
    Stosunkiem głosów 11 "za" przy 6 "wstrzymujących się'' radni po-
wiatu udzielili staroście i pozostałym członkom zarządu wotum zau-
fania oraz absolutorium, kwitując tym samym wykonanie budżetu
za 2019 r.  
    Po stronie dochodów zrealizowano 99,3 % planu (77.909.028,35),
po stronie wydatków 89,07 % (85.400.292,02). Deficyt wyniósł
7.491.263,67 zł i był niższy od planowanego o około 10 mln zł. Było to
spowodowane przeniesieniem wydatków na rozbudowę SP ZOZ na
obecny rok. Powiat zanotował również wyższe dochody bieżące 

POD UNIWERSYTECKIM
PATRONATEM
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Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu Słupeckiego udzieliła Za-
rządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły
rok.

Fundusz Inwestycji Samorządo-
wych to realne, proinwestycyjne
wsparcie dla gmin i powiatów w
trudnych czasach pandemii.

Klasy o profilu biologiczno-che-
micznym słupeckiego LO od
września zostaną objęte patro-
natem Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu.

Spotykamy się dzisiaj, by po raz
kolejny pożegnać rok szkolny,
który był dla nas czasem nie-
zwykle wytężonej pracy i nauki -
mówiła dyrektor Karolina Rako-
wicz.

Aktualności

Miliony dla samorządów

Zakończenie roku w ZSE
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przekraczające wydatki bieżące o prawie 5 mln zł.
Była to najwyższa od pięciu lat nadwyżka operacyj-
na. Ubiegłoroczny budżet pozytywnie zaopiniowała
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu oraz Regionalna
Izba Obrachunkowa.
    Zanim jednak doszło do głosowania nad absolu-
torium, radni zapoznali się z raportem o stanie po-
wiatu. Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czer-
wca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 511), zarząd powiatu co roku do dnia 31
maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie po-
wiatu. Obejmuje on podsumowanie działalności za-
rządu w roku poprzednim,   w   szczególności realiza-
cję polityk, programów i strategii, uchwał rady powia-
tu i budżetu obywatelskiego. Rada rozpatruje raport
podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w
sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi abso-
lutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolej-
ności. Nad przedstawionym raportem o stanie powia-
tu przeprowadza się debatę. 
    W tym roku, ze względu na szczególne okoliczności
związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-
2, przedstawienie raportu uległo przedłużeniu o 60
dni na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w
związku z pandemią.
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    Fundusz Inwestycji Samorządowych to
realne, proinwestycyjne wsparcie dla
gmin i powiatów w trudnych czasach
pandemii. Program w ramach TARCZY
DLA SAMORZĄDÓW ogłosił prezydent
Andrzej Duda.
    

Miliony dla samorządów

    Do samorządów w na-
szym powiecie trafi po-
nad 10,4 mln złotych.
Środki przekazane przez
rząd będzie można wy-
korzystać na inwestycje
ważne dla mieszkańców,
jak remonty szkół i
przedszkoli, inwestycje
w wodociągi i kanaliza-
cję. Pieniądze będą przy-
znawane gminom w for-
mie przelewów na wnio-
sek samorządów – bez
zbędnej biurokracji.
Wsparcie FIS dla
powiatu słupeckiego jest
drugim w wielkopolsce
pod względem wielkości
środków. 
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POD UNIWERSYTECKIM PATRONATEM
Klasy o profilu biologiczno-chemicznym słupeckiego LO od września zostaną objęte
patronatem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W Sta-
rostwie Powiatowym w Słupcy podpisano umowę, która wciela w życie zawarte poro-
zumienie.

    W sali zarządu Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyło
się spotkanie dotyczące usuwania i przechowywania stat-
ków lub innych obiektów  pływających na obszarze powiatu
słupeckiego. W naradzie wzięli udział Wicestarosta Czesław
Dykszak, kierownik do Spraw społecznych Andrzej Grzesz-

LAST RESORT

czak, kierownik Biura Bez-
pieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Jerzy Kałecki,
Z-ca Komendanta Powia-
towej Państwowej Straży
Pożarnej mł. bryg. Zbig-
niew Rzemyszkiewicz, Na-
czelnik Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji Wojciech
Król oraz   Prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Os-
trowitem Zdzisław Baśkie-
wicz, Prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej w Powidzu
Jerzy Szczepaniak.

    Porozumienie w sprawie patronatu podpisane zostało 16 czerwca br. przez prof. dra hab.
Andrzeja Tykarskiego oraz dyrektora LO Tadeusza Raczkowskiego. W ubiegłym tygodniu
formalnie umowę sygnował również starosta słupecki Jacek Bartkowiak, jako przedstawi-
ciel organu prowadzącego oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Dzięki porozu-
mieniu klasy patronackie zyskają możliwość korzystania z oferty naukowo-dydaktycznej
UM oraz jego zaplecza. Dzięki współpracy, dla uczniów LO, otwierają się również możliwo-
ści pogłębiania zainteresowań dotyczących nauk biologicznych i medycznych poprzez
udział w wykładach, seminariach i warsztatach uniwersyteckich. Porozumienie pomiędzy
placówkami obejmuje trzyletni cykl kształcenia od dnia jego podpisania.

HOLOWANIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH



    – Spotykamy się dzisiaj, by po raz kolejny pożegnać rok szkolny,
który był dla nas czasem niezwykle wytężonej pracy i nauki, zdoby-
wania nowych umiejętności, zwłaszcza w obszarze korzystania z
technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ale także tworze-
nia nowego rodzaju relacji podczas kształcenia na odległość (…) -
mówiła Karolina Rakowicz, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Słupcy podczas zakończenia roku szkolnego w auli im. Tadeusza
Wiśniewskiego. W obecności nauczycieli oraz pracowników szkoły
pożegnano długoletnią wicedyrektor Kamilę Czerniak oraz Barbarę
Głuszczuk, nauczycielkę klasy gastronomicznej. Za zaangażowanie
w pracy pedagogicznej, podnoszenie jakości nauczania oraz zwię-
kszanie   bezpieczeństwa i kreowania dobrej atmosfery w szkole,
obie panie otrzymały podziękowania od dyrekcji i starosty Jacka
Bartkowiaka. Pracę w szkole zakończyła również nauczycielka języ-
ka angielskiego Klaudia Borkiewicz, która rozwijać będzie swoją ka-
rierę w obszarze nauki.

    Władze powiatu słupec-
kiego podpisały umowę z
miejscową Komendą Straży
Pożarnej dotyczącą sfinan-
sowania zakupu kamery
termowizyjnej. Na realizację
umowy Powiat przeznaczy
kwotę 10.500,00 zł. Środki
zostaną wpłacone na ra-
chunek bankowy „Woje-
wódzkiego Funduszu
Wsparcia Państwowej Stra-
ży Pożarnej”. Po wielu latach pracy swoją pedagogiczną służbę zakończyły:

Kamila Czerniak - wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Słupcy oraz Barbara Głuszczuk, nauczycielka klasy gastrono-
micznej ZSE. Na zasłużony odpoczynek udają się również panie z
administracji i obsługi.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZSE
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Kamera 

dla strażaków

Festiwal online

    W Starostwie Powiatowym
w Słupcy omawiano w
minionym tygodniu organi-
zację XVI Ogólnopolskiego
Festiwalu Kultury Słowiań-
skiej i Cysterskiej w Lądzie
nad Wartą. Z powodu pan-
demii festiwal nie odbył się w
czerwcu. Kolejny termin to 5-
6 września 2020 r., jednak z
powodu wirusa w formule
online. Poza panującą pan-
demią, przeszkodą są rozpo-
czynające się wkrótce prace
konserwatorskie w kościele i
klasztorze w Lądzie. Część
obiektów ze względu na pro-
wadzone prace nie będzie
dostępna. Tegoroczna edycja
Festiwalu nosi tytuł “Tradycja
i nowoczesność”.

  2 tys. szt. maseczek ochronnych
ufundowała Pani Justyna Ciesielska
z firmy CIESIELSCY rachunkowość –
bhp – ubezpieczenia ze Słupcy.
Cenny podarunek przyjął starosta
powiatu słupeckiego, który
zdecyduje o ich dystrubucji.

Pomoc z serca


