
Protokół nr 95/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 13 lipca 2018 roku 

W posiedzeniu Zarządu 

Zarząd Powiatu w skład 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Danuta Zalewska 

Katarzyna Kolasa 

Kazimierz Fiałkowski 

oraz 

Władysław Rem bełski 

Anna Deja - Dobrowolska 

iał wzięli: 

Starosta 

Wicestarosta 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

Skarbnik Powiatu 

Sekretarz Powiatu 

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 93/2018 i 94/2018. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 
4. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) pisma Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku ad. wyrażenia zgody na sprzedaż wózka do 
przewożenia trzody; 

2) pisma Zarządu Spółki NOVUM-MED. w sprawie konieczności przeprowadzenia prac remontowych 
w dzierżawionym przez Spółkę obiekcie; 

3) wniosków Komisji Rady Powiatu; 
4) pisma mieszkańca Więcborka ad. rewitalizacji LK 281 kat. B; 
5) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 

w Gminie Więcbork. 
5. Przyjęcie informacji: 

1) Zarządu Drogowego w sprawie udzielenia informacji publicznej; 
2) Zarządu Drogowego w sprawie odpowiedzi na petycję ad. generalnego remontu DP Nr 1129C 

Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór-Więcbork; 
3) Zarządu Drogowego w sprawie realizacji postanowień umowy Nr ZD-RR.032.06.2016.0E; 
4) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w sprawie chodnika przy drodze wojewódzkiej 

Nr 241 na odcinku od Pamiętowa do Trzcian. 
6. Sprawy wniesione. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zakończenie. 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

Wicestarosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu Sępoleńskiego dnia 13 lipca 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 4 głosami „za" 

zatwierdzili proponowany porządek obrad (nieobecność Starosty). 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu nr 93/2018 i 94/2018. 

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za" zatwierdził protokoły nr 93/2018 i 94/2018. 



3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie powiatu sępoleńskiego na 2018 rok. 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Powiatu. Omówił planowane zmiany w budżecie powiatu na 2018 rok 

po stronie wydatków i dochodów. Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za" podjął uchwałę Nr 93/234/2018 

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie powiatu sępoleńskiego na 2018 rok. Uchwała stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu. 

4. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) pisma Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku ad. wyrażenia zgody na sprzedaż wózka 

do przewożenia trzody; 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektor DPS sygn. DPS.032.29.2018, który stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż środka 

trwałego o nr. inwentarzowym DPS 7/76/760 bez przetargu. 

2) pisma Zarządu Spółki NOVUM-MED. w sprawie konieczności przeprowadzenia prac 

remontowych w dzierżawionym przez Spółkę obiekcie; 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem sygn. N-M.11.056/43/2018, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

W związku z tym, że szacowane koszty remontu przekraczają kwotę 5.000 zł Zarząd Powiatu proponuje 

przeprowadzenie prac etapowo. Powiat w ramach budżetu na rok 2018 nie posiada środków na 

dofinansowanie remontów wskazanych w piśmie, istnieje jednak możliwość wsparcia poprzez skierowanie 

do pomocy ekipy remontowo-budowlanej funkcjonującej przy Starostwie. Zarząd Powiatu proponuje aby 

koszty zakupu materiałów i opracowania niezbędnej dokumentacji poniosła Spółka. Jednocześnie Zarząd 

oczekuje na dostarczenie niezależnej wyceny wskazanych w piśmie prac remontowych. 

3) wniosków Komisji Rady Powiatu; 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami Komisji Rady Powiatu tj.: 

> wnioskiem Komisji Edukacji (...) w sprawie wystosowania apelu dot. wynagradzania pracowników 

samorządowych; 

Zarząd Powiatu postanowił nie występować z apelem do Prezesa Rady Ministrów ad. obniżania 

wynagrodzeń samorządowcom m.in. Starostom, Wicestarostom oraz Skarbnikom Powiatów. W ocenie 

Starosty zmiany wynagrodzeń zostały wprowadzone i wystosowanie apelu nie wpłynie na realizację zapisów 

Rozporządzenia, a tym bardziej na jego zmianę. 

> wnioskiem Komisji infrastruktury ad. poparcia inicjatywy Gminy Sępólno Kraj. ad. wprowadzenia 

zakazu parkowania na ul. Sienkiewicza w Sępólnie Kraj. 

Zarząd Powiatu zamierza poprzeć działania Gminy zmierzające do wprowadzenia zakazu parkowania na 

ww. ulicy. 

Zarząd upoważnia Starostę do udzielenia ustnej odpowiedzi na najbliższym posiedzeniu komisji. 

Pismo sygn. RP.0012.1.32.2018 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

4) pisma mieszkańca Więcborka ad. rewitalizacji LK 281 kat. B; 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem mieszkańca Więcborka z dnia 4 maja 2018 roku (data wpływu: 

27.06.2018r.), pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Mieszaniec Więcborka wnosi o zorganizowanie 

konferencji ad. przywrócenia osobowych połączeń kolejowych. Wicestarosta Sępoleński omówił 
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dotychczasowe działania zmierzające do rewitalizacji linii kolejowych przebiegających przez teren powiatu 

jakie powiat podejmował. Wystosowano pismo do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z prośbą o pomoc w przywróceniu osobowych połączeń kolejowych na linii nr 281 Nakło n. Not. -

Chojnice. W piśmie wskazano, że regionalne połączenia kolejowe z Nakłem (a dalej z Bydgoszczą, 

Warszawą) oraz Chojnicami (dalej z Gdańskiem czy Szczecinem) stanowią znakomitą alternatywę dla 

zatłoczonych i często niebezpiecznych dróg, oraz umożliwiają dostęp do Transeuropejskiej Sieci 

Transportowej. Połączenia kolejowe muszą wpisywać się w realia rynku umożliwiając pasażerom szybki, 

akceptowalny finansowo, a także elastyczny dostęp do rynków pracy, nauki, czy specjalistycznej służby 

zdrowia w większych miejscowościach takich jak Toruń, Bydgoszcz, Nakło n. Not. czy Chojnice. 

Informowano Marszałka Województwa, że dalsze zaniechanie funkcjonowania ruchu osobowego na ww. 

linii spowoduje jej dewastację, a to z kolei doprowadzić może do jej likwidacji. W najbliższym czasie 

Zarząd Powiatu nie zamierza organizować konferencji w tym zakresie. Powiat prowadzi i wspiera 

zmierzające do przywrócenia regionalnych połączeń kolejowych na linii nr 281. Zarząd upoważnia Starostę 

Sępoleńskiego do udzielenia odpowiedzi na ww. pismo. 

5) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 

w Gminie Więcbork. 

Sprawę omówił Wicestarosta. Pismo sygn. SB.6721.1.2018 stanowi załącznik nr 7 do protokołu, a pismo 

sygn. SB.6721.4.2018 załącznik nr 8. W pismach Burmistrz Więcborka wnosi o uzgodnienie projektów 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Więcbork dla terenów położonych w obrębie 

ewidencyjnym Witunia ul. W. Witosa oraz dla działek 39/10 i 39/11 w Więcborku. 

Zarząd po zapoznaniu się z dokumentacją, jednogłośnie 5 głosami „za" pozytywnie uzgadnia zmiany planu. 

5. Przyjęcie informacji: 

1) Zarządu Drogowego w sprawie udzielenia informacji publicznej, pismo sygn. ZD-

RD. 1431.02.2018.WŁ stanowi załącznik nr 9 do protokołu; 

2) Zarządu Drogowego w sprawie odpowiedzi na petycję ad. generalnego remontu DP Nr 1129C 

Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór-Więcbork, pismo sygn. ZD-DZ.002.02.2018.EE stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu; 

3) Zarządu Drogowego w sprawie realizacji postanowień umowy Nr ZD-RR.032.06.2016.0E, pismo 

sygn. ZD-DZ.002.10.2018.EE stanowi załącznik nr 11 do protokołu; 

4) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w sprawie chodnika przy drodze wojewódzkiej 

Nr 241 na odcinku od Pamiętowa do Trzcian, pismo sygn. ZDW.T4c.5111.111.18 stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd powiatu przyjął ww. informacje bez uwag. 

6. Sprawy wniesione. 

1) wnioski o udostępnienie informacji publicznej; 

Starosta Sępoleński poinformował, że do Zarządu Powiatu wpłynęły wnioski o udostępnienie informacji 

publicznej. Pisma w sprawie znajdują się w dokumentacji Wydziału Edukacji (...). Wnioski dotyczą 

udostępnienia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim na rok szkolny 

2017/2018 wraz z aneksami i planu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim na 
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rok szkolny 2018/2019. Dokumenty zostaną udostępnione w ustawowym terminie z wyłączeniem danych 

osobowych uczniów szkoły, ponieważ nie zostały one objęte żądaniem. Zarząd przyjął informacje bez uwag. 

2) opracowanie Monografii powiatu sępoleńskiego 1920-2020. 

Sprawę omówił Wicestarosta, który koordynuje zadanie. Powiat zamierza w 2020 roku wydać Monografię 

powiatu sępoleńskiego 1920-2020. Rozpoczęto pracę nad przygotowaniem publikacji. W związku z 

powyższym konieczne jest zabezpieczenie w wieloletniej prognozie finansowej powiatu środków na zlecenie 

napisania Monografii. Termin oddania tekstu ustalono na 30.06.2019 roku. Zarząd Powiatu wyraża zgodę na 

zabezpieczenie środków finansowych na ww. cel. 

7. Wolne wnioski. Brak. 

8. Zakończenie - Starosta zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu o godzinie 1100. 

Protokołowała: Kamila Jabłońska 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Danuta Zalewska 

Katarzyna Kolasa 

Kazimierz Fiałkowski 

Załączniki: 
1. Porządek obrad; 
2. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 93/234/2018 z 13.07.2018 r. w sprawie 

uchwalenia zmian w budżecie powiatu sępoleńskiego na 2018 rok; 
3. Pismo Dyrektor DPS w Suchorączku sygn. DPS.032.29.2018; 
4. Pismo Zarządu Spółki NOVUM-MED. sygn. N-M.II.056/43/2018; 
5. Pismo sygn. RP.0012.1.32.2018; 
6. Pismo mieszkańca Więcborka z dnia 4 maja 2018 roku; 
7. Pismo Burmistrza Więcborka sygn. SB.6721.1.2018; 
8. Pismo Burmistrza Więcborka sygn. SB.6721.4.2018; 
9. Pismo Zarządu Drogowego sygn. ZD-RD. 1431.02.2018.WŁ; 
10. Pismo Zarządu Drogowego sygn. ZD-DZ.002.02.2018.EE; 
11. Pismo Zarządu Drogowego sygn. ZD-DZ.002.10.2018.EE; 
12. Pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy sygn. 

ZDW.T4c.51li.111.18. 
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