
Protokół nr 89/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 16 kwietnia 2018 roku 

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli: 

Zarząd Powiatu w składzie: 

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński 

Andrzej Marach - Wicestarosta 

Danuta Zalewska - Członek Zarządu 

Katarzyna Kolasa - Członek Zarządu 

Kazimierz Fiałkowski - Członek Zarządu 

Władysław Rembelski - Skarbnik Powiatu 

Anna Deja - Dobrowolska - Sekretarz Powiatu 

Gabriela Malczewska - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki 

i Promocji; 

Beata Lida - Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo 

- Wychowawczych; 

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu 88/2018. 

3. Koncepcja funkcjonowania 14 - osobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych - informacja Dyrektor 

CAPÓW. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia zmian w budżecie powiatu sępoleńskiego na rok 2018; 

5. Informacja dotycząca petycji Mieszkańców wsi Nowy Dwór (...) skierowanej do Zarządu Drogowego w Sępólnie 

Krajeńskim. 

6. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie wniosku Dyrektor DPS w Suchorączku sygn. DPS.032.14.2018. 

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

8. Sprawy wniesione. 

9. Wolne wnioski. 

10. Zakończenie. 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

Starosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu Sępoleńskiego dnia 16 kwietnia 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 3 głosami „za" zatwierdzili 

proponowany porządek obrad, (chwilowa absencja Starosty i K. Kolasa) 
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2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 88/2018. 

Zarząd jednogłośnie 3 głosami „za" (chwilowa absencja Starosty i K. Kolasa) zatwierdził protokół 

z posiedzenia zarządu Nr 88/2018. 

3. Koncepcja funkcjonowania 14 - osobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych - informacja 

Dyrektor CAPÓW. 

a) koncepcja funkcjonowania: 

Pani B. Lida przedstawiła i bardzo szczegółowo omówiła informację - zmiany organizacyjne wynikające 

ze zmiany ustawy i dotyczące powstania dwóch 14 osobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych 

w Więcborku. Zgodnie z nowymi przepisami po reorganizacji, będzie trzeba zatrudnić dodatkowe osoby 

- 10 etatów ( 1 pedagog, 1 psycholog, 4 koordynatorów i 4 wychowawców). Koszt utrzymania jednego dziecka 

przed reorganizacją wynosi 4.413,00 zł po organizacji planuję się kwotę 5.481,57 zł czyli o 1.081,57 zł więcej 

niż dotychczas. Zarząd po zapoznaniu się z informacją, przyjmuje ją do wiadomości, jednak zarząd będzie 

do tematu wracał. Zarząd upoważnia Panią B. Lida do przesłania informacji przedstawionej na zarządzie 

- członkom zarządu - mailem. Zarząd uważa, że najpierw trzeba wybudować domy i zobaczyć jak to będzie 

funkcjonować. Trzeba to zrobić rozważnie. Zarząd jednoskośnie 5 głosami „za" przyjmuje informację i prosi 

Panią Dyrektor B. Lidę o przygotowanie analizy (tzw. wariant minimum - czyli co bezwzględnie reguluje 

ustawa) a jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka. 

b) rozstrzygnięcie przetargu na budowę dwóch 14 - osobowych domów dziecka: 

Kwota przeznaczona do przetargu 1.949.155,48 zł. Najtańsza oferta to 2.395.170,00 zł. W związku 

z ograniczonym czasem realizacji zadania i jednoczesnym brakiem środków w kwocie 450 tyś, zarząd wyraża 

zgodę stosunkiem głosów 3 „za" (Wicestarosta, K. Fiałkowski, D. Zalewska) przy 1 „wstrzymującym się" 

(K. Kolasa) oraz (chwilowa absencja Starosty) na wybranie oferenta za kwotę 2.395.170,00 zł i upoważnia 

skarbnika do przygotowania stosownych zmian w budżecie. 

c) wyjazd - wymiana wakacyjna dzieci pomiędzy placówkami opiekuńczymi: 

Koncepcję wymiany - wyjazdu wakacyjnego dzieci omówiła Pani B. Lida. W piśmie sygn. 

CAPÓW.033.48.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku Pani Dyrektor prosi zarząd o zgodę na wyjazd dzieci z 

naszych placówek (Mała Cerkwica, Więcbork) do Ustki do „Domu u Tetmajera" a dzieci z tamtejszej placówki 

do Więcborka. Zarząd po zapoznaniu się z pismem, jednogłośnie 5 głosami „za" wyraża zgodę na wakacyjną 

wymianę dzieci pomiędzy placówkami. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia zmian w budżecie powiatu sępoleńskiego na rok 2018; 

Propozycję zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018 r. omówił Skarbnik Powiatu. Zmiany planu 

wydatków: W rozdziale 63003 - przesuwa się plan wydatków o kwotę 2.130,00 zł pomiędzy paragrafami 

zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Sępólnie Kraj. W rozdziale 80102 - przesuwa się plan wydatków o kwotę 7.500,00 zł 

pomiędzy paragrafami celem przeznaczenia na zwrot nienależnie pobranej subwencji za rok 2014 w ZSZ Nr 2 

Sępólno. W rozdziale 80120 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.240,84 zł z przesunięcia z rozdziału 

80152 w wyniku zmiany wysokości subwencji oświatowej przeznaczonej na uczniów z niepełno 

sprawnościami. W rozdziale 80130 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 93.463,82 zł z przesunięcia 

z rozdziału 80152 w wyniku zmiany wysokości subwencji oświatowej przeznaczonej na uczniów z niepełno 
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sprawnościami. W rozdziale 80146 - przesuwa się plan wydatków o kwotę 6.900,00 zł pomiędzy paragrafami 

celem zapewnienia szkoleń dot. RODO tj Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. W rozdziale 80152 

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 132.704,66 zł w wyniku zmiany wysokości subwencji oświatowej 

przeznaczonej na uczniów z niepełno sprawnościami. W rozdziale 80195 - przesuwa się plan wydatków 

pomiędzy paragrafami o kwotę 35.368,80 zł w ZSZNr2 Sępólno tytułem zmiany formy finansowania 

wynagrodzenia specjalistów w projekcie „Za życiem" oraz o kwotę 600,00 zł w CKZiU Więcbork tytułem 

zapewnienia konferencji upowszechniającej działania projektu „Kształcenie zawodowe bez granic". 

W rozdziale 92195 - przesuwa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł pomiędzy paragrafami zgodnie 

z zapotrzebowaniem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego 

w Sępólnie Kraj. W rozdziale 92605 - przesuwa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł pomiędzy paragrafami 

zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Sępólnie Kraj. Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za" podjął uchwałę Nr 89/221/2018. Uchwała 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Informacja dotycząca petycji Mieszkańców wsi Nowy Dwór (...) skierowanej do Zarządu Drogowego 

w Sępólnie Krajeńskim. 

Starosta Sępoleński przekazał zarządowi informację dotycząca petycji Mieszkańców wsi Nowy Dwór (...). 

skierowanej do Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim. Zarząd przyjął informacje bez uwag. 

6. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie wniosku Dyrektor DPS w Suchorączku sygn. 

DPS.032.14.2018. 

Sprawę omówiła Sekretarz Powiatu. W piśmie sygn. DPS.032.14.2018 z dnia 15 marca 2018 roku stanowiącym 

załącznik nr 4 do protokołu, Pani Dyrektor DPS w Suchorączku złożyła wniosek o wyrażenie zgony na kasację 

z ewidencji środków trwałych pralnicowirówki oraz zasieku murowanego na opał. Zarząd po zapoznaniu się z 

wnioskiem, jednogłośnie 5 głosami „za" pozytywnie opiniuje powyższe i wyraża zgodę. Zarząd upoważnia 

Skarbnika Powiatu do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy. 

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

Zarząd pozytywnie zaopiniował materiały i projekty uchwał na najbliższą sesję rady powiatu w tym 

m.in.: 

a) sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za 2017 rok wraz z informacją o 

stanie mienia oraz sprawozdania finansowe; 

b) ocenę zasobów pomocy społecznej na terenie powiatu sępoleńskiego za 2017 r.; 

c) ocenę bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sępoleńskiego za 2017 rok: 

d) projekt uchwały w sprawie odrzucenia stanowiska związków zawodowych: Zarządu Oddziału 

ZNP w Sępólnie Krajeńskim i w Więcborku oraz Komisji Międzyzakładowej WZZ „Solidarność 

Oświata" w Więcborku w części dotyczącej negatywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady 

Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru 
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godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i doradców zawodowych, z 

wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

e) projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i doradców zawodowych, z wyjątkiem 

nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

f) projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów 

i kadry kierowniczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sępoleński, 

g) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat Sępoleński 

wniosku o dofinansowanie projektu pn. „RAZEM SAMODZIELNI" w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; 

h) projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Sępoleńskiego, 

i) projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. 

Materiały sesyjne stanowią załącznik nr 5 do protokołu 

Sprawy wniesione - brak. 

6. Wolne wnioski - brak. 

7. Zakończenie. 

Starosta zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu dnia 16 kwietnia 2018 roku o godz. 1147. 

Protokołowała Kamila Jabłońska A 2V\ 

Członkowie Zarządu 1 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Danuta Zalewska 

Katarzyna Kolasa 

Kazimierz Fiałkowski 

Załączniki: 
1. Porządek obrad; 
2. Pismo sygn. CAPÓW.033.48.2018 z dnia 13 kwietnia 

2018 r.; 
3. Uchwała Nr 89/221/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku; 
4. Pismo sygn. DPS.032.14.2018 z dnia 15 marca 2018 

roku; 
5. Materiały sesyjne. 
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