
Protokół nr 91/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 17 maja 2018 roku 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli: 

Zarząd Powiatu w składzie: 

Kazimierz Fiałkowski 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Katarzyna Kolasa 

Starosta Sępoleński 

Wicestarosta 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

oraz 

Władysław Rembelski 

Anna Deja - Dobrowolska 

Artur Zychski 

Justyna Krzysztofek 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy; (obecność w pkt. 3) 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku; 

(obecność w pkt. 3) 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki 

Skarbnik Powiatu 

Sekretarz Powiatu 

Gabriela Malczewska 

i Promocji; (obecność w pkt. 7) 

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 90/2018. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim; 

2) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim; 

3) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku; 

4) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim. 

4. Zatwierdzenie klasy dróg przyjętej przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim na etapie projektowania 

przebudów wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. 

5. Informacja Dyrektora Zarządu Drogowego ad. apelu mieszkańców wsi Wałdowo. 

6. Zatwierdzenie Sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) za 2017 rok. 

7. Informacja dotycząca korekty w SIO w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim. 

8. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie pisma Marszałka ad. nieruchomości położonej w Sypniewie. 

9. Zaopiniowanie projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego (punkt 

przeniesiony na kolejne posiedzenie zarządu) 

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

11. Sprawy wniesione. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie. 
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1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

Starosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu Sępoleńskiego dnia 17 maja 2018 roku o godz. 930, 

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

załącznik nr 1 do protokołu. Starosta zawnioskował o usunięcie z porządku obrad pkt. 9 i procedowanie go w 

późniejszym terminie. Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za" ( absencja Danuty Zalewskiej) 

zatwierdzili proponowany porządek obrad z poprawką zaproponowaną przez Starostę. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 90/2018. 

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za" (absencja Danuty Zalewskiej) zatwierdził protokół z posiedzenia zarządu 

Nr 90/2018. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim; 

Projekt przedstawiła Sekretarz Powiatu. Zgodnie przepisem z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym organizację i zasady funkcjonowania starostwa określa regulamin 

organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu. Po wejściu w życie z dniem 25 maja 2018 roku 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych, zwanego dalej również „RODO") rolę fachowego wsparcia dla administratorów danych i 

podmiotów przetwarzających odgrywać będą inspektorzy ochrony danych. RODO to akt, który będzie 

obowiązywać w krajach członkowskich bezpośrednio, bez potrzeby wydawania aktów prawnych 

wdrażających je do porządku krajowego. Nowe przepisy istotnie wzmacniają rolę i pozycję inspektorów 

ochrony danych. Wyznaczenie inspektora ochrony danych, w Starostwie Powiatowym w Sępólnie 

Krajeńskim jest obowiązkiem administratora danych. Zadaniem inspektora ochrony danych powołanego 

przez Starostę Sępoleńskiego będzie działanie na rzecz przetwarzania danych zgodnego z przepisami o 

ochronie danych. Zarząd po zapoznaniu się z uchwałą jednogłośnie 4 głosami "za" (absencja Pani D. 

Zalewskiej) podjął uchwałę nr Nr 91/222/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

2) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim; 

Projekt przedstawił A. Żychski. Zgodnie z art. 36 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) organizację i zasady funkcjonowania jednostek 

organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu. W 

dotychczas obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie 

Krajeńskim nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian polegających na wyodrębnienia w strukturach 

organizacyjnych tut. PUP samodzielnego stanowiska Inspektora danych osobowych. Zmiany te mają na 

celu dostosowanie organizacji pracy do aktualnych zadań wynikających z wejścia w życie w dniu 

25.05.2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 
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Zarząd po zapoznaniu się z uchwałą jednogłośnie 4 głosami "za" (absencja Pani D. Zalewskiej) podjął 

uchwałę nr Nr 91/223/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

3) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku; 

Projekt uchwały przedstawiła Pani J. Krzysztofek. Zgodnie z art.36 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie powiatowym oraz zgodnie z § 4 ust.l rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych 

powiatu, strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określają 

regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią 

inaczej. Po wejściu w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej również „RODO") 

rolę fachowego wsparcia dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających odgrywać będą 

inspektorzy ochrony danych. RODO to akt, który będzie obowiązywać w krajach członkowskich 

bezpośrednio, bez potrzeby wydawania aktów prawnych wdrażających je do porządku krajowego. 

Nowe przepisy istotnie wzmacniają rolę i pozycję inspektorów ochrony danych. Wyznaczenie 

inspektora ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku jest obowiązkiem 

administratora danych. Zadaniem inspektora ochrony danych powołanego przez Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Suchorączku będzie działanie na rzecz przetwarzania danych zgodnego z 

przepisami o ochronie danych. Zarząd po zapoznaniu się z uchwałą jednogłośnie 4 głosami "za" 

(absencja Pani D. Zalewskiej) podjął uchwałę nr Nr 91/224/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

4) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim. 

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Powiatu. W związku z planowaną realizacją drogowego zadania 

inwestycyjnego pn.: "Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej 

należących do Powiatu Sępoleńskiego" w zakresie, jak w projekcie treści uchwały, niezbędne jest 

powierzenie dyrektorowi Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim obowiązków związanych z 

udzielaniem stosownych zamówień publicznych w imieniu Zarządu Powiatu Sępoleńskiego. Zarząd po 

zapoznaniu się z uchwałą jednogłośnie 4 głosami "za" (absencja Pani D. Zalewskiej) podjął uchwałę nr 

Nr 91/225/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Sępólnie Krajeńskim. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

4. Zatwierdzenie klasy dróg przyjętej przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim na etapie 

projektowania przebudów wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. 

Pismo omówił Starosta. W piśmie sygn. ZD-DZ.002.07.2018.EE z maja 2018 roku, dyrektor Eckert 

przedstawił klasy dróg przyjętej przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim na etapie projektowania 

przebudów wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Zarząd po zapoznaniu 
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się z informacją jednogłośnie 4 głosami "za" (absencja Pani D. Zalewskiej) opiniuje ją pozytywnie 

i zatwierdza. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

5. Informacja Dyrektora Zarządu Drogowego ad. apelu mieszkańców wsi Wałdowo. 

Informację omówił Starosta. Pismo sygn. Zd-DZ.002.01.2018EE z dnia 08 maja 2018 roku stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. W piśmie Dyrektor informuje zarząd o odpowiedzi dotyczącej apelu mieszkańców 

wsi Wałdowo. Zarząd przyjął informację. 

6. Zatwierdzenie Sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) za 2017 rok. 

Informację omówiła K. Jabłońska. Przedstawiła sprawozdanie ze współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2017 rok. Zarząd przyjął informację bez uwag, zatwierdził sprawozdanie i kieruje je do biura 

rady. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) za 2017 rok stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

7. Informacja dotycząca korekty w SIO w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim; 

Informację przedstawiła Pani G. Malczewska. W związku z korektą w SIO, Pani Dyrektor poinformowała 

zarząd o zmianie wysokości subwencji oświatowej. Cała dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale 

Edukacji (...) Zarząd przyjął informację. 

8. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie pisma Marszałka ad. nieruchomości położonej w Sypniewie. 

Informację przedstawił Wicestarosta. W związku z decyzją Marszałka województwa odnośnie zmiany 

lokalizacji Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku, musi nastąpić zwrot nieruchomości położonej w 

Sypniewie, która była przeznaczona pod potrzeby w/w parku. Cała dokumentacja sprawy znajduje się w 

Wydziale Geodezji (...) Zarząd przyjął informację. 

9. Zaopiniowanie projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-

pomorskiego - (procedowanie punktu przeniesione na inne posiedzenie zarządu) 

10. Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu: 

Uchwały w sprawach: 

a) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 2" realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, 

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych; 

b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku zastosowania 

drogi przetargowej; 

c) uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego; 

d) uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 

Sprawozdania z działalności: 
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a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku, Domów Pomocy 

Społecznej, Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Sępólnie 

Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie, Warsztatów Terapii 

Zajęciowej; 

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za" (absencja D. Zalewska) zatwierdził materiały sesyjne 

stanowiące załącznik nr 9 do protokołu - tj: 

11. Sprawy wniesione: 

a) dot. przeznaczenia 3% funduszu WTZ na wymianę niezbędnego wyposażenia warsztatów; 

Sprawę omówił Skarbnik. Pismo sygn. PCPR.ON.807.7.2018 z dnia 23 marca 2018 roku znajduje się w 

dokumentacji Wydziału Finansów. W piśmie Dyrektor PCPR prosi o zgodę na przeznaczenie 3% funduszu 

WTZ na wymianę niezbędnego wyposażenia warsztatów. Zarząd po zapoznaniu się z pismem, jednogłośnie 4 

głosami „za" (absencja D. Zalewska) pozytywnie opiniuje powyższe i wyraża zgodę. Zarząd upoważnia 

Skarbnika do udzielenia ustnej odpowiedzi wnioskodawcy. 

12. Wolne wnioski - Pani K. Kolasa poruszyła kwestie dot. uporządkowania zasad prowadzenia obchodów 

świąt państwowych oraz zapytała Starostę o plany dot. pracownika i zbiorów po bibliotece pedagogicznej. 

Starosta udzielił wyczerpujących wyjaśnień. 

13. Zakończenie. 

Starosta zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu dnia 17 maja 2018 roku o godz. 1200. 

Załączniki: 
1. porządek obrad; 
2. Uchwała Nr 91/222/2018 z dnia 17 maja 2018 roku; 
3. Uchwała Nr 91/223/2018 z dnia 17 maja 2018 roku; 
4. Uchwała Nr 91/224/2018 z dnia 17 maja 2018 roku; 
5. Uchwała Nr 91/225/2018 z dnia 17 maja 2018 roku; 
6. Informacja o klasie dróg przyjętej do projektowania 

przebudowy dróg - pismo sygn. ZD-DZ.002.07.2018.EE; 
7. Pismo sygn. Zd-DZ.002.01.2018EE z dnia 08 maja 2018r; 
8. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami 

pozarządowymi (...) za 2017 rok; 
9. Materiały sesyjne; 

Protokołowała Kamila Jabłońska 

Kazimierz Fiałkowski 

Katarzyna Kolasa 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Danuta Zalewska 

Członkowie Zarządu Po^ 
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