
Protokół nr 92/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 25 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 

Anna Deja - Dobrowolska Sekretarz Powiatu 

Miejsce posiedzenia: Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 91/2018. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) przyznania dotacji na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w roku 2018 z pominięciem otwartego 

konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania 

turystyki i krajoznawstwa; 

2) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z 

siedzibą w Więcborku. 

4. Sprawy wniesione. 

5. Wolne wnioski. 

6. Zakończenie. 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

Starosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu Sępoleńskiego dnia 25 maja 2018 roku o godz. 840, 

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

załącznik nr 1 do protokołu. Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za" ( absencja Danuty 

Zalewskiej) zatwierdzili proponowany porządek obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 91/2018. 

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

Nr 91/2018. 
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3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) przyznania dotacji na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w roku 2018 z pominięciem 

otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz 

wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa; 

Projekt uchwały omówiła K. Jabłońska. Dnia 10 maja 2018 roku do Starostwa Powiatowego wpłynęły 

wnioski dotyczące upowszechniania i wspierania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania 

turystyki i krajoznawstwa złożone przez Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat" dotyczące 

zadań pn. „Potyczki sąsiedzkie na sportowo i wesoło." oraz „III Integracyjna Rowerowa 

Gra Terenowa" Zgodnie z obowiązującymi przepisami oferty Stowarzyszenia zamieszczono w 

Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Sępoleńskiego oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego z informacją o możliwości zgłaszania uwag dotyczących 

oferty. W ciągu siedmiu dni od dnia zamieszczenia oferty do tut. Starostwa nie wpłynęła żadna uwaga. 

Wobec powyższego ze względu na celowość realizacji i na regionalny charakter przedsięwzięcia, 

Zarząd Powiatu uznaje za zasadne przyznanie dotacji na wsparcie zadań, o których mowa powyżej w 

wysokości wnioskowanej kwoty. Zarząd po zapoznaniu się z uchwałą jednogłośnie 4 głosami "za" 

(absencja Pani D. Zalewskiej) podjął uchwałę nr Nr 92/226/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu 

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

protokołu. 

2) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie 

Krajeńskim z siedzibą w Więcborku; 

Projekt przedstawiła Sekretarz. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają 

regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu. Uchwalenie nowego regulaminu 

organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w 

Więcborku spowodowane jest koniecznością dostosowania zapisów regulaminu organizacyjnego do 

aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Po wejściu w życie z dniem 25 maja 2018 roku 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (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 inspektorów ochrony danych, w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku i Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku jest obowiązkiem administratora 

danych. Zadaniem inspektorów ochrony danych wyznaczonych przez Dyrektora Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku i Przewodniczącego Powiatowego 
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Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą 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 92/227/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

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

4. Sprawy wniesione - brak. 

5. Wolne wnioski - brak. 

6. Zakończenie. 

Starosta zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu dnia 25 maja 2018 roku o godz. 850. 

Protokołowała Kamila Jabłońska 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Danuta Zalewska 

Członkowie Zarządu Poy 

Katarzyna Kolasa 

Kazimierz Fiałkowski 

Załączniki: 
1. porządek obrad; 
2. Uchwała Nr 92/226/2018 z dnia 25 maja 2018 roku; 
3. Uchwala Nr 92/227/2018 z dnia 25 maja 2018 roku; 
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