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Podsumowanie kadencji

Ważna była współpraca
i potrzeby mieszkańców

Istotna była dla mnie
zawsze współpraca.
Dzięki, na przykład dobrej
współpracy z gminami
realizujemy wspólnie
zadania inwestycyjne na
drogach i inne projekty
ważne dla rozwoju regionu.
Ze Zdzisławem Kołodziejskim - starostą
słupskim, rozmawia Paweł Lisowski
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- Panie starosto, kończąca się kadencja samorządu, to czas podsumowań. Proszę powiedzieć, z czego jest Pan dziś zadowolony, a co nie
poszło po Pańskiej myśli w kończącej się kadencji samorządu?
- Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje szereg działań na rzecz mieszkańców. Gdy tylko mam możliwość staram się
rozmawiać z ludźmi i słuchać, co jest dla nich najważniejsze. Mieszkańcy naszego powiatu najczęściej zwracali uwagę na zły stan dróg powiatowych.
Problemem jest ich długość - ponad siedemset kilometrów, to dużo jak na nasze możliwości finansowe. Dlatego aktywnie pozyskiwaliśmy środki
na ich remonty z zewnątrz. Były to fundusze unij-
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ne, krajowe i samorządowe. W pierwszych trzech
latach przebudowaliśmy ponad 82 kilometry dróg
za ponad 40 milionów złotych; 25 milionów pozyskaliśmy. Do końca tego roku przebudujemy jeszcze 28 kilometrów dróg za 17,5 miliona. Dziesięć
pochodzić będzie z dofinansowania.
- Jakie zrealizowane inwestycje drogowe uważa Pan za najważniejsze?
- Z pewnością te, na które pozyskaliśmy środki europejskie i krajowe. Unia Europejska dofinansowywała drogi gminne i powiatowe w ramach
programu rozwoju obszarów wiejskich. Każdy samorząd powiatowy mógł złożyć tylko jeden wniosek. Powiat słupski otrzymał z tego programu 2,7
miliona złotych na przebudowę drogi powiatowej
na terenie gminy Smołdzino. Dużym sukcesem
okazało się pozyskiwanie środków z programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Większość naszych wniosków została oceniona bardzo wysoko i uzyska dofinansowanie.
W ramach tego programu wybudowaliśmy nową
nawierzchnię ulicy Wczasowej w Ustce, przebudowaliśmy drogi: Głobino-Dobieszewo, Potęgowo-Stowięcino, Dobieszewo-Gogolewko i Głobino-Kusowo. To tylko niektóre ważne inwestycje,
bowiem współpracując z gminami i nadleśnictwami realizujemy jeszcze wiele innych, mniejszych.
- Podobno przygotowane zostały już kolejne wnioski na dofinansowanie remontów dróg?
- Tak. Przygotowaliśmy już wnioski na przebudowę dróg Barcino-Łosino i Przewłoka-Objazda i będziemy ubiegać się o środki. Złożymy je do
odpowiedniej instytucji jeszcze w tym roku.
- Ważnym zadaniem powiatu są sprawy z zakresu polityki społecznej. Jak w tej kadencji radził sobie powiat z nimi?
- Powołaliśmy Centrum Administracyjne
Domów dla Dzieci, w ramach którego funkcjonuje pięć placówek opiekuńczo-wychowawczych,
zapewniających opiekę dla blisko siedemdziesięciorga dzieci, pozbawionych możliwości wychowywania się w swoich rodzinnych domach.
W ramach nowej jednostki wszystkie placówki
zostały doposażone. Poszerzona została oferta w
zakresie wsparcia specjalistycznego dzieci oraz
uatrakcyjniono formy spędzania czasu wolnego
i organizacji wypoczynku. Jako powiat możemy
się również pochwalić prestiżowym wyróżnieniem
przyznanym tylko trzynastu powiatom w Polsce.
Otrzymaliśmy je za rozwój pieczy zastępczej oraz

szczególną dbałość o dzieci poniżej dziesiątego
roku życia, które w większości trafiają do rodzin
zastępczych, a nie do placówek opiekuńczo-wychowawczych. W tej kadencji przygotowaliśmy
mieszkanie chronione dla wychowanków, którzy
opuszczają pieczę zastępczą. Dotychczas takim
mieszkaniem powiat nie dysponował.
- A jak dba się o osoby niepełnosprawne?
Udzielanie im pomocy, to też jedno z zadań powiatu.
- Mamy bardzo szeroką i na wysokim poziomie ofertę usług opiekuńczych, terapeutycznych i
bytowych dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych intelektualnie. W powiecie słupskim
działają cztery domy pomocy społecznej, w tym
trzy prowadzi powiat - w Lubuczewie, Machowinie i Machowinku. Jeden dom - w Przytocku prowadzi wyłonione w konkursie Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu. W domach
tych dysponujemy ponad czterystoma miejscami.
Dla osób niepełnosprawnych organizujemy m.in.
Przegląd Twórczości Artystycznej i Spartakiadę
Sportową. W obu imprezach uczestniczą takie
osoby z naszych powiatowych jednostek, ale również z powiatów partnerskich: bełchatowskiego,
cieszyńskiego, lubańskiego i kieleckiego. Podpisałem z PFRON-em umowę zapewniającą ponad
220 tysięcy złotych na uruchomienie pierwszego
w powiecie słupskim Warsztatu Terapii Zajęciowej. Warsztat taki powstał w Sycewicach i osoby
niepełnosprawne po ukończeniu szkoły specjalnej
mają zapewnioną w nim rehabilitację społeczną i
zawodową. Dodatkowo, co roku występujemy do
PFRON-u o dofinansowanie zakupu mikrobusów
i autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych. Dzięki dobrej współpracy z tą instytucją,
środki takie otrzymujemy i wiele szkół oraz jednostek pomocy społecznej w powiecie, dysponuje
już tak zakupionymi samochodami.
- Jak ocenia Pan działalność Powiatowego
Urzędu Pracy?
- W ostatnich czterech latach sytuacja na
rynku pracy powiatu słupskiego i miasta Słupska
uległa znaczącej poprawie. Powiatowy Urząd Pracy przeznacza na aktywne formy pomocy bezrobotnym ponad 20 milionów złotych rocznie. Za
pieniądze te finansuje szkolenia, staże, dotacje dla
rozpoczynających własną działalność gospodarczą, tworzenie nowych miejsc pracy, aktywizację
zawodową bezrobotnych. PUP zmienił profil swo-
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jej działalności, dostosowując się do zmieniającego
się rynku pracy. Utworzono stanowiska doradcy
klienta instytucjonalnego, dzięki czemu urzędnicy nie czekają już na zgłoszenia pracodawców, ale
sami do nich docierają. Ciekawym rozwiązaniem
okazał się Mobilny Punkt Urzędu Pracy ustawiany w ruchliwym punkcie miasta lub galerii handlowej.
- Na co jeszcze zwracał Pan szczególną uwagę w mijającej kadencji samorządu?
- Istotna była dla mnie zawsze współpraca.
Dzięki, na przykład dobrej współpracy z gminami realizujemy wspólnie zadania inwestycyjne na
drogach i inne projekty ważne dla rozwoju regionu. Organizujemy cykliczne spotkania z wójtami,
sołtysami, dzięki którym wiemy, jakie są potrzeby
i oczekiwania mieszkańców. Powołaliśmy Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego, do
której weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, Rady i Zarządu Powiatu. Efektem prac
jest wspólne wypracowanie program współpracy
powiatu z organizacjami. Wychodzimy również
poza granice powiatu, współpracując m.in. z powiatami partnerskim w kraju i za granicą. W ramach współpracy z naszymi zachodnimi sąsiadami
przygotowaliśmy projekt, który okazał się dużym
sukcesem. Mam na myśli inicjatywę ,,Zabawa w
miasto”, dzięki której młodzież i dzieci z Polski
mogły uczyć się razem ze swoimi rówieśnikami z
Niemiec demokracji, języka obcego i nawiązywać
wzajemne relacje.
- Panie starosto, proszę na koniec powiedzieć jeszcze, jak układała się współpraca z organem stanowiącym, czyli Radą Powiatu Słupskiego? Nie było zgrzytów na linii Rada - Zarząd
Powiatu?
- Myślę, że współpracę tę można ocenić bardzo dobrze. W trakcie kadencji nie było między
nami konfliktów. Cieszę się, że w pracach rady nie
było za dużo polityki partyjnej. W samorządzie
nie rozpatrujemy przecież spraw światopoglądowo. Zadaniem każdego samorządu jest zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców i działanie na rzecz rozwoju społeczności. Uważam, że
wszyscy w tym kierunku działaliśmy.

Merytorycznie
i kulturalnie

Przewodniczenie Radzie Powiatu
było dla mnie dużym wyzwaniem,
ale myślę, że sprostałem trudnemu
zadaniu. Rada pracowała sprawnie.
Jan Olech
Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego
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- W skład rady V kadencji samorządu weszło 21 radnych, reprezentujących różne opcje
polityczne oraz mieszkańców ze wszystkich gmin
powiatu słupskiego. Pomimo różnic politycznych
i często różnic interesów mam poczucie, że sesje
rady i obrady komisji odbywały się w oparciu o
merytoryczne dyskusje i brak złośliwości, którą
możemy oglądać w polskim parlamencie czy innych samorządach. Należy przyznać, że miałem
przyjemność współpracować z radnymi, których
cechowała wysoka kultura
osobista, dzięki czemu prowadzenie obrad nie stanowiło dla mnie kłopotu.
Bardzo dobrze układała się również współpraca z
Zarządem Powiatu. Najlepiej świadczy o tym fakt, że
przygotowywane uchwały
były w większości jednogłośnie przyjmowane przez
radnych. Pochwalić należy
również to, że jako przewodniczący mogłem liczyć
na merytoryczną i organizacyjną pomoc urzędników. Dziękuję szczególnie
tym, którzy pracowali w
biurze rady.
W ostatnim roku kadencji testowaliśmy nowy
program Esesja. Dzięki
niemu zrobiliśmy skok
cywilizacyjny w zakresie
obsługi technicznej radnych. Dzięki zakupieniu
tabletów radni o sesji czy
komisji informowani byli
elektronicznie. Również
tą drogą docierały do nich
materiały (porządek obrad
i projekty uchwał) i za ich pomocą odbywały się
głosowania. Myślę, że było to dobre rozwiązanie.
Nowa kadencja to także nowe wymogi w zakresie zwiększenia jawności funkcjonowania rady.
Sesje i głosowania będą transmitowane i upubliczniane w Internecie. Dzięki przyjętym już rozwiązaniom, dostosowanie sprzętowe i organizacyjne
do nowych obowiązków nie będzie stanowiło już
dla nowej rady żadnego problemu.

A jaka była to kadencja? Myślę, że udana.
Przede wszystkim wyremontowanych zostało
sporo odcinków dróg powiatowych. Sadzę, że i
utrzymanie pozostałych dróg, za które odpowiada
powiat, nie było złe. Zresztą ich remonty, bieżące naprawy i utrzymanie, to były główne tematy
większości interpelacji i zapytań radnych, którzy,
muszę podkreślić, bardzo stanowczo interesowali
się tymi sprawami. Bardzo pomocna okazała się
współpraca z gminami w tym zakresie i nadleśnictwami.
Myślę, że na podkreślenie zasługuje również
dobra gospodarka nieruchomościami (także tymi
Skarbu Państwa), skuteczna praca Powiatowego Urzędu Pracy i jednostek pomocy społecznej.
Wiele działo się w tym zakresie, pojawiły się nowe
inicjatywy i dokonania. Mam tu na myśli uruchomienie pierwszego w powiecie słupskim mieszkania chronionego czy warsztatów terapii zajęciowej
dla osób niepełnosprawnych. Bez problemu rada,
a także zarząd powiatu, uporał się ze zmianami w
jednostkach oświatowych w związku z wprowadzoną reformą oświatową.
I wreszcie to, co jest najważniejsze i moim
zdaniem powinno być mocno podkreślone. W
minionej kadencji nastąpił znaczny przyrost dochodów powiatu, w tym dochodów bieżących i
majątkowych, co miało znaczny wpływ na wzrost
wydatków, ale przede wszystkim na realizację inwestycji, w tym drogowych. Wydatki majątkowe
w porównaniu do 2015 roku wzrastały sukcesywnie każdego roku o 47 i 77 proc., natomiast zaplanowane wydatki inwestycyjne na 2018 rok - o
81 proc. Na inwestycje w całej kadencji zostało
wydanych, i planuje się jeszcze wydać do końca
br., prawie 72 mln zł, w tym ponad 39 mln zostało pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Dług
w 2016 roku zmniejszył się o ponad 2,6 mln zł i
utrzymuje się na poziomie ok. 18 mln zł. W okresie dwóch pierwszych lat kadencji spłacono raty
kredytów i wykupiono obligacje na łączną kwotę
ponad 6,1 mln zł, a na ten rok zaplanowano 2,9
mln zł. Wprawdzie kwota ta może ulec zwiększeniu ze względu na znaczny wzrost po przetargach
wartości zadań inwestycyjnych, jednak liczby te
pokazują, że oszczędnie i gospodarnie wydawano
środki publiczne, sporo przy tym inwestując.
Uważam, że ten gospodarny sposób postępowania był optymalny i powinien być kontynuowany w nowej kadencji samorządu.
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Rada Powiatu

Rada pracowała
aktywnie

P

ierwsza sesja Rady Powiatu Słupskiego V
kadencji odbyła się 1 grudnia 2014 roku
i poświęcona była wyborom władz powiatu. Przewodniczącym rady został wybrany
Jan Olech, a wiceprzewodniczącymi - Wojciech

Rada Powiatu Słupskiego
obradowała na 46 sesjach
i podjęła 429 uchwał.
Komisje problemowe odbyły
ponad 120 posiedzeń
i praktycznie zajmowały
się wszystkimi istotnymi
sprawami dla powiatu.

Irena Kaczmaryk
Wydział Organizacyjny
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Krasucki i Andrzej Kordylas (na III sesji). Rada
wybrała Zdzisława Kołodziejskiego na starostę
słupskiego, a Rafała Konona - na wicestarostę.
W skład zarządu powiatu weszli też: Paweł Gonera, Paweł Lisowski (etatowy) i Jan Leończuk.
W trakcie kadencji rezygnację z prac w zarządzie złożyli Paweł Gonera i Jan Leonczuk. Na
ich miejsce wybrano Grzegorza Grabowskiego i
Annę Pietrzak. W takim składzie zarząd pracował do końca kadencji.
Skład ustawowy rady liczył 21 radnych. Pracowała ona w oparciu o uchwalone plany pracy. Do
końca sierpnia br. zbierała się na 46 sesjach, podjęła 429 uchwał, w tym 39 w sprawach należących
do wyłącznej jej kompetencji. Podjęte uchwały
przekazywano wojewodzie Pomorskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej - organom nadzoru
oraz do opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Rada corocznie sprawdzała wydatkowanie
środków finansowych powiatu, uchwalała budżet,
zmiany w nim i oceniała jego wykonanie. Udzielała absolutorium zarządowi powiatu. Podjęła 45
uchwał w tych sprawach. Udzielała też zarządowi
pozwolenia na wyemitowanie w 2015 i 2017 roku
obligacji przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Oprócz uchwał budżetowych rada podejmowała również uchwały programowe. Uchwaliła
m.in.: powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017, program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
na lata 2016-2018, programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalny program wspierania uzdolnień, program działań na rzecz osób
niepełnosprawnych na lata 2016-2018, program
promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego
rynku pracy na lata 2016-2020, program opieki
nad zabytkami na lata 2017-2020.
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Rada decydowała o sieci szkolnej, w tym po
zmianie ustroju szkolnego w 2017 roku. Corocznie określała zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Analizowała informacje Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku dotyczące przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji
lokalnego rynku pracy.
Należy podkreślić, że radnym nie było obojętne zdrowie mieszkańców. Uchwalili i skierowali
do realizacji dwa programy zdrowotne. Interweniowali w sprawach dostępności do świadczeń
medycznych i długiego oczekiwania na pomoc w
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Zgodzili się
na udzielenie Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Słupsku dotacji celowej na utworzenie Oddziału Hematologii i Transplantacji
Szpiku, który otwarto w lipcu br.
Radni powiatowi zdecydowali też o udzieleniu pomocy finansowej gminie Parchowo na
usuwanie skutków nawałnicy noszących znamiona klęski żywiołowej. Ponadto - na przekazanie
środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup oraz opłacanie
abonamentu modułu „Abakus SMS - wysyłanie”
dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku. Wyrazili zgodę na nawiązanie współpracy partnerskiej z
powiatem kieleckim i rejonem rożyszczańskim w
obwodzie wołyńskim na Ukrainie, na przystąpienie powiatu słupskiego do Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Ustka i Ziemia Słupska”.
Każdego roku rada zapoznawała się z informacjami składanymi przez komendantów - Miejskiego Policji i Państwowej Straży Pożarnej, a także przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, Powiatowego Lekarza Weterynarii,
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Przyjęła stanowiska w sprawach: poparcia inicjatywy obywatelskiej Stowarzyszenia Pasażerów
Kolejowych „Siemianice”, planów przebiegu drogi
ekspresowej S-11, budowy drogi ekspresowej S-6,
przeciwko planom ograniczonej modernizacji linii kolejowej nr 202. Zgodziła się na podpisanie
listu intencyjnego popierającego opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”.
8
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Radni w kadencji zgłosili 113 interpelacji i zapytań. Dotyczyły one głównie stanu dróg, ich remontów, właściwego oznakowania, budowy chodników, konieczności wycinki drzew przydrożnych
i krzewów, udrażniania rowów w pasach drogowych, wykaszania traw, budowy ścieżek rowerowych oraz remontów mostów, a także organizacji
komunikacji, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponadto radni pytali m.in. o sprawy związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce i Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. Nie tylko
brali aktywny udział w komisjach rady powiatu,
ale również w innych powoływanych komisjach
i zespołach problemowych, komisjach rozstrzygających konkursy na zadania publiczne, przyznających stypendia naukowe i sportowe dla młodzieży
szkolnej, nagrody sportowe itp.
Rada powiatu pracowała w oparciu o cztery
komisje stałe: rewizyjną, budżetu i finansów oraz
rozwoju powiatu, rolnictwa, środowiska i bezpieczeństwa publicznego oraz polityki społecznej.
Odbyły one łącznie 121 posiedzeń. Pracowały w
oparciu o przyjmowane każdego roku przez radę
plany pracy. Obradowały w zakresie swoich zagadnień problemowych i opiniowały projekty uchwał.
W posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele zarządu powiatu, naczelnicy wydziałów, dyrektorzy
jednostek powiatowych i innych jednostek wykonujących zadania na rzecz powiatu.
W grudniu 2014 roku rada powołała też komisję doraźną ds. opracowania statutu powiatu
słupskiego. Zbierała się ona na siedmiu posiedzeniach, w czerwcu 2015 roku rada uchwaliła
przygotowany przez nią projekt statutu. Pod koniec kadencji, w związku z uchwaleniem ustawy
o zmianie niektórych ustaw, w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych, która wprowadziła zmiany m.in do
ustawy o samorządzie powiatowym, zaistniała
znowu konieczność dostosowania statutu do nowych uregulowań prawnych. Ponieważ komisja
ds. opracowania statutu powołana na początku
kadencji zakończyła działalność, rada powiatu
powołała nową komisję do opracowania zmian w
statucie. Komisja zaproponowała zmiany, które po
uchwaleniu będą obowiązywać w nowej kadencji
rady powiatu słupskiego.

Zarząd Powiatu

Zarząd działał
oszczędnie

Mimo iż w starostwie nie
recertyfikowano Systemu
Zarządzania Jakością, ten wciąż
funkcjonuje. Zarząd realizuje
ustanowioną politykę jakości,
dążąc do jak najwyższego
poziomu świadczonych usług.
Ewa Czyż
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Z

arząd Powiatu Słupskiego w kadencji 20142018 (do 20 lipca) odbył 215 posiedzeń
oraz podjął 688 uchwał. Zaopiniował 505
projektów uchwał Rady Powiatu. Starosta wydał
486 zarządzeń. Zawartych zostało 498 porozumień i 1 239 umów.
W 2014 roku utworzono 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w: Ustce, Kępicach,
Potęgowie i Główczycach, z których 2 prowadzą
organizacje pozarządowe (wyłonione w drodze
konkursu), a 2 radcowie prawni i adwokaci, wskazani przez Okręgową Izbę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych.
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Zarząd Powiatu
Mimo iż nie recertyfikowano Systemu Zarządzania Jakością, co pozwoliło zaoszczędzić prawie
13 tys. zł rocznie - System Zarządzania Jakością
wciąż funkcjonuje. Zarząd nadal realizuje ustanowioną politykę jakości, dążąc do jak najwyższego
poziomu usług świadczonych przez urząd. Systematyczne podnoszenie jakości usług przyczyniło
się do wzrostu zadowolenia mieszkańców, co znajduje odzwierciedlenie w badaniach ankietowych
i w znacznym spadku wpływających do urzędu
skarg. W trakcie tej kadencji wpłynęły tylko 22
skargi (w poprzedniej - 47, a przed wprowadzeniem Zarządzania Jakością - wpływało średnio 60
rocznie). Wyrazem dbałości o wygodę klientów
urzędu i ich sprawną obsługę w Starostwie Powiatowym umożliwiono dokonywanie płatności w
formie bezgotówkowej kartą, bądź telefonem.
W trosce o bezpieczeństwo obiektu Zarząd
Powiatu Słupskiego podjął decyzję o przejściu z
dozoru fizycznego na elektroniczny, co spowodowało oszczędności w wysokości 96 tys. zł rocznie,
bowiem za dozór fizyczny urząd płacił rocznie ponad 118 tys. zł, a obecnie za utrzymanie dozoru
elektronicznego płaci tylko 22140 zł. W związku z
powyższym starostwo zostało wyposażone w niezbędną infrastrukturę alarmową.
Wykonany został remont budynku przy ulicy
Lotha w Słupsku, przeznaczonego na mieszkanie dla Centrum Administracyjnego Domów dla
Dzieci w Ustce. Wyremontowano też dach budynku pomocniczego „B” starostwa. W budynku
tym urządzono archiwum zakładowe, które zostało wyposażone w specjalistyczne szafy jezdne. Nie
ma już potrzeby wynajmowania pomieszczeń na
archiwum w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej S.A. Efektem są też oszczędności w
wysokości ponad 22 tys. zł rocznie.
Ponadto dokonywano bieżących remontów
i napraw w budynku „A i B” starostwa oraz w
budynku przy ulicy H. Sienkiewicza, w którym
znajduje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zakupiono sprzęt komputerowy za blisko 285
tys. zł oraz oprogramowanie za ponad 43,5 tys.
zł. Przeprowadzono 42 postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

W ścisłej
czołówce

W Rankingu Związku Powiatów
Polskich, powiat słupski zajął
w 2014 i 2016 roku - trzecie,
a w 2015 i 2017 - drugie miejsce.

D

użą ilością punktów oceniono takie działania, jak: skuteczność w pozyskiwaniu
środków finansowych pochodzących z
funduszy zewnętrznych i krajowych, współpraca
z organizacjami pozarządowymi, informatyzacja
urzędu, programy profilaktyczne z zakresu zdrowia skierowane do mieszkańców, wspieranie zdolnej i utalentowanej młodzieży, organizacja powiatowych konkursów adresowanych do uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także inicjatywy i imprezy pomagające zachować specyfikę regionu.
Anna Czunikin von Krasowicki
Kierownik Oddziału Promocji i Współpracy
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Fundusze

Pozyskane środki
na drogi, edukację
i termomodernizację

W

latach 2015-2018 Starostwo Powiatowe w Słupsku pozyskiwało środki
na realizację zadań z różnych źródeł,
m.in. z funduszy unijnych, krajowych i samorządowych. Dzięki nim można było zrealizować
zadania, od inwestycji drogowych poczynając, a
na termomodernizacji budynków użyteczności
publicznej, kończąc. Ponadto w marcu br. został
złożony w Słowińskiej Grupie Rybackiej projekt
na utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy
Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w
Ustce, w ramach rozwoju infrastruktury społecznej sektora publicznego. Uzyskał dofinansowanie
w wysokości ponad 152,8 tys. zł, przy całkowitym
koszcie zadania, wynoszącym ponad 240 tys. zł.
Ważniejsze zadania drogowe

Dzięki pozyskanym
środkom zewnętrznym
można było zrealizować
zadania, od inwestycji
drogowych poczynając,
a na termomodernizacji
budynków użyteczności
publicznej, kończąc.
Urszula Falba
Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 udało się pozyskać ponad 2,7
mln zł na przebudowę 3,6 km drogi powiatowej
1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy gminy Smołdzino; kosztowała
ponad 2,9 mln zł. Roboty realizowano w latach
2015-2017.
Na przebudowę dwóch innych dróg powiatowych - 1179G w gminach Potęgowo i Główczyce
oraz 1177G w gminach Słupsk i Dębnica Kaszubska o łącznej długości 22,95 km, na pierwszą powiat uzyskał dofinansowanie z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 2,4 mln
zł, na drugą - 3 mln zł, przy całkowitym koszcie
obu inwestycji, wynoszącym prawie 13 mln zł. Do
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pierwszej gmina Potęgowo dołożyła 1,3 mln, gmina Główczyce - 557 tys., do drugiej gminy Słupsk
i Dębnica Kaszubska - po ponad milionie. Nadleśnictwo Leśny Dwór przekazało 100 tys. zł.
W grudniu 2017 roku została zakończona i
rozliczona przebudowa 11-kilometrowego odcinka drogi powiatowej 1177G od Dobieszewa do
Gogolewka, współfinansowana również w ramach
programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Kosztowała ponad 8,1 mln zł, dofinansowanie z programu
wyniosło 3 mln zł, gmina Dębnica Kaszubska
dołożyła ponad 2,5 mln, gmina Słupsk 73 tys., a
Nadleśnictwo Łupawa - 150 tys. zł.
Powiat słupski uzyskał także dofinansowanie z tego samego rządowego programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019 na przebudowywaną drogę 1019G
na odcinku Głobino-Kusowo o długości 1,7 km.
Roboty trwają na niej od ubiegłego roku i mają
się zakończyć w listopadzie tego roku. Ich koszt to
ponad 4,3 mln zł, z rządowego programu udało
się uzyskać ponad 2,1 mln zł, gmina Słupsk zobowiązała się dołożyć ponad 1,1 mln zł.
Podniesienie jakości
szkolnictwa zawodowego
W październiku 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał powiatowi słupskiemu
dofinansowanie na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, realizowane w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego
12
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pn. „Kształtowanie
sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniającej
potrzeby subregionalnych i regionalnego
rynku pracy”. Umowy zostały podpisane
9 listopada. Przygotowany przez powiat
słupski projekt obejmuje utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół
Agrotechnicznych w
Słupsku oraz wyposażanie i doposażenie
pracowni dydaktycznych w ZSA i Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Ustce. Chodzi o doposażenie
w ZSA pracowni: gastronomicznej, architektury
krajobrazu, ochrony środowiska i analitycznej, a
w ZSOiT - hotelarskiej.
W ramach wsparcia uczniowie branż kluczowych: turystyka, sport i rekreacja, środowisko i
chemia lekka będą mieli też możliwość nauki w
nowych - doposażonych klasach i pracowniach,
gwarantujących zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Przeprowadzone zostaną
kursy i szkolenia z zakresu kształcenia ustawicznego, m.in. obsługi aparatury i sprzętu analitycznego, florystyki, nauki jazdy ciągnikiem, obsługi
programu AUTOCAD oraz przedsiębiorczości i
prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt,
którego ogólny koszt wyniesie ponad 940 tys. zł, a
dofinansowanie ponad 784 tys. zł, będzie realizowany do końca br.
Za dodatkowe ponad 686 tys. zł, w tym z
dofinansowania ponad 617 tys. w ramach tego
samego co poprzednie przedsięwzięcia, dostosowana zostanie oferta kształcenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy i zwiększona zatrudnialność
absolwentów szkół zawodowych. Wsparciem objętych będzie 270 uczniów i 25 nauczycieli kształcenia zawodowego. Objęci będą uczniowie ZSA
kształcący się w zawodach: technik żywienia i
usług gastronomicznych, kucharz, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska,
technik analityk oraz ZSOiT - w zawodzie technik hotelarstwa. Objęci zostaną dodatkowymi sta-

Fundusze
żami i praktykami zawodowymi, realizowanymi
u pracodawców, wykraczającymi poza podstawę
programową, szkoleniami i kursami specjalistycznymi, zajęciami organizowanymi wspólnie z pracodawcami i uczelniami wyższymi, dodatkowymi
zajęciami z języka angielskiego zawodowego. Nauczyciele przedmiotów zawodowych objęci będą
także stażami, kursami i szkoleniami doskonalącymi, a ponadto studiami podyplomowymi oraz
siecią współpracy i samokształcenia. Wszystkie
działania zostały zaplanowane w oparciu o diagnozę potrzeb szkół, realizowane są od ubiegłego
roku i będą kontynuowane do końca tego roku.

Za pieniądze
PFRON-u
Powiat słupski w latach
2015-2018 pozyskał prawie
1,3 mln zł z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
w ramach realizowanego
programu wyrównywania
różnic między regionami

Poprawa efektywności energetycznej
W czerwca 2016 roku podpisana została umowa o dofinansowanie robót związanych z termomodernizacją budynków ujętych w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Przedsięwzięcie
realizowane jest przez miasto Słupsk w partnerstwie z gminami: Kobylnica, Dębnica Kaszubska,
miejską Ustka, Damnica, Słupsk i powiatem słupskim. Obejmuje termomodernizację 49 obiektów
użyteczności publicznej: 22 w Słupsku, 2 w Ustce,
11 w gminie Kobylnica, 2 w gminie Słupsk, 4 w
gminie Damnica, 5 w gminie Dębnica Kaszubska
i 3 powiatowych.
Zakres prac obejmuje ocieplenia ścian i pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej, modernizację instalacji c.o., montaż
instalacji OZE oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. Wszystko po to, by zmniejszyć zapotrzebowania na energię cieplną o ponad 57 proc.,
roczne zużycie energii elektrycznej oraz emisję gazów, zwiększyć izolacyjność termiczną budynków,
ograniczyć koszty związane z ogrzewaniem i zaopatrzeniem w ciepłą wodę oraz zwiększyć wykorzystanie energii pochodzącej kolektorów słonecznych, fotowoltaiki i pomp ciepła.
Z obiektów powiatowych projektem objęto
budynki Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku
przy ulicy Leszczyńskiego 8, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku przy ulicy Fabrycznej 1 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w
Ustce przy ulicy Bursztynowej 12.
Wszystkie roboty związane z termomodernizacją powinny się zakończyć w październiku 2019
roku.

P

rogram ten służy likwidacji barier na jakie napotykają w życiu codziennym osoby niepełnosprawne. Dzięki tym środkom
utworzone zostały pierwsze w powiecie słupskim
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sycewicach, prowadzone przez Caritas Diecezji KoszalińskoKołobrzeskiej i dofinansowany mógł być zakup
dwóch mikrobusów do przewozu uczestników
warsztatów.
Za uzyskane środki z PFRON można było dofinansować też zakup trzech autobusów - dwóch
dla Środowiskowego Domu Samopomocy i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przytocku, oraz
jednego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie.
PFRON dofinansował również zakup mikrobusów przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Gardnie Wielkiej, Domy Pomocy Społecznej w
Przytocku i Machowinie oraz Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Damnicy, a także modernizację ciągów komunikacyjnych w budynku
Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku przy ulicy
Leszczyńskiego 8.
Tomasz Jusiewicz
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej
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Drogi

Lepsze drogi dzięki
współpracy z gminami

W

Wspólnie udało się przebudować
ponad 85 km dróg powiatowych,
a kolejnych 8 km jest jeszcze
w przebudowie. Nie byłoby tylu
inwestycji, gdyby nie dobrze
układająca się współpraca
finansowa z gminami.

Sylwia Trojakowska
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14
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związku z kończącą się kadencją Rady
Powiatu Słupskiego warto przypomnieć inwestycje drogowe, które w
ostatnich czterech latach przeprowadzono w powiecie słupskim, głównie za środki powiatowe i
gminne, przy wsparciu budżetu państwa, środków
unijnych, a także Lasów Państwowych.
W 2015 roku inwestycje drogowe wykonano
za ok. 8,5 mln zł. Za pieniądze te ułożono nawierzchnie w postaci nakładek z betonu asfaltowego z uwzględnieniem poboczy z kruszywa łamanego na ok. 25 kilometrach dróg powiatowych.
Ważniejsze zadania zostały zrealizowane w ciągu
dróg powiatowych: 1202G na ulicy Wczasowej
w Ustce (1,6 km), 1106G w Bierkowie (2,4 km),
1139G na odcinku Zagórzyca-Karżniczka-Damnica (2,38 km), 1015G Słupsk-Możdżanowo (2,59
km), 1120G Gąbino-Komnino (1,8 km), 1105G
na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową
1015G do Krężołek (1,62 km), 1102G Ustka-Modlinek-Duninowo (1,52 km), 1173G BrzeziniecBorzęcinko (1,5 km) i 1105G w Swołowie (1,3
km).
Na uwagę zasługuje też przeprowadzenie
kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej
1176G Dębnica Kaszubska-Podwilczyn. Zadanie
to było finansowane nie tylko ze środków powiatu
słupskiego i gminy Dębnica Kaszubska, ale również Nadleśnictwa Leśny Dwór. Przedmiotem
zamówienia było wykonanie robót drogowych na
odcinku o długości 2 km.
Ważną inwestycją była również przebudowa
mostu w ciągu drogi powiatowej 1135G w Zgojewie, która polegała na rozbiórce nawierzchni z
uszkodzonych belek drewnianych i ułożeniu no-

Drogi
wej nawierzchni drewnianej wraz z oczyszczeniem
koryta rzeki przy moście i oczepów betonowych,
uporządkowaniu skarp i stożków, a także zabezpieczeniu antykorozyjnym dźwigarów stalowych.
We współpracy z gminami wybudowano
chodniki w ciągu dróg powiatowych: 1115G w
Redwankach (gm. Ustka), 1189G w Żychlinie
(gm. Potęgowo) oraz nr 1164G w Biesowicach
(gm. Kępice) za ok. 80 tys. zł.
W roku 2016 przeprowadzono inwestycje drogowe za ok. 16 mln zł na 26 kilometrach dróg. Polegały one też na położeniu nowych nawierzchni
z betonu asfaltowego z uwzględnieniem poboczy
z kruszywa łamanego. Za środki powiatu i gmin
zostały wykonane roboty na drogach: 1197G w
ulicy Wróblewskiego w Ustce (0,6 km), 1170G
Lubuń-Żelkówko (2,3 km), 1150G SłonowiczkiTychowo (1,8 km), 1139G Zagórzyca-Mianowice
(2,29 km), 1102G Lędowo-Modlinek (0,6 km).
Rozpoczęto również dwie duże inwestycje
współfinansowane ze środków pozyskanych z
programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Była to
przebudowa drogi powiatowej 1177G na terenach
gminy Słupsk i Dębnica Kaszubska, na odcinku
Głobino-Dobieszewo o łącznej długości 13,27
km. Zakres prac obejmował poszerzenie jezdni z
betonu asfaltowego do szerokości od 5,5 do 6 m,
wykonanie chodników oraz zjazdów na posesje
z kostki betonowej, wykarczowanie starych pni,

wyprofilowanie i odmulenie rowów przydrożnych, wykonanie poboczy, wybudowanie przepustów pod zjazdami na posesje, zatoki autobusowej
w Dobieszewie, przestawienie lamp oświetleniowych w Warblewie oraz wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego.
Kolejną dużą inwestycją realizowaną w ramach tego samego programu była przebudowa
drogi powiatowej 1179G na terenie gmin Główczyce i Potęgowo. Polegała na wykonaniu robót na
odcinku Potęgowo-Stowięcino o łącznej długości
9,81 km. Ich zakres był podobny jak w przypadku
wcześniej opisanej inwestycji, przy czym wybudowano nie jedną a kilka zatok autobusowych, odcinki kanalizacji deszczowej w Potęgowie, Rzechcinie i Stowięcinie. W roku tym przebudowano
również dotychczasowe nawierzchnie gruntowe
na betonowe na drogach: 1102G Lędowo-Modlinek oraz 1102G i 1103G na terenie gminy Ustka.
Zawarto też umowy na budowę chodników przy
drodze powiatowej 1139G w Damnicy, Bobrownikach i Łojewie.
Rok 2017 zaczął się od ogłoszenia przetargu i
podpisania umowy z wykonawcą na przebudowę
drogi powiatowej 1120G na odcinku od granicy
miejscowości Wysoka do granicy gminy Smołdzino. Była to też inwestycja finansowana przez powiat słupski i z pozyskanych środków z programu
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
Wykonano roboty na 3,6 km drogi, których za-
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Drogi
kres był podobny jak w przypadku wcześniej realizowanych inwestycji.
Drugą ważną inwestycją - finansowaną
przez powiat słupski, gminy Dębnica Kaszubska
i Słupsk, Nadleśnictwo Łupawa oraz ze środków
rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej była przebudowa
drogi powiatowej 1177G na blisko 12-kilometrowym odcinku Dobieszewo-Gogolewko. Zakres
prac, oprócz standardowego obejmował też m.in.
rozbiórkę starego obiektu mostowego i wykonanie
w jego miejscu przepustu z blachy falistej, z warstwami konstrukcyjnymi nad przepustem, umocnienie wlotów i wylotów przepustu oraz ustawienie barier energochłonnych przy krawędzi jezdni.
Wybudowano też wyspy dzielące z odgięciem toru
jazdy na wlotach do miejscowości, oraz kanalizację deszczową w Gogolewie i Gogolewku, studnie
rewizyjne i uliczne studzienki ściekowe z osadnikiem oraz uliczne wpusty krawężnikowe.
Realizowano również mniejsze inwestycje polegające na położeniu nowych nawierzchni z betonu asfaltowego i poboczy z kruszywa łamanego.
Przeprowadzono je w ciągach dróg powiatowych:
1140G na odcinku Łebień-Stara Dąbrowa (1,45
km), 1144G na odcinku od Wykosowa do drogi
wojewódzkiej nr 213 (0,95 km), 1147G w Ciecholubiu (0,29 km z budową chodnika i zatok autobusowych), 1170G na odcinku Lubuń-Żelkówko
(1,8 km), 1150G Słonowiczki-Kczewo-BzowoTychowo do granicy administracyjnej powiatu
słupskiego (1 km), 1181G Górzyno-Nieckowo
(0,68 km), 1179G Pobłocie-Głuszynko-Potęgowo
(0,38 km), 1120G na odcinku Gąbino do granicy
z gminą Ustka (1,8 km), 1172G Skarszów Dolny-Dębnica Kaszubska w obrębie skrzyżowania w
ciągu ulicy Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej
(0,2 km), 1196G w Kępicach w ulicy Niepodległości w obrębie dwóch skrzyżowań (0,2 km), w
Redzikowie (0,3 km wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej),
1164G w Biesowicach (0,2 km) i 1176G na odcinku Dębnica Kaszubska-Podwilczyn (1,81 km
- budowa współfinansowana przez Nadleśnictwo
Leśny Dwór).
W sumie w 2017 roku wykonano 24 km nowych nawierzchni na drogach powiatowych za ok.
16,8 mln zł. Ponadto powiat i gminy sfinansowały
budowę chodnika przy drodze powiatowej 1138G
w Świtałach (gm. Damnica) i wykonanie doku16
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mentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 1189G Grąbkowo-Runowo.
W bieżącym, 2018 roku Zarząd Dróg Powiatowych, w oparciu o wspólne finansowanie
przez powiat i gminy, zrealizował inwestycje polegające na położeniu nowych nawierzchni asfaltowych oraz poboczy z kruszywa łamanego na
następujących drogach: 1150G i 1151G KczewoBzowo-Ścięgnica (1,2 km), 1140G na odcinku Łebień-Stara Dąbrowa - etap II (0,66 km), 1161G
Mzdowo-Pustowo (4,415 km), 1194G BudowoJawory (1,9 km), 1015G Krężołki-Starkowo (1,5
km) i 1179G Stowięcino-Podole Wielkie (1 km).
Ponadto wykonano nawierzchnie z betonu cementowego z mijankami i zjazdy, a także obustronne
pobocza z kruszywa w ciągu dróg 152G Dobrzęcino-Komorczyn - etap II (1,15 km.) i 1102G na
odcinku Modła-Modlinek (1,4 km).
Warto wspomnieć jeszcze o wykonaniu
dwóch chodników w gminie Kępice - w ciągu drogi powiatowej 1164G w Biesowicach oraz w ciągu
drogi powiatowej 1146G w Podgórach i dwóch
dokumentacjach projektowych - na przebudowę
mostu w Damnie i drogi powiatowej 1130G wraz
z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku
Siemianice-Jezierzyce. Łączny koszt tych prac to
ponad 230 tys. zł. Wykonywana jest jeszcze dokumentacja, na podstawie której będzie można w
najbliższym czasie rozpocząć postępowanie przetargowe na wykonanie robót na prawie 16-kilometrowym odcinku drogi 1157G Barcino-Łosino,
od drogi krajowej nr 21 Łosino-Kończewo-Kuleszewo-Barcino do drogi wojewódzkiej nr 209.
Koszt tej dokumentacji to ok. 354 tys. zł.
Zawarto też umowy z wykonawcami i prace
są jeszcze kontynuowane na drogach: 1019G na
odcinku Głobino-Kusowo (1,712 km), 1182G od
Nowego Skórowa do Nieckowa (3,55 km) i 1130G
na odcinku Rogawica-Bięcino (2,85 km). Łączna
wartość tych robót to ponad 6,2 mln zł.
W sumie w mijającej kadencji przebudowanych zostało 85,68 km dróg powiatowych, do
końca roku powinno być jeszcze przebudowanych
ponad 8,1 km - na 700 km, jakimi zarządza powiat słupski. Należy podkreślić, że kluczową rolę
w realizacji tych inwestycji odgrywa dobrze układająca się współpraca z samorządami gminnymi.
Bez ich wsparcia nie udałoby się przeprowadzić
tylu inwestycji drogowych.
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Duże zmiany
na rynku pracy

W

W 2014 roku Powiatowy Urząd
Pracy został wyróżniony przez
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej w konkursie „Najlepsze
wdrożenia nowelizacji ustawy
o promocji zatrudnienia” - za
największą liczbę wypłaconych
świadczeń aktywizacyjnych
dla rodziców powracających na
rynek pracy. Był też nagradzany
przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
w kolejnych latach - za dobrze
wykonywane obowiązki, w tym
za efektywne i oszczędne
wydawanie środków publicznych.
Paweł Kądziela
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

latach 2014-2018 sytuacja na rynku
pracy powiatu słupskiego i miasta
Słupska uległa znaczącej poprawie.
Na koniec grudnia 2013 roku stopa bezrobocia w
powiecie wynosiła 22,5 i 11,8 proc. w Słupsku.
Utrzymujący się wzrost gospodarczy wpłynął na
wysoką podaż wolnych miejsc pracy, a tym samym
na liczbę osób wychodzących z bezrobocia. Liczba osób pozostających bez pracy wynosi obecnie
(stan na 30 czerwca br.) 3740 w powiecie i 1417
w Słupsku. Jeszcze pięć lata temu było ich 12018
w powiecie i 4776 w Słupsku - trzykrotnie więcej. Rozwój przedsiębiorczości, nowe inwestycje w
regionie przyczyniają się do powstawania miejsc
pracy, a w konsekwencji do dynamicznego wzrostu popytu na pracę. W 2017 roku pracodawcy
zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy ponad 10
tys. miejsc pracy!
Pomimo nadal widocznego zróżnicowania terytorialnego bezrobocia, dzięki działaniom skierowanym do bezrobotnych, osiągnięto znaczny
wzrost dynamiki spadku ich liczby. Na koniec
czerwca br. wskaźnik bezrobocia w powiecie osiągnął 7,2 proc. i był niższy o 15,3 proc. od wskaźnika w końcu 2013 roku. W Słupsku wskaźnik ten
osiągnął 3,7 proc. i był niższy o 8,1 proc.
Rekordowo niski poziom bezrobocia to jednak nie jedyna zmiana. W ewidencji pozostały
osoby najbardziej oddalone od rynku pracy, których przywrócenie do zatrudnienia jest bardzo
trudne. Są to osoby długotrwale bezrobotne, na
ogół bez wykształcenia, zaliczone do grupy pozostających w szczególnej sytuacji. Na koniec 2013
roku była to grupa ponad 6,1 tys. osób - 3,7 tys. w
powiecie słupskim i 2,4 tys. w Słupsku. Według
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obecnego stanu nastąpił czterokrotny spadek osób
długotrwale bezrobotnych - do 1,5 tys. w Słupsku
i powiecie. Osoby takie stanowią 41,5 proc. ogółu
bezrobotnych. Przywracanie ich do pracy wymaga zastosowania wielu form wsparcia.
W ostatnich latach, w ramach programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego wsparcie otrzymywały głównie grupy
bezrobotnych do 30 roku życia, osoby w wieku 50
plus, które mają duże trudności ze znalezieniem
zatrudnienia, a utrata pracy wiąże się dla nich często z długim okresem bezrobocia, i osoby będące
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Tych ostatnich na koniec grudnia 2013 roku było 92 proc.,
a na koniec czerwca br. - 81,4 proc. ogółu bezrobotnych. W liczbach bezwzględnych jest to prawie
czterokrotnie mniej, ale ich udział procentowy w
ogólnej liczbie pozostających w ewidencji bezrobotnych, jest nadal bardzo wysoki.
Taka struktura bezrobocia spowodowała, że
walka o zwiększenie zatrudnienia stała się nie tylko
trudna, ale i też bardzo kosztowna. PUP zadania
realizował głównie w oparciu o środki Funduszu
Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Państwowego
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Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskał w latach 2014-2018 na aktywizację bezrobotnych prawie 102 mln zł.
Struktura wydatków środków z obu tych funduszów pokazuje, że duży nacisk kładziono na
promowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie przedsiębiorczości, szczególnie na obszarach
wiejskich, poprzez przyznawanie jednorazowych
środków na podjęcie działalności gospodarczej
oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Ze względu na trudną sytuację związaną z brakiem wykwalifikowanych pracowników,
finansowano koszty szkoleń, bonów szkoleniowych, studiów podyplomowych, staży i bonów
stażowych oraz związanych z tymi formami - stypendiów. Młodzi bezrobotni korzystali również z
bonów zatrudnieniowych i zasiedleniowych. Pracodawcom i przedsiębiorcom refundowano część
kosztów ponoszonych na wynagrodzenia oraz
składki na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych
do 30 roku życia.
W czterech minionych latach Powiatowy
Urząd Pracy realizował projekty, które przyczy-
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niały się do spadku bezrobocia. Do końca 2014
roku realizowany był projekt „Eurokariera”, finansowany ze środków EFS. Obejmował szkolenia,
jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej refundację kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych.
Centrum Charytatywno-Społeczne Caritas
w Ustce w partnerstwie z Powiatowym Urzędem
Pracy w Słupsku realizowało w latach 2014-2015
program „Akademia Inicjatyw Społecznych”.
Uczestnicy byli objęci wsparciem szkoleniowodoradczym, stażami zawodowymi oraz wypłatą
świadczeń związanych z ich odbywaniem.
W 2014 roku PUP pozyskał też środki z Funduszu Pracy i rezerwy Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej na realizację programu dla
osób do 30 roku życia, na finansowanie bonów
szkoleniowych, zatrudnieniowych i stażowych,
3-miesięczne roboty publiczne, a także programu
skierowanego do osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i dla bezrobotnych w wieku
30-50 lat.
Z kolei w latach 2015-2017 realizowany był
program „Gryf” - na wspieranie nowych miejsc
pracy na obszarach wiejskich. Chodziło o ogra-

niczanie bezrobocia mieszkańców wsi poprzez
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, głównie w
oparciu o takie usługi i branże jak: budownictwo,
dziedzictwo kulturowe, energetyka odnawialna i
konwencjonalna, przetwórstwo żywności, w tym
wyrób i sprzedaż wysokiej jakości żywności tradycyjnej, rozwój grup producenckich i związanego z
nimi przetwórstwa, oraz turystyka. Uczestnikami
były osoby bezrobotne z tzw. II profilu pomocy, w
szczególności kobiety. Na ich aktywizację wydano
ponad 2,4 mln zł.
Od 2015 roku realizowany jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),
finansowany też z Europejskiego Funduszu Społecznego, który zakłada zwiększenie zatrudnienia
osób młodych pozostających bez pracy w wieku
18-29 lat (z I lub II profilu pomocy). Do 30 czerwca br. na realizację tego programu wydano już ponad 12 mln zł.
Kolejnym realizowanym od 2015 roku programem, również finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny jest Regionalny Program
Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020. Obejmuje osoby zakwalifikowane do
I lub II profilu pomocy powyżej 50 roku życia kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach
- z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym i średnim. Oferowano im w
ramach tego programu szkolenia, staże zawodowe, środki jednorazowe na podjęcie działalności
gospodarczej oraz na doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy. Wydano już ponad 16,8
mln zł!
W 2016 roku PUP przygotował dwa programy, za środki pozyskane z Funduszu Pracy i od
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
dla osób nie spełniających wymogów programu
POWER. Udzielał pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na refundowaniu pracodawcom przez okres 12 miesięcy części
kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego
wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do
30 roku życia. Tylko w 2017 roku zawarte zostały
takie 242 umowy z 87 pracodawcami w powiecie
słupskim i 155 w Słupsku. Kosztowały ponad 5,2
mln zł.
Podobnej wysokości refundacją objęci są
przedsiębiorcy także w tym roku.
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Powiatowy Urząd Pracy podejmował też działania kierowane do osób z tzw. III profilu pomocy,
korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy
społecznej i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2014 roku utworzone zostało Centrum
Integracji Społecznej „Promyk” w Potęgowie, a w
kolejnych latach takie centra powstały też w Kępicach i Ustce. Do tej grupy działań należy zaliczyć
również realizację Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), którym w 2015 roku objęto bezrobotnych ze Słupska i kilku gmin powiatu.
Od 2016 roku w sześciu gminach realizowane
są projekty partnerskie, dla których uczestników
opracowywane są ścieżki reintegracyjne i zapewnione zostało również doradztwo zawodowe. Objęte nimi osoby uczestniczą w pracach społecznie
użytecznych, korzystają z warsztatów w zakresie
komunikacji, motywacji, kompetencji społecznych, autoprezentacji oraz grup wsparcia. Opracowuje się dla nich Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego, obejmujące warsztaty, porady
prawne, coaching zawodowy, kurs pierwszej pomocy, wsparcie psychologiczne z elementami terapii uzależnień i działania integracyjno-edukacyjne. Reintegracja zawodowa takich osób odbywa
się przez 9 miesięcy.
Dużą aktywnością i skutecznością w pozyskiwaniu ofert pracy wykazali się pośrednicy pracy
z Centrum Aktywizacji Zawodowej. W czerwcu
2016 roku utworzono stanowisko doradcy klienta instytucjonalnego, który utrzymuje regularne
kontakty z pracodawcami. Tylko w okresie od
czerwca do końca grudnia 2016 r. odbył on 252
wizyty, których skutkiem było pozyskanie od 89
pracodawców wniosków na 137 miejsc pracy subsydiowanej i 65 niesubsydiowanych. W okresie
od stycznia do końca grudnia 2017 roku pozyskał
od pracodawców 231 wniosków na subsydiowane
263 miejsca pracy oraz na 44 miejsca niesubsydiowane. Pozyskał też do bazy 80 nowych pracodawców, którzy nie korzystali jeszcze z żadnych form
pomocy.
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy wprowadziła w 2015
roku nowy instrument rynku pracy - Krajowy
Fundusz Szkoleniowy (KFS), którego celem jest
zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, z powodu kompetencji nieadekwatnych do
wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Z funduszu tego na szkolenia wydano już po20
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nad 2,4 mln zł. Liczby te pokazują, jak ogromne
środki idą na wsparcie bezrobotnych i aktywizację
rynku pracy, i jak wiele działań należy podjąć, by
uzyskać zamierzony skutek.
Pisząc o działalności Powiatowego Urzędu
Pracy nie można pominąć zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. W okresie od 2014
do 30 czerwca br. pracodawcy ze Słupska i powiatu wystąpili z wnioskami o zarejestrowanie
10,4 tys. oświadczeń na zatrudnienie cudzoziemców, najwięcej w 2017 roku - 4459. Na podstawie takiego oświadczenia cudzoziemiec mógł być
zatrudniony wówczas, gdy jego okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych
do ewidencji nie przekroczyły 6 miesięcy w ciągu
kolejnych 12 miesięcy. Od stycznia 2018 r. weszły
w życie nowe przepisy dotyczące cudzoziemców,
które wprowadziły opłatę w wysokości 30 zł za
złożenie oświadczenia. W przypadku dłuższego
okresu zatrudnienia pracodawca musi uzyskać
zezwolenie wojewody, wydawane w oparciu o informację starosty, potwierdzającą brak możliwości
zrealizowania potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
W latach 2014-2017 Powiatowy Urząd Pracy w
Słupsku wydał 584 takie informacje starosty.
Mając na względzie zwiększenie dostępności
usług, Powiatowy Urząd Pracy podejmował w
ostatnich czterech latach działania usprawniające
pracę urzędu oraz poprawiające obsługę klientów
i warunki pracy. Przeprowadzono m.in. termomodernizację budynków przy ulicy Leszczyńskiego i
przy ulicy Fabrycznej w Słupsku. Prowadzone
były także prace remontowo-modernizacyjne wewnątrz i na zewnątrz obu budynków. Poprawiła
się funkcjonalność i wygląd wielu pomieszczeń.
Nowocześnie wyposażono salę konferencyjnoszkoleniową. Poprawiły się warunki pracy w archiwum.
Od 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy otrzymał też z Funduszu Pracy ponad 2,6 mln zł na
utrzymanie i rozwój systemu informatycznego.
Całkowicie przebudowano sieć komputerową w
budynku przy ulicy Fabrycznej, a wyeksploatowany sprzęty zastąpiono nowym. W obu siedzibach uruchomiono Biuro Obsługi Interesanta,
co usprawniło znacznie pracę urzędu, a przede
wszystkim ułatwiło pobieranie druków oraz uzyskiwanie informacji o podstawowych usługach i
instrumentach rynku pracy.

Środowisko i Rolnictwo

Poziom hałasu
w normie

W

W okresie sprawozdawczym
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
rozpatrywano głównie sprawy
w zakresie gospodarki wodnościekowej, odpadami, leśnej, geologii,
a także ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniami, melioracji
szczegółowych, hałasu, promieniowania
elektromagnetycznego oraz łowiectwa,
zgodnie z kompetencjami określonymi
w przepisach prawa. Realizowano
zadania własne powiatu, jak również
z zakresu administracji rządowej.
Eugenia Gwoździak
Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa

ramach posiadanych kompetencji
udzielano wnioskodawcom zezwoleń
na korzystanie ze środowiska, określając jednocześnie warunki jakie muszą spełniać, aby
prowadzona przez nich działalność była zgodna z
obowiązującymi przepisami i w jak najmniejszym
stopniu negatywnie oddziaływała na środowisko.
Tym bardziej, że powiat słupski posiada cenne
walory przyrodnicze i stanowi bazę dla turystów
zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W ramach
gospodarki wodnościekowej corocznie udzielano
około 140 pozwoleń wodnoprawnych na pobór
wody i odprowadzanie ścieków do wód lub do
ziemi. Określane w pozwoleniach warunki pozwalają na kontrolowanie ilości pobieranej wody
i odprowadzanych ścieków, co ściśle związane jest
z naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska.
W konsekwencji wymuszają racjonalne korzystanie z wody i poprawę czystości rzek.
Do zadań własnych powiatu, wynikających z
ustawy Prawo wodne należało wydawanie decyzji
w zakresie melioracji szczegółowych, tj. zobowiązywanie odnoszących korzyści z tych urządzeń do
utrzymywania ich w należytym stanie, a przede
wszystkim w stanie drożności. Z dniem wejścia
w życie 1 stycznia br. nowej ustawy Prawo wodne
zadania z zakresu gospodarki wodnościekowej, realizowane przez starostę przejęło nowo utworzone
Państwowe Gospodarstwo Wodne.
Prowadzenie każdej działalności związane jest
mniej lub bardziej z wytwarzaniem odpadów komunalnych lub/i przemysłowych. Starosta w ramach posiadanych kompetencji udzielał pozwoleń
prowadzącym działalność gospodarczą na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie, trans-
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port i przetwarzanie (odzysk i unieszkodliwianie).
Głównym kierunkiem działania w gospodarce
odpadami jest minimalizacja wytwarzanych odpadów oraz ich maksymalny odzysk. Wymaga to
jednak dużych nakładów inwestycyjnych i wzrostu
kosztów produkcji.
Funkcjonujące składowiska w Bierkowie i
Chlewnicy wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, tj. sortowniami, kompostownią i biogazownią
pozwalają na prowadzenie na terenie powiatu gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Nie oznacza to jednak, że wszystkie
odpady przemysłowe są zagospodarowane. Problem stanowią odpady niebezpieczne, które muszą być transportowane poza granice powiatu, do
instalacji przystosowanych do ich unieszkodliwiania. Z takich odpadów jedynie odpady azbestowe
przyjmowane są na składowisko w Bierkowie.
Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest również z emisją zanieczyszczeń do powietrza zarówno z instalacji energetycznych, jak i
instalacji technologicznych. Ustawa Prawo ochrony
środowiska nakłada na prowadzących te instalacje
obowiązek uzyskania pozwoleń na wprowadzanie
gazów i pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji, których użytkowanie nie wymaga uzyskania
pozwolenia. Zadaniem starosty jest analizowanie
przedłożonych wniosków, ich ocena oraz wydanie
stosownych decyzji. W tym zakresie rocznie prowadzono około 60 postępowań administracyjnych.
Rozwój telefonii komórkowej spowodował
coraz większe zapotrzebowanie na instalowanie
anten. Każda antena jest natomiast źródłem emisji promieniowania elektromagnetycznego, które
po przekroczeniu określonych wartości może być
szkodliwe dla ludzi. Kontrole nad przestrzeganiem przepisów w tym zakresie prowadzi starosta,
który przyjmuje zgłoszenia tych instalacji wraz z
wynikami pomiarów przeprowadzonych przez
uprawnionych do ich wykonania i analizuje pod
kątem zgodności z prawem. Przeprowadzane przez
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
kontrole i pomiary emisji promieniowania na terenie powiatu nie wykazują przekroczeń norm, co
świadczy o prawidłowości ich lokalizacji.
W sytuacjach gdy mieszkańcy zgłaszają uciążliwość związaną z hałasem, a wyniki pomiarów
hałasu wskazują na przekroczenia dopuszczalnych
poziomów, z urzędu podejmowane są postępowania administracyjne i wydawane decyzje ustalają22
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ce dopuszczalne poziomy hałasu. W konsekwencji podmioty podejmują działania w kierunku
zmniejszenia emisji hałasu i poprawy warunków
życia mieszkańców. Nie są to sytuacje często występujące i w związku z tym należy uznać, że w
powiecie słupskim nie ma problemu z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu.
Jednym z obszarów działania starosty są zadania z zakresu geologii i górnictwa. Starosta jest
organem właściwym do zatwierdzania dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, geologicznych złóż kopalin, przyjmowania
zgłoszeń projektów robót geologicznych na wykonanie wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi
oraz wydawania koncesji na wydobywanie kopa-
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lin pospolitych. W ostatnich latach zdecydowanie
zwiększyła się ilość wniosków wpływających do
starosty dotyczących pozyskiwania kopalin pospolitych, szczególnie piasków i żwirów. Związane
to jest zapewne z realizacją inwestycji drogowych
i zwiększonym zapotrzebowaniem na ten materiał
budowlany.
Ustawa o lasach zobowiązuje starostę do nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. W powiecie
mamy 2543 ha lasów, nad którymi starosta sprawuje bezpośredni nadzór. Prowadzi go na podstawie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu
(UPUL) lub Inwentaryzacji Stanu Lasu (ISL). Są to
działania administracyjne w stosunku do osób fizycznych i prawnych, w celu wykonania ciążących
na nich obowiązków wynikających z ustaw. Nadzór polega na lustracji, kontroli, a także doradztwie oraz wydawaniu decyzji administracyjnych
i kontroli wydanych decyzji. Starosta cyklicznie,
co 10 lat zleca firmom zewnętrznym, posiadającym stosowne uprawnienia, wykonanie UPUL i
ISL. Dokumenty te stanowią podstawę właściwie
prowadzonej gospodarki leśnej w celu zachowania
trwałości, ciągłości i produkcyjności lasu. W latach
2015-2018 opracowano UPUL i IST dla 1 877 ha
za kwotę 226417 zł.
Dodatkowo, do zadań starosty należy ocena
udatności zalesiania gruntów rolnych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
w czwartym lub piątym roku od założenia i przekwalifikowania gruntu rolnego na leśny z czym
wiąże się również ponoszenie kosztów z budżetu
powiatu. W latach 2015-2018 przekwalifikowano
259 ha gruntów rolnych na leśny, a koszty poniesione z tego tytułu na rzecz klasyfikatora gruntów
wyniosły 27295 zł. W ostatnich latach zauważalny
jest jednak spadek zalesianych gruntów rolnych,
gdyż zmieniły się zasady finansowania projektu
PROW. Skróceniu uległ okres dotacji z 20 lat do
12 lat oraz zmniejszono stawkę jednostkową za zalesiony hektar, co spowodowało mniejsze zainteresowanie rolników zalesianiem gruntów rolnych.
Poza tym starosta nadal wypłaca comiesięczne
ekwiwalenty za założenie upraw leśnych na gruntach rolnych w latach 2002 i 2003, należne beneficjentom przez okres 20 lat od założenia uprawy.
Ekwiwalenty te obecnie wypłacane są 58 beneficjentom, którzy za zalesienie w tym okresie łącznie
124,26 ha otrzymują miesięcznie w sumie około

26 tys. zł (kwota ta jest co roku waloryzowana
zgodnie z ogłoszoną przez Prezesa GUS stawką
dóbr konsumpcyjnych). O środki na ten cel starosta wnioskuje, co kwartał, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa
Pomorskiego z 2015 r. na terenie powiatu słupskiego mamy 18 obwodów łowieckich polnych, które
dzierżawione są przez siedem kół łowieckich. Obwody łowieckie polne wydzierżawia kołom łowieckim starosta zawierając stosowne umowy na okres
10 lat. W 2017 r. zawarto 18 umów, w których
ustalono m.in. wysokość czynszów jakie ponoszą
koła łowieckiego za dzierżawę obwodów łowieckich. Koła łowieckie, corocznie wpłacają czynsze dzierżawne na konto depozytowe Starostwa
Powiatowego w Słupsku w wysokości około 130
tys. zł. Zadaniem starosty jest rozliczyć wpłacone
kwoty na gminy i nadleśnictwa, wg. powierzchni
wchodzących w skład poszczególnych obwodów 14 gmin i 7 nadleśnictw. Z uwagi na zmieniające
się corocznie stawki dzierżawne zawarte umowy są
corocznie również aneksowane.
Coraz większym problemem jest zwiększająca się populacja dzików, które opuszczają miejsca
swojego naturalnego bytowania i przenoszą się na
tereny zamieszkałe przez człowieka i niezależnie od
pory dnia buchtują zarówno w prywatnych ogródkach, jak i na terenach użyteczności publicznej
w poszukiwaniu pożywienia, powodując szkody
i stwarzając zagrożenie dla ludzi. Ustawa Prawo
łowieckie upoważnia starostę do wydania decyzji
w uzgodnieniu z okręgowym Zarządem Polskiego
Związku Łowieckiego zezwalającej na odłów dzików lub odstrzał redukcyjny. W ostatnich latach,
na wnioski wójtów, wydawano po 2-3 decyzje
rocznie zezwalające na odłów dzików. Nie wydano
natomiast żadnej decyzji zezwalającej na odstrzał z
uwagi na bliskość zabudowań mieszkalnych.
Ustawa o ochronie przyrody nakazuje ochronę
drzew i krzewów, a ich usunięcie wymaga uzyskania stosownego zezwolenia. Starosta jest organem
właściwym do udzielania zezwoleń na usuwanie
drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach
będących własnością gmin. Rocznie gminy składają około 250 wniosków, w których wnioskują o
zezwolenie na usunięcie od jednego do kilkudziesięciu drzew i krzewów. W prowadzonych postępowaniach niezbędne jest przeprowadzenie wizji
w terenie i dokonanie oględzin wnioskowanych
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do wycinki drzew pod kątem występowania w ich
obrębie gatunków prawnie chronionych, jak i zasadności wniosków. Od dokonanych ustaleń uzależnione jest bowiem wydanie decyzji, w których
zezwala się na usunięcie wnioskowanych drzew i
krzewów bez dodatkowych warunków lub uzależnia od dokonania nasadzeń zastępczych. Poza tym,
ustala opłatę za usunięcie drzew i krzewów, jeżeli
nie zachodzą przesłanki, określone w ustawie, do
odstąpienia od jej naliczenia. Zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasach drogowych wymagają dodatkowo uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Coraz większe zainteresowanie wędkowaniem,
w tym również przy użyciu sprzętu pływającego
skutkuje, że rocznie wydawano około 400 kart
wędkarskich i rejestrowano około 150 łodzi, kajaków, pontonów, do amatorskiego połowu ryb.
W latach 2015-2017 na zadania dotyczące
ochrony środowiska na terenie powiatu słupskiego
wydatkowano w sumie 1,2 mln zł.
Od ponad 10 lat corocznie realizowany jest
„Program wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim”. Mieszkańcy biorący
w nim udział mają możliwość skorzystania z usługi bezpłatnego demontażu eternitowego pokrycia
dachowego oraz jego utylizacji na przeznaczonym
do tego celu składowisku. Programem objęte są
zarówno budynki przeznaczone na cele mieszkaniowe, jak i gospodarcze. W latach 2015-2017
usunięto łącznie 724,51 Mg za ponad 300,8 tys.
zł. Zrealizowane do dnia dzisiejszego edycje Pro-
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gramu finansowano ze środków budżetu powiatu
słupskiego przy wsparciu finansowym z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku. Według inwentaryzacji przeprowadzanych przez poszczególne gminy powiatu do
usunięcia pozostało jeszcze 11579 Mg wyrobów
zawierających azbest. Dzięki uzyskiwanym dotacjom, w latach 2015-2017 do programu zakwalifikowano wszystkie złożone wnioski. Niestety, w
roku bieżącym mimo złożonego wniosku o dofinansowanie zadania nie uzyskano dotacji, bowiem
WFOŚiGW w Gdańsku zawiesił ogłoszony konkurs na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Ograniczone środki finansowe powiatu pozwoliły
jedynie na zakwalifikowanie do programu około
70 proc. złożonych wniosków i przeznaczenie na
ten cel 120 tys. zł.
W celu utrzymania standardów jakości powietrza, powiat słupski nie tylko propaguje i wspiera
rozwój energetyki odnawialnej, lecz również prowadzi działania bezpośrednie, m.in. termomodernizując budynki, którymi zarządza. Na przestrzeni
lat od 2015 do 2017 poddano termomodernizacji
m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, pałac na
obszarze Domu Pomocy Społecznej w Machowinku oraz Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
przeznaczając na to w sumie prawie 800 tys. zł z
budżetu powiatu słupskiego. W bieżącym roku zaplanowano termomodernizację budynku „B” starostwa przy ulicy Szarych Szeregów 14.

Geodezja i Kartografia

Pełna informatyzacja
w geodezji

W Wydziale Geodezji
i Kartografii szczególny nacisk
położono na informatyzację
materiałów powiatowego
zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz
wdrożenie procesu
udostępniania przez Internet
zgromadzonych w zasobie
i przetworzonych do postaci
cyfrowej dokumentów.

Ryszard Mąkosa, Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

W

związku z utworzeniem dodatkowego
stanowiska pracy w wydziale, od 2016
roku wszystkie przekazane do zasobu
operaty są na bieżąco skanowane, a ich kopie zabezpieczone i przechowywane z wykorzystaniem
systemu teleinformatycznego, w którym zasób jest
prowadzony. W tym czasie przetworzono do postaci elektronicznej mapę zasadniczą dla obszaru
całego powiatu, utworzono cyfrowe kopie materiałów kartograficznych przechowywanych w zasobie, w tym przetworzono do postaci cyfrowej
ok. 8 tys. egzemplarzy różnego rodzaju map, szkiców osnów i zarysów pomiarowych, jak również
utworzono cyfrowe kopie ok. 28 tysięcy operatów
technicznych (ok. 700 tys. stron) z dokumentacją
geodezyjną z obszaru gmin: Damnica, Dębnica
Kaszubska, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Ustka
oraz części miast: Ustka i Kępice, które zintegrowano z systemem teleinformatycznym.
Mając na względzie poprawę jakości danych
zgromadzonych w operacie ewidencyjnym, w latach 2014-2015 przeprowadzono modernizację
ewidencji gruntów i budynków w obrębach: Bię-
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cino, Damnica, Zagórzyca - w gminie Damnica.
Równolegle wdrożono oprogramowanie do obsługi rzeczoznawców majątkowych oraz wszystkich
instytucji potrzebujących wglądu do rejestru cen
i wartości nieruchomości, jak również obsługi interesantów zamawiających materiały i dokumenty
przez Internet.
W bieżącym roku zakupiono i stopniowo jest
wdrażany program komputerowy do obsługi ewidencji planów zagospodarowania przestrzennego
wraz z uchwałami, obsługi ewidencji pozwoleń
na budowę wraz z mapą pozwoleń oraz obsługi
ewidencji decyzji o warunkach zabudowy wraz z
mapą decyzji. Wdrożenie tego programu usprawni
funkcjonowanie Wydziału Architektoniczno-Budowlanego oraz poprawi się jakość komunikacji
między Wydziałami Architektoniczno-Budowlanym oraz Geodezji i Kartografii. Zakupione
oprogramowanie umożliwi publikację planów zagospodarowania przestrzennego jako kolejną warstwę systemu informacji przestrzennej prezentującego dane przestrzenne dla obszaru powiatu
słupskiego.
Na skutek prowadzonej w latach 2014-2018
informatyzacji zasobu, sukcesywnie zwiększa się
ilość wniosków realizowanych z wykorzystaniem
przetworzonych do postaci cyfrowej dokumentów. W 2014 roku wykonawcy prac geodezyjnych
26
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zgłosili drogą elektroniczną do Wydziału Geodezji i Kartografii 53 proc. prac geodezyjnych, przy
czym przygotowanie dokumentacji do wykonania tych prac odbywało się tradycyjnie. Geodeci
po odbiór przygotowanej dokumentacji musieli
zgłosić się osobiście. Obecnie drogą elektroniczną
zgłaszanych jest już ponad 95 proc. prac geodezyjnych, a zamówione dokumenty przesyłane są
również drogą elektroniczną za pomocą aplikacji
internetowej. Wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w przypadku zamówień na materiały
w postaci elektronicznej, również są przyjmowane
i załatwiane drogą elektroniczną.
Ponadto uruchomiono płatność elektroniczną za udostępniane materiały zasobu geodetom i
pozostałym interesantom oraz informacje z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom
majątkowym. Dzięki wprowadzeniu tej usługi
cały proces zgłaszania prac geodezyjnych, a także zamawiania materiałów w postaci elektronicznej niezbędnych do ich wykonania może zostać
przeprowadzony przez Internet. Po dokonaniu
opłaty materiały zasobu w postaci elektronicznej
są automatycznie odblokowywane i wykonawca
może je pobrać nawet po godzinach pracy urzędu.
Podobnie są realizowane wnioski rzeczoznawców
majątkowych.

Nieruchomości

Korzystna A
zamiana
i sprzedaż

Sukcesem było przejęcie w wyniku
zamiany od Lasów Państwowych
„Górki Narciarza” w Słupsku,
a także korzystne sprzedanie
w drodze przetargu za ponad
2,2 mln zł budynku w Ustce po
byłej Izbie Celnej w Gdyni.

Katarzyna Maruszak
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

nalizując przedsięwzięcia realizowane w
zakresie gospodarki nieruchomościami w
latach 2014-2018 podkreślić należy, że starosta powiatu słupskiego działa na dwóch płaszczyznach - gospodaruje nieruchomościami powiatu
oraz Skarbu Państwa. Do wypełniania tych zadań
potrzebna jest współpraca z wieloma podmiotami,
m.in. pomorskim urzędem wojewódzkim, gminami, starostwami, Aresztem Śledczym, Urzędem
Morskim, Oddziałem Straży Granicznej, policją,
wojskiem, Wodami Polskimi, Krajowym Zasobem
Nieruchomości, innymi agencjami, instytucjami
państwowymi i samorządowymi. Zmieniające się
prawo, zwiększające niejednokrotnie te obowiązki
było właściwe wdrażane. Przygotowano uchwały,
podjęte przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu o
gospodarowaniu nieruchomościami, w tym dotyczące najmu, dzierżawy, sprzedaży, darowizny,
służebności i zamiany.
Sukcesem była niewątpliwie ekwiwalentna
zamiana nieruchomości w 2015 roku pomiędzy
powiatem słupskim a Lasami Państwowymi, w
wyniku której powiat otrzymał na własność sporą
nieruchomość położoną w Słupsku, tzw. „Górkę
Narciarza” oraz nieruchomości położone na terenie gmin Słupsk i Kępice. Nie można również nie
wspomnieć o korzystnej sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, za ponad 2,2
mln zł w 2016 roku nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej przy ulicy
Marynarki Polskiej w Ustce - budynku po byłej
Izbie Celnej w Gdyni.
Należy podkreślić, że wraz z wzrostem atrakcyjności regionu, odnotowano wzrost sprzedaży
nieruchomości w nadmorskiej miejscowości Dębina. W ustnym przetargu nieograniczonym za
działkę o pow. 0,2 ha uzyskano 129150 zł. Powiat sprzedał 10 działek w tej miejscowości. W
Ustce natomiast zbyte zostały działki przy ulicy
Rumiankowej i poszerzą strefę zabudowy domów
jednorodzinnych.
W powiecie słupskim zauważalny jest ciągły
wzrost rynku sprzedaży nieruchomości oraz rozwój zabudowy mieszkaniowej, dlatego nie brakuje
wniosków o zezwolenia na wyłączenie z produkcji
rolnej działek, głównie w gminach nadmorskich i
w obrębach ościennych Słupska.
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Nieruchomości
Powiat w ramach swojej
działalności oferuje też do wynajęcia lokale użytkowe, m.in.
w budynku przy ulicy H. Sienkiewicza 20 w Słupsku. Trzeba
podkreślić, że stawki uzyskanego czynszu w stosunku do
innych lokali wynajmowanych
na terenie Słupska, były konkurencyjne. Wynajmowane lokale - głównie na działalność
biurowo-usługową, sąsiadują z
siedzibą Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, które w ramach swojej działalności realizuje zadania z zakresu pomocy
społecznej.
W ramach współpracy z
innymi jednostkami użyczona
została część pomieszczeń budynku przy ulicy Marynarki
Polskiej 12c w Ustce - Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na stacjonowanie Wodnego Zespołu Ratownictwa Medycznego. Również Słupskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje tam
swoje zadania z zakresu ratownictwa wodnego w
pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego.
W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
prowadzone są postępowania ograniczające sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na
nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej
oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a
także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do
korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli
właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.
Wymienione postępowania związane są głównie z budową stacji 110/15 kV GPZ w Rowach,
napowietrznej dwutorowej linii 110 kV, powiązań
istniejącej sieci SN z projektowaną stacją GPZ w
Rowach, stacji kontenerowej 15/0,4 kV, powiązań
istniejącej sieci z nową stacją 15/0,4 oraz zasilania
rezerwowego GPZ w Rowach. Dzięki tym budowom poprawi się bezpieczeństwo energetyczne w
gminie Ustka.
28
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Nowym zadaniem nałożonym na starostę
przez ustawodawcę jest przejmowanie od 1 stycznia 2016 mienia po instytucjach, które do końca
grudnia 2015 roku nie przerejestrowały się do KRS
lub zostały z KRS wykreślone. W związku z tym
obowiązkami starosta gospodaruje zarówno mieniem ruchomym, jak i nieruchomym, jeśli podmioty zostały wykreślone z rejestrów sądowych.
Starosta jest również zobowiązany do współpracy z nową państwową instytucją - Krajowym
Zasobem Nieruchomości. Polega ona na prowadzeniu wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, które są lub mogą być wykorzystane na cele
mieszkaniowe. Prowadzone czynności w zakresie
regulowania stanów prawnych dróg powiatowych
i krajowych, poprzez zamianę, darowiznę, wykup
i sprzedaż oraz nabycie z mocy prawa, służą modernizacji infrastruktury drogowej.
Reasumując, Wydział Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania przypisane staroście
w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu
Państwa, jak również decyzje Zarządu Powiatu w
zakresie gospodarowania nieruchomościami powiatowymi. Z jednej strony wspomaga to realizację
zadań i celów publicznych, z drugiej skutkuje osiąganiem wysokich dochodów własnych, które umożliwiają realizację innych zadań samorządowych.

Budownictwo i Architektura

Inwestycje W
duże i małe

Wydział ArchitektonicznoBudowlany wydał inwestorom
indywidualnym, developerom
i gminom 3479 pozwoleń
budowlanych i przyjął 30 wniosków
o udzielenie pozwolenia na budowę
inwestycji w trybie tzw. spec
ustawy - o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych.
Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

ydane pozwolenia budowlane dotyczyły jednorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego, wielorodzinnego i
szeroko rozumianej infrastruktury. Natomiast te
wydane w trybie tzw. spec ustawy - budowy dróg.
Do wydziału wpłynęło 4729 wniosków dotyczących zgłoszeń wykonania obiektów budowlanych, 18 dotyczyło farm wiatrowych
i farm fotowoltaicznych. Największe
inwestycje, na które udzielono pozwoleń to: w obrębie ewidencyjnym
Płaszewko budowa zakładów produkcyjnych z częścią socjalno-biurową,
centrum sortowni przesyłek DHL z
infrastrukturą, hali produkcyjnej dla
firmy MARKOS, hali magazynowologistycznej dla firmy INDEKA LOGISTIC CITY Sp. z o.o.; w Redzikowie - hal produkcyjno-magazynowych
i usługowo-magazynowych; w Dębnicy Kaszubskiej - budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym
i częścią usługową; w Damnicy - budynku produkcyjnego dla firmy „POLTAREX”; w Ustce - dworca autobusowego z infrastrukturą towarzyszącą i
przedszkola 5-oddziałowego.
Mieszkańcy powiatu wykonują też inne prace,
wymagające pozwolenia lub zgłoszenia. To każdego roku dziesiątki mniejszych inwestycji związanych z remontami czy rozbiórkami obiektów
budowlanych. W okresie czterech minionych lat
zaopiniowaniu podlegało 77 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i 2484 projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji celu publicznego. Wpływ tak dużej liczby
wniosków, to po ich załatwieniu ogromne ilości
dokumentacji wymagającej przechowywania w
wydziałowym archiwum.
Wiele złożonych wniosków jest jeszcze rozpatrywanych i nie zostały sfinalizowane wydaniem
stosownych pozwoleń na budowę czy rozbiórki.
Z każdym rokiem do wydziału wpływa też coraz
więcej wniosków o udostępnienie informacji publicznej, na które również należy udzielić odpowiedzi. Wpływają wnioski o rejestrację dzienników budowy - zarejestrowano ich - 5356!
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Transport i Komunikacja

Dodatkowe punkty
obsługi mieszkańców

W

Znacznie wzrosła liczba
wydanych uprawnień do
kierowania pojazdami.
Mieszkańcy powiatu
odebrali ich ok 15 tys., ale
liczba zakazów prowadzenia
pojazdów w tym czasie nie
spadła poniżej 200 rocznie.

Małgorzata Kargul
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa
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działalności Wydziału Komunikacji
i Drogownictwa dominuje bieżąca
obsługa mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do
kierowania przy wykorzystaniu systemu informatycznego, obejmującego centralną ewidencję kierowców i centralną ewidencję pojazdów (CEPiK).
Zgodnie z polityką certyfikacji każda operacja
przeprowadzona w programie wiąże się z weryfikacją posiadanych przez pracowników uprawnień,
a dostęp do systemu odbywa się poprzez imienne
elektroniczne klucze dostępowe.
W powicie słupskim, w porównaniu z 2014
rokiem, zwiększyła się liczba zarejestrowanych
pojazdów o około 20 procent. W związku z tym
trzeba było usprawnić obsługę interesantów i
utworzone zostało dodatkowe stanowisko do załatwiania tych spraw. Uruchomiono też odrębne
stanowiska do odbioru dowodów rejestracyjnych
oraz załatwiania tzw. szybkich spraw związanych
z rejestracją pojazdów, obejmujących zgłoszenie
sprzedaży i dokonanie adnotacji w wydanym dowodzie rejestracyjnym.
Dla udogodnienia mieszkańców w styczniu
br. utworzono Punkty Rejestracji Pojazdów w
Urzędzie Miasta Ustka i Urzędzie Miejskim w
Kępicach. Oba obsługują interesantów dwa razy w
tygodniu. Od 2016 roku działa System Płatności
PiK i opłat związanych z wydaniem praw jazdy i
rejestracją pojazdów można dokonywać kartą. Od
lipca br. można również korzystać z płatności telefonem komórkowym.
W okresie czterech lat znacznie zwiększyła
się liczba wydawanych uprawnień do kierowania
pojazdami mechanicznymi. Mieszkańcy powia-

Transport i Komunikacja
tu odebrali ok 15 tys. praw jazdy. Zwiększyła się
znacznie liczba interesantów załatwiających sprawy na stanowiskach ds. wydawania praw jazdy,
gdyż każda osoba rozpoczynająca kurs w ośrodku szkolenia kierowców musi pobrać tzw. Profil
Kandydata na Kierowcę (PKK). Liczba spraw
zwiększyła się również z uwagi na kierowców zawodowych, którzy chcąc wykonywać swój zawód
muszą uzyskać wpis kodu 95 (świadectwo kwalifikacji zawodowej) w prawie jazdy. Rocznie w
wydziale wydawanych jest ponad 20 międzynarodowych praw jazdy.
Szkoleniem kandydatów na kierowców w powiecie słupskim zajmuje się 7 ośrodków - tylu wydane zostały zaświadczenia potwierdzające wpis
do rejestru działalności regulowanej. Uprawnienia
instruktora nauki jazdy posiada 61 osób. Liczba
wydanych decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami od kilku lat nie spada poniżej
200 rocznie. Od maja 2015 roku obowiązują nowe
przepisy pozwalające na zatrzymanie prawa jazdy
za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h i za przewożenie większej niż dozwolona liczby osób. W związku z tym
do końca lipca br. wydano 204 takie decyzje.
Do zadań Wydziału Komunikacji i Drogownictwa należy nadzór nad prawidłową organizacją ruchu na drogach powiatowych i gminnych.
Rocznie wpływa ponad 200 wniosków dotyczących zmian w organizacji ruchu. W roku 2017

wpłynęło ich rekordowo dużo - 261. Prowadzone
są kontrole prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.
Wydział sprawuje też nadzór nad 9 okręgowymi
stacjami kontroli pojazdów i 2 podstawowymi.
Uprawnienia diagnosty posiada 46 osób.
W wydziale wydawane są również zezwolenia
na przejazdy nienormatywne. Coraz więcej jest takich przejazdów, zwłaszcza II kategorii - kombajnami, ciągnikami rolniczymi i innymi pojazdami
wolnobieżnymi. Tylko w tym roku wydanych zostało też 58 licencji i 37 zezwoleń do wykonywania zarobkowego przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.
W związku z planowanym wejściem w życie
znowelizowanej ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym i nowymi zadaniami dla powiatów we
wrześniu 2015 roku utworzono stanowisko ds. publicznego transportu zbiorowego. Rozpoczęło ono
pracę od zinwentaryzowania przystanków komunikacyjnych. Kolejnym krokiem było określenie
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat słupski oraz
warunków i zasad korzystania z nich. W porozumieniu z samorządami wypracowana została koncepcja organizacji i funkcjonowania publicznego
transportu zbiorowego oraz zaktualizowany został
powiatowy plan transportowy.

Powiat Słupski / Wydanie specjalne

31

Zdrowie

Zdrowie
najważniejsze, ale...

Sytuacja w ochronie zdrowia
w kraju w ostatnich latach
nie była, i nie jest jeszcze
najlepsza, zwłaszcza jeśli
chodzi o okres oczekiwania
na specjalistyczne świadczenia
medyczne. Dlatego niezbędne
były interwencje.

Danuta Rolbiecka, St. inspektor ds. promocji
zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej
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W

latach 2014-2018 duże znaczenie w
działalności powiatu miała profilaktyka zdrowotna, zapobieganie chorobom
i ich następstwom. Zrealizowano łącznie 13 programów profilaktycznych. Jedne, prowadzone we
współpracy z placówkami medycznymi, uzupełniały programy Narodowego Funduszu Zdrowia
i uwzględniały założenia Narodowego Programu
Zdrowia, zakładającego poprawę zdrowia, związanej z nim jakości i wydłużenia życia Polaków.
Obejmowały wczesną diagnostykę i zapobieganie
chorobom zakaźnym oraz eliminację czynników
ryzyka. Kierowane były głównie do osób dorosłych. Drugie, realizowane z organizacjami pozarządowymi, dotyczyły szeroko pojętej edukacji
zdrowotnej i kierowane były zarówno do dzieci,
młodzieży, jak i dorosłych.
W 2014 roku zapoczątkowano i w roku następnym kontynuowano program profilaktyki
zakażeń HCV w zakresie badań przesiewowych
krwi na obecność przeciwciał anty-HCV u mieszkańców powiatu w wieku 19-64 lat, tj. osób z gru-

Zdrowie
py podwyższonego ryzyka. Wzięły w nim udział
- w dwóch edycjach - 1584 osoby, 20 z wynikami
powtarzalnie dodatnimi odesłanych zostało do lekarza POZ w celu skierowania do poradni specjalistycznej na dalszą diagnostykę i leczenie.
W 2017 roku zapoczątkowany został program
profilaktyki boreliozy obejmujący przeprowadzenie badań laboratoryjnych u osób powyżej dwudziestego roku życia w kierunku boreliozy oraz
podniesienie świadomości mieszkańców powiatu
na temat zapobiegania tej chorobie. Wykonano
300 badań (w dwóch klasach) i u 99 osób należało
wykonać jeszcze 115 testów potwierdzenia. W bieżącym roku program jest kontynuowany. Zakłada
wykonanie kolejnych 350 badań laboratoryjnych.
Działaniami edukacyjnymi, oprócz osób dorosłych, objęta zostanie też młodzież szkolna. Realizację programu - jako jedyna wsparła finansowo
gmina Kępce, co pozwoli na zwiększenie liczby
badań dla jej mieszkańców.
Programy realizowane
przez organizacje
W ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi zrealizowano 9 programów
edukacyjno-profilaktycznych kształtujących zachowania i style życia korzystne dla
zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych
„Dajmy im radość” w Słupsku zrealizowało program „Nasz wybór - nasze zdrowie”,
którego adresatami byli wychowankowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. Z kolei Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku
i Rodzinie „KRĄG” realizowało program
obejmujący zagadnienia płodowego zespołu alkoholowego (FAS) i skierowało go do
uczniów gimnazjów.
Uczniowski Klub Sportowy „FITNESS
- LO 4” ze Słupska realizował program „Siła
woli nas wyzwoli”, którym objęto uczniów
klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Agrotechnicznych
w Słupsku, pochodzących z powiatu. Młodzieży przekazano wiedzę z zakresu uzależnień i ich następstw, a także aktywności
ruchowej, mającej wpływ na prawidłowy
rozwój fizyczny i psychiczny człowieka, o
odżywianiu i właściwej diecie.

Międzynarodowa Organizacja Soroptimist
International ze Słupska zrealizowała program
„Ćwicz umysł i ciało żeby się śmiało”. Propagował
on też zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną i
regularną profilaktykę. Ważny program realizowało też Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „Przystań” z Niestkowa pn. „Świadoma
dorosłość”, poświęcony edukacji seksualnej osób
niepełnosprawnych intelektualnie w wieku od 16
do 30 lat z pięciu gmin powiatu.
To samo stowarzyszenie realizowało również program „Świadoma dorosłość absolwentów
z przyszłością” dla 10 niepełnosprawnych intelektualnie absolwentów Specjalnych Ośrodków
Szkolno-Wychowawczych w Słupsku i Damnicy.
Realizowano także program dla przedszkolaków
i uczniów klas 0-III szkół podstawowych - „Superwiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby”. Zaproponował go Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku. Uczył
dzieci prawidłowych nawyków higienicznych,
zachowania się na drodze i zapobiegania chorobom.
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Zdrowie
Należy podkreślić, że realizatorzy programów
wyłaniani byli w otwartych konkursach ofert.
Organizacje same proponowały ich tematykę i
wskazywały adresatów. Natomiast o tym, jakie
programy będą dofinansowane, decydował Zarząd Powiatu.
Konferencje i konkursy
Poza programami profilaktycznymi organizowano konferencje z cyklu „Zdrowie dzieci i
młodzieży” (wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli w Słupsku). Ich tematyka dotyczyła
wpływu żywienia na zdrowie dzieci i młodzieży,
dopalaczy, uczniów przewlekle chorych, cyberprzemocy.
Do stałych działań należały konkursy profilaktyczne adresowane do młodzieży, np. „Dbam
o zdrowie - nie palę papierosów” (organizowany
wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku), „Zdrowie mam tylko jedno”
(organizowany wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną), „Zdrowe odżywianie oznacza
zdrowy styl życia” (organizowany wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Słupsku), „Nie daj szansy AIDS - młodzi bez HIV”
(organizowany wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną).
Powiatowy Zespół Szkół Agrotechnicznych
im. W. Reymonta w Słupsku w ramach Światowego Dnia Rzucenia Palenia Tytoniu organizował
coroczną akcję profilaktyczną „Zamiast buszka
jedz jabuszka”. Uczniowie tego dnia wychodzili na
ulice Słupska i częstowali przechodniów smacznymi jabłkami, zachęcając w ten sposób do nie sięgania po papierosa. W tym samym zespole szkół
od ubiegłego roku organizowana jest Powiatowa
Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, w
której uczestniczą, sprawdzają swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z ratownictwa.
Cennym przedsięwzięciem jest również organizowany każdego roku z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku - Powiatowy
Przegląd Małych Form Teatralnych „Pomyślmy o
HIV”. Należy podkreślić, że te działania promocyjne i profilaktyczne przynoszą wymierne korzyści. Przyczyniają się do zwiększenia świadomości
o zdrowiu, wykrywalności chorób we wczesnym
stadium rozwoju, zwiększenia odsetka wyleczeń,
a w konsekwencji zmniejszenia liczby zachorowań
i zgonów.
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Pomoc szpitalowi i interwencje
W 2017 i bieżącym roku Rada Powiatu Słupskiego powierzyła miastu Słupsk realizację zadania polegającego na wykonywaniu badań stawów
biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego w
ramach projektu „Zdrowie - Mama i Ja”. Objętych
jest nimi ok. 900 dzieci rocznie. Gdyby nie ten projekt to dzieci z powiatu słupskiego musiałyby być
wożone na takie badania do Lęborka, gdyż od 2016
roku w warunkach ambulatoryjnych, poza Poradnią Chirurgii Ogólnej dla Dzieci Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im, Janusza Korczaka w
Słupsku, która przyjmuje dzieci tylko w stanach
zapalnych oraz Poradnią Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SP ZOZ w Lęborku, na terenie Słupska,
powiatu słupskiego, a także powiatu bytowskiego
nie ma w ramach NFZ świadczeniodawców badań
USG stawów biodrowych u niemowląt.
W październiku ub. roku powołany został
koroner do stwierdzenia zgonu, jego przyczyny i
wystawienia karty zgonu. Starosta słupski zmuszony był zareagować na duży problem społeczny
polegający na odmowie stwierdzania i wystawiania przez lekarzy leczących osoby zmarłe w ostatniej chorobie - aktu zgonu. Zadanie realizowane
jest w oparciu o ustawę o chowaniu zmarłych z
1959 roku i wydane do niej rozporządzenie z 1961
roku, które nijak mają się do obecnej sytuacji w
ochronie zdrowia i powiat musi w całości ponosić
jego koszty.
W październiku ubiegłego roku Rada Powiatu Słupskiego zgodziła się na udzielenie przez powiat słupski ze środków budżetu tego roku, dotacji
celowej w wysokości 50 tys. zł Wojewódzkiemu
Szpitalowi Specjalistycznemu w Słupsku, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji
polegającej na dostosowaniu Oddziału Hematologii
w związku z planowanym utworzeniem Oddziału
Hematologii i Transplantacji Szpiku. Tę potrzebną
w regionie inwestycję, obliczoną na ok. 3 mln zł,
zdecydowały się wesprzeć również inne samorządy.
Pieniądze zostały przekazane i oddział rozpoczął
już działalność. Uruchomienie w słupskim szpitalu
przeszczepów skróci kolejki i proces leczenia.
Niestety, sytuacja w ochronie zdrowia w kraju
w ostatnich latach nie była, i nie jest jeszcze najlepsza, zwłaszcza jeśli chodzi o okres oczekiwania na
specjalistyczne świadczenia medyczne na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Dlatego niezbędne
były jeszcze inne interwencje.

Oświata

Na oświatę W
nigdy za
dużo...

Szkolne biblioteki otrzymały
nowości wydawnicze, gabinety
profilaktyki zdrowotnej nowe wyposażenie, Szkoła
Podstawowa w MOS
w Ustce - dwa duże
monitory interaktywne
BenQ z Androidem.
Dagna Sikorska, Główny specjalista
ds. oświaty w Wydziale Edukacji

2016 roku ze środków Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa i
własnych powiatu zakupiono za 30
tys. zł do bibliotek w dwóch zespołach szkół - w
Słupsku i Ustce nowości wydawnicze, nie będące podręcznikami. W 2017, w ramach rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica”, zakupiono za 17,5 tys. zł do Szkoły Podstawowej nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce dwa 55-calowe interaktywne monitory
BenQ z Androidem.
W listopadzie ub. roku zawarte zostało porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej
na realizację programu kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem” i utworzenie bądź wskazanie w powiecie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Program ten
będzie realizowany do 2021 roku, a w 2017 powiat
otrzymał nań 23,6 tys. zł; 15 tys. przeznaczono na
doposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupski, która pełni rolę takiego ośrodka.
Na ten rok powiat otrzymał do wykorzystania
62,4 tys. zł, a na lata kolejne - 78 tys. i dwa razy
po 93,6 tys. zł.
Ponadto w 2017 roku podpisana została
umowa z Wojewodą Pomorskim na udzielenie
powiatowi dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Na
doposażenie gabinetów powiat słupski otrzymał
16,4 tys. zł. Za pieniądze te zakupiono sprzęt do
gabinetów w Zespole Szkół Agrotechnicznych w
Słupsku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych w Ustce oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy.
Wykorzystano również dotację na zakup podręczników dla szkół podstawowych i gimnazjów
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Damnicy, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ustce. W roku szkolnym 2015/2016 wyniosła ona ponad 11,2 tys. zł, w 2016/2017 - prawie
25,4 tys., w 2017/2018 - 23,1 tys., a na rok szkolny
2018/2019 wnioskowano o 16,1 tys. zł.
W czasie trwania kadencji ubiegano się również o środki z 0,4% rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań edukacyjnych (w 2016 roku) oraz dofinansowania
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Usteckie
talenty
kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli (w latach 2016-2017). Środki takie uzyskano, choć nie w takich kwotach, o
jakie powiat się ubiegał.
Realizując zapisy ustawy o systemie oświaty/
prawa oświatowego, na wnioski rodziców bądź
prawnych opiekunów dziecka, kierowano dzieci
do kształcenia specjalnego lub wyrażano zgodę
na umieszczenie dziecka w placówce kształcenia
specjalnego prowadzonej przez powiat słupski.
W latach 2015-2018 realizowano 559 tego typu
spraw, w tym 393 związane były z umieszczeniem
dziecka w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
oraz 166 w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Ponadto działając na podstawie ustawy o
postępowaniu w sprawach nieletnich, realizując postanowienia sądów, umieszczono w latach
2015-2018 pięćdziesięciu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
W celu promowania szkół i placówek prowadzonych przez powiat dofinansowywano konkursy oraz warsztaty organizowane przez te jednostki,
m.in. Powiatowy Festiwal Kultury Europejskiej,
Rolniczak LAN Party, Internetowy Gimnazjalny
Turniej Przedmiotowy „OMNIBUS”, Warsztaty
Ekologiczne „Teraz woda”, Ogólnopolski Przegląd
Widowisk Bożonarodzeniowych „Damnickie Betlejki”, Ogólnopolskie Konfrontacje Kulturalne,
Powiatowy Konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu
Słupskiego”, Ustecki Konkurs Poezji Śpiewanej
„Bursztynowe Nuty Poezji”, Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów „Welcome!”, Konkurs „Doświadczenie pokazowe z fizyki”. W latach 2015-2018 wydano na nie z budżetu powiatu
ponad 30,5 tys. zł.
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W Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych
w Ustce doposażono pracownię
hotelarską, przyłączono system
grzewczy i użytkową ciepłą wodę
do sieci miejskiej, wymieniono
sprzęt i doposażono pracownię
informatyczną, zyskując 32 nowe
stanowiska komputerowe.
Katarzyna Ozimek
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Ustce

W

mijającej czteroletniej kadencji samorządu powiatowego Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych
w Ustce był pomysłodawcą i organizatorem wielu
imprez cyklicznych. Miały one charakter przede
wszystkim konkursów skierowanych do młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i uczniów
starszych klas szkół podstawowych z Ustki, Słupska i gmin powiatu słupskiego. Przyczyniły się do
rozwoju zainteresowań młodzieży, jej talentów i
kształtowania postaw uczestniczenia w historii,
tradycji i kulturze.
Dla podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia ogólnokształcącego i zawodowego realizowano projekty finansowane ze środków unijnych
i innych zewnętrznych. Jednym z największych
takich projektów, za ponad 426 tys. zł, obejmującym praktyki zagraniczne w Niemczech i Hiszpanii, był „Kreuję własną przyszłość”. Został uznany

Oświata / Szkoły
za niezwykle cenne doświadczenie w kształceniu
zawodowym. Podobnym zainteresowaniem cieszył się projekt „Bądź konkurencyjny praktyką
i doświadczeniem” (dla uczniów i nauczycieli).
Kosztował 669,6 tys. zł. Realizowano też projekt
„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego
na terenie powiatu słupskiego na potrzeby rynku
pracy”, obejmujący szkolenia dla uczniów oraz doposażenie pracowni hotelarskiej.
W 2015 przyłączono system grzewczy i użytkową ciepłą wodę do sieci miejskiej i pozbyto się
pieców gazowych. W latach 2015-2016 wymieniono sprzęt i doposażono pracownię informatyczną,
zyskując 32 nowe stanowiska komputerowe. W latach 2016-2017 utworzono sieć informatyczną do

obsługi dziennika elektronicznego. W 2017 roku
za 1,4 mln zł przeprowadzono termomodernizację
hali sportowej. Ponadto hala i siłownia zostały doposażone w sprzęt sportowy.
Nie ma roku, żeby uczniowie usteckich szkół
nie odnosili znaczących sukcesów. W roku szkolnym 2014/2015 Tomasz Bartosiński zajął IX miejsce w etapie ogólnopolskim Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.
Jagoda Synak zajęła I miejsce w etapie regionalnym
Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. W etapie
wojewódzkim Pomorskiego Konkursu Wiedzy o
Samorządzie Terytorialnym zajęła IV miejsce, a
Mateusz Wiśniewski został jego finalistą.

W roku szkolnym 2015/2016 Sara Rycyk
została laureatką etapu centralnego Olimpiady
Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o III RP i Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.
Rok później Mikołaj Foksiński i Kamil Zdończyk znaleźli się w gronie finalistów etapu ogólnopolskiego Konkursu Logistycznego, a w roku
szkolnym 2017/2018 Zuzanna Jaszke otrzymała
wyróżnienie w etapie ogólnopolskim Konkursu
Geograficznego „Geo-Planeta PLUS 2018”.
W kwietniu 2017 roku usteckie Liceum Ogólnokształcące uzyskało status Srebrnej Europejskiej
Szkoły Praworządności RP. Najlepsi sportowcy
osiągają sukcesy nie tylko na szczeblu lokalnym,
ale także w zawodach ogólnopolskich i o
randze światowej. Seweryn Wysokiński w
roku szkolnym 2015/2016 zdobył I miejsce w Regatach o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni w ramach Pucharu Polski Klas
Olimpijskich oraz zakwalifikował się na
Mistrzostwa Świata w Australii w klasie
420. Reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów w San Remo we
Włoszech i w Mistrzostwach Europy nad
Balatonem na Węgrzech. Klaudia Maruszewska w 2016 roku została mistrzynią świata juniorów w rzucie oszczepem,
Agnieszka Kulak to najlepsza dyskobolka
w Polsce do lat 18. Uzyskała VIII miejsce
na Olimpiadzie w Pekinie, XIII miejsce
na Olimpijskim Festiwalu w Tbilisi i kwalifikację do Mistrzostw Europy Juniorów
Młodszych. W tym roku zakwalifikowała
się do Mistrzostw Świata w rzucie dyskiem. Kamil Aniszewski został mistrzem
Polski w biegu na 400 m przez płotki do lat 18.
Kinga Wysmyk została finalistką Mistrzostw Polski w biegu na 400 m przez płotki.
Sukcesy osiągają uczniowie klasy sportowej grający w piłkę nożną. W roku szkolnym
2016/2017 zajęli V miejsce w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski w Futsalu U-16 w Białymstoku oraz II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju
Kaszuby CUP w Luzinie. Rok później - I miejsce
w etapie wojewódzkim LICEALIADY, V i VIII w
finale ogólnopolskim Młodzieżowych Mistrzostw
Polski w Futsalu U-18 w Bielsku-Białej. Uczniowie technikum biorą udział w rozgrywkach futbolu amerykańskiego.
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Zdolni uczniowie,
docenieni twórcy kultury

P

W Powiatowej Olimpiadzie
Dzieci i Młodzieży regularnymi
rozgrywkami sportowymi
objętych jest ponad 4 tys.
młodych sportowców. Na jej
organizację każdego roku powiat
przeznacza z własnego budżetu
50 tys. zł i 30 tys. z pomocy
finansowej otrzymywanej od
miast i gmin powiatu.
Zbigniew Babiarz-Zych
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
38
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owiat słupski przyznaje okresowe stypendia
sportowe Starosty Słupskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie
sportowym. W tym roku w kategorii Czempion
zostało przyznane jedno takie stypendium (w
wysokości 500 zł przez 10 miesięcy), w kategorii
Wynik - siedem (w wysokości 300 zł) i jedno (w
wysokości 200 zł) w kategorii Talent. Stypendia
te otrzymują głównie młodzi utalentowani sportowcy z Ustki.
W okresie od stycznia 2015 roku przyznano
30 stypendiów sportowych, na które przeznaczono z budżetu powiatu 78,5 tys. zł.
Przyznawane są także nagrody dla sportowców i trenerów za osiągniecia sportowe. Wysokość
nagród rada ustaliła na poziomie - w przypadku
gier zespołowych - 2 tys. zł, w przypadku dyscyplin indywidualnych - 3 tys. zł. W ubiegłym roku
przyznano je na tym wysokim poziomie i otrzymała je zawodniczka z Ustki, a także jej trener.
W tym roku 12 zawodnikom przyznano nagrody
w wysokości 500-1100 zł i czterem trenerom - w
takiej samej wysokości. W latach 2015-2018 przyznano w sumie 32 nagrody zawodnikom i 13 trenerom, na które przeznaczono 35,4 tys. zł.
Wśród stypendystów starosty są Mistrzowie
Świata, Mistrzowie Europy, Mistrzowie Uniwersjady i Mistrzowie Polski.
Z budżetu powiatu wspierano finansowo też
imprezy sportowe organizowane przez szkoły. Finansowym wsparciem objęto: Pomorski Bieg Niepodległości, Turniej Siłowy MOS, Turniej Tenisa
Stołowego i Mikołajkowy Gimnazjalny Turniej
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Halowy Piłki Nożnej w Ustce, Bieg Przełajowy
Agro Cross, Strongman Rolniczak Show i Agro
Fit Party w Słupsku.
Dużym przedsięwzięciem jest Powiatowa
Olimpiada Dzieci i Młodzieży, na którą przeznacza się 80 tys. zł rocznie (30 tys. z pomocy finansowej gmin). W olimpiadzie uczestniczy każdego
roku ok. 2,5 tys. dzieci i młodzieży ze szkół we
wszystkich miastach i gminach powiatu, a razem
z rozgrywkami gminnymi ponad 4 tysiące!
W ramach przyjmowanego do realizacji co
roku programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi, zlecana jest
w drodze konkursu organizacja innych imprez i
zawodów. W tym roku w budżecie powiatu na
organizację takich imprez przeznaczono 20, a w
ubiegłym 16 tys. zł. W sumie w tym roku, razem
z olimpiadą, na sport przeznaczono 100 tys. zł, w
tym 70 tys. ze środków powiatu. W ciągu czterech
lat na imprezy sportowe organizowane przez stowarzyszenia - ponad 376,8 tys. zł.
Zarząd Powiatu Słupskiego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień przyznawał
też każdego roku nagrody dla najlepszych absolwentów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych,
a także stypendia o charakterze motywacyjnym
dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat oraz za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uczniów - mieszkańców powiatu słupskiego. W okresie kadencji

(do czerwca 2018 r.) przyznano 478 stypendiów
na łączną kwotę ponad 284 tys. zł.
Wspierani są też finansowo twórcy kultury.
Każdego roku przyznawane są trzy roczne stypendia w wysokości 3,6 tys. zł każde lub sześć półrocznych po 1,8 tys. zł. Stypendystami starosty
zostają utalentowani twórcy, legitymujący się wyjątkową aktywnością twórczą i realizujący istotne
zadania dla kultury.
Podczas dorocznej gali działaczom i twórcom
kultury wręczane są statuetki „Białego Bociana” i
nagrody pieniężne. Każdego roku przyznawane są
trzy „Białe Bociany” i kilka nagród pieniężnych.
Wśród laureatów nagród Starosty Słupskiego z
ostatnich lat są tak znani i utalentowani twórcy
kultury, jak: Witold Leśniewski z Dębnicy Kaszubskiej - pasjonat fotografii przyrodniczej i panoramicznej, Grzegorz Gurłacz - zawodowy aktor, absolwent PWST w Warszawie, muzyk, autor
tekstów, kompozytor, kabareciarz, Mieczysław
Krymski - poeta, muzyk, społecznik, Anna Poźlewicz - polska artystka z Wilna, pracująca z młodzieżą w powiecie słupskim, Teresa Czyżewska
- choreografka tańca, oddająca się swej pasji już
ponad trzydzieści lat, Elzbieta Bernacka-Hanus
- malarka ze Smołdzina i Marta Fitowska - młoda artystka z Potęgowa, ubiegłoroczna laureatka
z zespołem MOA, nagrody głównej w Konkursie
Debiutów na 54. Krajowym Festiwalu Piosenki
Polskiej w Opolu.
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Szkoła
z możliwościami
rozwoju
K

Zespół Szkół Agrotechnicznych
przeszedł prawdziwą metamorfozę.
Baza dydaktyczna została
wzbogacona o nowoczesne
pomoce. Wymieniony został sprzęt
komputerowy w pracowniach
informatycznych i wyposażenie
pracowni architektury
krajobrazu. Zmienił się
wizerunek biblioteki szkolnej.
Iwona Wojtkiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół
Agrotechnicznych im. Wł. Reymonta w Słupsku
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ończy się kadencja samorządu i placówki
powiatu słupskiego dokonują retrospekcji,
skupiając się na minionych czterech latach.
Należy do nich też Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława S. Reymonta - jedna z największych i najdłużej funkcjonujących szkół ponadgimnazjalnych na mapie edukacyjnej Słupska,
powszechnie znana jako „Rolniczak”. Ta swojsko
brzmiąca nazwa może wprowadzić w błąd, bowiem oferta edukacyjna jest nieustannie wzbogacana, zgodnie z potrzebami rynku pracy.
Mimo niżu demograficznego szkoła ma stabilną pozycję, utrzymuje stałą ilość oddziałów.
Obecnie z powodzeniem funkcjonują klasy przygotowujące do pracy w zawodach: technik analityk, technik ochrony środowiska, technik geodeta,
żywienia i usług gastronomicznych, technologii
żywności, architektury krajobrazu, informatyk,
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Działa również Szkoła Branżowa I Stopnia w zawodzie kucharz.
Bardzo dobrze odnajdują się w „Rolniczaku”
uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Duży wpływ na wrażliwość młodych ludzi mają klasy integracyjne. Nauka z niepełnosprawnymi rówieśnikami jest doskonałą lekcją
tolerancji. Funkcjonujący w powiecie słupskim
program stypendialny dla pierwszoklasistów (stypendia Starosty Słupskiego) zachęca i motywuje
gimnazjalistów do podjęcia nauki. Organizowane
zajęcia otwarte dla przyszłych uczniów dają im
możliwość, przed dokonaniem wyboru szkoły,
obejrzenia eksperymentów chemicznych przeprowadzanych w laboratorium i uczestniczenia w zajęciach z robotyki w pracowni informatycznej.

Oświata / Szkoły

Co roku mogą też przyglądać się pomiarom
geodezyjnym oraz uczestniczyć w zajęciach z curvingu w pracowni żywienia, a także podziwiać
pokaz florystyki. W roku bieżącym zainaugurowano Festiwal Nauk Zawodowych. Odbyły się
wykłady i prelekcje zawodoznawcze. Młodzież
szkolna prezentowała pracownie oraz specjalistyczny sprzęt, charakterystyczny dla poszczególnych
kierunków. Gimnazjaliści mieli także możliwość
odbycia indywidualnych konsultacji z nauczycielami przedmiotów.
Charakter nie tylko promocyjny, ale edukacyjny i profilaktyczny mają dwa, wprowadzone
w tej kadencji, działania. To duże, medialne imprezy skierowane zarówno do gimnazjalistów, jak
i uczniów ZSA, które w bieżącym roku z sukcesem połączono. Mowa o Olimpiadzie Wiedzy z
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz biegach
przełajowych Agro Cross i „Rolniczaku Lan Party” - największej imprezie gamingowej w regionie
słupskim. Olbrzymie zainteresowanie tą ostatnią
imprezą zainspirowało organizatorów i uczniów
do propagowania idei e-sportu. Dlatego od kilku
miesięcy w szkole działa Gaming Room - miejsce,

w którym uczniowie podczas zajęć dodatkowych,
pod nadzorem nauczycieli, będą trenować i przygotowywać się do udziału w turniejach. Jednocześnie będą lepiej przygotowywać się do zawodu
informatyka.
W bieżącym roku ZSA zdobył certyfikat
„Szkoły demokracji”, przyznany przez Centrum
Edukacji Społecznej w Warszawie. Dokument ten
zaświadcza, że szkoła spełnia wszystkie kryteria
niezbędne do społecznej aktywności, samorządności uczniowskiej i praktycznej edukacji obywatelskiej. Brak zainteresowania życiem publicznym,
bierność, niska frekwencja na wyborach - to problemy często dotyczące młodzieży. Realizowane
programy: „Młodzi głosują”, „Młody obywatel”,
„Szkoła tolerancji”, „Porozmawiajmy o uchodźcach” pokazują, że uczniowie chcą mieć wpływ
na to, co dzieje się nie tylko w szkole, ale i w kraju.
Młodzież w ramach projektów kręci spoty, wysyła
snapy, zdjęcia, relacje, posty z działań, organizuje
zajęcia i debaty, przeprowadza symulacje wyborów
parlamentarnych.
Dużym atutem szkoły są realizowane w czasie kadencji programy unijne „Leonardo da Vinci”
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i „Erasmus+”, które umożliwiają odbywanie przez
uczniów praktyk zawodowych za granicą. Mają
one miejsce w Hiszpanii (Ubeda, Sevilla), w tamtejszych zakładach gastronomicznych, serwisach
komputerowych, laboratoriach i firmach ogrodniczych. Uczestnictwo w programie pozwala na
poszerzenie umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych. Zespół
Szkół Agrotechnicznych jest też największym beneficjentem realizowanego przez powiat słupski,
w ramach programu wojewódzkiego, projektu
dotyczącego podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego. Produktem finalnym tego przedsięwzięcia jest pracownia gastronomiczna na miarę
XXI wieku, wyposażenie i doposażenie pracowni
dydaktycznych oraz organizacja kursów i szkoleń
z zakresu kształcenia ustawicznego.
Szkoła, jako Lokalne Centrum Nauczania
Kreatywnego, realizuje również, w ramach programu wojewódzkiego, prowadzony przez powiat
słupski, projekt „Zdolni z Pomorza”, w którym
bierze udział 60 uczniów, posiadających predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki, informatyki i
biologii. Odbywają się dla nich zajęcia podnoszące
ich kwalifikacje i umiejętności.
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W bieżącym roku szkolnym
także został zaakceptowany i uzyskał fundusze, opracowany przez
zespół nauczycieli ZSA program
Erasmus+, pod nazwa „Mój los w
moich rękach”, obejmujący praktyki zawodowe w Hiszpanii.
Tradycją już stała się międzyszkolna wymiana młodzieży, której
głównym celem jest utrzymywanie
kontaktów między uczniami powiatów partnerskich: słupskiego i Herzogtum Lauenburg w Niemczech.
Wymiana ta przynosi wymierne
korzyści dla jej uczestników.
O popularności ZSA w środowisku lokalnym decyduje wielość
podejmowanych imprez o zasięgu lokalnym, akcji propagujących
zdrowy styl życia i szeroko zakrojona działalność wolontariacka. Zespół nasz przeszedł w ostatnich latach prawdziwą metamorfozę. Baza
dydaktyczna została wzbogacona o
nowoczesne pomoce - tablice interaktywne, rzutniki multimedialne. Wymieniony
został sprzęt komputerowy w pracowniach informatycznych oraz wyposażenie pracowni architektury krajobrazu. Zmienił się również wizerunek
biblioteki szkolnej - zakupione zostały regały na
książki, nowe meble, wprowadzony został system
elektronicznego wypożyczania książek. Powstały
stanowiska pracy z dostępem do Internetu. Szkoła
uzyskała wsparcie finansowe na zakup książek w
ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. We współpracy z powiatowym Centrum
Edukacji Regionalnej w Słupsku otwarta została
pracownia rzeźbiarska.
W ciągu czterech lat przeprowadzono: remont
dachów garaży szkolnych, remont budynku gospodarczego (tzw. „Stodoły”), sali gimnastycznej
(z wymianą posadzki), wymianę drzwi do sal lekcyjnych, remont łazienek - są przystosowane dla
osób niepełnosprawnych. W rozpoczynającym się
roku szkolnym zostanie oddana do użytku ultranowoczesna pracownia gastronomiczna. Nawet
z perspektywy czterech lat widać, jak olbrzymia
praca została wykona, by Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku mógł sprawnie funkcjonować
i jakie ma teraz możliwości.
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MOS
- dobra decyzja

M

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Ustce utworzony został w 2004
roku z inicjatywy starosty
Zdzisława Kołodziejskiego,
który funkcję tę pełni również
w obecnej kadencji. Powstał
w miejsce Bursy Młodzieżowej,
do której nie było chętnych.

Izabela Krawczyk
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

OS jest dziś placówką samodzielną finansowo, efektywną w nauczaniu i
wychowaniu, oraz bezpieczną. To jednostka rozwijająca się i przygotowująca młodzież
do odpowiedzialnego dorosłego życia, otwarta na
nowatorską pracę wychowawców, twórcza, angażująca się w życie społeczne miasta. To też placówka ze specyficznym klimatem, otwarta na nowoczesność. Jej podstawowym obowiązkiem jest
niesienie pomocy młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i demoralizacją, głównie
mającej kłopoty w nauce szkolnej i w umiejętnym
odnajdywaniu się w środowisku społecznym.
Obowiązkiem kierownictwa ośrodka jest dbanie o rozwój i bezpieczeństwo wychowanków, a
tym samym dążenie do ciągłego wzbogacania placówki o nowoczesne sprzęty, urządzenia i pomoce
dydaktyczne, terapeutyczne, do funkcjonalnego
wykorzystania pomieszczeń szkolnych, stałej modernizacji obiektu i infrastruktury, do informatyzacji. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie wychowankom jak najlepszych warunków
do nauki, rozwijania uzdolnień i zainteresowań,
a kadrze specjalistycznej, by mogła jak najlepiej
spełniać się w swojej pracy.
Trzeba podkreślić, że ustecka placówka jest
wzorem dla innych tego typu placówek w kraju.
Swój sukces zawdzięcza dobrej pracy i pozytywnemu wizerunkowi w środowisku. Jest rozpoznawalna, dobrze kojarzona, pozyskuje nowych sojuszników. Do mocnych jej stron należy też osiąganie
dobrych wyników w nauce, konkursach i zawodach sportowych, profesjonalny zespół pedagogów i dobre wyposażenie.
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MOS posiada sześć wyposażonych kompletnie sal terapeutycznych zapewniających bardzo
dobre warunki do nauki, wypoczynku i wypełniania podstawowych funkcji życiowych. Dysponuje
nowoczesną salą multimedialną, klasami lekcyjnymi wyposażonymi w monitory interaktywne.
Dysponuje też swoją kuchnią, która przygotowuje
całodzienne posiłki oraz stołówką dla młodzieży.
W 2017 roku przeprowadzony został kapitalny remont łazienek, zmodernizowane zostały
świetlice. Pokoje wychowanków, sale lekcyjne i
korytarze odnawiane są na bieżąco przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.
Wychowywanie młodzieży trudnej, to także dążenie do jej wszechstronnego rozwoju. W
przypadku MOS dbałość o rozwój osobowy wychowanka zakłada postrzeganie go w kategoriach
podmiotowości, wolności, godności osobistej i
niepowtarzalności. W przeprowadzonej w 2015
roku ewaluacji zewnętrznej w obszarze pracy ukierunkowanej na rozwój wychowanków - placówka została najwyżej oceniona. Taką samą wysoką
ocenę otrzymała też za uwzględnianie w planowaniu pracy wniosków z analiz badań zewnętrznych
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i wewnętrznych. Podjęte działania wpłynęły na
zróżnicowanie oferty edukacyjnej, zgodnej z rozpoznanymi potrzebami uczniów, spowodowały,
że odnoszą oni sukcesy w konkursach i skutecznie
wykorzystują udzielaną im pomoc.
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Działania P
z wysokiego
poziomu

Zespoły orzekające
Powiatowej Poradni
PsychologicznoPedagogicznej wydały
521 orzeczeń o potrzebie
kształcenia specjalnego
i 326 orzeczeń o potrzebie
nauczania indywidualnego.

Jolanta Kamińska, Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

oradnia jest placówką publiczną, prowadzoną przez powiat słupski. Pracuje w niej 21
pedagogów. Wszyscy mają wysokie kwalifikacje. Działające zespoły orzekające, w latach
2014-2018 wydały: 521 orzeczeń o potrzebie
kształcenia specjalnego, w tym 30 z uwagi na
zagrożenie niedostosowaniem społecznym, 326
orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego,
8 o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, 36 o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i 101 opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju.
Z różnych form pomocy i wsparcia specjalistów w ciągu minionych 4 lat skorzystało ponad
20 tys. osób. W poradni prowadzone są zajęcia dla
dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole, zajęcia ogólnorozwojowe dla
dzieci w wieku przedszkolnym i korekcyjno-kompensacyjne, w tym terapia pedagogiczna dzieci z
trudnościami w uczeniu się matematyki, terapia
logopedyczna, integracji sensorycznej, EEG Biofeedback oraz różnorodne zajęcia grupowe.
Udzielana jest też pomoc w ramach interwencji kryzysowych. Od grudnia 2017 roku poradnia
pełni rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach realizowanego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
W ramach tej działalności pracownicy udzielają
rodzicom specjalistycznych informacji dotyczących problemów rozwojowych ich dzieci, wskazują właściwe dla nich formy specjalistycznej pomocy. Organizują wczesne wspomaganie rozwoju dla
dzieci niepełnosprawnych.
Powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego pomaga w tworzeniu lub
modyfikowaniu w placówkach tzw. wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Udziela
też wsparcia doradcom zawodowym i koordynatorom w szkołach w badaniu umiejętności, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych
dzieci, rozwijaniu ich kompetencji społecznych
i planowaniu edukacyji. Wspiera szkoły w organizacji targów pracy, targów edukacyjnych, dni
otwartych, wizyt studyjnych i kontaktach z pracodawcami.
Od 2009 roku poradnia współorganizuje Powiatowy Konkurs Profilaktyczny dla uczniów klas
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IV-VI szkół podstawowych „Zdrowie mam tylko
jedno”. W maju 2015 i 2017 roku zorganizowała
Powiatowy Konkurs Profilaktyczny „Porzucamy
złe nawyki na rzecz profilaktyki”, skierowany do
uczniów gimnazjów. W ramach Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich
oraz ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm” w październiku 2015 roku zorganizowała bezpłatne szkolenia dla rodziców dzieci
z autyzmem. Skorzystało
z nich ponad 70 rodziców
i opiekunów dzieci autystycznych, nauczycieli i
specjalistów pracujących z
takimi dziećmi.
W lutym 2016 roku
zespół wizytatorów Pomorskiego Kuratorium Oświaty przeprowadził ewaluację
placówki, polegającą na
zebraniu i przeanalizowaniu informacji na temat jej
funkcjonowania w kilku
wyznaczonych obszarach.
Ustalono, że w każdym z
badanych obszarów powiatowa poradnia spełnia
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stawiane jej wymagania na
poziomie podstawowym i
podejmuje działania z wysokiego poziomu.
Wnioski z monitorowania działań, uwzględniane
w planowaniu pracy, zapewniają realizowanie procesów
edukacyjnych w oparciu o
nowoczesne i innowacyjne
formy i metody. Poradnia
prowadzi działania promujące wartość edukacji oraz
kształtuje postawy uczenia się
przez całe życie. Współpraca
z podmiotami zewnętrznymi
wpływa na wzajemny rozwój, promocję oraz pozytywne postrzeganie placówki.
Należy dodać, że w budynku poradni systematycznie odnawiane były gabinety,
zakupiono nowe komputery. Powiatowa poradnia
jest jedną z lepiej wyposażonych placówek w województwie pomorskim. W 2017 roku przeprowadzono termomodernizację budynku. Oprócz
ocieplenia ścian i wymiany instalacji grzewczej,
przebudowano też salę konferencyjną, wyodrębniając w niej nowy gabinet do terapii.

Pomoc społeczna

Lepsza jakość
pieczy

Opieka nad dzieckiem pozbawionym
możliwości przebywania w rodzinie
biologicznej, stworzenie systemu
pieczy zastępczej zapewniającej
wszystkie potrzeby małoletnich,
a także wyposażenie wychowanków
w umiejętności pozwalające na
samodzielne funkcjonowanie po
opuszczeniu pieczy, to główne cele
działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Urszula Dąbrowska, Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

W

ostatnich czterech latach w powiecie
słupskim następował sukcesywny rozwój zawodowej pieczy zastępczej, konsekwencją czego było zwiększenie liczby miejsc w
pieczy. Obecnie w powiecie funkcjonuje 6 rodzinnych domów dziecka i 9 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 3 o charakterze pogotowia rodzinnego i jedna specjalistyczna sprawująca opiekę nad
dziećmi z niepełnosprawnościami. Od roku 2014
na zlecenie powiatu Fundacja Rodzinnej Opieki
Zastępczej „Więzi rodzinne” prowadzi placówkę
opiekuńczo - wychowawczą typu rodzinnego pn.
„Gniazdo rodzinne”, dysponującą 8 miejscami dla
małych dzieci i licznych rodzeństw.
Wpisując się w założenia trzyletnich powiatowych programów, zwiększono zatrudnienie
koordynatorów, którzy pomagają rodzinom w
ich codziennym funkcjonowaniu, organizowano
szkolenia, warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców zastępczych i kompetencje
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społeczne wychowanków. Zapewniano rodzinom
wsparcie psychologiczne oraz pedagogiczne, a także organizowano spotkania grup wsparcia dla rodzin w celu rozwiązywania bieżących problemów.
Kontynuowano również działania integracyjne.
Pracownicy zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, wspólnie z asystentami rodziny oraz
pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy
społecznej, podejmowali działania zmierzające do
zwiększenia szans powrotu dzieci do rodzin biologicznych. Rodzicom naturalnym umożliwiano
spotkania z dziećmi w siedzibie Centrum. Mogli
oni również korzystać ze wsparcia koordynatorów
i specjalistów.
Od 2017 roku organizowane były warsztaty kompetencji wychowawczych wspierające rodziców we właściwym wypełnianiu ich funkcji
opiekuńczo-wychowawczych oraz wdrażaniu prawidłowych metod wychowawczych. Działalność
w obszarze pieczy zastępczej została dostrzeżona
przez organizacje ponadlokalne. W 2016 roku jednostka otrzymała wyróżnienie od Koalicji na Rzecz
Rodzinnej Opieki Zastępczej za wkład w rozwój
rodzinnej opieki zastępczej oraz podejmowanie
wysiłków, by dobrze realizować zapisy ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Ważnym obszarem działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie jest wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Poza pomocą finansową i
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rzeczową wychowankowie wkraczający w dorosłe,
samodzielne życie mogli korzystać z poradnictwa
specjalistycznego, z pomocy w rozwiązywaniu
bieżących problemów, a także brać udział w organizowanych z Wojewódzkim Urzędem Pracy
warsztatach poruszania się po rynku pracy.
W styczniu 2017 roku w budynku przy ulicy Kosynierów w Ustce uruchomione zostało
mieszkanie chronione, prowadzone w formie
mieszkania treningowego. Jest przeznaczone dla 6
wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i rodzinne
domy dziecka.
Ważne są też działania na rzecz rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych. W latach
2015-2018 na dofinansowanie różnorodnych form
wsparcia takich osób przeznaczono ponad 5 mln
zł. Finansowano turnusy rehabilitacyjne, zakup
sprzętu, przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych, likwidację barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się oraz
działania organizacji pozarządowych.
W ramach programu „Aktywny samorząd”
dysponowano środkami na dofinansowanie
kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie
wyższym, na pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, sprzętu
elektronicznego, pomoc w utrzymaniu sprawności
wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, w
uzyskaniu prawa jazdy oraz zakup protez.

Promocja Powiatu
Od stycznia 2017 roku w powiecie funkcjonuje
pierwszy Warsztat Terapii Zajęciowej - w Sycewicach. Jego uruchomienie stało się możliwe dzięki
współpracy z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i pozyskaniu środków na ten cel z programu PFRON - wyrównywania różnic między
regionami III. Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji
społecznej i zawodowej. Dysponuje 25 miejscami.
PCPR pozyskiwało również środki na pomoc
społeczną i pieczę zastępczą. Realizowano projekt
pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż”. Chodziło o utworzenie skoordynowanego
systemu współpracy na rzecz rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Wypracowane rekomendacje wykorzystane zostały przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy pracach nad
nowelizacją przepisów o wydatkowaniu środków
na integrację społeczną. Koszt projektu to ponad
694 tys. zł.
Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego uzyskano ponad 694 tys.
zł na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum
- wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie
słupskim”. Jest on realizowany od 1 czerwca br.
Zaplanowane działania mają wzmocnić kompetencje wychowawcze rodziców zastępczych, zapewnić wsparcie dzieciom przebywającym w
pieczy zastępczej, zwłaszcza usamodzielnianym
wychowankom.
Od kwietnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje partnerski projekt „Srebrna
Sieć”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany do seniorów Słupska i kilku gmin powiatu. Chodzi o
utworzenie lokalnego systemu usług społecznych
wykorzystujących zdalne technologie informacyjne - o teleopiekę, rehabilitację domową i animację środowiskową. Przy Powiatowym Centrum
uruchomiona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, zatrudniony został już animator
usług senioralnych, który współpracuje z lokalnymi animatorami w gminach. Centrum prowadzi
również punkt poradniczo-informacyjny, „Srebrny telefon” oraz administruje stroną internetową
projektu. Projektowi lideruje gmina Kobylnica,
obliczony został na ponad 3 mln zł, w tym dofinansowanie stanowi ponad 2,9 mln zł.

Morskie
bogactwo
Naturalne bogactwo regionu
stwarza warunki do rozwoju turystyki
jako ważnej gałęzi gospodarki.
Anna Czunikin von Krasowicki
Kierownik Oddziału Promocji i Współpracy

O

prócz wydawania i kolportowania folderów,
albumów na targach turystycznych, promocja powiatu koncentrowała się również
na takich imprezach, jak Powiatowe Święto Plonów
czy Słupskie Pokopki. Na podkreślenie zasługują
też te imprezy, które w kalendarzu pojawiły się po
raz pierwszy: Dożynki Województwa Pomorskiego
w Swołowie, XIII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
Województwa Pomorskiego w Jezierzycach i Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego w Ustce.
Potencjał powiatu promowano, organizując
Konkurs „Srebrny Niedźwiedź - Lider Promocji
Słupskiej Gospodarki” oraz na Forum Gospodarczym Powiatu Bełchatowskiego. Należy wymienić
również nawiązanie współpracy z powiatem rożyszczeńskim na Ukrainie i powiatem kieleckim oraz
kontynuację współpracy z powiatami: cieszyńskim,
bełchatowskim, lubańskim i Herzogtum Lauenburg w Niemczech.
W regionie słupskim obecni byli przedstawiciele partnerskich samorządów, zespoły artystyczne, grupy sportowe, przedsiębiorcy, młodzież. W
ramach przeprowadzonego trzykrotnie polsko-niemieckiego projektu „Spójrz w przyszłość” instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą znalazły swoich
partnerów do wymian międzynarodowych.
Piętnastoletnie partnerstwo z powiatem niemieckim umożliwiło realizację projektu „Zabawa w
miasto - dzieci budują swój świat” w którym wzięło
udział 120 młodych uczestników z powiatów: słupskiego, cieszyńskiego i Herzgotuum Lauenburg.
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Duże zmiany

U

Sukcesem było zorganizowanie
wycieczek dla mieszkańców na
Kaszuby, do Zakopanego i Gdańska.
Przyczyniły się do większej integracji
i przybliżyły mieszkańcom świat
istniejący poza Przytockiem.

Br. Artur Skoczek, Dyrektor Domu
Pomocy Społecznej w Przytocku
50
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sytuowany w malowniczej wsi i prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół
Chrześcijańskich w Kopcu, Dom Pomocy Społecznej w Przytocku przeznaczony jest dla
dzieci, młodzieży i dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Przebywają w nim 102
osoby. Jest kościelną jednostką organizacyjną, finansowaną z budżetu powiatu słupskiego.
Lata 2014-2018 charakteryzują się dużymi
zmianami, dzięki przeprowadzanym remontom
budynków, zagospodarowaniu terenów i innym
podejmowanym działaniom. Wyremontowano
dach i wymieniono orynnowanie pałacu oraz budynku mieszkalno-socjalnego. Uruchomiono muzykoterapię. Powstał zespół muzyczny „King’s”.
Sukcesem okazały się wycieczki rehabilitacyjnorekreacyjne na Kaszuby, do Zakopanego, Gdańska. Przyczyniły się do większej integracji i przybliżyły mieszkańcom świat poza Przytockiem.
W 2015 roku wyremontowana została pralnia
i magazyn brudnej odzieży, a także łazienki w pałacu. Zakupiono kolejną altanę rekreacyjną. Wycyklinowano podłogę w kaplicy, stare ławki zastąpiono nowymi. Mieszkańcy pojechali nad Balaton
i do Györ na Węgrzech. Zwiedzali też Budapeszt.
W kolejnym roku prace objęły termoizolację budynku mieszkalno-socjalnego. Udało się też kupić
nowy, 9-osobowy samochód.
W 2017 roku wyremontowano budynek gospodarczy. Do pomieszczeń, w których kiedyś
przebywały zwierzęta będzie teraz można przenieść warsztaty terapii zajęciowej. Kontynuowano
prace związane z ochroną przeciwpożarową budynków. Zakupiono też drugi nowy, 9-osobowy
samochód.

Pomoc społeczna

Godniejsze D
życie

Nie tylko utrzymany został
wysoki standard świadczonych
usług, ale udało się je podnieść
na wyższy poziom, czyniąc życie
mieszkańcom godniejsze
i bardziej urozmaicone.

om Pomocy Społecznej w Machowinku
od wielu lat funkcjonuje w zespole parkowo-pałacowym. Zajmuje czterokondygnacyjny pałac i dwukondygnacyjny budynek
zwany „Rodzinką”. Przeznaczony jest dla dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie zapewnia opiekę takim 86 osobom.
Świadczy usługi w wysokim standardzie, a to
dlatego, że nieustannie realizowane są inwestycje i
remonty. Tak było też w ostatnich czterech latach,
w których wykonano generalny remont poddasza
pałacu i można było umieścić w nim jedną z grup
podopiecznych. Mieszka teraz w bardzo dobrych
warunkach. Wykonany remont pozwolił zwiększyć liczbę miejsc, a te dochody, bo za każdym
nowym podopiecznym idą pieniądze.
W trosce o bezpieczeństwo wymieniony został stary system automatycznej sygnalizacji pożaru na nowe czujniki dymu, z nową też centralą.
Ważne okazało się wykonanie przyłącza ciepłej
wody do budynku „Rodzinka”. Kosztowało ponad
50 tys. zł, a gdy uwzględnić jeszcze zakup nowego, 9-miejscowego samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych, to wydatki inwestycyjne w
jednym roku wyniosły ok. 160 tys. zł.
Powstały nowe pracownie - plastyczna i ceramiczna z piecem do wypalania gliny. Zatrudnieni
zostali dodatkowi terapeuci.
Wielu pracowników zdobyło nowy zawód,
np. opiekuna medycznego. Dwie osoby rozpoczęły studia podyplomowe. Doposażone zostały
gabinety do terapii zajęciowej. Tworzone są grupy
usamodzielniania, w których mieszkańcy utrwalają czynności w zakresie samoobsługi.
Systematyczna praca pracowników zaowocowała podjęciem stałej pracy przez dwie mieszkanki. To rzadko osiągany sukces! Do dobrych
praktyk należy też 17-letnia współpracy z Aresztem Śledczym w Słupsku, która przynosi wymierne korzyści gospodarcze. Dobrze układa się też
współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem SzkolnoWychowawczym w Damnicy.

Marek Król, Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Machowinku
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Dzieci czują się dobrze

Powiat pozyskał od Skarbu Państwa
dom z działką przy ulicy Lotha
w Słupsku, wyremontował go,
wyposażył w nowe meble, inne
sprzęty i wkrótce zostaną do niego
przeniesione dzieci z Mieszkania
przy ulicy Jagiełły.
Edyta Kubaszewska, Centrum
Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
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C

entrum Administracyjne Domów dla
Dzieci w Ustce zostało utworzone w
październiku 2015 roku. Wcześniej, na
zlecenie powiatu domy dla dzieci prowadziło
Towarzystwo Nasz Dom z Warszawy, wyłaniane w drodze konkursu. Formuła współpracy z
Towarzystwem się jednak wyczerpała. Zostało
powołane Centrum Administracyjne z siedzibą
w Ustce, które od trzech lat zapewnia obsługę
pięciu placówek.
W każdym domu panuje rodzinna atmosfera.
Dzieci czują się dobrze, chodzą do szkoły, uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych, po szkole odrabiają

Kultura i Promocja
lekcje, wspólnie spędzają popołudnia, święta, organizowane uroczystości. Razem z wychowawcami ustalają jadłospisy, robią zakupy, przygotowują
posiłki, sprzątają. W ten sposób przygotowują się
do dorosłego życia. Wychowawcy starają się stworzyć im prawdziwy rodzinny dom.
Dzieci po opuszczeniu placówki potrafią się
odnaleźć w codziennych obowiązkach, mają wyrobione nawyki i są odpowiedzialne. Mają też dokąd wracać. Prowadzona jest ścisła współpraca z
gminami, z których pochodzą i te często znajdują
dla nich mieszkania. Mieszkanie chronione ma
też powiat słupski.
W każdym z domów przebywa nie więcej niż
kilkanaścioro dzieci. Chociaż same często potrzebują wsparcia, chętnie pomagają innym. Spędzają
czas na świeżym powietrzu. Uczestniczą w Letniej
Spartakiadzie, wyjeżdżają na mecze ligowe. Drużyna piłkarska w 2017 roku brała udział w eliminacjach do Mistrzostw Świata Dzieci z Domów
Dziecka w Piłce Nożnej.
W ramach wymian wakacyjnych dzieci wyjeżdżają do zaprzyjaźnionych domów dziecka i tam
spędzają wakacje. W 2016 spędzali je w Żywcu,
Giżycku i Zakopanem. W tym roku odpoczywali
też w Żywcu i Więcborku. Już wiedzą, że w przyszłe wakacje spędzą w Cieszynie, bo odnowiony
został kontakt z tamtejszym domem dziecka.
W ubiegłym roku Centrum udało się nawiązać współpracę z fundacją, która przeprowadziła
dzieciom przesiewowe badanie wzroku. Każde,
które wymagało noszenia okularów korekcyjnych,
otrzymało je bezpłatnie. W tym roku fundacja
zasponsorowała czworgu wychowankom letnie
obozy sportowe, a jednemu opłaciła specjalistyczną terapię. Od września ze specjalistycznej terapii
skorzystają już wszystkie dzieci, które będą jej potrzebować.
Udało się też uzyskać dofinansowanie od Słowińskiej Grupy Rybackiej na zagospodarowanie
terenu wokół Domu przy ulicy Kościuszki 2a w
Ustce. Zostanie on zamieniony w plac zabaw, będzie na nim boisko do gry w piłkę, miejsce na odpoczynek, mini siłownia oraz wiata z grillem.
Powiat Słupsk w ramach umowy użyczenia
uzyskał od Skarbu Państwa dom z działką przy
ulicy Lotha w Słupsku, wyremontował go, wyposażył w nowe meble oraz inne sprzęty, i wkrótce
zostaną przeniesione do niego dzieci z Mieszkania
przy ulicy Jagiełły.

Działalność
wydawnicza
Powiat słupski prowadzi własną
działalność wydawniczą.
Publikacje przygotowywane
są w starostwie, a zlecany
jest tylko ich druk.

K

ażdego roku do planu wchodzą nowe pozycje. Autorów i wydawcę obowiązuje
generalna zasada, że wszystkie publikacje
umieszczane są w Internecie, można je dowolnie
kopiować i nie są przeznaczone do sprzedaży. Zarówno powiat, jak i autorzy nie czerpią z nich finansowych korzyści.
Prowadząc taką działalność, od października
2014 ukazały się trzy antologie poezji: „Nie zapytam” „Świat idzie inną drogą” i „Tragarze metafor”, siedem autorskich tomików: „W ogrodzie
Norwida” Jana Zygmunta Prusińskiego z Ustki,
„Nawet ptakom zabrano nuty” i „Krzywda” Anny
Karwowskiej z Dobieszewka, „Na słomkowym
dywanie” Aldony M. Peplińskiej z Motarzyna, „W
bajecznych przebraniach fiakra” Piotra Grygiela z
Jasienia, „Na ostatniej drodze Emilii JastrząbekZimnickiej z Izbicy i „Dotyk” Bogumiły Skomoroko ze Słupska.
Dwie prozatorskie publikacje to „Borodziej
cieśla i koziróg dębosz” Piotra W. Grygiela z Jasienia - opowieść o występujących w Polsce owadach z rodziny kózkowatych i „Jeśli będziemy jak
kamienie” Czesławy Długoszek z Objazdy. Jest to
zbiór reportaży poświęcony dawnym i obecnym
mieszkańcom Objazdy w gminie Ustka.
Wydawane są również, albumy i foldery promocyjne, publikacje prezentujące kuchnię regionalną, tematykę ekologiczną, wydarzenia kulturalne,
wyniki konkursów, mapy atrakcji turystycznych.
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Dom przyjazny

D

Działalność Domu Pomocy
Społecznej w Lubuczewie
została dwukrotnie
wyróżniona certyfikatami
Stowarzyszenia „Partnerstwa
na Rzecz Rozwoju Seniorów”
jako „Miejsce Przyjazne
Seniorom” - w edycji 2016
i 2017 roku.

Magdalena Kanios-Kuśmira, Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
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om zapewnia opiekę pielęgnacyjną i
opiekuńczo-terapeutyczną 112 osobom.
Mieszkańcy stanowią społeczność bardzo zróżnicowaną pod względem: wieku, pochodzenia, wykształcenia, sytuacji rodzinnej, zainteresowań i doświadczenia życiowego.
Prężnie działają: grupa teatralna „Epitetem
po Metaforze” i „Teatr jednego momentu zza kurtyny”, zespół wokalno-taneczny „Singersi”, Klub
Literacko-Redakcyjny „Echo Depeesu”. Grupy
artystyczne odnoszą sukcesy nie tylko na poziomie powiatowym, ale również ogólnopolskim i
międzynarodowym. Działające Stowarzyszenie
„Zacisze” jest organizatorem Powiatowej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych. We współpracy
z Centrum Kultury Gminy Ustka organizowany
jest w Rowach Letni Festiwal Prezentacji Scenicznych „Kolorowe Anioły”. DPS włączył się także
w organizację dorocznego Rajdu Rowerowego im.
St. Kądzieli. W ostatnich latach angażuje się w
przygotowanie Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, odbywającego się przy ponad 300-osobowej widowni.
Z ważniejszych przedsięwzięć majątkowych:
doposażono kuchnię w nowe kotły warzelne, zmodernizowano dwie klatki schodowe i wydzielono
na nich trzy strefy przeciwpożarowe. Podniesione
zostały balustrady na wszystkich korytarzach.
Wykonana została instalacja monitoringu
wizyjnego na budynku pomocniczym i konserwacja podłóg w pokojach mieszkalnych. Na drugie
półrocze br. zaplanowano zamontowanie systemu
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
która zapewni przynajmniej czterokrotną wymianę powietrza w pomieszczeniu palarni.

Kultura / Centrum Edukacji Regionalnej

Własna
instytucja
kultury

Powiat słupski, jako jeden
z nielicznych samorządów
ziemskich w kraju, posiada własną
instytucję kultury - Centrum
Edukacji Regionalnej, które
zajmuje się upowszechnianiem
kultury, sztuki i zachowaniem
dziedzictwa kulturowego.

Mariusz Smoliński, Dyrektor Centrum
Edukacji Regionalnej w Słupsku

O

becnie mieści się przy ulicy Szarych Szeregów 14B w Słupsku. Przez minione cztery
lata było organizatorem wielu wystaw rzeźbiarstwa, malarstwa i innego rękodzieła - głównie w
Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w starostwie. Prezentowało m.in. prace: Henryka Jachimka
i Krzysztofa Grzejszczaka ze Słupska, śp. Czesława
Guita z Lubunia, Mirosława Łukasika ze Starej Dąbrowy, Kazimierza Kostki z Wodnicy, Ewy Grużewskiej ze Starkowa, Zenona Frąckiewicza z Łupin,
Jacka i Alicji Adamczyków z Kępic, Elżbiety Kulki z
Ustki, śp. Franciszka Gieresza z Gardny Wielkiej.
Od 2015 roku CER prowadzi w Zespole
Szkół Agrotechnicznych w Słupsku Pracownię
Rzeźbiarską, w której adepci rzeźbiarstwa mogą
się szkolić pod okiem mistrza Zenona Frąckiewicza. Od dwóch lat jest organizatorem Festiwalu
Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”, w
którym wzięło już udział ponad 40 zespołów, a
występy obejrzało kilka tysięcy widzów. Na organizację festiwalu uzyskało znaczące dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury i Programu
Grantowego Ambasady USA w Polsce. Kolejne
duże przygotowywane wydarzenie to Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych, w którym biorą
udział grupy wokalne, chóry i orkiestry dęte.
Cyklicznymi przedsięwzięciami są również
- Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej w Damnicy i Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich
„Wiejsztuk” w Kobylnicy. CER jest też organizatorem dorocznej gali „Białych Bocianów” i przeprowadza konkursy na chleby i wieńce dożynkowe na
Powiatowym Święcie Plonów. Organizuje Spotkania z Poezją (Nie)Profesjonalną, angażuje się w organizację spotkań Nieformalnej Grupy Poetyckiej
działającej przy starostwie i Narodowego Czytania.
Wspólnie ze Słupską Powiatową Koleją Drezynową
organizuje Kulig Drezynowy w Bronowie.
Powiatowa instytucja kultury wspiera też wydarzenia przygotowywane przez innych organizatorów, m.in. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku,
Słupskie Koncerty Organowe, Powiatowy Przegląd
Kabaretów Wiejskich „Obciach” w Kobylnicy, Wojewódzkie Prezentacje Artystyczne w Łupawie i wiele
innych. Każdego roku przeznacza na ich dofinansowanie ok. 60 tys. zł. Jest to znacząca pomoc, zwłaszcza dla organizatorów imprez w gminach powiatu.
CER prowadzi własną stronę internetową, stronę
morską powiatu i swój fanpage na Facebooku, na którym umieszcza własne relacje filmowe z wydarzeń.
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Zarządzanie kryzysowe

Pełna koordynacja

Centrum Zarządzania
Kryzysowego zapewnia pełną
koordynację służb ratowniczych
oraz innych uczestników akcji
niesienia pomocy. Całodobowo
działa system powiadamiania
o zagrożeniach ABAKUS SMS,
który wysyła krótką wiadomość
tekstową do odpowiednich osób.
Waldemar Fuchs, Naczelnik Wydziału
Zarzadzania Kryzysowego i Obronności
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ziałania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności mają na celu przygotowanie instytucji i zespołów odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie powiatu
w sytuacjach kryzysowych. Do zadań wydziału
należy opracowywanie i bieżąca aktualizacja planów w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony
cywilnej i obronności oraz współudział w opracowaniu i aktualizacji gminnych planów zarządzania kryzysowego, zatwierdzonych przez starostę.
Wydział sam organizuje lub bierze udział w treningach Systemu Wykrywania i Alarmowania,
grach decyzyjnych i ćwiczeniach organizowanych
przez wojewodę pomorskiego. Ponadto odpowiada za organizację i przeprowadzenie kwalifikacji
wojskowej na terenie powiatu.

Zarządzanie kryzysowe
W czteroletniej kadencji zostały przeprowadzone dwa duże ćwiczenia obronne: „OBRONNIK-2016” i „AGRO-2018”. Pierwsze odbyło się
w maju 2016 roku w Główczycach. Chodziło o
sprawdzenie i weryfikację przyjętych założeń funkcjonowania administracji samorządowej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa. Ćwiczenie składało się z dwóch epizodów: zatrucia ujęcia wody oraz całego wodociągu
w Główczycach i podłożenia niezidentyfikowanego ładunku w budynku użyteczności publicznej.
Było to pierwsze takie ćwiczenie organizowane w
powiecie. Jego uczestnicy mogli w sposób praktyczny sprawdzić skuteczność działań wymagających współdziałania administracji samorządowej
ze służbami mundurowymi i inspekcjami.
Drugie ćwiczenie - „AGRO-2018” przeprowadzono w czerwcu br. w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta w Słupsku. Przygotowano napad terrorystyczny na uczniów szkoły z
użyciem broni palnej oraz materiałów wybuchowych. Kiedy prowadzący rozmowę negocjator nie
osiągnął porozumienia z porywaczami, dowodzący akcją policjantów poprosił o wsparcie antyterrorystów z Gdańska. Antyterroryści ewakuowali
część uczniów oraz zabezpieczyli pomieszczenia,
w których zabarykadowali się napastnicy. Po serii
strzałów odbili przetrzymywanych zakładników,
a napastników obezwładnili. Następnie grupa saperska wyniosła z budynku i rozbroiła podłożony
ładunek. Na końcu strażacy ewakuowali uwięzionego nauczyciela.
Wydział opracował i realizował programy prewencyjnego
przygotowania dzieci i młodzieży szkolnej na wypadek zdarzeń
kryzysowych, w tym dwukrotnie przeprowadził z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Słupsku akcję „Pieszy
w odblasku - koniecznie!”, którą
objęto 9,8 tys. dzieci z 50 szkół
i placówek oświatowo-wychowawczych powiatu. Rozdano 16
tys. opasek odblaskowych i 13
tys. folderów z nowym prawem
drogowym i rowerowym.
W ubiegłym i tym roku realizowano program edukacyjny
skierowany do uczniów szkół

pn. „ABC pierwszej pomocy”, zatwierdzony przez
Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie - także na kolejne lata. Realizowany był w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i objął ponad 3,1 tys. uczniów.
Kończył się Powiatową Olimpiadą Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, polegającą na wykonywaniu przez młodzież zadań praktycznych. Brało
w niej udział ok. 900 uczniów i 50 nauczycieli.
Uczestników olimpiady oceniali profesjonalni sędziowie z pogotowia ratunkowego, szkoły policji,
straży pożarnej i straży granicznej, na co dzień zajmujący się udzielaniem pierwszej pomocy.
Ważnym dorocznym działaniem są Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP,
w których biorą udział zwycięskie drużyny zawodów gminnych: męskie, kobiece i młodzieżowe
- dziewcząt oraz chłopców. Każdego roku uczestniczyło w nich ok. 300 strażaków ochotników.
Zmagania prowadzone są według międzynarodowego regulaminu CTiF.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia pełną koordynację służb ratowniczych oraz innych uczestników akcji niesienia
pomocy w systemie całodobowym. Na podstawie porozumień podpisanych z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku oraz
wszystkimi gminami powiatu, nadleśnictwami i
leśnictwami, całodobowo działa system powiadamiania o zagrożeniach ABAKUS SMS, który wysyła krótką wiadomość tekstową do odpowiednich
osób, aby podjęły niezbędne działania.
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Krytyczny zmysł
u konsumentów

O

Rzecznik wystąpił pisemnie
do 208 przedsiębiorców w celu
wyegzekwowania roszczeń
konsumentów: 178 spraw
zakończyło się uznaniem
roszczeń, 30 załatwiono
odmownie (podtrzymane zostało
stanowisko sprzedawcy w sprawie
odmowy uznania reklamacji
lub roszczenia konsumentów
uznano za nieuzasadnione).
Marek Kurowski
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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chrona konsumentów obejmuje działania
na wielu płaszczyznach i wymaga bardzo
dobrej znajomości przepisów prawnych
z różnych dziedzin. Celem podejmowanych działań jest rozwijanie świadomości konsumentów,
wyrabianie ich krytycznego zmysłu, tak by mogli
w sposób racjonalny dokonywać wyborów i właściwie reagować na naciski handlowe i skutecznie
egzekwować swoje roszczenia.
W analizowanym okresie, Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił 3401 porad w zakresie sprzedaży i usług (1624 w zakresie sprzedaży,
w tym 402 na umowy zawarte poza lokalem i na
odległość oraz 1777 polegających przeważnie na
informowaniu o prawach i obowiązkach stron
konkretnej umowy, analizowaniu zapisów dokumentów gwarancyjnych i sprawdzaniu pism i
wniosków o mediację.
Usługi - 1624 porad
Najwięcej problemów mieli konsumenci z
usługami dotyczącymi mediów w tym energii
elektrycznej oraz wody. Nie otrzymywali na czas
faktur za zużytą energię elektryczną. Zdarzało się,
że były spóźnione od kilku miesięcy do ponad nawet roku. Obecnie tylko sporadycznie występują
takie problemy. Odbiorcy mediów wprowadzani
byli w błąd przy zmianie dostawcy usług, sugerowano im, że przedłużają umowę z dotychczasowym dostawcą. Nieprawidłowo rozliczano zużycie
energii po stwierdzonej awarii lub wymianie licznika. Nie informowano klientów o dodatkowej
opłacie handlowej przy zmianie umowy z gwarancją stałej ceny. Wprowadzano konsumentów w
błąd, co do tożsamości operatora, przy zawieraniu
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umów o przeniesienie numeru telefonu. Zgłaszano problemy z przeniesieniem usług do innego
operatora. Skarżono się na nienależyte wykonanie
usług telekomunikacyjnych, niewywiązywanie się
przez operatora z obowiązku pisemnego potwierdzenia zmiany umowy, na aktywowanie usług,
których abonenci nie zamawiali, na brak zasięgu
w miejscu odbierania usługi internetowej - mimo
wcześniejszych zapewnień operatora o takiej możliwości. Bezpodstawnie przedłużano terminy wypłaty odszkodowania. Opóźniano działania mające na celu ocenę zdarzenia powodującego szkodę
i ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz
jej zakresu. Zaniżano wyceny szkód.
W sprawach, w których konsument nie może
poradzić sobie z ubezpieczycielem kierowany jest
do Rzecznika Finansowego - jako wyspecjalizowanego organu, mogącego pomóc. Dużo było
skarg na niską jakość usług motoryzacyjnych.
Aż 88 udzielonych porad było związanych z ich
świadczeniem. Skargi dotyczyły przede wszystkim
wykonywanych napraw samochodów i motocykli. Problemy, z jakimi zgłaszali się konsumenci
wynikały na ogół z żądania zapłaty, mimo że nie
usunięto wszystkich usterek samochodu lub motocykla; naprawy jednej usterki, a powodującej
uszkodzenie innych części samochodu; przekraczania zakresu zlecanej naprawy i żądania zapłaty za nieuzgodnione z konsumentem dodatkowe

naprawy; nieuznawanie reklamacji po wadliwie
wykonanej naprawie; odmowy wystawiania faktur za wykonaną naprawę; braku rzetelności przy
badaniu technicznym samochodów; przedłużanie
terminów naprawy pojazdów.
Sprzedaż - 1777 porady
Skargi konsumentów związane były z dochodzeniem roszczeń z tytułu niezgodności towaru z
umową oraz gwarancji i rękojmi. Najwięcej porad
w zakresie umowy sprzedaży, dotyczyło produktów przemysłowych, w tym obuwia i odzieży,
sprzętu RTV i AGD, mebli, komputerów i telefonów komórkowych. Dominującą kategorią jest
obuwie i odzież - ich niska jakość. W tej dziedzinie udzielono 636 porad. Jakość sprzedawanego
obuwia jest bardzo niska. Wady w postaci rozklejania podeszew czy pękania cholewek pojawiają się
już w ciągu trzech pierwszych miesięcy od daty
zakupu. Cena obuwia nie ma tu żadnego znaczenia, bo problem dotyczy zarówno taniego obuwia,
jak i uznanych na rynku marek. Niepokojącym
zjawiskiem jest to, że sprzedawcy obuwia nagminnie nie uznają reklamacji, licząc, że konsument
nie pójdzie do sądu. Bardzo często odpowiedzią
na złożoną reklamację butów jest stwierdzenie, że
po oględzinach organoleptycznych nie stwierdzono żadnych wad mogących stanowić podstawę do
uznania reklamacji. Powstanie uszkodzenia me-
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chanicznego, czyli przejście do stanu niezdatności, podczas typowej eksploatacji, świadczy o złej
jakości materiału z jakiego wykonano obuwie, a
odpowiedzialność za technologię produkcji materiału ponosi często producent.
Umowy poza lokalem i na
odległość - 103 porady
Umowy poza lokalem to umowy zawierane
na pokazach i prezentacjach organizowanych w
formie bezpośrednich spotkań z konsumentami.
Skargi dotyczyły takich problemów jak: sprzedawanie na pokazach poza lokalem artykułów pseudomedycznych, które nie leczyły; posługiwanie się
niezrozumiałymi wzorcami umów; nieprzekazywanie konsumentom egzemplarza zawartej umowy w dniu podpisania i dostarczanie go pocztą po
upływie 14 dni od jej zawarcia; nieinformowanie
o pełnych kosztach kredytu oferowanego na zakup towaru; utrudnianie konsumentom realizację
ich praw, zwłaszcza w związku z odstąpieniem od
umowy; nieodbieranie przesyłek ze zwracanymi
towarami; braku informacji o prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
Z umowami zawieranymi na odległość mamy
do czynienia przede wszystkim przy sprzedaży
wysyłkowej, sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu oraz usługami świadczonymi drogą elektroniczną. Problemy, z jakimi borykali się
konsumenci w tej dziedzinie dotyczyły niedostarczenia zamówionego towaru lub trudności z odzyskaniem wpłaconych pieniędzy po odstąpieniu
od umowy, lub wymiany uszkodzonej rzeczy na
pełnowartościową. W takich przypadkach rzecznik występował w imieniu konsumenta do przedsiębiorcy, o polubowne załatwienie sporu. Prawie
wszystkie wystąpienia zakończyły się pozytywnie
dla konsumentów.
W omawianym okresie wielu mieszkańców
powiatu słupskiego zwracało się do rzecznika ze
swoimi problemami, niezwiązanymi z prawem
konsumenckim. Zaliczały się do nich sprawy
członków wspólnot mieszkaniowych, najemców
mieszkań i mieszkań komunalnych w Słupsku,
sprawy dotyczące interpretacji przepisów prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, ochrony danych osobowych, sporów z organami administracji publicznej
oraz usług medycznych. W takich przypadkach
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rzecznik udzielał informacji i wskazywał instytucje właściwe do rozpatrzenia danej sprawy. W
omawianym okresie do biura Rzecznika konsumenci skierowali 208 takich pisemnych spraw.
Rzecznik podejmuje też działania o charakterze mediacyjnym w celu polubownego zakończenia sporu, przedstawiając przedsiębiorcy mające
zastosowanie w sprawie przepisy prawa oraz propozycje polubownego zakończenia sporu. Stosowane
metody działania wynikały z charakteru sprawy,
z jaką się zgłaszał konsument. Podstawową formą
działania są wystąpienia pisemne do przedsiębiorcy. W sprawach konsumenckich, gdzie reklamacja
i roszczenie w stosunku do przedsiębiorcy nie budziły wątpliwości, rzecznik podejmował interwencje telefoniczne. Interwencje dotyczyły sfery usług,
w tym budowlanych i serwisowych: nie realizowania w terminie umów montażu mebli wykonanych
na zamówienie, napraw samochodów; remontów
mieszkań, niemożności wyegzekwowania usunięcia usterek będących przedmiotem umowy; długotrwałych napraw gwarancyjnych; nie wydawania przedmiotu naprawy, braku rekompensat za
niedotrzymanie warunków imprez turystycznych.
Należy podkreślić, że ta metoda jest skuteczna i
załatwia sprawę konsumenta bardzo szybko. Jeden
telefon rozwiązuje często problem, z którym konsument borykał się od dłuższego czasu.
W przypadku spraw, gdzie konsument i
przedsiębiorca mają odmienne zdania co do występowania wad (szczególnie w przypadkach reklamacji, dotyczących jakości wykonanej usługi)
stosowaną formą działania, mającego na celu polubowne załatwienie sporu, są oględziny w mieszkaniach konsumentów z udziałem rzecznika i
przedsiębiorcy. W innych przypadkach rzecznik
organizuje spotkania w swoim biurze, doprowadzając strony do zawarcia ugody. Skuteczność tej
metody jest bardzo duża, ponieważ okazuje się, że
bezpośredni kontakt stron sporu sprawia, że dużo
łatwiej jest osiągnąć kompromis i doprowadzić do
polubownego załatwienia sporu.
W omawianym okresie rzecznik wystąpił
do 208 przedsiębiorców pisemnie, w celu wyegzekwowania roszczeń konsumentów: 178 spraw
zakończyło się uznaniem roszczeń, 30 załatwiono odmownie (podtrzymane zostało stanowisko
sprzedawcy w sprawie odmowy uznania reklamacji, lub roszczenia konsumentów uznano za nieuzasadnione).

