
Protokół nr 87/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 16 marca 2018 roku 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli: 

Zarząd Powiatu w składzie: 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Danuta Zalewska 

Starosta Sępoleński 

Wicestarosta 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

Katarzyna Kolasa 

Kazimierz Fiałkowski 

oraz 

Władysław Rembelski 

Anna Deja - Dobrowolska 

Gabriela Malczewska 

Skarbnik Powiatu 

Sekretarz Powiatu 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki 

i Promocji; 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; Elżbieta Maziarz - Rudnik 

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 84/2018, Nr 85/2018 i Nr 86/2018. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) udzielenia pracownikowi jednostki organizacyjnej powiatu, Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego 

2) sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2018 roku. 

4. Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu. 

5. Sprawy wniesione. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie. 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

Starosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu Sępoleńskiego dnia 16 marca 2018 roku o godz. 

900, powitał wszystkich przybyłych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek obrad stanowiący 

załącznik nr 1 do protokołu. Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za" zatwierdzili 

proponowany porządek obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 84/2018, Nr 85/2018 i Nr 86/2018. 

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za" zatwierdził protokoły z posiedzeń zarządu Nr 84/2018, Nr 85/2018 

i Nr 86/2018. 

i Ustawicznego w Więcborku pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 

powiatu; 
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3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) udzielenia pracownikowi jednostki organizacyjnej powiatu, Dyrektorowi Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli 

w sprawach majątkowych powiatu; 

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Powiatu. W celu pozyskania środków zewnętrznych dla szkół 

zawodowych przystąpiono do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. 

Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej i po podpisaniu umowy między Powiatem 

Sępoleńskim a Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projekt „Mój Start w życie zawodowe 2017-2018" 

jest przewidziany do realizacji zgodnie z harmonogramem zadań zawartych we wniosku. W związku 

z powyższym konieczne jest udzielenie Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Więcborku panu Sławomirowi Kulpinskiemu, pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Powiatu 

Sępoleńskiego obowiązków związanych z planową realizacją Projektu, w tym przeprowadzenia 

procedury zamówień publicznych na kursy zawodowe oraz pomoce dydaktyczne dla szkół zawodowych. 

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za" podjął uchwałę Nr 87/217/2018. Uchwała stanowi załącznik nr 2 

do protokołu 

2) sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2018 roku. 

Uchwałę omówiła G. Malczewska. Organy prowadzące szkoły wyodrębniają corocznie w budżetach 

odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. Zgodnie z art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela 

w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, w wysokości 1% planowanych 

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. W budżecie Powiatu 

Sępoleńskiego na rok 2018, kwota zaplanowana na ten cel wynosi 65 178,00 zł co stanowi 1% 

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Organ 

prowadzący jest zobowiązany do opracowania na każdy rok budżetowy planu dofinansowania 

doskonalenia zawodowego z określeniem maksymalnej kwoty dofinansowania oraz form i specjalności 

kształcenia w oparciu o plany sporządzone przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Podziału 

środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dokonuje się po zasięgnięciu opinii 

związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za" podjął uchwałę 

Nr 87/218/2018. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu 

4. Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu. 

Zarząd powiatu jednogłośnie 5 głosami „za" pozytywnie zaopiniował materiały na najbliższą sesję rady 

powiatu. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym 

oraz uprawnionym podmiotom ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

w ramach zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r. oraz 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
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Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2018 

oraz zmiany w budżecie powiatu na 2018 rok. 

5. Sprawy wniesione. 

Pismo sygn. AD. 224.1.2018 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie odroczenia terminu płatności opłaty 

rocznej z tytułu trwałego zarządu; 

Sprawę omówił Skarbnik Powiatu. Dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Finansów. W piśmie sygn. 

AD. 224.1.2018 z dnia 23 lutego 2018 roku Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim 

zwraca się z prośbą o odroczenie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu do dnia 31 grudnia 

2018 roku. Zarząd po zapoznaniu się z pismem jednogłośnie 5 głosami „za" wyraża zgodę na odroczenie 

terminu płatności do dnia 20 grudnia 2018 roku. Zarząd upoważnia Pana Skarbnika do udzielenia odpowiedzi 

wnioskodawcy. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie. 

Starosta zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu dnia 16 marca 2018 roku o godz. 10°°. 
> i 

Protokołowała Kamila Jabłońska . A 

Członkowie Zarządu Pow5^" 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Danuta Zalewska 

Katarzyna Kolasa 

Kazimierz Fiałkowski 

Załączniki: 
1. Porządek obrad; 
2. uchwała Nr 87/217/2018 z dnia 16 marca 2018 roku; 
3. uchwała Nr 87/218/2018 z dnia 16 marca 2018 roku; 
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