006”, 
który uwzględnia kierunki rehabilitacji społecznej 
i zawodowej oraz stanowi wykładnię zadań dla 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słup-
sku. Rada corocznie określała zadania, na które 
przeznaczano środki Państwowego Funduszu Re-

Rada Powiatu Słupskiego 
obradowała na 41 sesjach 
plenarnych, podjęła 242 
uchwały, wypracowała 

wiele stanowisk i opinii.

Jak obradowała Rada Powiatu Słupskiego

Na sesji Rady Powiatu
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habilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 Wykazując troskę o zdrowie mieszkańców 
Rada przyjęła „Powiatowy program zdrowego 
stylu życia na lata 2003 - 2006”. Za priorytetowe 
uznano w nim: zwiększenie aktywności fizycz-
nej ludności, poprawę sposobu żywienia i jako-
ści zdrowotnej żywności, zmniejszenie zjawiska 
uzależnień, stwarzanie 
warunków dla edukacji 
zdrowotnej oraz dzia-
łań w zakresie promo-
cji zdrowia. Za ważne 
uznano też usprawnienie 
wczesnej diagnostyki i 
zwiększenie efektywno-
ści leczenia nowotworów 
złośliwych, zwiększenie 
skuteczności zapobiega-
nia chorobom zakaźnym, 
poprawę stanu sanitarnego powiatu, zmniejszenie 
liczby wypadków i ograniczanie ich skutków.
 Realizując „Strategię rozwoju społeczno - 
gospodarczego powiatu słupskiego na lata 2002 
- 2011” Rada uchwaliła 30 marca 2004 roku 
„Plan rozwoju lokalnego na lata 2004 - 2011” 
- jako uzupełnienie strategii. Ujęto w nim inwe-
stycje priorytetowe, których wykonanie może być 

dofinansowane z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego i innych środków zewnętrz-
nych. Samorząd drugiej kadencji przyczynił się 
do zmodernizowania wielu odcinków dróg dzięki 
wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz współpracy z samorządami gmin: 
Słupsk, Potęgowo, Damnica, Kobylnica, Ustka i 

Kępice.
 Ważnym i decydu-
jącym czynnikiem, któ-
ry wpłynął na skuteczną 
realizację zadań, była 
bezpośrednia kontrola 
wydatkowania środków 
finansowych. Każdego
roku Rada dyskutowała 
o budżecie, uchwalała 
jego plan i oceniała reali-
zację. Podjęła 43 uchwa-

ły ustalające budżet i jego zmiany na poszczególne 
lata. Podjęła również 22 uchwały, od których za-
leżała realizacja budżetu. Dotyczyły one zaciąga-
nych kredytów, zasad i trybu umarzania należności 
pieniężnych itp. Corocznie podejmowała decyzję 
o udzielaniu absolutorium Zarządowi Powiatu za 
wykonanie budżetu, nie znajdując powodów, aby 
absolutorium tego nie udzielić.

Wiele uwagi poświęcono 
Powiatowemu Obwodowi 

Lecznictwa Ogólnego SP ZOZ
w Słupsku. Wprowadzone tam 

zmiany przyniosły efekty.

Jak obradowała Rada Powiatu Słupskiego

Powiatowi radni drugiej kadencji
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Podstawą wszelkich działań gospodarczych 
musi być zasada zrównoważonego rozwoju. 
Jest to zgodne z programami działań Unii 

Europejskiej, których celem jest zintegrowany roz-
wój obszarów wiejskich, polegający między inny-
mi na dostosowaniu różnych rodzajów działalności 
do posiadanych zasobów wytwórczych i specyfiki
środowiska. Realizowane założenia i cele polityki 
rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu słup-
siego obejmują całościowo program przemian w 
powiązaniu z funduszami, które można uzyskać z 
odpowiednich programów Unii Europejskiej. 
 Wszelkie zatem podejmowane działania mają 
zapewnić zrównoważony rozwój obszarów wiej-
skich i rolnictwa, począwszy od gospodarowania 
środowiskiem, a kończąc na działalności rolniczej 
i obejmującej trzy uzupełniające się zagadnienia, 
tj.: kształtowanie warunków pracy i życia miesz-
kańców wsi, pozwalających im realizować cele 
ekonomiczne, edukacyjne, kulturowe i społeczne; 
przebudowę struktur sektora rolniczego; kształto-
wanie warunków rozwoju zrównoważonego oraz 
ochronę zasobów środowiska przyrodniczego wraz 
z dziedzictwem kulturowym, jako podstawowych 
atutów powiatu słupskiego. Uzyskanie oczekiwa-
nych efektów w turystyce i rolnictwie, zwłaszcza 
ekologicznym, a więc głównych gałęziach gospo-
darczych powiatu, wymaga położenia szczególne-
go nacisku na eliminację istniejących źródeł zanie-
czyszczeń środowiska przyrodniczego.
 Wytwarzane w takich warunkach produk-
ty rolnicze będą miały ułatwione wejście na ry-
nek krajowy i zagraniczny. Ich konkurencyjność 
znacznie wzrośnie. Również nasz teren stanie 
się popularniejszy pod względem turystycznym.  

Rolnictwo i ekologia 
na pierwszym miejscu

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Uwzględniając stan czystości 
środowiska przyrodniczego, warunki 

naturalne regionu oraz istniejące 
uwarunkowania gospodarcze

i społeczne uznano, że w powiecie 
słupskim najlepsze możliwości 

rozwoju mają rolnictwo i turystyka. 
Rozwój tego pierwszego umożliwi 

wspieranie procesu zmian istniejącej 
struktury agrarnej i upowszechnienie 

upraw ekologicznych.

Rolnictwo i ekologia
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W programie działania założono likwidację źródeł 
zanieczyszczeń wód powierzchniowych poprzez 
ściślejszą współpracę z gminami w zakresie mo-
dernizowania istniejących oczyszczalni ścieków i 
rozbudowę kanalizacji. Natomiast poprawę jako-
ści wód w gospodarstwach domowych - poprzez 
budowę wodociągów oraz budowę bądź moderni-
zację stacji uzdatniania 
wody. 
 P o s t a n o w i o n o 
przyspieszyć elimina-
cję bardzo uciążliwych 
źródeł zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi oraz 
wód gruntowych, do-
prowadzając do likwi-
dacji nie spełniających 
wymogów składowisk 
odpadów, „mogilnika” 
odpadów niebezpiecznych oraz stworzenie spraw-
nej, nowoczesnej gospodarki odpadami, opartej 
na segregacji i odzysku coraz większej ich ilości. 
W powiecie uznano, że utylizacja odpadów będzie 
skoncentrowana na maksymalnie trzech wysypi-
skach komunalnych, co umożliwi wprowadzenie 
nowoczesnych technologii i najefektowniejsze 
wykorzystanie środków finansowych. Stworzy
to mieszkańcom oraz małym zakładom handlo-
wym, usługowym i przemysłowym możliwości 
pozbywania się odpadów niebezpiecznych, w tym 
azbestu. Umożliwi także systematyczną likwida-
cję gromadzonych osadów na terenie oczyszczalni 
ścieków, wykorzystując je do wytwarzania kom-
postu, w połączeniu z ulegającymi biodegradacji 
odpadami komunalnymi. 

 W zakresie ochrony powietrza atmosferyczne-
go jako główne zadanie uznano wykorzystywanie 
energii odnawialnej, w tym biomasy, jako źródła 
energii cieplnej, co powinno ograniczyć emisję 
zanieczyszczeń. Dotyczy to zwłaszcza gazów cie-
plarnianych i siarki. Powyższe ustalenia przyjęte 
do realizacji wynikają z uchwalonego przez Radę 
Powiatu „Programu ochrony środowiska” i „Pla-
nu gospodarki odpadami” oraz z odpowiednich 
programów gminnych uchwalonych przez rady 
gmin.
 Programy te zostały, jako jedne z pierwszych 
w województwie, opracowane kompleksowo już w 
2003 roku na zlecenie starostwa, które sfinanso-
wało w 70 procentach koszt ich wykonania. Dzię-
ki takiemu sposobowi opracowane dokumenty są 
ze sobą spójne i wzajemnie się uzupełniają. Daje to 
możliwości poszczególnym samorządom w sposób 
planowy realizować nakreślone w nich cele i zada-
nia. 
 Od początku 2003 do połowy maja 2006 
roku Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

wydał 1017 różnych de-
cyzji, w tym najwięcej 
(370) dotyczyło gospo-
darki leśnej i zadrze-
wień, 263 - gospodarki 
odpadami, a 184 gospo-
darki wdono-ściekowej. 
Poza tymi decyzjami 
przyjęto od podmiotów 
gospodarczych i zaak-
ceptowano 115 infor-
macji o wytwarzanych 

odpadach i sposobach gospodarowania nimi, 37 
zgłoszeń instalacji emitujących zanieczyszcze-
nia do powietrza, zaopiniowano i uzgodniono 
z wójtami i burmistrzami 166 decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 
decyzji środowiskowych określając przy tym za-
kres opracowanych raportów o stanie środowiska. 
W sumie od 2002 roku wydanych zostało 1335 
aktów mających istotny wpływ na kształtowanie 
działalności w powiecie, aby była ona zgodna z za-
pisami strategii uchwalonej na lata 2001 - 2011, 
a więc z „zasadą zrównoważonego rozwoju”. Do 
najbardziej uciążliwych i trudnych do rozwiązania 
należy niewątpliwie sprawa odpadów.
 Kontynuując działania z lat poprzednich 
zmniejszono w powiecie słupskim ilość składo-

W ochronie powietrza jako 
główne zadanie uznano 
wykorzystywanie energii 

odnawialnej, w tym biomasy, 
jako źródła energii cieplnej.

Rolnictwo i ekologia

Oczyszczalnia w Kępicach - przyjmie ścieki z wszystkich 
miejscowości gminnych
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wisk odpadów komunalnych (zgodnie z planem 
gospodarki odpadami) do trzech (w Bierkowie, 
Obłężu i Chlewnicy). 
Pozostawiono jedno 
składowisko odpadów 
przemysłowych - w 
Obłężu. Wszystkie te 
składowiska są wypo-
sażone w urządzenia i 
zabezpieczenia zgodnie 
z obowiązującymi wymogami. Zlikwidowanych 
zatem zostało w latach 2003 - 2005 dziewięć 
wysypisk (w gminie Ustka, Smołdzino, Damni-
ca, Główczyce). Wysypisko w  Wykosowie (gm. 
Główczyce) zostało zamknięte z dniem 31 grud-
nia 2005 roku.
 W roku 2003 zlikwidowano istniejący w gmi-

nie Damnica „mogilnik” odpadów niebezpiecz-
nych. O jego likwidację od dawna ubiegała się 
tamtejsza społeczność. Staraniem starosty słup-
skiego problem rozwiązano wywożąc do Niemiec 
w celu utylizacji 246 ton odpadów, a do Zgierza 
762 tony, zanieczyszczonych substancjami niebez-
piecznymi, gruntów i betonów. 
 Powiat słupski, współpracując z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku, jako pierwszy w Polsce, 
wdrożył pilotażowy program „Usuwania odpadów 
z parkingów leśnych i obszarów turystycznych. 
Program ten realizowano do 2004 roku i obję-
tych zostało nim 25 parkingów leśnych w pięciu 
nadleśnictwach. Objęto nim również Słowiński 
Park Narodowy. Parkingi wyposażone zostały w 

pojemniki na odpady 
komunalne, szkło i two-
rzywa sztuczne. Zarząd 
Powiatu zawarł umowę 
z PGK w Słupsku Sp. z 
o.o. na wywóz i utyliza-
cję zebranych odpadów. 
W ten sposób segrega-

cją, po raz pierwszy w Polsce, objęty został cały 
powiat - miasta, wsie i lasy. Efekty tych działań to 
ewidentna poprawa wizerunku powiatu w oczach 
przyjeżdżających z kraju i zagranicy turystów. Do 
osiągnięć w tej dziedzinie można zaliczyć rów-
nież wysoki poziom funkcjonujących w powiecie 
składowisk odpadów komunalnych. Składowi-

Do najbardziej uciążliwych 
i trudnych do rozwiązania 
należy problem odpadów.

Rolnictwo i ekologia

Ekologiczna kotłownia w Szkole Podstawowej w Bierkowie 

Sortownia śmieci w Potęgowie
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sko PGK Słupsk w Bierkowie, z którego powiat 
korzysta, wyposażeniem nie ustępuje podobnym 
składowiskom europejskim, należy do najlepszych 
w Polsce. Obecnie ważną inwestycją dla miesz-
kańców jest przygotowanie kwatery do utylizacji 
azbestu. Wszystko wskazuje, że zostanie ona udo-
stępniona jeszcze w tym roku. 
 Drugi ważny problem to utrzymanie na odpo-
wiednim poziomie gospodarki wodno - ściekowej. 
Na ochronę powierzchniowych i gruntowych wód 
zasadniczy wpływ ma budowa sieci kanalizacyjnej 
wodociągów i likwidacja, nie odpowiadających 
normom, wysypisk odpadów. Należy podkreślić 
duże zaangażowanie samorządów gminnych, któ-
re pozyskują na ten cel 
środki z funduszy ekolo-
gicznych i Unii Europej-
skiej.
 Zarząd Powiatu 
Słupskiego wspiera te 
działania, także finan-
sowo. Mimo wysokiego 
procentu oczyszczania 
ścieków oraz tzw. zwo-
dociągowania wsi, w 
powiecie słupskim zbu-
dowano od 2003 roku 103,4 km nowej sieci ka-
nalizacyjnej, 52 km sieci wodociągowej, zmoder-
nizowano trzy oczyszczalnie ścieków, a jedna jest 
jeszcze w trakcie modernizacji. Zmodernizowano 
bądź wybudowano piętnaście stacji uzdatniania 
wody. Poza tym powiat w podległych mu czte-
rech Domach Pomocy Społecznej zmodernizował 
urządzenia ochrony środowiska i stacje uzdatnia-
nia wody. Dom Pomocy Społecznej w Przytocku 
partycypuje finansowo w budowanej przez Kępice
sieci kanalizacyjnej Przytocko - Ciecholub.
 Wspólna od kilku lat działalność samorządów 
spowodowała, że stan czystości wód w głównych 
rzekach powiatu ocenia się pod względem hydro-
logicznym w II klasie. Wyjątkiem jest Łupawa, 
która w swojej zlewni ma wody w III i IV klasie 
czystości. Ten stan rzek i jezior sprawił, że stają się 
one coraz bardziej atrakcyjne pod względem wy-
poczynkowym. 
 Działania dotyczące ochrony powietrza at-
mosferycznego skoncentrowane zostały głównie 
na przygotowaniu i upowszechnianiu energii od-
nawialnej. Wiąże się to z faktem niewielkiej emisji 
zanieczyszczeń, które pochodzą głównie z proce-

sów spalania paliw w kotłowniach komunalnych 
posiadających podstawowe urządzenia redukujące 
emisję pyłów i siarki, palenisk domowych oraz z 
procesów spalania paliw płynnych i gazowych w 
pojazdach mechanicznych. Wyniki monitorin-
gu określają stopień emisji zanieczyszczeń zaled-
wie od 11,3 do 27,8 proc. dopuszczalnej normy. 
Dalszą poprawę może przynieść upowszechnianie 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Do-
tyczy to zwłaszcza biomasy, głównie pozyskiwanej 
z działalności rolniczej, a więc słomy i traw. Daje 
to możliwość nie tylko ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych i siarki, ale także zmniejszenia 
kosztów pozyskiwania energii cieplnej. Przykłado-

wo 1GJ uzyskany z oleju 
opałowego kosztuje 45 - 
48 zł, a z biomasy 8 - 15 
zł. Czynnik ekonomicz-
ny ma w tym przypad-
ku duże znaczenie, tym 
bardziej że powstaje do-
datkowy dochód w go-
spodarstwach rolnych. 
 Powiat ściśle 
współdziała w tym za-
kresie z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku oraz Narodową Agencją 
Poszanowania Energii w Warszawie i realizuje 
program „Bioenergia szansą dla ekologicznego 
zrównoważonego rozwoju powiatu słupskiego”. 
Z inicjatywy starostwa, mimo wielu trudności, w 
tym także prawnych, od 2005 roku funkcjonuje 
w Sycewicach wytwórnia Estrów Metylowych o 
rocznej wydajności 1000 ton, a docelowo ma pro-
dukować 50 tys. ton estrów w ciągu roku. Poprawi 
to zdecydowanie koniunkturę gospodarstw rol-
nych. 
 W omawianym okresie uruchomiona została w 
Biesowicach (gm. Kępice) kotłownia osiedlowa na 
biomasę o mocy 700 kW, a w gminie Słupsk po-
wstały ekologiczne kotłownie o łącznej mocy 1100 
kw. w sześciu obiektach szkolnych. W fazie rozpo-
częcia jest 45 siłowni wiatrowych w Kobylnicy o 
mocy 90 MW i  trzy w Potęgowie o mocy 6 MW. 
Poza tym uruchomiono kolektor słoneczny i pompę 
cieplną w parafii w Duninowie (gm. Ustka). Zain-
teresowanie energią odnawialną znacznie się zwięk-
szyło w wyniku zorganizowania w 2004 roku przez 
Radę Regionalną FSNT NOT w Słupsku, Starostę 

Należy podkreślić duże 
zaangażowanie samorządów 
gminnych, które pozyskują 
na działania ekologiczne 

środki z funduszy celowych 
i Unii Europejskiej.

Rolnictwo i ekologia
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Słupskiego i Prezydenta Słupska konferencji. Wzię-
li w niej udział naukowcy z Uniwersytetu Gdań-
skiego, Szczecińskiego, Politechniki Koszalińskiej, 
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku 
oraz samorządowcy. Popularyzacja tej idei przyno-
si na Pomorzu wyniki. Przykładem może być fakt, 
że uprawę wierzby, jako surowca do wytwarzania 
energii cieplnej, prowadzą we własnym zakresie w 
powiecie słupskim już gminy Słupsk i Kępice oraz 
zajęło się nią ośmiu rolników indywidualnych. 
 Oprócz działań na rzecz tworzenia alternatyw-
nych źródeł dochodu w gospodarstwach rolnych, i 
w ogóle na obszarach wiejskich, starostwo słupskie 

bezpośrednio wspiera rolników w ich dążeniach do 
poprawy sytuacji ekonomicznej. Organizowało i or-
ganizuje nadal spotkania, na których omawiane są 
najtrudniejsze problemy związane z funkcjonowa-
niem gospodarstw rolnych oraz nieprawidłowości 
występujące w gospodarce ziemią. W wyniku tych 
działań wielu rolników mogło powiększyć swoje 
gospodarstwa. Na przykład w 2002 roku było w 
powiecie słupskim 805 gospodarstw powyżej 15 ha 
i 43 powyżej 100 ha. Obecnie tych pierwszych jest 
1212, a drugich - 63. Zmiany zachodzące w struk-
turze agrarnej są znaczące i świadczą o pozytywnej 
realizacji założonych zadań.

Rolnictwo i ekologia

Nowa obora w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Bobrownikach
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Starosta 
interweniował

W 2005 roku starosta słupski inter-
weniował u Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o przyspieszenie o 

pół roku, ze względu na suszę, terminu wypła-
ty dopłat bezpośrednich rolnikom. Interwen-
cja ta została uwzględniona.
 Podobny skutek odniosła też interwencja 
u Prezesa Agencji Rynku Rolnego w sprawie 
interwencyjnego skupu zbóż. Realizowane 
są ustalenia z corocznych spotkań rolników 
z Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu 
Państwa dotyczące rozdysponowania grun-
tów. Decyzje w tej sprawie są uzgadniane 
wspólnie z rolnikami, Izbą Rolniczą i samo-
rządami gmin. 
 Starosta nawiązał też ścisłą współpracę z 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Strzeli-
nie w zakresie upowszechniania produkcji eko-
logicznej w gospodarstwach rolniczych oraz 
organizacji sprzedaży tych produktów. Ilość 
gospodarstw zainteresowanych produkcją eko-
logiczną wzrosła z pięciu w 2002 do trzydzie-
stu pięciu w 2006 roku.

Starostwo
wielokrotnie upominało

się o sprawy rolników
 u władz centralnych.

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Interwencje starosty
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Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Za 
pieniądze

z Funduszu

Na co wykorzystano w latach 
2003 - 2005 środki Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej?

Opracowanie „Powiatowego programu 
ochrony środowiska” i „Powiatowego 
planu gospodarki odpadami” wraz z do-

finansowaniem gminnych planów kosztowało 50
tys. zł. Na zakup kontenerów i innych urządzeń 
oraz uporządkowanie terenów po zlikwidowanych 
wysypiskach śmieci w gminach: Potęgowo, Smoł-
dzino, Dębnica Kaszubska, Kobylnica i Kępice 
wydano 75 tys. zł. Na gospodarkę wodno - ścieko-
wą, w tym sieć kanalizacyjną w gminach: Kępice, 
Dębnica Kaszubska i Słupsk przeznaczono 149,8 
tys. zł. Wdrożenie pierwszego w Polsce komplek-
sowego selektywnego programu pn. „Usuwanie 
odpadów z parkingów leśnych i obszarów tury-
stycznych” kosztowało 91,7 tys. zł. 
 Utylizację eternitowych pokryć dachowych 
w trzech wspólnotach mieszkaniowych dofinan-
sowano kwotą 4,2 tys. zł. Edukacja ekologicz-
na prowadzona przez szkoły, Związek Miast i 
Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy oraz budowa 
ścieżek edukacyjnych zabrała 69 tys. zł. Na re-
alizację programu „Bioenergia szansą dla eko-
logicznego zrównoważonego rozwoju powiatu” 
(w gminach: Główczyce, Kobylnica, Potęgowo 
i Słupsk przeszkolono 128 rolników i po dwóch 
pracowników urzędów gmin w zakresie upra-
wy roślin energetycznych, marketingu i ekono-
micznych korzyści płynących z wykorzystania 
biomasy jako surowca energetycznego) przezna-
czono 29,5 tys. zł. Zakup sprzętu ratowniczego 
dla Państwowej Straży Pożarnej dofinansowano
kwotą 90 tys. zł. Za 300 tys. zł. zmodernizo-
wano urządzenia ochrony środowiska oraz stacje 
uzdatniania wody w Domach Pomocy Społecz-
nej w Machowienie, Machowinku, Lubuczewie 
i Przytocku.  
 W br. środki PFOŚiGW przeznaczone będą 
głównie na modernizację ogrzewania w Domach 
Pomocy Społecznej i Ośrodku Szkolno - Wycho-
wawczym w Damnicy. Ponadto Zarząd Powiatu 
Słupskiego postanowił kwotą 20 tys. zł dofinanso-
wać likwidację dachów eternitowych przez osoby 
fizyczne, edukacyjne ścieżki ekologiczne - kwotą
15 tys. zł, modernizację w obiekcie Stowarzysze-
nia „Speranda” w Niepoględziu - 15 tys. zł, zakup 
sprzętu ratowniczego dla Państwowej Straży Po-
żarnej - 20 tys. zł, działalność Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych - 10 tys. zł.

Na co poszły pieniądze z Funduszu
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Będą pieniądze
na dwa projekty

Oddział Integracji Europejskiej 
powstał w słupskim starostwie

1 lutego 2003 roku, by realizować 
zadania związane z integracją Polski 

z Unią Europejską. Utworzono 
go też po to, aby można było 

skorzystać z możliwości, jakie 
daje członkostwo Polski w Unii.

Oddział Integracji Europejskiej zajmuje się 
pozyskiwaniem środków finansowych
na realizację zadań związanych z popra-

wą infrastruktury technicznej (zwłaszcza drogo-
wej) oraz wykorzystaniem zasobów architektury 
i przyrody. Wychodząc naprzeciw potrzebom w 
okresie przed i po akcesji Polski do Unii Europej-
skiej organizowano szkolenia i popularyzowano 
wiedzę na temat naszego członkostwa w Unii. 
Szkolenia takie i konsultacje - w zależności od po-
trzeb - organizowane są nadal. 
 Oddział Integracji Europejskiej za swoje głów-
ne zadanie uznał jednak sprostanie oczekiwaniom 
gmin w zakresie współpracy służącej szeroko poję-
temu rozwojowi powiatu. Korzystając z możliwo-
ści, jakie stwarza członkostwo Polski w Unii Eu-
ropejskiej w 2004 roku powiat słupski ubiegał się 
o środki finansowe z funduszy unijnych na projekt
„Infrastruktura drogowa powiatu słupskiego pod-
stawą rozwoju turystyczno - gospodarczego „Kra-
iny w kratę”. Obejmuje on obszar gmin Słupsk i 
Ustka, a jego celem jest stworzenie spójnej sieci 
dróg powiatowych i gminnych o optymalnych dla 
potrzeb parametrach ułatwiających zarówno do-
stęp do terenów turystycznych, jak i inwestycyj-
nych. Projekt zakłada wyremontowanie 21,5 kilo-
metra dróg o znaczeniu turystycznym. W sierpniu 
2004 roku w celu jego realizacji podpisane zosta-
ło porozumienie z wójtami gmin Słupsk i Ustka. 
Całkowity koszt remontów dróg objętych projek-
tem wyliczono na 18 386 648 zł; 13 700 285 zł 
miało pochodzić z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej, 1 826 705 zł z budżetu państwa,       
1 431 336 zł z budżetu gminy Słupsk, a 1 087 896 
zł z budżetu gminy Ustka. Starostwo słupskie za-Wydział Rozwoju, Promocji Powiatu i Zdrowia

Realizowane projekty unijne
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mierzało przeznaczyć na ten cel 340 426 zł i miało 
koordynować całością przedsięwzięcia. 
 Ze względu na znaczny koszt planowanej in-
westycji i obszar jej obejmowania, projekt ten nie 
uzyskał akceptacji i wsparcia finansowego. Mimo

to, kierując się szeroko rozumianym 
dobrem lokalnej społeczności i chę-
cią poprawy jakości życia miesz-
kańców, podzielono go na mniej-
sze etapy, z zamiarem uzyskania 
też środków z funduszy zewnętrz-
nych. Pierwszy etap zadania uzyskał 
wsparcie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego i 
jest obecnie realizowany. Inwestycja 
obejmuje przebudowę drogi powia-
towej nr 1015G na odcinku Bru-
skowo Wielkie - Słupsk oraz drogi 
powiatowej nr 1108G na odcinku 
Wielichowo - Bruskowo Wielkie. Ta 

pierwsza droga jest podstawowym cią-
giem komunikacyjnym w tym rejonie. To najkrót-
sza trasa łącząca Słupsk z Darłowem i Jarosław-
cem - znanymi miejscowościami turystycznymi 
na Wybrzeżu Środkowym. Ponadto, na odcinku 
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1108G w 

Realizowane projekty unijne

Stara Wozownia w Warcinie - przed odrestaurowaniem

Wozownia po odrestaurowaniu
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kierunku Słupska odbywa się transport z Ustki i 
gminy Ustka. odpadów komunalnych do składo-
wiska w Bierkowie. Wszystko to powoduje, że ten 
odcinek drogi powiatowej obciążony jest bardzo 
ruchem pojazdów wysokotonażowych, w tym 
również autobusów komunikacji zbiorowej MZK 
i PKS Słupsk. 
 Realizowany projekt przyczyni się do po-
prawy sieci komunikacyjnej powiatu słupskiego. 
Poprzez odciążenie natężenia ruchu w Słupsku 
zmniejszą się koszty naprawy i remontów dróg. 
Z funduszy zewnętrznych uzyskano na realizację 
projektu ponad 3,3 mln zł, w tym z budżetu pań-
stwa 443 tys. zł. Z budżetu powiatu przeznaczy 
się 664,5 tys. zł. Termin 
zakończenia inwestycji 
ustalono na 30 listopada 
br. Zgodnie z zawartym 
porozumieniem, połowa 
tzw. wkładu własnego 
powiatu będzie pocho-
dzić z budżetu gminy 
wiejskiej Słupsk.
 W trosce o ochronę 
dziedzictwa kulturowe-
go powiatu opracowano 
projekt, którego celem 
jest efektywne wyko-
rzystanie posiadanych zasobów budowlanych. 
Dotyczy on ratowania XVIII - wiecznej wozowni 
- części wpisanego do rejestru zabytków zespołu 
pałacowo - parkowego w Warcinie. Sporządzony 
został wniosek o przyznanie dofinansowania na
odrestaurowanie tego obiektu. Wniosek ten uzy-
skał akceptację i projekt jest obecnie realizowany. 
W odrestaurowywanym budynku (o łącznej po-
wierzchni 487 m2) powstanie Centrum Edukacji 
Regionalnej z salą konferencyjną, salami dydak-
tycznymi, pracownią komputerową z dostępem 
do internetu, salą wystawienniczą oraz miejscami 
noclegowymi o podniesionym standardzie. Będzie 
ono dysponowało kompleksową ofertę edukacyjną 
i kulturalną dla mieszkańców Pomorza. 
 Całkowity koszt projektu wynosi 2 561 380 
zł. Z Unii Europejskiej powiat otrzyma 1 858 480 
zł, z budżetu państwa 247 796 zł. Wkład powiatu 
wyniesie 371 696 zł. Projekt ten będzie realizowa-
ny do grudnia br. Na tzw. wkład własny powiat 
uzyskał dofinansowanie w wysokości 50 proc. z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdyni. 
 Poważnym problemem jest dostęp do edukacji 
dzieci i młodzieży. To skutek dużego bezrobocia 
oraz sporej biedy panującej na terenach wiejskich.
W związku z możliwością uzyskania środków fi-
nansowych na ten cel, Oddział Integracji Euro-
pejskiej w roku szkolnym 2004/2005 przygotował 
i realizował dwa projekty stypendialne finanso-
wane z funduszy strukturalnych. Pierwszy „Wy-
kształcenie wyższe - lepszym startem w przyszłość 
młodzieży powiatu słupskiego” skierowano do 
studentów mających stałe zameldowanie w powie-
cie słupskim, a pobierających naukę na państwo-
wych oraz niepaństwowych uczelniach wyższych i 

znajdujących się w trud-
nej sytuacji materialnej. 
Stypendia otrzymało 97 
studentów. Drugi pro-
jekt „Matura gwarancją 
lepszej przyszłości mło-
dzieży powiatu słup-
skiego” skierowano do 
uczniów z terenów wiej-
skich znajdujących się w 
trudnej sytuacji mate-
rialnej oraz uczęszczają-
cych do jednej z czterech 
szkół ponadgimnazjal-

nych z powiatu. Stypendia w ramach tego projek-
tu otrzymało 282 uczniów. 
 Pierwsza edycja obu tych projektów obejmu-
jąca rok szkolny 2004/2005 została już zakoń-
czona. W sumie na stypendia studenckie wypła-
cono 131 400 zł (98 550 zł z Unii Europejskiej,  
32 850 zł z budżetu państwa), a na uczniowskie  
36 5791 zł. W roku szkolnym 2005/2006 re-
alizowana była pomoc stypendialna w ramach 
drugiego takiego projektu. Wsparcie finansowe
otrzymało 77 studentów i 316 uczniów. W su-
mie na stypendia dla nich pozyskano i wydano 
łącznie ok. 526 tys. zł (167 578 zł dla studentów i   
358 355 zł dla uczniów).

Realizowany projekt, na który 
powiat otrzymał dofinansowanie
z Unii Europejskiej przyczyni się 

do poprawy sieci komunikacyjnej. 
Poprzez odciążenie natężenia 
ruchu zmniejszą się też koszty 

naprawy i remontów dróg.

Realizowane projekty unijne
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Drogi stałą 
troską władz
powiatowych

Stan techniczny dróg  
w powiecie słupskim jest stałą 
troską władz samorządowych. 

Przykładem - podjęcie uchwały 
przez Radę Powiatu I kadencji 
o zaciągnięciu 15-milionowego 

kredytu długoterminowego
na drogi. Dzięki niemu w latach 
2001 - 2002 zmodernizowanych 
i odnowionych zostało 87,4 km 

nawierzchni drogowych oraz 
przebudowano trzy mosty. Mimo 
znacznego wysiłku odnowionych 

zostało zaledwie 12 proc. dróg 
powiatowych, których ogólna 

długość wynosi 721,4 km.

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Konieczność spłaty kredytu długotermi-
nowego oraz zmiana zasad finansowania
dróg powiatowych polegająca na odstą-

pieniu od subwencji drogowej i zastąpienia jej 
dochodami samorządów powiatowych, sprawi-
ły, że z dniem 1 stycznia 2003 roku drastycznie 
zmalały nakłady finansowe na utrzymanie dróg.
Ograniczyło to wykonawstwo robót drogowych o 
charakterze inwestycyjnym. Z konieczności więc 
wprowadzono zmiany organizacyjne w zarządza-
niu siecią drogową, polegające na ograniczeniu sta-
nu zatrudnienia w Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Słupsku. Zmiany te przyniosły 30-procentowe 
oszczędności nakładów na utrzymanie Zarządu i 
zaplecza technicznego.
 Aby jednak nie dopuścić do dalszej degradacji 
dróg, Zarząd Powiatu Słupskiego podjął starania 
o pozyskanie dodatkowych środków finansowych
z różnych dostępnych źródeł. O wspólną realizację 
zadań poproszono samorządy miejskie i gminne 
powiatu. Większość samorządów włączyła się do 
ich realizacji. Do współfinansowania robót dro-
gowych udało się też namówić spółkę FARM 
FRITES POLAND w Lęborku, która korzysta w 
sposób wydatny z drogi powiatowej Łojewo - Świ-
tały. Dzięki temu w latach 2003 - 2005 zmoderni-
zowanych i odnowionych zostało ogółem 7,5 km 
nawierzchni dróg za 2,8 mln zł. Z ważniejszych 
efektów rzeczowych należy wymienić: moderni-
zację drogi powiatowej Nr 1105G Swołowo - Gać 
o długości 2,2 km i drogi powiatowej Nr 1140G 
w miejscowości Bobrowniki na długości 0,5 km. 
Łączna wartość tych robót wyniosła 1266 tys. zł. 
Z programu SAPARD udało się pozyskać 536 tys. 
zł. Zmodernizowano też 0,4 km drogi w ulicy 

Drogi powiatowe
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Wróblewskiego w Ustce. Modernizacja ta polega-
ła na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i pieszego w obrębie istniejących przy tej drodze 
szkół. Tutaj wartość wykonanych robót wyniosła 
410 tys. zł; z programu 
GAMBIT pozyskano 
140 tys. zł.
 Z udziałem finan-
sowym samorządów 
miejskich i gminnych 
odnowiono łącznie 1,9 
km dróg - za 350 tys. zł. 
Zmodernizowany został 
odcinek drogi Nr 1149G 
Barcino - Osieki o dłu-
gości 0,9 km w gminie 
Kępice, odcinek drogi 
Nr 1103G Lędowo - Modła o długości 0,3 km w 
gminie Ustka i odcinek drogi Nr 1140G w Starej 
Dąbrowie o długości 0,7 km w gminie Damnica.
 Wykonano też chodnik dla pieszych o długo-
ści 653 metrów wzdłuż ulicy Kościuszki w Potę-
gowie - w ciągu drogi powiatowej Nr 1179G Po-
błocie - Potęgowo. Wartość tych ostatnich robót 
wyniosła 143 tys. zł. Gmina Potęgowo wsparła tę 
inwestycję kwotą 45 tys. zł.  
 Przy pomocy holenderskiej firmy FARM FRI-
TES POLAND S.A. w Lęborku przebudowany 
został odcinek drogi powiatowej Nr 1138G Łojewo 
- Świtały o długości 1,3 km. Wartość robót wynio-
sła 488 tys. zł. Holendrzy dołożyli 288 tys. zł.
 W tym roku zaplanowano roboty moderni-
zacyjne na następujących drogach powiatowych: 
Nr 1155G Bolesławice - Kobylnica (ul. Witosa) - 
polegać będą na odnowie nawierzchni i budowie 
ciągu pieszo - rowerowego o długości 0,3 km; Nr 
1116G Poddąbie - Machowinko - odnowiona zo-
stanie nawierzchnia bitumiczna na odcinku o dłu-
gości 1,5 km; Nr 1139G Główczyce - Mianowice 
- zbudowany zostanie chodnik dla pieszych, po-
prawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego w ob-
rębie wiaduktu kolejowego w Damnicy; Nr 1149 
Barcino - Osieki - odnowiona zostanie nawierzch-
nia na długości 0,4 km; Nr 1172G Dębnica Ka-
szubska - Skarszów Dolny - prace polegać będą na 
przebudowie skrzyżowania ulicy Kościelnej i uli-
cy Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej w celu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; Nr 
1103G Lędowo - Modła - zmodernizowana zosta-
nie nawierzchnia na odcinku o długości 0,2 km; 

Nr 1142G Wiszno - Grapice - prace polegać będą 
na przebudowie drogi w miejscowości Grapice na 
odcinku o długości 0,6 km; Nr 1125G Równo - 
Rumsko - zmodernizowana zostanie nawierzchnia 

przez ułożenie dywanika 
asfaltowego na 1-kilome-
trowym odcinku. 
 Swój udział finan-
sowy w realizacji tych za-
dań zadeklarowały samo-
rządy gminne. Wartość 
wszystkich robót oszaco-
wano na 1,2 mln zł.
 Również w bieżą-
cym roku, dzięki stara-
niom Zarządu Powiatu, 
ze środków Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 
programu „Silna Infrastruktura drogowa podsta-
wą rozwoju turystyczno - gospodarczego „Krainy 
w kratę” zmodernizowane zostaną dwa odcinki 
dróg powiatowych o łącznej długości 7,35 km: 
na drodze Nr 1015G Bruskowo Wielkie - Słupsk 

Zrealizowane zadania na 
drogach powiatowych w latach 
2003 - 2005 i zamierzenia na 

rok 2006 w niewielkim stopniu 
poprawią stan techniczny 
sieci drogowej w powiecie.

Drogi powiatowe

Oddanie do użytku nowej nawierzchni drogi Łojewo - Świtały
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(granica miasta) - 4,95 km, na drodze Nr 1108G 
Wielichowo - Bruskowo Wielkie - 2,4 km. Cał-
kowity koszt projektu wyniesie prawie 4,5 mln 
zł; ponad 3,3 mln zł pochodzić będzie z dotacji 
z Funduszu. Ponad 1,1 mln zł to wkład własny 
starostwa i gminy Słupsk.
 Wszystkie zrealizowane zadania na drogach 
powiatowych w latach 2003 - 2005 i zamierzenia 
na rok 2006 tylko w niewielkim stopniu poprawią 
stan techniczny sieci drogowej w powiecie.

 Ciągle wzrastający ruch wysokotonażowych 
pojazdów kołowych oraz zbyt mała ilość wzmoc-
nionych i odnowionych nawierzchni drogowych, 
ze względu na szczupłość środków na ten cel, 
powoduje, że stan techniczny dróg powiato-
wych, wbrew oczekiwaniom ich użytkowników, 
ulega zbyt powolnej poprawie, a w ocenie wielu 
kierowców - nawet się pogarsza. Według służb 
drogowych, obecnie 20 proc. nawierzchni dro-
gowych znajduje się w stanie dobrym (to głów-
nie efekt robót wykonanych w ramach kredytu 
długoterminowego), 30 proc. znajduje się w sta-
nie dostatecznym, a aż połowa w stanie złym lub 
bardzo złym.
 Aby to zmienić muszą w najbliższym okre-
sie wzrosnąć zdecydowanie nakłady finansowe
na utrzymanie dróg tak aby mozna było w la-
tach 2007 - 2013 w pełni skorzystać ze środków 
unijnych przeznaczonych na poprawę infra-
struktury drogowej.

Drogi powiatowe

Nowa nawierzchnia na drodze w Bobrownikach

Oddanie do użytku nowej nawierzchni drogi Łojewo - Świtały
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Bez pozwolenia 
nie zbudujesz

Zadaniem powiatu w zakresie 
architektoniczno - budowlanym 

jest bieżąca obsługa interesantów 
noszących się z zamiarem 

realizacji inwestycji. Średnio 
rocznie wpływa do starostwa 

około 6000 spraw, dla których 
rozstrzygnięcia wydaje się 

ok. 3000 decyzji. Pozostałe 
załatwiane są w innych formach 

przewidzianych prawem.

W mijającej kadencji gminy przekazały 
do uzgodnienia około 200 projektów i 
około 100 miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego. Wydział Architek-
toniczno - Budowlany, realizując te zadania, starał 
się usprawnić pracę przy obsłudze interesantów. 
Skomputeryzowano stanowiska pracy skracając 
tym samym czas załatwiania spraw o kilka dni.
 Aby odciążyć inspektorów budowlanych od 
czynności administracyjno - biurowych zatrud-
niano praktykantów i stażystów. Dało to po-
dwójny efekt: większe możliwości merytorycznej 
oceny składanych wniosków i umożliwienie mło-
dym ludziom nabrania administracyjnych umie-
jętności praktycznych. W porozumieniu z samo-
rządami, powołana została Powiatowa Komisja 
Urbanistyczno - Architektoniczna - jako organ 
doradczy dla starosty i wójtów gmin w zakresie 
spraw dotyczących gospodarki przestrzennej.
 Porozumienie w tej kwestii ze starostą pod-
pisało siedem samorządów. Trzy gminy: miasto 
Ustka, gmina Kobylnica i gmina Słupsk powoła-
ły własne komisje urbanistyczne (te dwie ostatnie 
- jedną wspólną). W skład Powiatowej Komisji 
Urbanistyczno - Architektonicznej weszli urba-
niści, architekci, inżynierowie, specjaliści od śro-
dowiska, od ochrony zabytków, infrastruktury, 
leśnictwa, rolnictwa, zdrowia i bezpieczeństwa 
pożarowego. 
 Komisja ta wydała już 37 opinii dla pro-
jektów miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego lub zmiany tych planów. 
Największą aktywność w kształtowaniu prawa 
gminnego, dotyczącego przestrzeni i możliwości 
inwestowania, wykazała gmina Ustka. Przygoto-Wydział Architektoniczo - Budowlany

Pozwolenia na budowę
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wała ona aż 26 planów. Pozostałe gminy przed-
łożyły do zaopiniowania po dwa miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. 
 Pracownicy Wydziału doskonalili wiedzę 
prawną i poszerzali współpracę z samorządami 
w zakresie gospodarki przestrzennej i procesu 
inwestycyjnego. Organizowane były w tym celu 
spotkania z przedstawi-
cielami samorządów, na 
których ustalono  wspól-
ną, jednolitą interpre-
tację zmieniającego się 
prawa oraz dzielono się 
doświadczeniami. Spo-
tkania takie odbywały 
się nie rzadziej niż dwa 
razy w roku. Pomogły 
rozwiązać problemy, 
z jakimi borykały się gminy przy załatwianiu 
spraw interesantów.
 Składane w mijających czterech latach wnio-
ski o wydanie pozwolenia na budowę świadczą o 

dużej aktywności samorządów przy rozbudowie 
infrastruktury. Średnio rocznie wydawano gmi-
nom ok. 250 pozwoleń na budowę wodociągów, 
kanalizacji, dróg i oświetlenia.
 Drugą dominującą grupę inwestycji w po-
wiecie stanowi budownictwo mieszkaniowe. W 
tym przypadku pozwoleń na budowę, rozbudo-

wę i przebudowę wy-
dawano średniorocznie 
ponad 220. Ponadto, 
ilość zgłoszeń robót bu-
dowlanych niewymaga-
jących takich pozwoleń 
(remonty) przekroczyła 
rocznie 550.
 Poza infrastruk-
turą i budownictwem 
mieszkaniowym w gmi-

nach powiatu wznoszono budynki hotelowe, 
pensjonatowe i letniskowe. Największą aktyw-
ność w rozbudowie infrastruktury przejawiali 
mieszkańcy gmin: Ustka, Kobylnica i Słupsk.

Składane w mijających czterech 
latach wnioski o wydanie 

pozwolenia na budowę świadczą 
o dużej aktywności samorządów 

w rozbudowie infrastruktury.

Pozwolenia na budowę

Nowe bloki TBS w Siemianicach (w gminie Słupsk)
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Kontrole eliminowały 
nieprawidłowości

Wprowadzony w roku 1999 
podział administracji publicznej 

spowodował, że działającą
w sferze budownictwa 

administrację rozdzielono 
na organ architektoniczno 

- budowlany i organ nadzoru 
budowlanego. Działalność 

administracji architektoniczno 
- budowlanej pozostała 

 w strukturach samorządu 
powiatu, a organ nadzoru 

budowlanego działa w ramach 
tzw. administracji zespolonej 

- jako szczebel powiatowy 
administracji rządowej.

Umiejscowienie organu nadzoru budowla-
nego w ramach tzw. administracji zespo-
lonej miało na celu rozdzielenie funkcji 

inspekcyjno - kontrolnych od funkcji administra-
cyjno - prawnych. Powiatowy inspektor nadzoru 
budowlanego został tym samym wyłączony ze 
struktur Starostwa Powiatowego i korzysta z usta-
nowionej prawem samodzielności i niezależności. 
Obowiązki i kompetencje powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego określone są w ustawie Pra-
wo budowlane.
 Do podstawowych zadań inspektora należy 
między innymi wydawanie nakazów i zakazów, 
w tym: nakazów rozbiórki obiektów budowla-
nych wybudowanych bez pozwolenia; zakazów 
wykonywania robót budowlanych bez pozwole-
nia, niezgodnie z pozwoleniem lub niezgodnie z 
przepisami budowlanymi; nakazów wykonania 
określonych czynności związanych z niewłaści-
wym wykonywaniem robót budowlanych; naka-
zów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 
w obiekcie budowlanym czy usunięcia istniejące-
go zagrożenia w obiekcie budowlanym; nakazów 
rozbiórki obiektów nie użytkowanych lub niewy-
kończonych, a nie nadających się do odbudowy, 
remontu lub wykończenia; nakazów opróżnienia 
budynków bezpośrednio grożących zawaleniem. 
 Zadaniem powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego jest także: przeprowadzanie kontroli 
obiektów budowlanych znajdujących się w nieod-
powiednim stanie technicznym; kontrola utrzyma-
nia obiektów i inspekcje placów budów; prowadze-
nie postępowań w sprawie katastrof budowlanych, 
w tym wyjaśnianie przyczyn i okoliczności ich 
powstania; przyjmowanie zgłoszeń zakończenia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Nadzór budowlany
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budów oraz udzielanie pozwoleń na użytkowanie 
obiektów budowlanych; prowadzenie postępowań 
dotyczących osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie. 
 Działania związane z problemami interwen-
cyjnymi, wymagające zwykle oględzin miejsca 
zdarzenia, podejmowane są w większości przypad-
ków na wniosek i są odpowiedzią nadzoru budow-
lanego na zawarte we wniosku żądania.
 To tylko część zadań ustawowych Powiato-
wego inspektora nadzoru budowlanego. Jak re-
alizowano je w mijającej kadencji samorządu? Z 
ważniejszych prowadzonych działań należy wy-
mienić kontrole obiektów, będących w budowie, 
oraz obiektów użytkowanych, znajdujących się na 
terenie powiatu. Prowadząc te kontrole skupio-
no się głównie na obiektach mających charakter 
użyteczności publicznej 
- szkołach, placówkach 
handlowych o dużych 
powierzchniach. Wśród 
kontrolowanych znalazły 
się między innymi: Dom 
Pomocy Społecznej w 
Lubuczewie, Kościół w 
Sycewicach, Dom Towa-
rowy „Real” w Kobylni-
cy, Szkoły Podstawowe 
w Kobylnicy i Ustce, 
obiekty hotelowe - „Azo-
ty” i „Energetyk” w Ustce. Dodatkowo pracownicy 
inspektoratu uczestniczyli w kontrolach obiektów 
dokonywanych przez Główny Inspektorat Nad-
zoru Budowlanego z Warszawy. Kontrolowali sieć 
wodociągową Swołowo - Krzemienica, budynek 
Uzdrowiska Ustka oraz kwaterę do składowania 
odpadów w Bierkowie.
 Wprowadzona w roku 2003 nowelizacja usta-
wy Prawo budowlane nakłada od dnia 1 stycz-
nia 2004 roku dotkliwe kary za przystąpienie do 
użytkowania obiektów bez zgłoszenia zakończenia 
ich realizacji bądź uzyskania decyzji zezwalającej 
na użytkowanie. Wybiórczo dokonane kontrole 
zaktywizowały działania gmin oraz powiatowych 
służb do wyeliminowania nieprawidłowości, tym 
samym uniknięto postępowań administracyjnych 
związanych z ich nielegalnym użytkowaniem oraz 
koniecznością wymierzenia wysokich kar. 
 Wśród skontrolowanych obiektów znalazły 
się między innymi: zmodernizowana droga w Lu-

leminie, przebudowywany most w Łosinie, sale 
sportowe - w Zagórzycy i Główczycach, sieć kana-
lizacyjna w Świtałach i Wieszynie, hydrofornia w 
Jezierzycach, kotłownia gazowa w szkole w Ustce 
oraz droga i chodniki w Rowach. 
 W okresie zimowym 2005 - 2006 kontrolowa-
no obiekty o dużej powierzchni dachów. Przy oka-
zji sprawdzono jak właściciele i zarządcy obiektów 
budowlanych wywiązują się z obowiązków wyni-
kających z ustawy Prawo budowlane. Trwająca 
wiele tygodni akcja miała na celu wyeliminowanie 
zjawisk grożących awarią, uszkodzeniem lub zawa-
leniem się obiektów, a spowodowanych nadmierną 
ilością zalegającego śniegu na dachach budynków. 
Przeprowadzono aż 120 takich kontroli.
 Powiatowy inspektor wystąpił z wnioskiem o 
nagrodzenie gminy Słupsk w konkursie „Moder-

nizacja roku” w kategorii 
„Obiekty szkolnictwa 
podstawowego, średnie-
go i wyższego”. Do tego 
konkursu zgłoszone zo-
stały zmodernizowane 
kotłownie w budynkach 
szkolnych. Wykonana 
dokumentacja fotogra-
ficzna oraz rzeczowe
uzasadnienie wniosku 
przyczyniło się do do-
strzeżenia przez komisję 

konkursową działań inwestora zmierzających do 
zachowania naturalnych walorów przyrody i budo-
wania obiektów spełniających europejskie wymogi 
ochrony środowiska.
 Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego znajduje się w budynku Starostwa 
Powiatowego. Tutaj też, poza pracą terenową, 
odbywa się obsługa klientów, a opracowany pro-
gram działań ma na celu stałą poprawę jakości 
świadczonych usług. Taka lokalizacja inspekto-
ratu korzystnie wpływa na skrócenie czasu po-
trzebnego mieszkańcom do załatwienia swoich 
spraw związanych z budownictwem. W staro-
stwie znajdują się wydział administracji budow-
lanej, wydział geodezji, jest filia banku. Wszyst-
ko to ułatwia załatwianie spraw.

Pracownicy inspektoratu 
kontrolowali sieć wodociągową 

Swołowo - Krzemienica, 
budynek Uzdrowiska Ustka 

oraz kwaterę do składowania 
odpadów w Bierkowie.

Nadzór budowlany
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Miliony
 na bezrobocie

Wysoki poziom bezrobocia 
jest największym problemem 

społecznym, szczególnie na wsiach. 
Samorząd powiatu słupskiego 

musiał zmierzyć się z tą bardzo 
trudną sytuacją. W minionych 

czterech latach zrobiono wiele, aby 
bezrobocie malało, powstawały 

nowe miejsca pracy, a szczególnie 
by zmienić świadomość osób 

bezrobotnych i przygotować ich do 
zmian zachodzących na rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Szczególnie dużym problemem w powie-
cie słupskim było bezrobocie wśród lu-
dzi młodych (w tym absolwentów szkół), 

wśród osób powyżej 50 roku życia oraz słabo 
wykształconych. Duża była licz-
ba osób długotrwale bezrobot-
nych. Zmagając się z tym pro-
blemem opracowano „Program 
przeciwdziałania bezrobociu 
oraz aktywizacji lokalnego ryn-
ku pracy w latach 2003 - 2006”. 
Zakładał on rozwój gospodar-
czy powiatu słupskiego, wzrost 
przedsiębiorczości, zatrudnienia 
i aktywizację rynku pracy. 
 W latach 2003 - 2005 na 
aktywną walkę z bezrobociem 
wydano w powiecie słupskim                 
40 831 tys. zł. Z budżetu pań-
stwa Powiatowy Urząd Pracy 
otrzymał 25 272 tys. zł, a dzię-
ki przygotowanym programom 
pozyskał dodatkowo 15 559 tys. 
zł. Można stwierdzić, że słupski 
samorząd wykorzystał każdą 
szansę na pozyskanie dodatko-
wych środków i przodował pod 
tym względem w województwie 
pomorskim.
 Na początku 2003 roku 
w powiecie było 13 750 bez-
robotnych, stopa bezrobocia 
kształtowała się na poziomie 35 
proc. W marcu br. było 11 601 
bezrobotnych, stopa bezrobo-

Walka z bezrobociem

Rejestracja bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy
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cia spadła do 33,6 proc. Systematyczny spadek 
liczby bezrobotnych notowano od początku 
2004 roku. Jest on efektem realizacji przez po-
wiat wielu programów, 
ale również efektem 
działań samorządów 
gminnych, które w mi-
nionym okresie zreali-
zowały szereg inwesty-
cji infrastrukturalnych 
oraz podejmowały inne 
działania proinwesty-
cyjne.
 Najwięcej środków 
finansowych przeznaczono na aktywizację za-
wodową ludzi młodych. W ramach umów ab-
solwenckich zatrudnienie znalazło 81 bezrobot-
nych (41 absolwentów z terenów wiejskich). Na 
staże zawodowe skierowano 502 absolwentów; 

262 pochodziło z terenów wiejskich. Stałe za-
trudnienie znalazła ponad połowa. 
 Promowane było zatrudnianie młodzieży w 

sektorze małych i śred-
nich przedsiębiorstw. 
Realizowane były pro-
gramy umożliwiające 
refundowanie praco-
dawcom części kosztów 
wynagradzania zatrud-
nianych młodych osób, 
głównie w ramach prac 
interwencyjnych. Fi-
nansowanym z fundu-

szu PHARE 2002 programem „Aktywna mło-
dzież” objęto 50 osób.  Z pomocy finansowej 
w postaci pożyczek na tworzenie dodatkowych 
miejsc pracy skorzystało 5 przedsiębiorców, a 
dotacje na doposażenie i wyposażenie miejsc 

Samorząd powiatu słupskiego 
wykorzystał każdą szansę 

na pozyskanie dodatkowych 
środków na aktywizację 
lokalnego rynku pracy.

Walka z bezrobociem

Rejestracja bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy
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pracy wzięło 17 pracodawców. Miało to wpływ 
na pobudzenie małej i średniej przedsiębior-
czości. 
 Do 31 maja 2004 roku, tj. do czasu zmia-
ny przepisów po wejściu w życie ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
PUP współpracował ze 
Słupskim Stowarzysze-
niem Innowacji Go-
spodarczych i Przed-
siębiorczości w zakresie 
udzielanych z Fundu-
szu Rozwoju Przedsię-
biorczości, dla osób 
bezrobotnych tworzą-
cych nowe działalności 
gospodarcze i firm z 
sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw. 
W 2003 roku wydał na ten cel 14 387,38 zł, zaś 
w roku 2004 - 3862,66 zł.
 Dzięki środkom finansowym pozyskanym 
przez samorządy gminne w ramach konkursu 
grantowego powstały Gminne Centra Informa-
cji w Damnicy i Dębnicy Kaszubskiej. Głów-
nym celem ich działalności jest ułatwienie 
bezrobotnym dostępu do informacji przez in-
ternet, przyspieszenie rozwoju małego biznesu, 
promocja turystyczna i inwestycyjna. Na akty-
wizację bezrobotnych z byłych państwowych 
gospodarstw rolnych, w szczególności bezro-

botnej młodzieży z terenów popegeerowskich 
Agencja Nieruchomości Rolnych przeznaczyła 
1083 tys. zł. Deklarację współpracy podpisały 
urzędy miast i gmin, pracodawcy, organizacje i 
stowarzyszenia. 
 Szkolenia organizowane są już w opar-

ciu o badanie potrzeb 
rynku pracy. Zgodnie 
z sugestiami Powiato-
wej Rady Zatrudnienia 
wprowadzono do nich 
tzw. moduły językowe 
(naukę języków). W la-
tach 2003 - 2005 prze-
szkolono 1841 osób, 
efektywność wyniosła 
prawie 50 proc. Część 
szkoleń zorganizowano 
we współpracy z Agen-

cją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Agencją Własności Nieruchomości Rolnych w 
Pruszczu Gdańskim i Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 Zgodnie z zainicjowanym w 2004 roku 
„Otwartym poradnictwem” odbywały się spo-
tkania grupowe poświęcone badaniu osobowo-
ści i predyspozycji zawodowych bezrobotnych, 
ich asertywnej postawie w poszukiwaniu pra-
cy, prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i 
tzw. komunikacji niewerbalnej. W sierpniu 
2005 roku rozpoczęto akcję aktywizacji osób 

zarejestrowanych w Urzędzie 
Pracy ponad 24 miesiące. W 
pierwszej kolejności objęto 
nią osoby bez kwalifikacji 
zawodowych. Otrzymywały 
one kartę aktywności, z którą 
zobowiązani byli odwiedzić 
pięć wybranych sobie praco-
dawców. W przypadku braku 
pozytywnych skutków takie-
go poszukiwania pracy dorad-
cy wydawali im skierowania 
na zajęcia w Klubie Pracy. Po 
takich warsztatach osoby te 
ponownie musiały wykazać 
się wiedzą na temat technik 
autoprezentacji w poszukiwa-
niu odpowiedniego dla siebie 
zatrudnienia. 

Zadania w zakresie 
aktywizacji lokalnego rynku 

pracy powiat realizował
we współpracy z jednostkami 

samorządu terytorialnego
i organizacjami pozarządowymi.

Walka z bezrobociem

Nowe oferty pracy
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 W styczniu 2005 roku we współpracy z 
Wojskową Komendą Uzupełnień w Słupsku 
przeprowadzono dwudniowe szkolenia na te-
mat uruchamiania własnej działalności go-
spodarczej. Uczestniczyli w nich głównie byli 
żołnierze zawodowi. Natomiast we współpracy 
z Odziałem Otwartym Aresztu Śledczego w 
Ustce szkoleniami ob-
jęto aresztantów przy-
gotowujących się do 
wyjścia na wolność. 
Nawiązano współpracę 
z pracodawcami z kil-
kunastu krajów euro-
pejskich. Realizowano 
trzy duże programy: 
„GRYF” - wojewódzki 
program wspierający 
rozwój gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy w oparciu o wykorzy-
stanie tradycji i zasobów przyrodniczych regio-
nu; „STER”- wojewódzki program wspierania 
ponownego zatrudnienia osób zwalnianych z 
restrukturyzowanych przedsiębiorstw przemy-
słu okrętowego; „PROMEDICA” - program 
skierowany do byłych pracowników i osób za-
grożonych zwolnieniami w służbie zdrowia. 
 W ramach pierwszej edycji programu 

„GRYF” realizowane były następujące projekty: 
„Powrót do źródeł”, „Aktywny wypoczynek” i 
„Atrakcyjny region słupski”. W ramach drugiej 
edycji tego programu rozpoczętej we wrześniu 
2003 roku realizowano projekty: „Profesjo-
nalna obsługa turystyczna promocją regionu 
słupskiego”, „Promocja walorów turystyczno 

- kulturowych Słupska 
i okolic”, „Turystyczne 
szlaki - szansą rozwoju 
lokalnego”. Na progra-
my te pozyskano 132 
tys. zł.
 Dzięki tym pie-
niądzom PUP uda-
ło się przeszkolić 105 
osób, a łącznie w ra-
mach różnych form 
przeciwdziałania bez-

robociu zaktywizowano 380 osób. Na „GRYF 
III” PUP zdobył 933 tys. zł i za pieniądze te 
zrealizował programy: „Gospodnik kaszubski”, 
„Horyzont” oraz „Słowińskie klimaty”. Zakty-
wizowano łącznie 282 osoby. 
 Programem „STER” objęto 208 osób. W 
ramach projektu „PROMEDICA” kształtowa-
no postawę przedsiębiorczą uczestników, opra-
cowano Indywidualne Plany Działania, przygo-

Walka z bezrobociem

W latach 2004 - 2005
Powiatowy Urząd Pracy 

realizował sześć programów 
dofinansowanych z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

Słupsk - Powiatowy Urząd Pracy
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towywano do aktywnego poszukiwania pracy 
oraz promowano mobilność zawodową. Porad-
nictwem zawodowym objęto po 132 osoby, 49 
osób skorzystało z usług pośrednictwa pracy, 
25 osób odbyło szkolenia językowe. Piętnastu 
absolwentów szkół me-
dycznych odbyło staże. 
 W latach 2004 - 
2005 Powiatowy Urząd 
Pracy w Słupsku reali-
zował też sześć progra-
mów dofinansowanych 
z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 
Z dniem 1 czerwca 
2004 roku rozpoczęto 
realizację dwóch pro-
gramów: „Młodzież 
przyszłością każdej społeczności” (zaktywi-
zowano 456 osób) i „Należy być aktywnym” 
(zaktywizowano 485 osób). W 2005 roku roz-
poczęto realizacje czterech programów: „Euro-
szansa”, „Europejski start”, „Aktywny Powrót” 
i „Otwarte drzwi do kariery”. Kolejne grupy 
bezrobotnych skierowane zostały na szkolenia, 
do prac interwencyjnych, niektórzy otrzyma-

li dotacje na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej. PUP wydał informator dla osób 
biorących udział w tych programach.
 W marcu 2005 roku PUP rozpoczął reali-
zację rządowego programu na rzecz aktywizacji 

osób powyżej 50 roku 
życia. Z pracodawca-
mi zawarł 14 umów 
na organizację prac in-
terwencyjnych dla 31 
osób. Prace te koszto-
wały prawie 122 tys. 
zł. Dwunastu przed-
siębiorców otrzymało 
pomoc publiczną na 
zatrudnienie. Zadania 
w zakresie aktywizacji 
lokalnego rynku pra-

cy realizowano we współpracy z jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz organizacjami 
pozarządowymi.
 W marcu 2005 roku starosta słupski Zdzi-
sław Kołodziejski podpisał porozumienia z 
wójtami gmin: Dębnica Kaszubska, Główczy-
ce, Potęgowo oraz burmistrzem Miasta i Gmi-
ny Kępice w sprawie utworzenia terenowych 

Nadal obserwuje
się niedostosowanie

kwalifikacji osób bezrobotnych
do potrzeb rynku pracy. Jest to 
efektem braku dostosowania 

kształcenia zawodowego
do istniejącego zapotrzebowania.

Walka z bezrobociem

Prace interwencyjne na ulicy Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej
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punktów obsługi osób bezrobotnych i poszu-
kujących pracy. Samorządy gminne udostęp-
niły nieodpłatnie i wyposażyły pomieszcze-
nia dla tych punktów, stworzyły możliwość 
korzystania z kserokopiarek, sieci interneto-
wej. Pomoc udzielana przez te punkty jest 
szczególnie ważna dla 
osób długotrwale bez-
robotnych, pozostają-
cych w bardzo trudnej 
sytuacji materialnej, 
długotrwale pasyw-
nych zawodowo oraz o 
bardzo niskiej aktyw-
ności w samodzielnym 
poszukiwaniu pracy. 
Samorządy gminne 
korzystały ponadto z 
innych form pomocy, 
przewidzianych przepi-
sami ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy. W 
porozumieniu z PUP 
powstawały programy, 
w których ramach za-
trudniano bezrobot-

nych, głównie przy pracach interwencyjnych. 
 W 2006 roku pojawiła się nowa forma 
przeciwdziałania bezrobociu, skierowana głów-
nie do osób biernych na rynku pracy, korzy-
stających z pomocy społecznej. Wprowadzono 
tzw. prace społeczno - użyteczne. W ramach 
porozumień zawartych przez starostę z wójtami 
i burmistrzami prace te wykonuje obecnie 241 
bezrobotnych. 
 Dobrze układała się współpraca z Powia-
tową Radą Zatrudnienia. Powiatowy Urząd 
Pracy współpracował z ZUS-em i Urzędem 
Skarbowym. Zapraszał pracowników tych in-
stytucji do prowadzenia szkoleń dla osób bez-
robotnych. Współpracował też z jednostkami 
oświatowymi, udzielając im pomocy w wybo-
rze nowych kierunków kształcenia zawodowe-
go i przygotowania młodzieży do wyjścia na ry-
nek pracy. Poprawiły się warunki pracy w PUP. 
Wprowadzony został szerokopasmowy dostęp 
do internetu, utworzono własną stronę, stronę 
Biuletynu Informacji Publicznej, uruchomiono 
pocztę elektroniczną.
 Wprowadzony został program ewidencjo-
nowania korespondencji „Kancelaria”, w bu-
dynkach urzędu pracy ustawiono infomaty, 
wprowadzono podpis elektroniczny, wdrożono 
technologię terminalową pomiędzy budynka-
mi Urzędu przy ulicy Leszczyńskiego i ulicy 

Walka z bezrobociem

Układanie polbruku w Dębinie - w ramach prac interwencyjnych
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Fabrycznej. Rozbudowana została sieć telein-
formatyczną w budynku przy ulicy Leszczyń-
skiego, w budynku przy ulicy Fabrycznej zbu-
dowano taką sieć. Wprowadzony został system 
elektronicznej bankowości „BOSCOM” umoż-
liwiający przesyłanie przelewów drogą elektro-
niczną. Trwają przygotowania do wprowadze-
nia kart chipowych dla bezrobotnych, dzięki 
którym będą mogli oni załatwić część swoich 
spraw przez internet. 
 Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy szczególny nacisk 
położyła na doskonalenie kwalifikacji zawodo-
wych pracowników urzędów pracy. Wiele szko-
leń zorganizowały dla nich Wojewódzki Urząd 
Pracy w Gdańsku oraz Ministerstwo Gospo-
darki i Pracy. W czerwcu 2005 roku rozpoczę-
ły się dwa kursy językowe - języka angielskie-
go oraz języka niemieckiego w stopniu średnio 
zaawansowanym, w których uczestniczy łącz-
nie 40 pracowników PUP Urzędu. Piętnastu 
pracowników zostało przeszkolonych z języka 
migowego, 30 w zakresie wydawania decyzji 
administracyjnych. W szkoleniach z zakresu 
zamówień publicznych uczestniczyło 16 osób, 
szkoleniami dotyczącymi funduszy unijnych i 
projektów Europejskiego Funduszu Społeczne-
go objęto 68 osób. W zakresie pośrednictwa i 
poradnictwa zawodowego szkoliły się 63 osoby, 
11 osób - w zakresie kadr, płac i ubezpieczeń 
społecznych.
 Niestety, z wieloma problemami trzeba bę-
dzie uporać się jeszcze w przyszłości. W polskich 
regulacjach prawnych brakuje ciągle przepisów 
wspierających rozwój przedsiębiorczości, uła-
twiających zatrudnienie, przyczyniających się 
do zwiększenia aktywności i mobilności osób 
bezrobotnych na rynku pracy. Część osób bez-
robotnych nie jest zainteresowana podjęciem 
zatrudnienia. Składa się na to wiele przyczyn: 
praca „na czarno” (również za granicą), praca 
legalna za granicą, brak tzw. bezpieczeństwa 
zatrudnienia, zawieranie przez pracodawców 
umów o pracę na czas określony i zleceń, niskie 
płace, nieregularne wypłaty zarobków, niedo-
stateczne przestrzeganie przez pracodawców 
prawa pracy i przepisów bhp, wysokie koszty 
dojazdów do pracy. Nadal obserwuje się nie-
dostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych 
do potrzeb rynku pracy. Jest to efektem niedo-

stosowania kierunków kształcenia zawodowego 
do istniejącego zapotrzebowania.
 Chociaż należy zaznaczyć, że w ostatnich 
kilku latach szkoły ponadgimnazjalne zrobiły 
już wiele w tym zakresie, uruchamiając sze-
reg nowych kierunków. Za małe jest wsparcie 
samorządów w staraniach o zmniejszenie bez-
robocia. Wśród pracodawców wiedza o możli-
wościach uzyskania pomocy z Funduszu Pracy 
i funduszy pomocowych jest nadal zbyt niska. 
Dostęp małych przedsiębiorstw do zewnętrz-
nych źródeł finansowania jest trudny. Zła 
kondycja finansowa wielu firm (zadłużenie w 
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie 
Skarbowym) uniemożliwia im korzystanie z 
tzw. zewnętrznych form pomocy. 
 Niektóre rozwiązania systemu podatko-
wego zachęcają małe, dobrze prosperujące fir-
my do pozostawania w szarej strefie. Bardzo 
skomplikowane są procedury pozyskiwania, 
wydatkowania i rozliczania środków unijnych, 
co wymaga zaangażowania wielu pracowni-
ków, kosztem aktywnej pracy z bezrobotnym. 
Na jednego pośrednika, czy doradcę zawodo-
wego przypada zbyt duża liczba bezrobotnych. 
Wskaźniki w tym zakresie znacznie odbiegają 
od norm unijnych. Mimo ożywienia gospodar-
czego, wciąż powstaje za mało stałych miejsc 
pracy. Nie do końca spełniły się oczekiwania 
związane z utworzeniem Słupskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Plan rozwoju zakładał, 
że znajdzie zatrudnienie 4000, a pracuje w niej 
1400 osób. Postęp inwestycji był zbyt mały. 
Szacunkowe nakłady inwestycyjne są na pozio-
mie 117 milionów złotych.

Walka z bezrobociem
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Geodezja
w nowych warunkach

Kończąca się kadencja 
Rady Powiatu Słupskiego 

zobowiązuje do zadania 
podstawowego pytania: czy 

mijający czteroletni okres 
został w geodezji, kartografii

i gospodarce nieruchomościami 
w pełni wykorzystany?

Priorytetowym zadaniem Wydziału Geode-
zji, Gospodarki Nieruchomościami i Kata-
stru było przystąpienie do zintegrowanego 

systemu katastralnego. System ten w zakresie ewi-
dencji gruntów i budynków zawiera dane, które są 
podstawą planowania gospodarczego, planowania 
przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, 
oznaczenia nieruchomości w księgach wieczy-
stych, statystyki publicznej, gospodarki nierucho-
mościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych. 
 W Unii Europejskiej znaczenie takich zaso-
bów informacji stale wzrasta. Niezbędne jest więc 
wprowadzenie rozwiązań prawnych, organizacyj-
nych i technicznych, które określa się „Zintegrowa-
nym Systemem Informacji o Nieruchomościach”, 
zapewniających właściwą realizację zamierzonych 
celów. W tej sytuacji w lutym 2004 roku powiat 
słupski wraz z 42 innymi powiatami i miastami 
w kraju, przystąpił do projektu pod nazwą „Pha-
re 2001 - Zintegrowany System Katastralny, faza 
II, komponent 1”. Jego koordynatorem jest Głów-
ny Urząd Geodezji i Kartografii. W ramach tego
projektu wdrożono pilotażowo system Integru-
jącej Platformy Elektronicznej (IPE) i system in-
formatyczny wspomagający Powszechną Taksację 
Nieruchomości (PTE). Opracowano technologię 
dostosowania powiatowych baz danych ewidencji 
gruntów i budynków do wymagań Zintegrowane-
go Systemu Katastralnego. Przeprowadzono szko-
lenia administratorów i użytkowników systemu 
IPE, zakupiono i zainstalowano sprzęt kompute-
rowy niezbędny do wdrożenia systemu.
 Zintegrowany System Katastralny składa się 
z trzech komponentów: ewidencji gruntów i bu-
dynków, nowej księgi wieczystej i ewidencji po-

Wydział Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Katastru

Geodezja i gospodarka nieruchomościami
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datkowej nieruchomości, przy czym ewidencja 
gruntów i budynków jest podstawą poprzednich 
komponentów. 
 Najważniejszym zadaniem było doprowa-
dzenie poprzednich zapisów w operacie ewidencji 
gruntów i budynków do wymogów Rozporządze-
nia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownic-
twa z 29 marca 2001 
roku w sprawie ewiden-
cji gruntów i budynków. 
W latach 2003 - 2004 
wykonano ok. 40 tys. 
zmian w ewidencji grun-
tów i budynków. Zmia-
ny te dotyczyły głównie 
dróg, rowów, zabudowań 
oraz numeracji działek. 
Ponadto zweryfikowa-
nych zostało około 5100 
działek lasów państwowych.
 Powiat słupski po dostosowaniu swojej bazy 
ewidencji grumtów i budynków został we wrze-
śniu 2004 roku podłączony do systemu Integrują-
cej Platformy Elektronicznej. Obecnie regularnie 
przekazywane są dane do Centralnego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Warszawie. Starostwo jednocześnie ma dostęp 
do aktualnej bazy PESEL, REGON oraz Nowej 
Księgi Wieczystej.
 Według informacji Głównego Geodety Kra-
ju na 43 powiaty, w których podjęto wdrażanie 
IPE tylko 15 powiatów wykazuje dbałość o jakość 
danych oraz aktywnie przeprowadza transmisje 

danych. Wśród tych po-
wiatów jest powiat słup-
ski. Uporządkowanie 
ewidencji gruntów i w 
konsekwencji podłącze-
nie powiatu do IPE spo-
wodowało, że wszystkie 
sprawy indywidualne w 
zakresie wydawania wy-
pisów załatwiane są od-
ręcznie.
 W tym miejscu 
należy zwrócić uwagę, że 
ze względu na nadmor-
skie położenie powiatu 

obrót nieruchomościami jest duży. Dziennie od 
kilkunastu do kilkudziesięciu osób występuje z 
wnioskami o wydanie danych z ewidencji grun-
tów i budynków. 
 Od roku 2003 przekazywana jest systema-
tycznie do Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa baza danych ewidencji gruntów i 
budynków w formacie SWDE (standard wymiany 
danych ewidencyjnych). Wydawanie baz poprze-

dzone było wydaniem 
7388 wypisów z ewiden-
cji gruntów i budynków 
do celów szkoleniowych. 
Po przeprowadzeniu 
szkoleń przez Agencję 
Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa 
rolnicy, składając wnio-
ski o dopłaty unijne, 
ponownie występowali 
do starostwa o wypisy z 

ewidencji gruntów i budynków.
 Baza ewidencji gruntów i budynków prze-
kazywana jest Agencji w Gdańsku raz w roku, 
a oddziałowi w Słupsku - na żądanie. Wydawa-
nie tych baz jest dużym obciążeniem, bowiem 
jej przygotowanie oraz sprawdzenie programami 
testującymi trwa około tygodnia. Z zadań tych 
powiat wywiązuje się jednak na bieżąco. Wypisy 
niezbędne rolnikom do dopłat wydawane są od-
ręcznie w momencie składania wniosku. Należy 
zaznaczyć, że ewidencja gruntów i budynków jest 
zadaniem Skarbu Państwa ustawowo zleconym do 
prowadzenia przez starostów.
 Powierzchnia powiatu słupskiego wynosi  

Uporządkowanie ewidencji 
gruntów i w konsekwencji 

podłączenie powiatu do IPE 
spowodowało, że wszystkie 

sprawy indywidualne
załatwiane są odręcznie.

Geodezja i gospodarka nieruchomościami

Starostwo Powiatowe - pracownice Wydziału Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Katastru
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230 400 ha i jest to jeden z największych powiatów 
w kraju. Powiat słupski obejmuje 236 obrębów, na 
których znajduje się 79 696 działek ewidencyj-
nych. Do ewidencji gruntów i budynków wprowa-
dza się zmiany wynikające z: prawomocnych orze-
czeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych 
decyzji administracyjnych, aktów normatywnych; 
opracowań geodezyjno - kartograficznych, przyję-
tych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
zawierających wykazy zmian danych ewidencyj-
nych; dokumentacji architektoniczno - budowla-
nej; ewidencji publicznych prowadzonych na pod-
stawie innych przepisów 
(np. rejestru zabytków).
 W roku 2005 wspól-
nie z Urzędem Marszał-
kowskim wykonano 
ortofotomapę z nalotów 
samolotowych dla Ust-
ki i Kępic. Dzięki temu 
można było założyć dla 
tych miast ewidencję 
budynków i lokali. Prowadzona jest ona i uzupeł-
niana na bieżąco oraz wykorzystywana w obrocie 
tymi nieruchomościami.
 W latach 2003 - 2006 (do końca marca) do-
konano łącznie ponad 29 tysięcy zmian w ewi-
dencji gruntów i budynków (ok. 9000 rocznie). 
Wprowadzanie na bieżąco tak dużej ilości zmian 
powoduje, że rejestr publiczny, jakim jest ewi-
dencja gruntów i budynków, jest w ciągłej aktu-
alności, niezbędnej do prowadzenia obrotu nie-
ruchomościami tak przez 
instytucje, samorządy, jak i 
osoby fizyczne.
 Z powiatowej ewidencji 
gruntów i budynków  ko-
rzystają urzędy skarbowe, 
urzędy kontroli skarbowej, 
ZUS, KRUS, banki, ko-
mornicy, kancelarie praw-
ne, komendy policji, ABW, 
WSI i inni.
 Od początku 2004 roku 
powiat słupski - jako jeden 
z nielicznych powiatów w 
kraju - prowadzi rejestr cen 
i wartości nieruchomości. 
Obowiązek prowadzenia 
takiego rejestru wynika 

z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i 
budynków. Dane do tego rejestru pozyskiwane są 
z aktów notarialnych i informacji od rzeczoznaw-
ców majątkowych. Aktualnie rejestr liczy 5610 
pozycji opisujących różne nieruchomości. Dane 
te służą do obsługi rzeczoznawców majątkowych, 
oraz będą niezbędne do powszechnej taksacji przy 
zakładaniu katastru nieruchomości. 
 Wszystkie te dziedziny obsługujące tak 
ogromne bazy danych wymagały wymiany sprzę-
tu komputerowego oraz oprogramowania pracu-
jącego obecnie w środowisku WINDOWS, zde-

cydowanie szybszego w 
dostępie do danych niż 
był poprzedni system 
DOS. 
 Pojęcie gospodar-
ki kojarzy się z zarządza-
niem, dysponowaniem, 
zajmowaniem się gospo-
darstwem itp. Ustawa z 
dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce gruntami (tekst jednolity Dz. 
U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) dotyczy gospo-
darowania nieruchomościami stanowiącymi wła-
sność Skarbu Państwa oraz własność jednostek 
samorządu terytorialnego. Inaczej rzecz ujmując 
gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Pań-
stwa lub powiatu i gminy oznacza korzystanie, 
zarządzanie i dysponowanie tymi nieruchomo-
ściami w prawnych formach przewidzianych w 
przepisach wyżej wymienionej ustawy.

Tabela 1 - Decyzje administracyjne wydane w latach 2003 - 2006

Lp. Zakres tematyczny Ogółem
Rozpatrzono

pozytywnie negatywnie

1. Klasyfikacja gleboznawcza gruntów 72 68 4

2.
Obrót nieruchomościami: sprzedaż, 
dzierżawy itp.

100 95 5

3. Ustanowienie trwałego zarządu 65 65 -

4. Wygaszanie trwałego zarządu 17 17 -

5.
Przekształcenie użytkowania 
wieczystego w prawo własności 

4 2 2

6.
Naliczanie opłat rocznych z tytułu 
trwałego zarządu

7 7 -

7.
Zwrot rencistówek i gruntów pod 
budynkami łącznie z pomiarem

143 140 3

8. Razem 408 394 14

Od początku 2004 roku 
powiat słupski - jako jeden 

z nielicznych powiatów
w kraju - prowadzi rejestr cen 

i wartości nieruchomości.

Geodezja i gospodarka nieruchomościami



38 Powiat Słupski / Wydanie specjalne

 Od czternastu lat funkcjonuje w Polsce go-
spodarka rynkowa. Wartości dóbr określane są 
obiektywnie przez rynek, a nie w sposób nakazo-
wy - odgórnie. Rynkiem rządzą jednak określone 
i ukształtowane mechanizmy ekonomiczne. Ich 
znajomość jest niezbędna w prowadzeniu właściwej 
gospodarki nieruchomościami. Mówiąc, że coś jest 
nasze, mamy na myśli głównie prawo własności, ale 
prócz własności istnieją inne prawa majątkowe za-
równo rzeczowe, jak i zobowiązaniowe. Przykładem 
prawa rzeczowego jest bardzo silne prawo użytko-
wania wieczystego. Jest ono dziedziczone, zbywal-
ne, może być przedmiotem wkładu nie pieniężnego 
do spółki. Istnieją również prawa majątkowe, które 
nie mogą być przedmiotem wtórnego obrotu na 
rynku. Są to najem i dzierżawa. Nie mogą być zby-
te, ale przynoszą określone korzyści.
 W takich uwarunkowaniach starosta prowa-
dzi gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi 
własność powiatu, jak również nieruchomościa-
mi Skarbu Państwa, jako zadanie ustawowo zle-
cone. Zestawienie w tabeli 1 ilustruje dziedziny 
i wydane decyzje administracyjne w latach 2003 
- 2006. Należy zaznaczyć, że za każdą decyzją 
stoi obywatel, urząd lub instytucja, Dlatego pra-
widłowość i terminowość wydawania tych decy-
zji jest bardzo ważna.
 Poza przedstawionymi wyżej sprawami starosta 
dokonuje aktualizacji opłat rocznych nieruchomo-
ści oddanych w użytkowanie wieczyste. Aktuali-
zację taką poprzedza analiza rynku nieruchomości 
przeprowadzona na podstawie rejestru cen i war-
tości nieruchomości. W przypadku stwierdzenia 
wzrostu wartości nieruchomości przystępuje się 
do ich aktualizacji. Taka aktualizacja każdej nie-
ruchomości poprzedzona musi być sporządzeniem 
operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę mająt-
kowego. Stwierdza się w nim o ile wzrosła wartość 
nieruchomości. Aktualizacje opłat przeprowadza 
się nie częściej niż co pięć lat i dotyczy to głów-
nie obszarów nadmorskich przeznaczonych na cele 
turystyczne. W 2005 roku dokonano wyceny 72 
działek, do których przeprowadzona została proce-
dura aktualizacyjna. W roku bieżącym planuje się 
zaktualizować opłaty dla około 100 działkek.
 Sprawy ochrony gruntów rolnych reguluje usta-
wa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr.121, 
poz. 1266). Zgodnie z postanowieniami art. 6 tej 
ustawy na cele nierolnicze można przeznaczać przede 

wszystkim 
grunty ozna-
czone w ewi-
dencji grun-
tów jako 
nieużytk i, 
a w razie 
ich braku – 
inne grunty 
o najniższej 
przydatno-
ści rolniczej. 
 P r z e -
znac z en i a 
gruntów rol-
nych na cele 
nierolnicze 
dokonuje się 
w miejsco-
wym planie 
z a g o s p o -
darowania 
przestrzen-
nego. Ko-
nieczna jest przy tym zgoda odpowiednich orga-
nów.
 Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolni-
czej jest zadaniem starosty i następuje w formie de-
cyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Wydanie tej 
decyzji następuje przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowę. Dla inwestora bardzo ważne jest uzyskanie 
takiej decyzji w jak najkrótszym czasie. W starostwie 
słupskim przyjęto zasadę by czas na wydanie takiej 
decyzji wahał się od 3 do 4 dni, pod warunkiem, że 
inwestor złożył komplet dokumentów. Odnotowuje 
się również przypadki wydawania decyzji odręcznie 
przy pełnej dokumentacji i uzasadnionej potrzebie. 
W okresie kadencyjnym wydano do tej pory 902 ta-
kie decyzje. Do końca roku przewiduje się wydać ich 
jeszcze około 250.
 Zadaniem starosty jest również opiniowanie 
projektów planów zagospodarowania przestrzenne-
go, oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania. Od 2004 roku zaopiniowano już 336 
takich projektów.
 Odpowiadając na pytanie zawarte na wstę-
pie, oraz biorąc pod uwagę przedstawioną analizę, 
można stwierdzić, że miniony czas w dziedzinie 
geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościa-
mi został wykorzystany właściwie.

Geodezja i gospodarka nieruchomościami

Serwer umożliwiający korzystanie 
z danych Centralnego Ośrodka Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Warszawie
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Oświata poradziła 
sobie z problemami

Jednym z pierwszych 
problemów, którym

po jesiennych wyborach
w 2002 roku musiała 
zająć się nowa władza 

samorządowa było 
prowadzenie jednostek 

oświatowych.

Przyznana powiatowi słupskiemu w 2003 
roku subwencja oświatowa była o dwa mi-
liony złotych mniejsza od tej sprzed roku 

i nie dawała gwarancji na dalsze utrzymywanie 
przez powiat siedmiu szkół i placówek. Ponadto, 
wprowadzone rozporządzeniem resortu oświaty, 
zmiany do sposobu naliczania subwencji wskazy-
wały, że nie należy liczyć się ze zmianą jej wielko-
ści w najbliższych latach.

 Podjęta wówczas przez władze samorządowe 
decyzja nie dopuszczała możliwości likwidacji lub 
łączenia jednostek. Dla rozwiązania problemu Za-
rząd Powiatu postanowił ubiegać się o pozyska-
nie dodatkowych środków finansowych z rezerwy
oświatowej przy jednoczesnym wprowadzaniu 
zmian organizacyjnych i oszczędności, których 
wynikiem będzie zmniejszenie wydatków.
 Chodziło o to, aby w przyszłości osiągnąć po-
ziom kosztów utrzymania szkół i placówek zbli-
żony do kwoty wyliczonej z algorytmu subwencji 
na daną jednostkę. Realizacja przyjętych rozwią-
zań okazała się niezmiernie trudna, gdyż zbiegła 
się w czasie wyznaczonym na wdrożenie II etapu Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Kwoty subwencji oświatowej w latach 2002 - 2006

Rok
Subwencja
w złotych

Liczba

uczniów 
młodzież

wychowanków 
internatu, bursy

2002 13.994.277 2.098 353

2003 11.885.536 2.145 371

2004 11.108.118 2.101 389

2005 14.991.929 2.237 433

2006 15.692.880 2.157 407

Oświata i wychowanie
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reformy systemu oświaty w szkolnic-
twie ponadgimnazjalnym, a to w prak-
tyce oznaczało, że po ukończeniu przez 
uczniów czwartych klas liceum ogólno-
kształcącego i piątych klas technikum 
ich miejsca nie zajmą uczniowie, którzy 
we wrześniu 2002 roku rozpoczęli cykl 
kształcenia krótszy o jeden rok. Ponadto 
w zreformowanych szkołach ponadgimnazjalnych 
należało przewidzieć dodatkowe koszty związane 
z nową formą egzaminu dojrzałości i zewnętrz-
nych egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe absolwentów zasadniczych szkół zawo-
dowych i techników. W 
szkolnictwie specjalnym 
znacznie, bo do liczby 
519 godzin tygodniowo, 
wzrosła ilość indywidu-
alnych zajęć rewalida-
cyjno - wychowawczych 
oraz nauczania indywi-
dualnego uczniów reali-
zujących w tych formach 
obowiązek szkolny.
 Korzystając z obo-
wiązujących przepisów znaczna liczba nauczycieli 
ubiegała się o wyższy stopień awansu zawodowe-
go, co oczywiście skutkowało wzrostem wyna-
grodzeń, a rekompensatę wypłacanych środków 
organ prowadzący otrzymywał w następnym 
roku budżetowym. Wzrastał procentowy udział 
środków finansowych przeznaczonych na walo-
ryzację wypłat wynagrodzeń, w których dodatki 
ustalane regulaminem z 2000 roku wynosiły od-
powiednio: 5 proc. - motywacyjny, 20 proc. lub 
30 proc. - za trudne warunki pracy i 10 proc. - za 
uciążliwe warunki pracy, a liczone od wysokości 
wynagrodzenia zasadniczego zaczęły przekra-
czać możliwości płacowe samorządu, gdyż były 
znacznie wyższe od średniej krajowej.
  Wdrażając podjęte programy oszczędno-
ściowe władze powiatu próbowały dokonać zmian 

w istniejącym regulaminie wynagradzania, co 
niestety spotkało się z protestem i wystąpieniem 
do sądu pracy nauczycieli Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Damnicy. Należy tu dodać, 
że średnia wynagrodzeń nauczycieli w powiecie 

słupskim w latach 2004 
- 2006 była wyższa od 
gwarantowanej ustawą 
Karta Nauczyciela, śred-
niej krajowej.
 Równolegle do 
pokonywanych trudno-
ści władze samorządo-
we w wyniku złożonych 
wniosków, pozyskały w 
latach 2003 i 2004 łącz-
nie ok. 1 800 000 zło-

tych z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, 
dokonały analizy stanu zatrudnienia pracowni-
ków administracji i obsługi oraz kadry pedago-

gicznej i podjęły stosowne decyzje o charakterze 
oszczędnościowym. Znaczący wpływ na poprawę 
sytuacji finansowej miała realizacja oferty eduka-
cyjnej, którą z inicjatywy Zarządu Powiatu, szkoły 
rozszerzyły o profile: socjalny i zarządzanie infor-

macją oraz takie zawody, 
jak: kucharz małej gastro-
nomii, cukiernik, technik 
hotelarstwa i technik ar-
chitektury krajobrazu dla 
absolwentów gimnazjum 
oraz technik technolog ży-
wienia, technik ogrodnik i 

Awans zawodowy nauczycieli

Rok
szkolny

Liczba etatów nauczycieli według stopnia awansu zawodowego

ogółem stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani

2002 / 2003 248,02 19,75 31,62 162,68 33,97

2003 / 2004 251,68 19,41 42,05 139,69 53,08

2004 / 2005 238,56 15,76 37,91 114,72 70,17

2005 / 2006 269,74 34,05 43,19 109,89 82,61

Liczba słuchaczy w szkołach dla dorosłych

Rok szkolny
Liczba słuchaczy

 w publicznych szkołach 
dla dorosłych

Liczba 
słuchaczy szkół 
niepublicznych

2002/2003 104 55

2003/2004 90 48

2004/2005 192 14

2005/2006 128 15

Średnie krajowe wynagrodzenia nauczycieli
w latach 2004 - 2006 w złotych

Lata
budżetowe

Stopień awansu zawodowego

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

2004 1.409 1.761 2.466 3.170

2005 1.451 1.814 2.539 3.265

2006 1.473 1.841 2.578 3.314

W szkolnictwie specjalnym
do 519 godzin tygodniowo 

wzrosła ilość indywidualnych 
zajęć rewalidacyjno - 

wychowawczych i nauczania 
indywidualnego.

Oświata i wychowanie
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technik hotelarstwa dla absolwentów liceów profi-
lowanych i zasadniczych szkół zawodowych.
 Utrzymująca się niemalże na tym samym 
poziomie (oprócz Liceum Ogólnokształcącego w 
Ustce) liczba uczniów, która wciąż daje podstawę 
naliczenia subwencji, gwarantowała jej przewidy-
walną wysokość.
  W szkołach ponadgimna-
zjalnych przygotowano także ofer-
tę kształcenia w formie stacjonarnej 
i zaocznej dla dorosłych w liceum 
ogólnokształcącym oraz w zawodach 
takich jak: technik rolnik, technik le-
śnik, technik mechanik i technik han-
dlowiec.
 Podjęte przez Radę Powiatu 
uchwały pozwoliły na utworzenie w 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 
w Damnicy - Szkoły Przysposabiającej 
do Pracy, w której kontynuują naukę 
uczniowie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz utworzenie Mło-
dzieżowego Ośrodka Socjoterapii, w 
którym obowiązek nauki realizuje 30 
uczniów gimnazjum.
 Problemy finansowe nie zdomino-
wały w szkołach działań mających na 
celu zmianę świadomości społecznej, 
edukacji językowej i informatycznej. 
 Wyzwaniem dla absolwentów 
gimnazjów i ich nauczycieli stało się 
wprowadzenie naboru do szkół po-
nadgimnazjalnych w systemie elek-
tronicznym. W roku 2006 został on 
zastosowany już po raz trzeci, a do-
świadczenia wyniesione z poprzed-
nich edycji potwierdzają, że jest to 

wygodniejsza i sprawniejsza forma naboru, która 
wyeliminowała nadmierną biurokrację, jaką mu-
sieli pokonać uczniowie i rodzice w dawnym sys-
temie.
 W pracy dydaktycznej, ale również pozalek-
cyjnej z uczniami, wykorzystywane są pracownie 
informatyczne i multimedialne centra informacji, 

Liczba uczniów i wychowanków w szkołach 
i placówkach powiatu słupskiego w latach szkolnych 2002 / 2003 – 2005 / 2006

L.p. Nazwa szkoły / placówki
Liczba uczniów / wychowanków

2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce 450 433 427 376

2. Zespół Szkół Technicznych w Ustce 579 544 566 545

3. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 772 709 760 745

4. Zespół Szkół Leśnych i Ogólnokształcących w Warcinie 290 / 221 319 / 250 455/ 284 415 / 284

5. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy 204 / 93 186 / 91 191 / 77 174 / 66

6. Bursa Młodzieżowa w Ustce 55 42 42 27

7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce - - 30 / 30 30 / 30

Oświata i wychowanie

Słupsk - Zespół Szkół Agrotechnicznych
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które szkoły otrzymały z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej na wnioski poparte przez organ pro-
wadzący, czyli powiat.
 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
otrzymała pracownię komputerową oraz laptop 
do badania wzroku i słuchu w terenie, a Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy gabinet logopedyczny z 
zestawem rozszerzonym o program komputerowy 
w zakresie terapii językowych oraz środki dydak-
tyczne do kształcenia zintegrowanego.
 W trakcie roku szkolnego, z inspiracji władz 
powiatu, szkoły biorą udział w konkursach o te-
matyce ekologicznej, zasadach przedsiębiorczości, 
integracji w ramach Unii Europejskiej, funkcjono-
wania społeczeństwa obywatelskiego i parlamen-
taryzmu. Kontynuowana jest również współpraca 
szkół z partnerami zagranicznymi polegająca na 
wymianie młodzieży odbywającej praktyki zawo-
dowe. Wymianę taką prowadzi m.in. Technikum 
Leśne w Warcinie, Liceum Ogólnokształcące w 
Ustce, Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dam-
nicy.
 Aby zapobiegać szerzeniu się patologii spo-
łecznych, a w szczególności narkomanii, władze 
powiatu, we współpracy z policją organizują szko-

lenia i badania ankietowe dające podstawę do 
opracowania i realizowania programów profilak-
tycznych.
 Szkoły prowadzone przez 
powiat organizują swoim 
uczniom czas wolny. Działalność 
prowadzi w nich 39 kół przed-
miotowych, 5 kół artystycznych, 
4 - krajoznawczo - turystyczne, 
1 - techniczne, 28 innych, np. 
akwarystyczne, filatelistyczne
itp. Ponadto w każdej ze szkół 
w Szkolnym Klubie Sportowym 
młodzież uprawia różne dyscy-
pliny sportowe zgodnie z posia-
danymi predyspozycjami. Na 
szczególne wyróżnienie zasłu-
guje Liceum Ogólnokształcące 
w Ustce i Technikum Leśne w 
Warcinie, w których wszyscy 
uczniowie mają możliwość roz-
wijania swoich zainteresowań.  
W szkołach tych oraz w Zespo-
le Szkół Agrotechnicznych w 
Słupsku kultywuje się tradycje 

Pracownie komputerowe

L.p. Szkoła / placówka

Rok 2002 Rok 2006

Liczba 
pracowni

Liczba 
stanowisk

Liczba pracowni Liczba stanowisk

1.
Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Ustce
2

biblioteka 
30
2

2
biblioteka 

30
2

2.
Zespół Szkół Technicznych

w Ustce
1 15

3
biblioteka

45
4

3.
Zespół Szkół 

Agrotechnicznych w Słupsku
2 17

3
biblioteka

32
4

4.
Zespół Szkół Leśnych
i Ogólnokształcących

w Warcinie

1
1 SILP

17
22

1
1SILP

biblioteka
kawiarenka 

internetowa,
pracownie klasowe

20
22
2

17

5.
Ośrodek Szkolno - 

Wychowawczy w Damnicy
1 11

1
biblioteka

gabinet logopedyczny

11
1

6.
Poradnia Psychologiczno 
- Pedagogiczna w Słupsku

10 19

7.
Zespół Placówek Edukacyjno 

- Wychowawczych w Ustce

5 z Wydziału 
Geodezji Starostwa 

wykorzystywanych  do 
zajęć pozalekcyjnych

Oświata i wychowanie
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Podjęte przez Radę Powiatu 
Słupskiego uchwały pozwoliły

na utworzenie w Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym 

w Damnicy - Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy, 
w której kontynuują naukę 
uczniowie ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.

i obchody ustalonych świąt związanych z ich pa-
tronem, a także prowadzi monitoring losów absol-
wentów.
 Spośród 1491 absolwentów szkół średnich w 
ostatnich trzech latach maturę zdało 1149 (80,4 
proc.), 816 podjęło na-
ukę na wyższych uczel-
niach (71 proc.) Pozo-
stali uczniowie podjęli 
naukę w szkołach poma-
turalnych lub pracę. 
Niestety, najczęściej była 
to praca sezonowa.
 Podsumowując dzia-
łalność samorządu w za-
kresie prowadzenia oświa-
ty należy wskazać też na 
problemy, które utrud-
niają sprawne realizowa-
nie tego zadania. Należą 
do nich zbyt niskie nakłady na utrzymanie obiek-
tów jednostek we właściwym stanie technicznym 
i wykonanie niezbędnych remontów. Szczególnie 

dotyczy to budynków Ośrodka Szkolno - Wycho-
wawczego w Damnicy i Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Ustce. Brak wyraźnych tendencji i 
kierunków rozwoju gospodarczego Pomorza i kraju 
utrudnia kształcenie młodzieży na potrzeby rynku 

pracy. Słabe jest zaintere-
sowanie podejmowaniem 
przez młodzież nauki w 
liceach profilowanych,
szkole policealnej i tech-
nikum uzupełniającym. 
Nie prowadzi się rekru-
tacji uczniów do szkół 
ponadgimnazjalnych w 
gminach, które Rada Po-
wiatu upoważniła do ich 
prowadzenia.
 Na jp ow a ż n i e j -
szym problemem, który 
stoi przed samorządem 

jest jednak dokonywanie naboru, poczynając od 
roku szkolnego 2006 / 2007, przy wkraczającym 
do szkół średnich niżu demograficznym.

Oświata i wychowanie

Ponad 70 proc. maturzystów podejmuje studia na wyższych uczleniach
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Nowy
standard usług

Prowadzenie i rozwój 
infrastruktury domów 

pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym 

oraz umieszczanie
 w nich skierowanych 
osób należy do zadań 

własnych powiatu.

W powiecie słupskim funkcjonują cztery 
domy pomocy społecznej, które dyspo-
nują 370 miejscami. W 2005 roku prze-

bywało w nich 388 osób. Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z października 2005 roku 
nałożyło na te domy obowiązek wypracowania od-
powiedniego standardu usług opiekuńczych, a data 
31 grudnia 2006 roku jest terminem ostatecznym w 
ich osiągnięciu. W powiecie słupskim realizacja tego 
zadania rozłożona była na kilka lat, bo istniejące tutaj 
placówki działają na bazie starych obiektów pałaco-
wych. Wyjątkiem jest nowy, zbudowany od podstaw 
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.
 W początkowym okresie (2003 - 2004) domy 
pomocy społecznej wykonywały pewne prace re-
montowe w ramach ujętych w budżecie powiatu 
skromnych środków na ten cel. Następnie domy, 
dokonując oszczędności w swoich budżetach, prze-
znaczały część środków na standaryzację. W dwu 
ostatnich latach (2005 - 2006) prowadzono poważ-
niejsze inwestycje, na które, oprócz zwiększonych 
środków w budżecie, pozyskano znaczne fundusze 
z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku oraz Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
W 2005 roku było to blisko 1,9 mln zł.
 Środki finansowe, jakimi dysponowały domy po-
mocy społecznej w poszczególnych latach, obrazuje ta-
bela. Co zrobiono za te pieniądze? W Domu Pomocy 
Społecznej w Machowinie w 2005 roku, dla poprawy 
warunków bytowych mieszkańcom oraz świadczonych 
usług, wykonano prace remontowe oraz dokonano 
zakupów na kwotę 742 569 zł. Zakupiono i zamon-
towano m.in. windę osobową wraz ze schodami ewa-
kuacyjnymi przy bloku mieszkalnym, zaadaptowano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Domy Pomocy Społecznej
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pralnię na nowy oddział mieszkalny, zakupiono i za-
montowano też windę osobową w pałacu, zamontowa-
no instalację przyzywową i sygnalizację przeciwpożaro-
wą na dwóch oddziałach. Zakupiony został samochód  

VW TRANSPORTER przystosowany do przewozu 
osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
 Dom Pomocy Społecznej w Machowinku na 
zakupy inwestycyjne i remonty przeprowadzone w 

2005 roku przeznaczył 596 838 zł. I tutaj zamon-
towano windę osobową oraz towarową w budynku 
pałacowym, wyremontowano łazienki i ubikacje 
dostosowując je do wymagań osób niepełnospraw-

nych, założono nową instalację wodno - kana-
lizacyjną. Wymieniono okna, pokoje 8-osobo-
we zaadaptowano na 3-4 osobowe. Zakupiono 
urządzenia do kuchni, pralni, meble i sprzęt do 
nowych pokoi oraz transportery schodowe.
 Dom Pomocy Społecznej w Przytocku w 
2005 roku na zakupy inwestycyjne i remonty 
przeznaczył też ponad pół miliona złotych (550 
752). Za pieniądze te zaadaptowano pralnię na 
pomieszczenia mieszkalne i socjalne. Powstały 
m.in. cztery sypialnie 2-osobowe z łazienkami, 
pokój dziennego pobytu, salka rekreacyjno - ka-
wiarniana z aneksem kuchennym i łazienką. Wy-
mieniono okna, drzwi, stoliki i krzesła w jadalni 

dla 90 osób. Zamontowano też bezprzewodową 
instalację przyzywową i zakupiono VW TRANS-
PORTER T-5 do przewozu osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budżety domów pomocy społecznej w latach 2003 – 2006

Treść

2003 - 2006 rok 2006 rok

Budzet
2003 - 2005

W tym
środki fin.

przeznaczone na 
programy naprawcze

W tym
w 2005 roku

Budżet
2006

W tym
planowane środki 
fin. na programy

naprawcze

DPS Machowino 7.630.203 1.182.169 742.569 2.453.200 200.000

DPS Machowinko 5.414.179 736.743 596.838 1.669.000 195.163

DPS Lubuczewo 5.061.777 82.347 - 1.823.000 -

DPS Przytocko 5.846.390 816.409 550.752 1.862.000 50.000

Ogółem 23.952.549 2.817.668 1.890.158 7.807.200 445.163

Domy Pomocy Społecznej

DPS Przytocko - bawialnia

Kuchenka pomocnicza
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Niepełnosprawni 
bez barier

„Program wyrównywania 
różnic między regionami” 
uruchomiony został przez 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych
 w 2003 roku. Jego celem 
jest wyrównywanie szans 
osób niepełnosprawnych 

zamieszkujących 
regiony słabo rozwinięte 
gospodarczo i społecznie 

w dostępie do rehabilitacji 
zawodowej i społecznej.

Pomoc finansową można otrzymać na li-
kwidację barier w zakładach opieki zdro-
wotnej i placówkach edukacyjnych (w 

zakresie umożliwienia osobom niepełnospraw-
nym poruszania się i komunikowania), wyposa-
żenie nowych miejsc pracy, zakup mikrobusów 
i autobusów oraz warsztaty terapii zajęciowej. 
Program realizuje samorząd powiatowy. Bene-
ficjenci składają swoje projekty. Powiat je zbiera
i przekazuje do Pomorskiego Oddziału PFRON 
w Gdańsku. Tutaj są one weryfikowane pod
względem formalno - prawnym i następnie 
przekazywane Zarządowi Funduszu w Warsza-
wie. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji zawierana 
jest umowa pomiędzy powiatem a Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w Gdańsku.
 Powiat słupski przystąpił do realizacji pro-
gramu w październiku 2003 roku. Wystąpienie 
starosty dotyczyło likwidacji barier transporto-
wych, a konkretnie - zakupu mikrobusu do prze-
wozu osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy 
Społecznej w Machowinku. Powiat otrzymał 
wówczas dofinansowanie w wysokości 80 tysięcy
złotych. W 2004 roku PEFRON przyznał po-
wiatowi kolejne środki w wysokości 628 410 zł. 
Otrzymały je gminy: Dębnica Kaszubska, Głów-
czyce, Słupsk i Kobylnica. W 2005 roku dotacja 
wyniosła 447 500 zł i była też przeznaczona na 
zakup mikrobusów służących do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Skorzystały z niej: Powiato-
wy Urząd Pracy w Słupsku oraz Domy Pomocy 
Społecznej w Machowinie, Przytocku i Lubucze-
wie oraz Kępice. Łącznie uzyskano 1 155 910 zł 
na zakup 10 pojazdów przystosowanych do prze-

Pomoc niepełnosprawnym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
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wozu osób niepełnosprawnych.
 W roku bieżącym powiat słupski wystąpił do 
Pomorskiego Oddziału PFRON w Gdańsku o do-
finansowanie likwidacjibarierarchitektonicznych
w Ośrodku Zdrowia w Główczycach, wyposaże-

nia stanowiska pracy dla osoby niepełnospraw-
nej w punkcie obsługi interesantów w Urzędzie 
Miejskim w Kępicach, zakupu autobusów do 
przewozu osób niepełnosprawnych w gminie Po-
tęgowo i Słupsk 
oraz mikrobusu 
dla Domów dla 
Dzieci Towa-
rzystwa „Nasz 
Dom” w Ustce i 
Słupsku. Łącznie 
powiat starał się 
o 577 220, otrzy-
mał 411 tys. zł.
 R e a l i z a -
cja „Programu 
w yrówny wania 
różnic między 
regionami” przy-
czyniła się już do 

udzielenia gminom znacznej pomocy w zaku-
pie samochodów transportowych oraz dostępie 
do rehabilitacji społecznej i leczniczej. Ponadto 
umożliwiała realizację „Programu działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych” przyjętego w po-

wiecie słupskim na lata 2003 - 2006 przez Radę 
Powiatu Uchwałą Nr XII/61/2003. Uwzględnio-
no w nim też potrzebę likwidacji barier trans-
portowych. 

Pozyskane dotacje na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych 

Rok Jednostka, która otrzymała dofinansowanie
Przedmiot
pomocy

Kwota dofinansowania
ze środków PFRON 

2003 Dom Pomocy Społecznej w Machowinku Mikrobus 80.000,00

2004 Gmina Dębnica Kaszubska Mikrobus 75.000,00

2004 Gmina Główczyce Autobus 211.500,00

2004 Gmina Słupsk Autobus 250.000,00

2004 Gmina Kobylnica Mikrobus 91.910,00

2005 Powiatowy Urząd Pracy Mikrobus 92.000,00

2005 Dom Pomocy Społecznej w Machowinie Mikrobus 92.000,00

2005 Dom Pomocy Społecznej w Przytocku Mikrobus 91.500,00

2005 Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie Mikrobus 80.000,00

2005 Gmina Kępice Mikrobus 92.000,00

Razem: 1.155.910,00

Pomoc niepełnosprawnym

VW Transporter T5 do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach
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Dzieci
mają lepszą opiekę

Opieka nad dzieckiem 
i rodziną to jedno

 z najważniejszych zadań 
pomocy społecznej. 

Znaczenie właściwych
 i skutecznych działań jest 

trudne do przecenienia. 

Dom Dziecka w Ustce był placówką opie-
kuńczo - wychowawczą, jednorodną pod 
względem wewnętrznej organizacji, gdzie 

możliwości integrowania ze środowiskiem lokal-
nym były niewielkie, a praca z rodziną na rzecz 
powrotu dziecka do domu - bardzo utrudniona. 
Na szkoleniach prowadzonych przez Towarzystwo 
„Nasz Dom” z Warszawy zaproponowano program 
przekształceń w kierunku stworzenia placówki no-
woczesnej, zgodnej ze standardami europejskimi, 
potrzebami powiatu, a także racjonalizującej koszty 
pobytu wychowanka.
 Dom Dziecka w Ustce zajmował duży budynek, 
miał ogromne szkolne korytarze, pomieszczenia 
piwniczne, które nie były wykorzystywane. Opłaty 
za energię cieplną i elektryczną stanowiły ogrom-
ne obciążenie dla budżetu. Racjonalizacja kosztów 
utrzymania wychowanków, pełne zaspokajanie ich 
potrzeb rozwojowych oraz doprowadzenie do stan-
daryzacji usług opiekuńczo - wychowawczych to 
główne cele, które przyświecały przekształceniom. 
Projekt przewidywał taką zmianę wewnętrznej or-
ganizacji placówki, która pozwoliłaby też na zakty-
wizowanie pracy z rodziną naturalną, zdobywanie 
samodzielności przez wychowanków we wszystkich 
aspektach życia i zmniejszenie kosztów utrzymania 
dziecka w placówce. Dlatego Rada Powiatu Słup-
skiego przyjęła do realizacji projekt zakładający 
sprzedanie starego budynku domu dziecka i zaku-
pienie na terenie Ustki oraz Słupska czterech do-
mów, w których można by umieścić po piętnaścio-
ro dzieci, w każdym. 
 Tak się stało i dzisiaj w domach tych są re-
alizowane nowe formy i metody pracy, które po-
zwalają na indywidualna pracę z dzieckiem. Będą 

Domy Dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
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w nich organizowane szkolenia 
kandydatów na rodziny zastępcze 
oraz będzie prowadzona opieka 
wspierająca już istniejących rodzin 
zastępczych. Likwidacja w tych do-
mach etatów pracowników obsługi 
pozwoliła na znaczne zmniejszenie 
kosztów utrzymania. W jednym z 
domów przewiduje się utworzenie 
grupy interwencyjnej, czyli pogo-
towia opiekuńczego, które będzie 
przyjmowało dzieci przed postano-
wieniem sądu o jego dalszych lo-
sach. Obecnie powiat nie ma takiej 
placówki, a potrzeby w tym zakre-
sie są duże. 
 Pozyskanie jednego dużego 
mieszkania w Słupsku, dzięki zro-
zumieniu powiatowych potrzeb przez prezydenta 
miasta - to kolejny element przekształceń.
 Założeniem zmian 
jest, aby młodzież, która 
wchodzi w proces usa-
modzielnienia, realizu-
jąca obowiązek szkolny, 
wchodziła w dorosłe życie 
dobrze przygotowana pod 
względem społecznym. 
W domach i mieszkaniu 
w Słupsku przebywa od 
12 do 14 wychowanków 
i po 4 wychowawców 
służących pomocą i radą. 
Dzieci same przygotowują posiłki i oszczędnie go-
spodarują własnym budżetem. To pozwala na przy-
gotowanie ich do wejścia w dorosłość bez postawy 
roszczeniowej, jaka cechuje wychowanków, którzy 
nazbyt często stają się klientami pomocy społecznej.
 Projekt przekształceń cechuje też duża mo-
bilność, tzn. w grupach mieszkaniowych moż-
na szybko i bez dodatkowych kosztów zmienić 
funkcje i cele w zależności od aktualnych i zmie-
niających się potrzeb. Na podkreślenie zasługuje, 
iż przekształcenie Domu Dziecka w Ustce było 
możliwe z dwóch powodów: zespół wychowaw-
czy był w większości przeświadczony o koniecz-
ności zmian i nabycia nowych umiejętności; 
władze lokalne odpowiedzialne za los dzieci były 
zainteresowane zmianami w placówce i skutecz-
nie realizowały projekt przekształceń. 

 Dziś można z dumą powiedzieć, że efektem 
trzyletniej pracy pedagogów, samorządowców i 

pracowników Powiatowe 
Centrum Pomocy Ro-
dzinie jest nowoczesna 
instytucja opiekuńcza ze 
zracjonalizowanym bu-
dżetem usług profilak-
tyczno - opiekuńczych, 
dobrze zorientowana na 
potrzeby dzieci i ich ro-
dzin.
 Przek szta łcenie 
Domu Dziecka w Ustce 
w placówkę niepublicz-

ną pociągnęło oczywiście za sobą określone koszty. 
Przedstawiają się one następująco: kwota uzyskana 
ze sprzedaży budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 
w Ustce - 1,9 mln zł; koszt zakupu nieruchomo-
ści w Słupsku przy ulicy Głogowej i w Ustce przy 
ulicach: Różanej, Kochanowskiego i Tetmajera - 
1 257 245 zł; koszty remontów, zakupu wyposaże-
nia, wypłata świadczeń pracowniczych należnych z 
tytułu likwidacji - 583 173 zł.
 Z dniem 1 października 2005 roku przestał 
istnieć Dom Dziecka w Ustce, a powstały domy dla 
dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słup-
sku. Powstała nowoczesna niepubliczna placówka 
socjalizacyjna, mogąca być wzorem rozwiązań sys-
temowych dla innych powiatów.

Efektem trzyletniej pracy 
pedagogów, samorządowców

i pracowników PCPR
jest nowoczesna instytucja 

opiekuńcza  jest dobrze 
zorientowana na potrzeby

dzieci i ich rodzin.

Domy Dziecka

Ustka - Rodzinny Dom Dziecka
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Rzecznik pomagał 
mieszkańcom

W dobie gospodarki rynkowej, 
która funkcjonuje w naszym 

kraju już od kilkunastu lat 
pojawiło się wiele niekorzystnych 

zjawisk naruszającyc prawa 
konsumentów. Pozycja sprzedawcy, 

usługodawcy, hurtownika czy 
producenta, oferujących swoje 

towary i usługi jest znacznie 
lepsza od pozycji konsumenta.

Z jednej strony mamy do czynienia 
z profesjonalnie przygotowanym 
i posiadającym obsługę prawną 

przedsiębiorcą, natomiast
 z drugiej - występuje słabszy 

partner rynku, tj. konsument.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Rozwój gospodarczy i międzynarodowa 
wymiana handlowa oraz wolna konku-
rencja spowodowały, że z petentów stali-

śmy się klientami, a z przedmiotu - podmiotem 
rynku. Pomimo zarysowujących się pozytywów 
w obrocie gospodarczym na styku przedsiębior-
ca - konsument nadal łamie się prawa w wielu 
dziedzinach. Ponieważ ponad połowa naszego 
społeczeństwa nie zna podstawowych uprawnień 
konsumenckich, obecnie aktywność konsumenta 
musi być skierowana na poznanie swych praw i 
obowiązków oraz na edukację umożliwiającą wła-
ściwe wybory rynkowe. 
 Podstawową normą prawną dotyczącą ochrony 
interesów konsumentów w naszym kraju jest art. 
76 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Nakła-
da on na wszystkie władze publiczne obowiązek 
ochrony konsumentów przed działaniami zagraża-
jącymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu 
oraz nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Nato-
miast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, 
powiat ma wykonywać określone ustawami zada-
nia publiczne o charakterze ponadgminnym w za-
kresie ochrony praw konsumenta. Właśnie zadania 
te samorząd powiatowy realizuje poprzez instytucję 
rzecznika konsumentów, który działa w oparciu o 
stosowne ustawy i przepisy wykonawcze, z kompe-
tencjami o charakterze doradczym i procesowym. 
 Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumen-
tów, do zadań powiatowego rzecznika konsumentów 
w szczególności należy: zapewnienie bezpłatnego 
poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej 
w zakresie ochrony interesów konsumentów; skła-

Prawa konsumentów
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danie wniosków w sprawach stanowienia i zmiany 
przepisów prawa miejscowego, występowanie do 
przedsiębiorców w sprawach ochrony prawa i inte-
resów konsumentów; współdziałanie z właściwymi 
delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, organizacjami inspekcji handlowej oraz 
innymi organizacjami konsumenckimi; wykonywa-
nie innych zadań określonych w niniejszej ustawie 
lub przepisach odrębnych.
 W okresie sprawozdawczym w ramach bezpłat-
nego poradnictwa, powiatowy rzecznik konsumen-
tów udzielił 1190 porad prawnych - ok. 30 procent 
telefonicznie. Z tej ogólnej liczby, 96 porad po-
siadało charakter obywatelski (niekonsumencki). 
Najwięcej dotyczyło: uprawnień konsumenckich 
wynikających z ustawy o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenc-
kiej rękojmi i gwaran-
cji, reklamacji sprzętu 
AGD i sprzętu elektro-
technicznego, kredytu 
konsumenckiego i usług 
finansowych, funkcjo-
nowania systemu argen-
tyńskiego, reklamacji 
usług turystycznych, 
reklamacji towarów i 
usług zawieranych poza 
lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, reklama-
cji usług TP S.A. i telefonii komórkowej. 
 Poza poradami udzielanymi w biurze rzecznika, 
udzielane one były również w lokalnej prasie - „Gło-
sie Pomorza”, „Głosie Słupskim” i „Dzienniku Bał-
tyckim”. Pozytywne jest, że w ostatnich dwóch latach 
coraz więcej przedsiębiorców nawiązuje kontakt oso-
bisty lub telefoniczny z rzecznikiem konsumentów, 
aby dowiedzieć się o zmianach zachodzących w pod-
stawowych przepisach prawnych oraz ich powinno-
ściach wobec klientów. Są to głównie przedsiębiorcy, 
którzy dopiero rozpoczęli działalność gospodarczą 
na własny rachunek. Na 573 interwencje u przedsię-
biorców 335 udało się załatwić pozytywnie, tylko 45 
negatywnie, a 192 wyjaśnić. Najczęściej trzeba było 
interweniować w sprawie reklamacji obuwia w ra-
mach ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej, reklamacji usług świadczonych przez 
TP S.A., reklamacji sprzętu AGD i sprzętu elektro-
technicznego, reklamacji usług świadczonych przez 
operatorów komórkowych, reklamacji usług banko-
wych, wysokich cen paliw na stacjach benzynowych 

oraz jakości usług świadczonych przez PKP.
 Problemy, do których przedsiębiorcy ustosunko-
wywali się negatywnie, wynikały głównie z niesłusz-
nego dochodzenia swych praw przez konsumentów, 
a także z braku dobrej woli i dbałości o zachowanie 
właściwego wizerunku przez niektórych sprzedaw-
ców i usługodawców.
 Poza potrzebą skutecznego rozpatrywania jed-
nostkowych problemów konsumenckich, w kom-
petencjach rzecznika znajdują się także interwencje 
w sprawach zbiorowych. Takie sprawy się pojawiły, 
choćby problem uruchomienia regionalnego progra-
mu TVP-3, zamiaru likwidacji wieczornych kursów 
pociągów relacji Słupsk - Szczecinek, przedłużenia 
linii SKM na odcinku Lębork - Słupsk, przekwa-
lifikowania postoju technicznego na handlowy dla

pociągów relacji Gdynia 
Główna - Kwidzyń w Po-
tegowie, wyznaczenia po-
stoju handlowego na stacji 
Potęgowo dla pociągów 
relacji Wrocław - Łeba 
i Łeba - Wrocław, wy-
sokich cen paliw i gazu, 
funkcjonowania Błękitnej 
Linii TP S.A., stosowania 
niedozwolonych klauzul 
umownych przez firmy

systemu argentyńskiego.
 W wystąpieniach do przedsiębiorców za każ-
dym razem prezentowany był pogląd, że w relacjach 
z konsumentami winni kierować się oni potrzebą 
zachowania dobrych obyczajów kupieckich, wize-
runkiem własnej firmy oraz dobrem klienta - kon-
sumenta. Najlepszym rozwiązywaniem spornych 
problemów jest zawsze mediacja i ugoda lub postę-
powanie przed Polubownym Sądem Konsumenc-
kim. Sąd Powszechny powinien być ostatecznością. 
 Wyniki pracy w latach 2003 - 2006 i przykład 
powiatu słupskiego pokazuje, iż instytucja rzecznika 
konsumentów jest potrzebna i okazuje się pomocna 
mieszkańcom. Z usług rzecznika korzystają głównie 
mieszkańcy, których nie stać na płatne porady kan-
celarii prawnych oraz osoby mniej zaradne życiowo. 
Praca rzecznika jest służbą dla dobra publicznego 
- zawsze na pierwszym miejscu stawia on potrzebę 
pełnego zaangażowania w rozwiązywanie ludzkich 
problemów dnia codziennego.

W okresie sprawozdawczym  
Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów udzielił 
1190 porad prawnych -

ok. 30 proc. telefonicznie.

Prawa konsumentów
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Prawa jazdy 
zdominowały

W latach 2003 - 2006
 w Wydziale Komunikacji 
i Drogownictwa wymianą 

objęto 10 165 starych praw 
jazdy, zaś ogółem wydano 

19 957 uprawnień do 
kierowania. Dodatkowa 

obsada stanowisk do spraw 
ewidencji i wydawania praw 
jazdy pozwoliła na sprawną 

obsługę interesantów.

Ostateczny termin wymiany starych 
praw jazdy na nowe ustalony został 
na 30 czerwca br. Przy rejestrowaniu 

pojazdów od 1 października 2004 roku pracow-
nicy wydziału korzystają z centralnego systemu 
ewidencji pojazdów „Rejestr”. Wcześniej przy-
gotowanych zostało sześć stanowisk kompute-
rowych z pełnym osprzętem do obsługi tego 
systemu. Wprowadzenie systemu „Rejestr” zbie-
gło się z potrzebą zarejestrowania nie notowanej 
dotąd ilości pojazdów sprowadzonych do Polski 
(wejście do Unii Europejskiej). Z zadaniem tym 
wydział sobie poradził, a dzięki większej liczbie 
obsłużonych interesantów znacznie zwiększyły 
się dochody powiatu z tego tytułu. 
 W omawianym okresie uruchomione zo-
stały w powiecie słupskim trzy kolejne stacje 
kontroli pojazdów, w tym jedna okręgowa. Ra-
zem jest już siedem stacji, w tym trzy okręgowe. 
Przybyło także ośrodków szkolenia kierowców 
nadzorowanych przez starostę. Tych ostatnich 
jest sześć. Ponadto pracownicy Wydziału Ko-
munikacji i Drogownictwa nadzorują pracę 
dwudziestu trzech diagnostów oraz trzydziestu 
czterech instruktorów nauki jazdy.
 Obowiązująca od 1 stycznia 2002 roku 
ustawa o transporcie drogowym nałożyła na 
wydziały komunikacji nowe zadania. Polegają 
one na wydawaniu podmiotom gospodarczym 
działającym na terenie powiatu a zajmującym 
się przewozami drogowymi licencji i zaświad-
czeń. W okresie 2003 - 2006 wydano 118 licen-
cji na krajowy drogowy transport osób i rzeczy 
oraz 117 zaświadczeń na wykonywanie przewo-
zów na potrzeby własne.Wydział Komunikacji i Drogownictwa

Komunikacja i drogownictwo
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Nowa
jakość w starostwie

Bez teleinformatycznych 
narzędzi trudno sobie 

wyobrazić dziś nowoczesne 
funkcjonowanie urzędu

i sprawną obsługę obywateli. 
Dzięki stworzonej takiej 
sieci uzyskano ponadto 
zbiorcze elektroniczne 

połączenie z wszystkimi 
gminami powiatu.

Działalność Wydziału Organizacyjno - Praw-
nego w mijającej kadencji postaramy się 
zaprezentować chronologicznie i w takiej 

kolejności, w jakiej podejmowane były poszczególne 
prace. I tak: w 2003 roku sposobem gospodarczym 
- bez korzystania z usług firm budowlanych odnowio-
no hol główny, korytarze, sale konferencyjne i wiele 
innych pomieszczeń w budynku starostwa. Zmoder-
nizowane zostały też toalety, przywrócono pierwotny 
wygląd zabytkowym drzwiom. Wydane na ten cel 
środki publiczne ograniczyły się tylko do zakupu nie-
zbędnych materiałów a prace te zbiegły się z obchoda-
mi 100-lecia budynku, który cały czas służy admini-
stracji publicznej. Zauważyli i docenili to zaproszeni 
na uroczystości goście z kraju i zagranicy. Ocenili, że 
słupskie starostwo powoli, ale odzyskuje swój pierwot-
ny wygląd. 
 W lutym, tego samego 2003 roku, podpisana 
została umowa z firmą WMC-NET na dostarczenie
sygnału internetowego oraz wykonanie sieci, do któ-
rej podłączono dwadzieścia jeden komputerów. Dziś 
dostęp do internetu mają prawie wszyscy pracownicy 
starostwa. 
 Starosta słupski, zarządzeniem nr 16/06 z 28 
kwietnia 2003 roku, ustalił Regulamin Oceny Pra-
cowników Powiatu Słupskiego. Dało to początek 
systematycznej ocenie urzędników i wyników ich 
pracy. Podstawą oceny są przede wszystkim kwalifi-
kacje i efektywność pracy. Oceny dokonywane są w 
odstępach dwuletnich. Pierwszą przeprowadzono w 
I kwartale 2004 roku. Zdecydowana większość pra-
cowników oraz kierowników i naczelników wydziałów 
uzyskała wtedy potwierdzenie swojej przydatności na 
zajmowanych stanowiskach. Druga ocena odbyła się w 
I kwartale br. Jej wyniki są podobne. Wiele stwierdzeń Wydział Organizacyjno - Prawny

Praca starostwa
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kończyło się wnioskiem przełożonych o 
awansowanie lub przeszeregowanie do 
wyższych kategorii płacowych podle-
głych im pracowników. 
 W roku 2004 przygotowana zo-
stała nowa strona internetowa powiatu. 
Opracowali ją informatycy starostwa, 
wykorzystując najnowsze narzędzia 
programistyczne, które umożliwiły au-
tomatyczne wprowadzanie danych i po-
prawiły wizerunek powiatu. Stworzono 
także możliwość szybkiego wysyłania 
informacji bezpośrednio do wydziałów.
 Od początku strona internetowa 
powiatu słupskiego uzyskiwała wyso-
ką ocenę w rankingu ogólnopolskim, prowadzonym 
przez Związek Powiatów Polskich.Za szczególne wa-
lory graficzne, bieżącą i
bogatą informację oraz 
prezentację imprez powiat 
uzyskał w rankingu tym I 
miejsce w województwie 
pomorskim i XVII w kra-
ju (na trzysta osiemdziesiąt 
siedem powiatów).
 We wszystkich wy-
działach starostwa wdro-
żono elektroniczny system obiegu dokumentów 
i informacji (el-Dok). Korzystanie z tego systemu 

ułatwia i przyspiesza rozdysponowanie korespon-
dencji, jej wyszukiwanie oraz sprawdzanie stanu 

załatwianych spraw w 
poszczególnych komór-
kach organizacyjnych. 
System ten w szczegól-
ności zapewnia szybki 
dostęp do informacji o 
sprawach i dokumentach, 
skuteczną kontrolę spraw 
toczących się w urzędzie, 
automatyczne tworze-

nie rejestrów i łatwy dostęp do różnych zestawień. 
Informuje klienta dzwoniącego do urzędu lub bez-
pośrednio odwiedzającego urząd, gdzie załatwiana 
jest jego sprawa i jaki jest jej status. Ta ostatnia in-
formacja dostępna jest również poprzez internet.
 W tym roku rozpoczęto procedurę przygotowania 
i wdrażania certyfikowanego podpisu elektroniczne-
go dla poświadczania dokumentów elektronicznych, 
przesyłanych przez interesantów złączami interneto-
wymi. Przedsięwzięcie to będzie sfinalizowane pod
koniec roku. Ale w wydziałach: Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Katastru, Architektoniczno - Bu-
dowlanym i Komunikacji e-podpis już funkcjonuje. 
Nasi mieszkańcy mogą więc załatwiać sprawy w tych 
dziedzinach poprzez internet.
 Rozpoczął się też proces wdrożenia systemu zarzą-
dzania jakością (SZJ) według normy międzynarodowej 
PN-EN ISO 9001-2001. Kadra kierownicza i samo-
dzielni pracownicy starostwa odbyli już odpowiednie 
szkolenie. Przeprowadziło je Pomorskie Centrum Sa-
morządu Terytorialnego - filia Małopolskiego Insty-
tutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. Pełne 
wdrożenie systemu ma nastąpić w 2007 roku.

W lutym 2003 roku powiat 
podpisał umowę z firmą

WMC-NET na dostarczenie 
sygnału internetowego. Dostęp 
do internetu mają już prawie 

wszyscy pracownicy starostwa.

Praca starostwa

Elektroniczny system obiegu dokumentów i informacji (el-Dok)

Starostwo Powiatowe - odnowiony hol główny
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Promocja
musi być skuteczna

W strategii rozwoju zapisano, 
„iż do 2010 roku powiat 

słupski będzie zamieszkały 
przez wykształcone, prężne 

gospodarczo i otwarte na 
współpracę społeczeństwo”. 

Optymizm zawarty w tej misji 
podyktowany był oczekiwaniami 

związanymi z wejściem Polski 
do Unii Europejskiej, co 

miało dać szansę wyrównania 
różnic występujących jeszcze 

w krajach członkowskich.

Wydział Rozwoju, Promocji Powiatu i Zdrowia

Brak znaczących funduszy na realizację zało-
żonych zadań powodował, że w akcesji upa-
trywano szans na większe fundusze struk-

turalne. Zakładano, że właśnie rozwój turystyki, 
we wszystkich jej segmentach spowoduje, zmniej-
szenie bezrobocia, tworzenie miejsc pracy i harmo-
nii społecznej, zwłaszcza na obszarach wiejskich. 
Przygotowano wiele szkoleń nie tylko dla rolników, 
którzy wykazywali chęć podjęcia dodatkowej pracy 
w usługach turystycznych, ale również objęto nimi 
inne grupy bezrobotnych. 
 Rolą samorządu jest tworzenie klimatu i wa-
runków do inwestowania oraz pozyskiwania środ-
ków na realizację szeroko rozumianej infrastruktu-
ry, w tym również turystycznej, a do tego potrzebne 
są odpowiednie narzędzia. I to właśnie powiat słup-
ski, jako jeden z czterech w województwie pomor-
skim, został w 2003 roku członkiem założycielem 
Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 
Kolejnym krokiem było przystąpienie do prac nad 
strategią rozwoju turystyki w województwie pomor-
skim, programem rozwoju produktów turystycz-
nych oraz tworzenie jednolitego systemu informacji 
turystycznej i wspólnej polityki promocyjnej, po to, 
aby po akcesji Polski pozyskiwać środki z funduszy 
strukturalnych na realizację przygotowywanych 
projektów. Markowy produkt „Kraina w kratę” stał 
się podstawą do sięgnięcia po środki na poprawę 
infrastruktury drogowej. Po takie środki wystąpio-
no też na ochronę dziedzictwa kulturowego w War-
cinie, Swołowie oraz Klukach. Dobra współpraca 
z organizacjami pozarządowymi dała możliwości 
pozyskiwania środków na realizację infrastruktury 
dla rozwoju turystyki kwalifikowanej. To właśnie
w powiecie słupskim w okresie czterech lat wyty-

Promocja turystyczna i gospodarcza
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czono i oznakowano ponad 500 km szlaków pie-
szych i rowerowych na obszarze „Krainy w kratę” 
i „Szlaku najstarszych elektrowni wodnych w Par-
ku Krajobrazowym „Dolina Słupi”. Sukcesywnie 
pozyskiwane są środki na wydanie przewodników 
opisujących poszczególne szlaki. Przygotowywane 
są one przy dużym udziale powiatu. Wspieranie 
stowarzyszeń agroturystycznych zaowocowało tym, 
że gospodarstwa z powiatu słupskiego wielokrotnie 
były krajowymi laureatami Ogólnopolskiego Kon-
kursu Agro - Eko - Turystycznego „Zielone Lato”. 
Produkty, takie jak chleb słowiński wypiekany w 
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i nalewka na 
miodzie „Onisiówka”, zostały wpisane na Ogólno-
polską Listę Produktów Tradycyjnych. 
 Starostwo, doceniając działania lokalnego biz-
nesu turystycznego, zaproponowało współpracę 
z Pomorską Akademią Pedagogiczną w Słupsku 
w celu tworzenia kompleksowego produktu tury-
stycznego. W październiku 2004 roku przygoto-
wana została ogólnopolska konferencja naukowa w 
Ustce nt. „Sport i turystyka na rzecz wzajemnego 
zrozumienia kultury oraz rozwoju społecznego”. 
Uczestnicy po raz kolejny utwierdzili się w prze-
konaniu, że turystyka jest ważnym czynnikiem 
rozwoju lokalnego, przynosi znaczące korzyści fi-
nansowe, zarówno samorządom lokalnym, jak i 
osobom fizycznym.
 Współpraca z PAP zaowocowała również w 
zakresie kultury. Otóż, przygotowując się do ob-
chodów 100-lecia budynku starostwa, które przy-
padało na dzień 1 sierpnia 2003 roku, wspólnie 

z Instytutem Historii oraz Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku, za-
inaugurowane zostały one międzyna-
rodową konferencją nt. „Obrazy Ziemi 
Słupskiej - Społeczeństwo - Admini-
stracja - Kultura”, która odbyła się w 
grudniu 2002 roku. Z tej okazji, stara-
niem powiatu, wydano album zdjęcio-
wy przedstawiający historię i architek-
turę budynku. W sali konferencyjnej 
zapoczątkowano galerię portretów sta-
rostów słupskich.
 Powiat objął stałą opieką lokalnych 
wiejskich (i nie tylko wiejskich) po-
etów przyczyniając się do pobudzenia 
ich aktywności twórczej. Swoją poezję 

Promocja turystyczna i gospodarcza

Biuletyn „Powiat Słupski” ukazuje się od 2001 roku
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mogą oni prezentować w dodatku „Wieś Tworzą-
ca”, który ukazuje się od stycznia 2003 roku w Biu-
letynie „Powiat Słupski”. Comiesięczne „Wtorkowe 
Spotkania Literackie” w 
starostwie spowodowały, 
że dzięki wsparciu finan-
sowemu powiatu mogły 
ukazać się cztery obszer-
ne antologie zawierające 
najpiękniejsze wiersze 
napisane przez wiejskich 
poetów oraz indywidual-
ne wydawnictwa. Bene-
fisy to kolejna inicjatywa
starostwa, która jest formą podziękowania najstar-
szym i najbardziej aktywnym poetom za ich twór-

czość.
 W powiecie słupskim organizowane są Powia-
towe Obchody Dnia Działacza Kultury. Od roku 

2002 twórcy i działacze 
kultury oraz pracownicy 
spotykają się pod koniec 
maja w wybranej gminie 
po to, aby zastanowić się 
nad rozwojem wiejskiej 
kultury i jej wartością. 
Podczas majowych ob-
chodów każdego roku 
realizowana jest idea 
upamiętniania specjalny-

mi tablicami nieżyjących twórców kultury, którzy 
działali na rzecz środowiska wiejskiego. Odsłonię-

Powiat słupski jako jeden 
z czterech w województwie 

pomorskim był założycielem 
w 2003 roku Pomorskiej 
Regionalnej Organizacji 

Turystycznej.

Promocja turystyczna i gospodarcza

X Święto Ryby 2006 - koncert „Hity na czasie”
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tych zostało pięć pamiąt-
kowych tablic. Zostały one 
poświecone: rzeźbiarzowi 
z Damnicy - Romanowi 
Redzikowskiemu, rzeźbia-
rzowi z Pobłocia - Piotrowi 
Saksonowi, 
malarzowi 
ze Smołdzi-
na - Fran-
c i s z k o w i 
Giereszowi, 
rzeźbiarzo-
wi z Zimo-
wisk - Eu-
geniuszowi 
Michalskie-
mu i poecie z Dębnicy 
Kaszubskiej - Markowi 
Jońcy. 
 Za swoje osiągnięcia 
twórcy i działacze kultu-
ry od 2003 roku nagra-
dzani są statuetką „Bia-
łego Bociana”. Od 2005 
roku animatorom kultury 
przyznawane są stypendia 
oraz nagrody pieniężne 
starosty.
 Kultura to również 
czytelnictwo, które może 
rozwijać się przede wszyst-
kim poprzez sieć dobrze 
zorganizowanych biblio-
tek. I tak, po wielu latach 
braku biblioteki powiato-
wej udało się w 2004 roku 
podpisać porozumienie 
z gminą miejską Słupsk, 
która przejęła na siebie za-
danie prowadzenia Biblio-
teki Powiatowej.
 Powiat słupski jest też 
partnerem w realizacji za-
dania pt. „Pomorska Sieć 
Informacji Regionalnej” 
realizowanego przez Wo-
jewódzką i Miejską Biblio-
tekę w Gdańsku w ramach 
działania 1.5 SPO Infra-

struktura społeczeństwa informacyjnego. Dzięki 
takiemu działaniu biblioteka miejska i powiatowa 
pozyska dodatkowy sprzęt komputerowy z opro-
gramowaniem.
 Stałą pozycją w kontynuowaniu działań w sfe-
rze kultury jest Konkurs „Wybory Miss i Mistera 

Wsi Powiatu 
S ł u p s k i e -
go”, który 
w ostatnich 
latach zwięk-
szył swój 
zasięg i jest 
organizowa-
ny w Głów-
czycach. Jest 
to jeden ze 

sposobów promowania młodzieży wiejskiej. Po-
wiat organizuje też doroczny konkurs na „Babę i 
Chłopa Roku” oraz konkurs na „Sołtyskę i Sołtysa 
Roku”. Pierwszy wzbogaca program Powiatowych 
Dożynek, drugi - Powiatowego Święta Ziemniaka, 
odbywającego się od dwóch lat w Karżniczce, tzw. 
„Słupskich Pokopek”.
 Wspierana jest organi-
zacja plenerów malarskich, 
wakacjady tanecznej dla 
młodzieży w Kobylnicy, 
siemianickich spotkań z 
folklorem, biesiady samo-
rządowej odbywającej się 
w Główczycach, konkur-
su plastycznego „Forma 
Przestrzenna - Marzan-
na”, jagodowego święta i 
konkursu recytatorskiego 
w Dębnicy Kaszubskiej, 
przeglądu zespołów arty-
stycznych kółek rolniczych 
i kół gospodyń wiejskich, 
przeglądu zespołów arty-

Podczas majowych obchodów 
Dnia Działacza Kultury każdego 

roku realizowana jest idea 
upamiętniania nieżyjących 

twórców kultury, którzy działali 
na rzecz środowiska wiejskiego.

Promocja turystyczna i gospodarcza
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stycznych młodzieży 
szkolnej w Łupawie i 
wielu innych jeszcze 
imprez kulturalnych i 
twórczości artystycz-
nej.       
 W tym roku 
mija pięcioletni okres 
współpracy z niemiec-
kim powiatem He-
rzogtum Lauenburg. 
Głównym przesłaniem 
nawiązanych kontak-
tów było zacieśnianie 
więzi oraz porozumie-
nia między mieszkań-
cami obu powiatów. 
W podpisanej umowie 
zapisano, że będą one „współpracować w zakresie 
wychowania dzieci i młodzieży, gospodarki leśnej, 
sportu, turystyki, kultury, obrony, straży pożarnej 
i działalności społecznej”. Współpraca ta polega 
nie tylko na wymianie delegacji oficjalnych, wy-
mianie kulturalnej i kontaktach gospodarczych, 
ale obejmuje też szkoły i wymianę młodzieży, 
pszczelarzy, strażaków i lekarzy. Najwięcej na 
tym partnerstwie zysku-
je młodzież ze szkół, bo 
wspólnie z partnerem 
niemieckim zrealizowa-
no już kilka projektów, 
polegających na wymia-
nie młodzieży.
 Poprzez takie działa-
nia stworzono młodzieży 
szansę nawiązania przy-
jaźni, poznania kultu-
ry niemieckiej, a także 
doskonalenia nauki języków obcych. Przy okazji 
kadra pedagogiczna może wymieniać  się doświad-
czeniami w zakresie metodycznym, wyposażenia 
pracowni, organizacji pracy szkoły, organizacji za-
jęć pozalekcyjnych i czasu wolnego młodzieży. 
 Powiat cieszyński to drugi partner powiatu 
słupskiego, z którym prowadzona jest aktywna 
współpraca, w szczególności w turystyce. Poprzez 
wymianę kulturalną i wspólną promocję stworzo-
no możliwość dla współpracy gmin. Jako pierwsza 
gmina Główczyce podpisała już porozumienie o 
współpracy z gminą Brenna.  

 Kierownicy Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie wielokrotnie konsultowali się w zakresie 
restrukturyzacji Domów Dziecka oraz Domów 
Pomocy Społecznej, a młodzież ze szkoły w War-
cinie rokrocznie odbywa praktyki w cieszyńskich 
nadleśnictwach. 
 Powiatowy Obwód Lecznictwa Ogólnego 
w Słupsku - jedyna przychodnia powiatowa - od 

początku borykała się 
z dużymi problemami 
finansowymi, które w
większości przeniesione 
zostały z poprzedniego 
układu organizacyjnego 
(PKP). Pomoc powiatu w 
postaci pożyczki w kwo-
cie 200 tys. zł oraz bar-
dzo duże zaangażowanie 
dyrektora Kazimierza 
Czyża zaowocowały 

tym, że zakład ma płynność finansową, a liczba pa-
cjentów sukcesywnie wzrasta. Od listopada 2005 
roku w budynku przychodni funkcjonuje winda, 
która pozwala na większą dostępność do świadczeń 
medycznych, przede wszystkim osobom starszym i 
niepełnosprawnym.
 Opracowując „Powiatowy program zdrowego 
stylu życia na lata 2003-2006” pamiętano, aby był 
on zbieżny ze „Strategią rozwoju społeczno - gospo-
darczego powiatu słupskiego na lata 2001 - 2011”. 
Wybrany wariant strategii prokonkurencyjno - pro-
edukacyjny zakłada między innymi zmianę świado-

Od listopada 2005 roku
w budynku przychodni 

POLO funkcjonuje winda, 
która ułatwia korzystanie ze 

świadczeń medycznych, osobom 
starszym i niepełnosprawnym.

Promocja turystyczna i gospodarcza

Dębnica Kaszubska - odsłonięcie tablicy upamiętniającej życie i twórczość Marka Jońcy
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mości społecznej mieszkańców powiatu poprzez roz-
wój edukacji oraz stworzenie warunków dla ochrony 
ich zdrowia i bezpieczeństwa. Założono, aby jak 
najwięcej zadań gminy mogły sfinansować w opar-
ciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz możliwości 
wsparcia programów realizowanych przez organi-
zacje pozarządowe i jed-
nostki ochrony zdrowia.
 Dostrzegając pro-
blemy ciągle reformo-
wanej służby zdrowia, 
kiedy pieniądze „idą” 
za pacjentem, a od licz-
by pacjentów i jakości 
usług zależy pozycja le-
karza, coraz częściej zauważa się, że lekarze sze-
rzej otwierają drzwi przed swoimi pacjentami. 
Starostwo Powiatowe w Słupsku postanowiło 
ogłosić plebiscyt na najlepszego lekarza i najlep-
szą pielęgniarkę powiatu słupskiego, czyli na ta-
kiego lekarza i taką pielęgniarkę, którzy znajdują 
uznanie wśród mieszkańców wsi i nie szczędzą 
czasu i wiedzy medycznej dla swoich pacjentów. 
Zapoczątkowany w 2003 roku konkurs spełnia 
oczekiwania, ponieważ rośnie pozycja biorących 
w nim udział lekarzy i pielęgniarek, a mieszkań-
cy wsi poprzez swoje oddane głosy wyrażają opi-
nię o usługach wiejskiej służby zdrowia.
 Kolejny krok, jaki podjęto w celu promocji 
wiejskiej służby zdrowia, to ogłoszenie w 2005 roku 
konkursu na menedżera ochrony zdrowia powiatu 
słupskiego, którego wyniki ogłaszane są na Uroczy-
stej Gali Promocji Słupskiej Gospodarki. Odbyły 
się już dwie edycje tego konkursu.
 Powiat słupski jest powiatem szans i dużych 
możliwości rozwoju rolnictwa. Zarówno rolnicy 
miejscowi, jak i spółki z kapitałem zagranicz-
nym mają swobodę gospodarowania. Najlepsze 
rodziny rolnicze nagradzane są przez starostę 
słupskiego statuetkami „Bursztynowego Kło-
sa” na corocznym „Święcie Plonów”. Jako że 
powiat słupski to także zagłębie uprawy ziem-
niaka konsumpcyjnego i przemysłowego, miej-
scowi rolnicy i spółki holenderskie dowiodły, że 
można współpracować i produkować różne od-
miany ziemniaka, starostwo wystąpiło z propo-
zycją organizowania w Karżniczce „Słupskich 
Pokopek”, tym bardziej że od lat pracuje tam 
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian, w tym 

również ziemniaków. Pierwsze „Słupskie Po-
kopki” odbyły się w październiku 2004 roku, 
a w ubiegłym roku świętowano już drugie. Na 
obu imprezach starosta słupski wyróżniających 
się producentów ziemniaków nagrodził statuet-
kami „Słupskiej Bursztynowej Bulwy”.  
 Starostwo słupskie, będąc od 1999 roku głów-

nym organizatorem kon-
kursu gospodarczego 
„Srebrny Niedźwiedź - 
Lider Promocji Słupskiej 
Gospodarki”, zapropo-
nowało, aby do piątej 
jego edycji włączyć rów-
nież najlepszych rolni-
ków z powiatu słupskie-

go - przygotowanych już do trudnej konkurencji 
w Unii Europejskiej. Do szóstej edycji konkursu 
zaproponowało włączyć jeszcze samorządy gminne 
i powiatowe. Do ósmej edycji - gospodarstwa agro-
turystyczne. Pomysł okazał się dobry, bo w 2004 
roku ocenie poddało się kilkanaście samorządów, 
w tym również samorządy 
spoza ziemi słupskiej. W 
ubiegłorocznej, ósmej edy-
cji, kategoria samorządów 
była także jedną z najlepiej 
obsadzonych, a w kategorii 
„gospodarstwa agrotury-
styczne” ocenie poddały się  
gospodarstwa z Izbicy, So-
min i Krzemienicy. 
 Promocja i rozwój go-
spodarczy wymagają du-
żych środków finansowych,
a tych nie zawsze starcza. 
Dlatego w wielu przypad-
kach konieczny był sponso-
ring, zwłaszcza przy realiza-
cji wydawnictw i organizacji 
konkursów. Bywało tak, że 
wielkość pozyskanych środ-
ków, w tym rządowych i z 
samorządu województwa 
przewyższała budżet prze-
znaczony przez powiat na 
promocję. Ze środków po-
zyskanych od sponsorów 
w całości sfinansowano na
przykład wydanie albumów 

Powiat słupski to powiat szans 
i możliwości rozwoju rolnictwa. 

Rolnicy i spółki mają tutaj  
swobodę gospodarowania.

Promocja turystyczna i gospodarcza
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„Słowiński Park Narodowy”, „100 lat Starostwa 
Powiatowego w Słupsku” i „Kraina w Kratę”. Ten 
ostatni ukazał się w sporym nakładzie, bo aż 1500 
egzemplarzy. Należy zaznaczyć, że były to w pełni 
profesjonalnie wydane publikacje książkowe. Pra-
wie w całości ze środków pozyskanych organizowa-
ny jest konkurs „Srebrny Niedźwiedź”. 
  Społeczeństwo powiatu sukcesywnie korzysta 
z różnych możliwości poszerzania swojej wiedzy 
i zdobywania nowych umiejętności, a to pozwala 
być otwartym na współpracę. Jednak oczekuje po-
mocy, po to, aby stać się prężnym gospodarczo. 
 Brak niskoprocentowych kredytów skutecz-
nie hamuje rozwój inwestycji i przedsiębiorczości, 
zwłaszcza wśród tych, którzy potrzebują dzisiaj 
najbardziej pracy.  Natomiast otwarte rynki pracy 
sąsiadów z Unii Europejskiej stanowią dużą po-
kusę. Coraz większa grupa, zwłaszcza młodych, 
dobrze wykształconych  ludzi zmuszona jest do 
wyjazdów za pracą. Nie jest to dobre zjawisko, 

nie zapowiada niczego dobrego dla gospodarki. 
Już dziś lokalni przedsiębiorcy zwracają uwagę na 
brak fachowców w wielu branżach.   
 Choć powiat słupski, wspólnie z miastem i 
innymi partnerami, stara się skutecznie promo-
wać na przykład branżę rybną - na organizowa-
nym od dziesięciu lat „Święcie Ryby” w Słupsku, 
branżę motoryzacyjną - na organizowanym od 
ośmiu lat Słupskim Forum Motoryzacyjnym, a 
całą gospodarkę - na Słupskich Dniach Gospo-
darki, to mimo bardzo dobrze przygotowanych 
tych imprez nie zawsze jest kogo prezentować, 
bo albo zainteresowanie promocją ze strony firm
jest zbyt małe, albo firmy po prostu nie mają się
czym pochwalić. Rozwój gospodarczy następuje 
wolno i nie zawsze zależy od przychylności lokal-
nych władz, tworzenia tzw. przyjaznego klimatu. 
Potrzebne są jeszcze konkretne bodźce i zachęty, 
które lokalnie, zwłaszcza na szczeblu powiatu, 
nie zawsze można stworzyć.

Promocja turystyczna i gospodarcza

Karżniczka - „Słupskie Pokopki 2005”
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Przygotowani
 na wypadek klęsk

i katastrof

Lata 2003 - 2006
w działaniach na rzecz  
porządku publicznego 

to tworzenie i wdrażanie 
nowoczesnego systemu 

ochrony ludności
oraz wypracowanie 

procedur postępowania
w sytuacjach kryzysowych 

w powiecie słupskim.

Zasadniczym zadaniem wynikającym z usta-
wy o samorządzie powiatowym było stwo-
rzenie mieszkańcom powiatu słupskiego 

podstawowych warunków ochrony życia, zdrowia 
i mienia przed negatywnym oddziaływaniem skut-
ków katastrof i klęsk żywiołowych.
 W ramach zadań zlecanych przez administrację 
rządową, kontynuowano działania gwarantujące za-
pewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu w 
warunkach wprowadzenia wyższych stanów gotowo-
ści obronnej państwa. Podstawą były programy, zarzą-
dzenia i wytyczne Wojewody Pomorskiego, Starosty 
Słupskiego, a także aktualne przepisy prawne.
 Dla osiągnięcia zasadniczych celów główny wy-
siłek skoncentrowano na realizowaniu programów w 
zakresie powszechnej ochrony ludności  i obrony cywil-
nej. Skoncentrowano się także na określeniu zagrożeń 
związanych z rozwojem cywilizacyjnym, siłami natury 
i zapobieganiu im poprzez opracowanie optymalnych 
rozwiązań w Planie Reagowania Kryzysowego.
 W ocenianym okresie wydział zajmował się 
opracowaniem planów ochrony zabytków, określe-
niem zakresu zadań obrony cywilnej dla instytucji, 
podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych 
i innych jednostek organizacyjnych. 
 Aktualizowano plany zaopatrzenia w wodę, ćwi-
czono przygotowanie jednostek organizacyjnych na 
wypadek wojny. Właściwe zrozumienie problemów 
oraz zaangażowanie w działaniach zadecydowało o 
dobrym wykonaniu zadań w latach 2003 - 2006. Ja-
kie to były jeszcze zadania?
 Opracowany został Plan Obrony Cywilnej 
Starostwa Powiatowego. Powstał Powiatowy Plan 
Reagowania Kryzysowego. Prowadzono inwentary-
zację sprzętu OC w magazynach jednostek samorzą-

Wydział ds. Porządku Publicznego, Obronności 
i Zapobiegania Klęskom Żywiołowym

Obrona cywilna i zapobieganie klęskom
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dowych. Opracowano Plan Operacyjnej Ochrony 
przed Powodzią, Plan Zapewnienia Funkcjonowania 
Publicznych Urządzeń Zaopatrzenia w Wodę. Na 
bieżąco weryfikowano jednostki obrony cywilnej w
poszczególnych samorządach. Przygotowane zostały 
plany działania w ramach 
Krajowego Systemu Ra-
towniczo - Gaśniczego.
 Pracownicy wydziału 
brali udział w rocznych 
i kwartalnych naradach 
z pracownikami prowa-
dzącymi sprawy obrony 
cywilnej w samorządach. 
Organizowli ćwiczenia 
akcji ratowniczych, ewa-
kuacyjnych, likwidacji 
skutków klęsk żywiołowych. Likwidowali skutki zda-
rzeń związanych z niekontrolowanymi warunkami 
atmosferycznymi. Zapobiegali takim zdarzeniom. 
 Jednym z zadań powiatu było też opracowanie 
Planu Ochrony Zabytku Nieruchomego, Malarstwa 
Ściennego i Detali Architektonicznych na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w bu-
dynku starostwa. Opracowano taki plan również 
dla budynku powiatu przy ulicy Sienkiewicza 20 w 
Słupsku, a także Plan Ochrony Zabytków dla całego 
powiatu słupskiego. Koordynowano prace zmierzają-

ce do opracowania takich planów w poszczególnych 
jednostkach samorządowych. Opracowano roczne 
powiatowe plany medycznych działań ratowniczych.
 Ważnym zadaniem było przeprowadzenie tre-
ningu sztabowego z kierowniczą kadrą gmin: Dam-

nica, Główczyce, Słupsk, 
Dębnica Kaszubska, Ko-
bylnica, Ustka oraz mia-
sta i gminy Kępice. Taki 
trening się odbył. Zaktu-
alizowane zostały plany 
obrony cywilnej powiatu 
i gmin oraz plany zaopa-
trzenia w wodę. Przygo-
towano podstawy do pla-
nowania cywilnego dla 
wszystkich struktur orga-

nizacyjnych obrony cywilnej w powiecie. Odbyły się 
narady członków Powiatowego Zespołu Reagowa-
nia Kryzysowego, Powiatowej Rady Kombatantów, 
pracowników ds. OC i obronnych jednostek samo-
rządowych, przedstawicieli organizacji i instytucji 
społecznych.
 Popularyzując wiedzę upowszechniano huma-
nitarne idee obrony cywilnej. Wykorzystywano do 
tego lokalne środki masowego przekazu, konkursy 
i zawody, szczególnie dla młodzieży szkolnej. I tak: 
w Powiatowych Eliminacjach Ogólnopolskiego Tur-

W obronie cywilnej główny 
wysiłek skoncentrowano 

na opracowaniu i realizacji 
programów zapewniających 

szybkie reagowanie
w sytuacjach kryzysowych
i powszechnych zagrożeń.

Obrona cywilna i zapobieganie klęskom

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie - ćwiczenia Obrony Cywilnej
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nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega poża-
rom” w roku 2003 wzięło udział 647, w 2004 - 763, 
w 2005 - 1647, a 2006 - 694 uczestników. W 2003 
roku w zawodach sportowo - pożarniczych OSP w 
Jezierzycach uczestniczyło 7 drużyn młodzie-
żowych dziewcząt, 9 drużyn młodzieżowych 
chłopców, 8 drużyn kobiecych i 11 drużyn 
męskich. Rok później w Dębnicy Kaszubskiej - 
8 drużyn młodzieżowych dziewcząt, 7 drużyn 
młodzieżowych chłopców, 9 drużyn kobiecych 
i 10 drużyn męskich.
 W 2005 roku do Damnicy przyjechało 8 
drużyn młodzieżowych dziewcząt, 9 drużyn 
młodzieżowych chłopców, 8 drużyn kobiecych 
i 10 drużyn męskich.
 Podstawą wszelkich działań jest szybka 
informacja, zatem utrzymywany musiał być 
w stałej gotowości i usprawniany system ra-
diowo - telefoniczny, a także system wykry-
wania i alarmowania SWA.
 Zgodnie z nowymi wymogami przygo-
towano Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego dla potrzeb SWA. Centrum to 
doposażono w niezbędny sprzęt. Na jego po-
trzeby opracowano plany działania Powiatowe-

go Zespołu Reagowania Kryzysowego na lata 2003 
- 2006, współpracując w tym zakresie też z sąsiadują-
cymi powiatami. Sprawdzono poprawność działania 
akcji kurierskiej. Wiosennymi i jesiennymi poborami 

Obrona cywilna i zapobieganie klęskom

Ćwiczenia ratownictwa medycznego

W zawodach strażaków - ochotników biorą udział drużyny młodzieżowe
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objętych zostało w okresie trzech lat (2003 - 2006) 
ok. 3500 poborowych.
 Ważną rolę w akcjach ratowniczych odgrywają 
jednostki ochotniczych straży pożarnych. Dlatego 
powiat wspiera działalność OSP i ich strażnic. Sta-
rosta pełni funkcję prezesa Zarządu Powiatowego 
Związku Ochot-
niczych Straży Po-
żarnych RP. Stałą 
troską powiatu jest 
wysoka gotowość 
bojowa strażaków 
- ochotników i wy-
posażenie ich jedno-
stek ratowniczych w 
sprzęt, a zwłaszcza 
samochody używa-
ne do akcji ratow-
niczych. W latach 
2003 - 2006 powiat 
pozyskał 47 tys. zł 
na remonty strażnic. 
Samorządy miast i 
gmin przeznaczy-
ły na utrzymanie 
OSP 4 405 461 zł. 
W kwocie tej miesz-

czą się też środki przeznaczone na zakup sprzętu i 
samochodów. Pozyskano również 23 659 zł z firm
ubezpieczeniowych i 51 535 zł z innych źródeł na 
doposażenie OSP.  Kupionych zostało m. in. 6 no-
wych samochodów pożarniczych. Zakupiono też 
(lub otrzymano bezpłatnie) 7 samochodów używa-
nych typu „Magirus”, „Scania” i „Mercedes”. Ale tyle 
samo, bo siedem skierowano do kasacji.
 Za blisko 1,6 mln zł kupiono sprzęt pożarniczy. 
 Można stwierdzić, że mieszkańcy powiatu i siły 
ratownicze zostały dobrze przygotowane do działań 
mających zapewnić im bezpieczeństwo oraz właści-
we zachowanie w sytuacjach zagrożeń. Za działal-
ność na rzecz utrzymania wysokiego stanu bezpie-
czeństwa, porządku publicznego i ochrony ludności 
w całej kadencji wyróżniono, na wniosek starosty 

słupskiego - prezesa ZP ZOSP RP, dwadzieścia dwie 
osoby Krzyżami Zasługi, a siedemset czterdzieści 
osób odznaczeniami związkowymi.

Za blisko 1,6 miliona złotych 
kupiono sprzęt pożarniczy.
Samorządy miast i gmin 

przeznaczyły na utrzymanie 
Ochotniczych Straży 

Pożarnych 4 405 461 zł.

Obrona cywilna i zapobieganie klęskom

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze
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Powiat gospodarny

O samodzielności 
finansowej powiatu

decyduje udział dochodów 
własnych, w tym przede 

wszystkim tych dochodów, 
na które powiat ma wpływ. 
Udział dochodów własnych 

w powiecie słupskim od 
2004 roku znacznie wzrósł. 

Wydział Finansowo - Budżetowy

Analizując dochody, wydatki, zobowiązania 
i należności oraz stan zadłużenia stwier-
dzić należy, że gospodarka finansami po-

wiatu słupskiego przebiegała prawidłowo. Pozy-
tywna ocena sprawozdań z wykonania budżetu za 
lata 2003 - 2005 została każdorazowo wyrażona 
przez organ nadzoru finansowego, jakim jest Re-
gionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.
 Również organ stanowiący, jakim jest Rada 
Powiatu Słupskiego oceniał pozytywnie wykona-
nie budżetu za omawiany okres, udzielając za każ-
dy rok absolutorium Zarządowi Powiatu.
 Budżet w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
jest jednym z najuboższych w województwie po-
morskim. Jednak Zarząd Powiatu wraz z podległą 
administracją zapewnił prawidłowe funkcjonowa-
nie jednostek i zadań, nie dopuszczając do zacią-
gania nadmiernych zobowiązań i zadłużeń.
 Warto zauważyć, że choć subwencje i dotacje 
okazały się niewystarczające, to dofinansowano
ze stosunkowo niewielkich dochodów własnych 
wiele zadań, w tym największe z nich, jakimi są 
oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wy-
chowawcza. W tej sytuacji, mimo że powiat nie 
jest zasobny, na uwagę zasługuje fakt ponoszenia 
wysokich nakładów na inwestycje. Było to możli-
we dzięki oszczędnej gospodarce wydatkami bie-
żącymi (zmniejszenie etatów, likwidacja małych 
jednostek) oraz dzięki zaciągnięciu kredytu dłu-
goterminowego na budowę dróg.
 Z uwagi na brak prawnych możliwości zwięk-
szenia dochodów własnych poszukiwano środków 
ze źródeł zewnętrznych - funduszy celowych i 
funduszy strukturalnych. W latach 2003 - 2006
przedstawiało się to w sposób następujący: rok 

Budżet powiatu
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2003 - 640 381 zł; rok 2004 - 1 108 093 zł; rok 
2005 - 2 210 405 zł; rok 2006 - 2 339 751 zł.
 Udział inwestycji w budżecie w latach 2003 
- 2006 przedstawiał się następująco: rok 2003 - 
2,87 proc.; rok 2004 - 3,47 proc.; rok 2005 - 6,40 
proc.; rok 2006 - 14,10 proc.

 Nowa ustawa o dochodach jednostek sa-
morządu terytorialnego przewidziała tworze-
nie znacznych rezerw, z których wypłacane 
są kwoty stanowiące uzupełnienie dochodów. 
Dla powiatów decydującym czynnikiem, któ-
ry miał wpływ na uzupełnienie dochodów, był 
wskaźnik bezrobocia. Powiat supski uzyskał z 
tego tytułu 1,8 mln zł w 2004 roku i 1 mln zł 
w 2005 roku.
 Poziom dochodów na 1 mieszkańca w 

powiecie słupskim nie odbiega znacz-
nie od przeciętnego poziomu tych do-
chodów na 1 mieszkańca w kraju.
 W wydatkach bieżących (Tabela 
4) największą pozycję stanowią wy-
nagrodzenia. Ta prawidłowość jest 
znana nie tylko w budżecie powiatu 
słupskiego, lecz także w całej szeroko 
rozumianej sferze budżetowej. Najniż-
sze kwotowo wydatki ogółem zreali-
zowano w 2003 roku. Dwie główne 

przyczyny to: osiągnięcie najniższych w opisy-
wanym okresie dochodów i zaangażowanie naj-
wyższych kwotowo dochodów na spłatę kredy-
tu inwestycyjnego (dla porównania rozchody w 
2003 roku wyniosły 3 363 954 zł a w 2004 roku  
2 657 126 zł).

Tabela nr 1 - Zbiorcze zestawienie wyników finansowych powiatu słupskiego za lata 2003 - 2006

Rok Dochody Wydatki Nadwyżka (deficyt) Przychody Rozchody Wolne środki

2003 39.786.284 38.283.986 (+) 1.502.298 1.946.590 3.363.954 84.934

2004 44.375.635 42.047.852 (+) 2.327.783 1.084.934 2.657.126 755.591

2005 47.273.377 47.941.133 (-) 667.756 3.139.947 1.791.819 680.372

2006* 48.188.637 52.991.195 (-) 4.802.558 7.963.558 3.161.000 ---

Tabela nr 2 - Zróżnicowanie struktury dochodów powiatu 
słupskiego w latach 2003 - 2006

Rok
Dochody
ogółem

Udział w dochodach ogółem %

Dochody 
własne

Dotacje 
celowe

Subwencje

2003 100 13,80 37,95 48,25

2004 100 24,86 26,87 48,27

2005 100 26,55 24,83 48,62

2006 100 26,08 28,22 45,70

Tabela nr 3 - Poziom dochodów 
budżetowych powiatu słupskiego
w przeliczeniu na 1 mieszkańca
w latach 2003 - 2006

Dochody w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca

2003 2004 2005

DOCHODY OGÓŁEM 432,78 481,58 512,56

w tym: dotacje celowe 164,26 129,41 127,29

subwencje 208,78 232,45 249,22

dochody własne 59,74 119,72 136,05

Tabela nr 4 - Struktura wydatków w latach 2003 – 2006 w podziale na grupy wydatków
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1. Wydatki bieżące 37.185.163 97,13 40.587.422 96,53 44.880.355 93,60 45.547.380 85,90

w tym: - wynagrodzenia 19.185.083 50,11 19.925.128 47,39 20.744.399 43,30 22.658.719 42,70

- pochodne od wynagrodzeń 3.542.018 9,25 3.909.564 9,30 4.019.159 8,30 4.083.525 7,70

- dotacje 1.425.204 3,72 1.586.776 3,77 3.730.625 7,80 4.796.264 9,10

- wydatki na obsługę długu 679.757 1,78 646.715 1,54 532.844 1,10 480.000 0,9

- pozostałe wydatki bieżące 12.353.101 32,27 14.519.239 34,53 15.863.328 33,10 13.528.872 25,50

2. Wydatki majątkowe 1.098.823 2,87 1.460.430 3,47 3.060.778 6,40 7.443.815 14,10

Razem 38.283.986 100 42.047.852 100 47.941.133 100 52.991.195 100

Budżet powiatu
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 Struktura wydatków według działów (Tabela 
nr 5) obrazuje jednocześnie, które z zadań powia-
tu stanowią najważniejsze obszary jego działal-
ności. Na pierwszy plan wysuwają się zadania z 
zakresu Pomocy społecznej (30,3 proc. w 2005 r.), 
a następnie z zakresu oświaty i wychowania oraz 
edukacyjnej opieki wychowawczej (odpowiednio 
23,2 proc. i 10,4 proc. - 2005 r.).
 Ogrom zadań, w tym konieczność prowadze-
nia inwestycji w drogownictwie, pomocy społecz-

nej, oświacie oraz niewystarczające środki budże-
towe wymuszały oszczędności w finansowaniu
administracji.

Wydatki na administrację w latach 2003 - 2006 

Rok 2003 5 034 902 - 54,80 zł/ mieszkańca
Rok 2004 5 398 626 - 58,60 zł/ mieszkańca
Rok 2005 5 558 849 - 60,30 zł/ mieszkańca
Rok 2006 5 861 434 - 63,50 zł/ mieszkańca

Tabela nr 5 - Struktura wydatków w latach 2003 – 2006 w podziale na działy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

010 Rolnictwo i łowiectwo 37.500 0,10 36.500 0,09 32.990 0,06 32.000 0,10

020 Leśnictwo 145.229 0,38 253.067 0,60 285.786 0,60 284.000 0,50

600 Transport i łączność 2.475.959 6,47 2.407.988 5,73 3.311.757 6,90 6.956.930 0,50

700 Gospodarka mieszkaniowa 151.691 0,40 769.477 1,83 828.923 1,70 186.000 0,40

710 Działalność usługowa 346.798 0,90 414.682 0,99 416.019 0,80 422.000 0,70

750 Administracja publiczna 5.034.902 13,15 5.398.626 12,84 5.558.849 11,50 5.861.434 11,10

757 Obsługa długu publicznego 679.757 1,77 646.715 1,54 532.844 1,10 480.000 0,90

758 Różne rozliczenia --- --- --- --- --- --- 50.000 0,10

801 Oświata i wychowanie 9.562.931 24,98 10.354.617 24,62 11.146.653 23,20 11.243.070 21,20

803 Szkolnictwo wyższe --- --- 33.051 0,08 154.821 0,30 167.579 0,30

851 Ochrona zdrowia 2.525.938 6,60 2.566.507 6,10 2.640.654 5,40 3.888.270 7,30

852 Pomoc społeczna 9.671.902 25,26 11.090.124 26,37 14.536.444 30,30 12.518.999 23,60

853
Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej

2.684.834 7,01 2.790.815 6,64 2.917.795 6,00 3.585.200 6,80

854
Edukacyjna opieka 
wychowawcza

4.903.368 12,81 5.228.872 12,44 4.992.656 10,40 5.158.028 9,80

921
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

32.765 0,09 29.953 0,07 553.461 1,10 2.121.185 4,00

926 Kultura fizyczna i sport 30.412 0,08 26.858 20,06 31.481 0,10 36.500 0,10

Razem 38.283.986 100 42.047.852 100 47.941.133 100 52.991.195 100
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Radni
drugiej kadencji

Janusz Grzybowski
Przewodniczący
Rady Powiatu Słupskiego

Andrzej Kordylas
Wiceprzewodniczący

Leokadia Kuper
Wiceprzewodnicząca

Maria Babińska

Eugeniusz Dańczak

Paweł Gonera

Stanisław Gosławski

Stanisław Jank

Marian Jarząbek

Samorząd powiatu
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Ewa Jasiewicz

Zbigniew Kamiński

Leszek Kreft

Jan Nosal

Ryszard Nosko

Lesław Rękas

Zenon Rup

Lidia Elżbieta Rynda

Zbigniew Studziński

Ryszard Stus

Ewa Lewkowicz

Sławomir Ziemianowicz

Samorząd powiatu
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Zarząd
Powiatu Słupskiego

Sławomir Ziemianowicz
Wicestarosta

Leszek Kreft
Członek Zarządu
Rzecznik Prasowy

Eugeniusz Dańczak
Członek Zarządu

Marian Jarząbek
Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziejski
Przewodniczący Zarządu
Starosta słupski

Samorząd powiatu
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Powiat słupski - wybrane
dane statystyczne

����������������������������������

Powierzchnia: 2304 km2, Lasy: 80204 ha:
Państwowe: 80103 ha; Prywatne: 984 ha;
Gminne: 102 ha; 
Lesistość: 35,2 %; Zalesienia gruntów: 109 ha

Ludność: 92102: Mężczyźni:45945
Kobiety: 46157
Ludność w przedziałach wiekowych:

Ludność w wieku przedprodukcyjnym: 21812; 
Kobiety:10618
Ludność w wieku produkcyjnym: 59594;
Kobiety: 28314
Ludność w wieku poprodukcyjnym: 10696;
Kobiety: 7225
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym: 54,5  
Mieszkańcy miast: 21,8%
Zaludnienie na 100 km2: 40 osób
Kobiety na 100 mężczyzn: 100
Zawierane małżeństwa: 478;
Na 1000 ludności: 5,2
Urodzenia żywe: 1008; Na 1000 ludności: 10,9 
Zgony: 792; Na 1000 ludności: 8,5
Przyrost naturalny: 216; Na 1000 ludności: 2,3

Pracujący: 13121; Kobiety: 6188 
Pracujący w sektorze prywatnym: 8147
Pracujący w sektorze publicznym: 4974Wydział Rozwoju, Promocji Powiatu i Zdrowia

Na podstawie „Biuletynu 
Statystycznego Województwa 

Pomorskiego”, I Kwartał 2006, 
Urząd Statystyczny w Gdańsku; 

Dane dot. ludności według stanu 
na 31 XII 2005 roku, bezrobocia, 

podmiotów gospodarczych -
31 marca 2006 r. Pozostałe 

dane na podstawie: „Rocznik 
Statystyczny, Województwo 

Pomorskie”, Urząd Statystyczny
w Gdańsku, Gdańsk 2005 - według 

stanu na 31 grudnia 2004 roku.

0-2 lata: 2882
3-6 lat: 4104
7-14 lat: 10144
15-17lat: 4682
18-19 lat: 3393
20-29 lat: 16026

30-39 lat: 11735
40-49 lat: 14008
50-59 lat: 13105
60-64 lata: 2746
65 lat i więcej: 9277

Dane statystyczne
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Pracujący w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie
i rybactwie: 928
Pracujący w przemyśle i budownictwie: 6378
Pracujący w usługach rynkowych: 2323
Pracujący w usługach nierynkowych: 3492
Zatrudnieni w warunkach zagrożenia: 842
Przeciętne zatrudnienie: 10939
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto: 
1860,41 zł 

Bezrobotni ogółem: 11601; Kobiety: 6382
Bezrobotni bez prawa do zasiłku: 9484
Bezrobotni absolwenci: 296
Stopa bezrobocia: 33,6%
Miesięczne oferty pracy: 935   
Bezrobotni według wieku:
Poniżej 25 lat: 2456
25-34 lata: 3093
35-44 lata: 2483
45-54 lata: 2998
55 lat i więcej: 571
Bezrobotni według poziomu wykształcenia:
Wyższe: 273
Średnie zawodowe: 1562
Średnie ogólnokształcące: 603
Zasadnicze zawodowe:3501
Gimnazjalne i niższe: 5662

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane 
w rejestrze REGON bez osób prowadzących 
indywidualne gospodarstwa rolne: 7853
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie 
mające osobowości prawnej: 1860: 
Przedsiębiorstwa państwowe: 1 
Spółdzielnie: 37
Spółki handlowe: 358; Z udziałem kapitału 
zagranicznego: 118
Spółki cywilne: 657
Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą: 5993: 
W rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie: 401 
W przemyśle: 613
(przetwórstwo przemysłowe: 600) 
W budownictwie: 503
W handlu i naprawach: 1872
W hotelach i restauracjach: 795
W transporcie i gospodarce magazynowej: 474 
W pośrednictwie finansowym: 227
W obsłudze nieruchomości i firm: 576
W działalności usługowej komunalnej, społecznej 

i innej: 202

Sieć wodociągowa: 719,1 km 
Sieć kanalizacyjna: 482,6 km 
Przyłączenia wodociągowe do budynków 
mieszkalnych: 11415
Przyłączenia kanalizacyjne do budynków 
mieszkalnych: 7423 
Zużycie wody w gospodarstwach domowych
na 1 mieszkańca: 35,6 m3

Odbiorcy energii elektrycznej: 17,9 tys.
Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca: 
391,1 kWh
Sieć gazowa: 70,4 km
Połączenia gazowe do budynków mieszkalnych: 
1236
Odbiorcy gazu z sieci: 5,3 tys. 
Zużycie gazu na 1 mieszkańca: 39,5 m3

Drogi powiatowe: 639 km: o nawierzchni 
ulepszonej: 560 km
Drogi gminne: 252 km: o nawierzchni 
ulepszonej: 176 km
Targowiska stałe: 2

Mieszkania ogółem: 27773
Izby: 107481
Powierzchnia użytkowa mieszkań:
1989,6 tys. m2

Liczba izb w mieszkaniu: 3,87
Liczba osób na 1 mieszkanie: 3,32
Liczba osób na izbę: 0,86
Powierzchnia użytkowa na 1 mieszkanie:
71,6 m2

Powierzchnia użytkowa na 1 osobę: 21,6 m2

Mieszkania według własności:
Spółdzielcze: 3621 (Powierzchnia 
użytkowa:181,4 tys. m2) 
Gminne (komunalne): 1740 (Powierchnia:82,1 
tys. m2)
Zakładowe: 2690 (Powierzchnia: 146,1 tys. m2)
Osób fizycznych: 19151 (Powierzchnia: 1548,9
tys. m2)
Budynki oddane do użytkowania: 273 
(Mieszkalne: 190) 

Szkoły podstawowe: 45
Uczniowie: 7664
Absolwenci: 1450
Gimnazja: 25

Dane statystyczne
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Uczniowie: 4410
Absolwenci: 1360
Szkoły zasadnicze: 2
Uczniowie: 182
Absolwenci: 16
Licea Ogólnokształcące: 2
Uczniowie: 456
Ponadgimnazjalne licea profilowane: 1
Uczniowie: 106
Ponadpodstawowe średnie szkoły zawodowe, 
ponagimnazjalne technika: 2
Uczniowie: 404 
Szkoły dla dorosłych: 6
Uczniowie: 283
Absolwenci: 66

Placówki przedszkolne: 47 (Przedszkola: 14)
Miejsca w przedszkolach: 1108
Dzieci w placówkach przedszkolnych: 1577
(W Przedszkolach: 981)

Zakłady opieki zdrowotnej: 16
Praktyki lekarskie: 35
Apteki: 13
Liczba ludności na 1 aptekę: 7090
Żłobki: 1
Miejsca w żłobkach: 73
Dzieci w żłobkach: 85

Domy i zakłady pomocy społecznej: 4
Miejsca w domach i zakładach pomocy 
społecznej: 385
Mieszkańcy w domach i zakładach opieki 
społecznej: 385
Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze 
dla dzieci: 1

Biblioteki: 23
Punkty biblioteczne: 7
Księgozbiór: 279,9 tys. woluminów
Czytelnicy: 13210
Wypożyczenia: 288,4 tys. wol. 
Wypożyczenia na 1 czytelnika: 21,8 wol. 
Liczba ludności na 1 placówkę: 3072
Muzea: 3
Zwiedzający: 106, 8 tys. 
Kina: 1
Miejsca na widowni: 306
Ludność na 1 miejsce: 301
Seanse: 460

Widzowie: 9,9 tys.  

Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania: 
104
Miejsca noclegowe: 13490 (Całoroczne: 3677)
Korzystający z noclegów: 102863 (Turyści 
zagranicznie: 8712)

Kluby sportowe: 42
Sekcje: 94
Członkowie klubów sportowych: 2347 
Ćwiczący: 2309 (Kobiety: 530)

Dane statystyczne


