
Protokół nr 96/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 20 lipca 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 

Gabriela Malczewska 

Skarbnik Powiatu 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i 

Promocji 

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) trybu pracy i składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego; 

2) ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały na nadzwyczajną sesję Rady Powiatu - zmiany w budżecie na 2018 rok 
4. Sprawy wniesione. 
5. Wolne wnioski. 
6. Zakończenie. 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

Wicestarosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu Sępoleńskiego dnia 20 lipca 2018 roku 

o godz. II00, 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. Podjęcie uchwały w sprawie 

1) trybu pracy i składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego; 

Zgodnie z przepisem art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 września 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 967) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego, w której skład wchodzą: 

• przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący, 

• przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

• dyrektor szkoły, 

• dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
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• na wniosek nauczyciela - przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego 

(WZZ Solidarność - Oświata) powołuje organ prowadzący szkołę. 

Po zapoznaniu się z dokumentem, Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za" podjął uchwałę nr 96/235/2018 

w sprawie trybu pracy i składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego 

2) ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół 

i placówek 

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji W związku 

z upływem okresu obowiązywania uchwały o wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński, istnieje 

konieczność wywołania przedmiotowej uchwały określającej wysokość tych dodatków. 

Po zapoznaniu się z dokumentem, Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za" podjął uchwałę nr 96/236/2018 

w sprawie trybu pracy i składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały na nadzwyczajną sesję Rady Powiatu - zmiany w budżecie na 2018 

rok 

Projekty uchwał omówił Skarbnik Powiatu. 

Zmiany planu dochodów: 

> W rozdziale 60078 -zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł tytułem otrzymania pomocy 

finansowej od Powiatu Szamotulskiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy (umowa nr 

OR.3153.1.2018).2.W rozdziale 75411 -zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł tytułem 

otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Lutówko z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na zakup 

przenośnego zbiornika do wody dla KPPSP Sępólno. 

> W rozdziale 85111 -zwiększa się plan dochodów o kwotę 238,09 zł tytułem końcowego rozliczenia 

projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego". 

> W rozdziale 85510 -zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.200,00 zł tytułem otrzymanych darowizn dla 

CAPÓW. 

Zmiany planu wydatków: 

> W rozdziale 60078 -zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł tytułem otrzymania pomocy 

finansowej od Powiatu Szamotulskiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy. 

> W rozdziale 71015 -przesuwa się plan wydatków zadań zleconych pomiędzy paragrafami w PINB 

Sępólno o kwotę 710,00 zł celem realizacji bieżących wydatków. 

> W rozdziale 75020 -zmniejsza się plan wydatków o kwotę 133,82 zł w Starostwie Powiatowym z 

przeznaczeniem na rozdział 851 11. 

> W rozdziale 75411 -zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł tytułem otrzymanej darowizny z 

Nadleśnictwa Lutówko z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na zakup przenośnego zbiornika do wody 

dla KPPSP Sępólno. 
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> W rozdziale 80130 -przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w CKZiU Więcbork o kwotę 

182,40 zł. 

> W rozdziale 85111 -zwiększa się plan wydatków o kwotę 371,91 zł tytułem końcowego rozliczenia 

projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego". 

> W rozdziale 85510 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.700,00 zł w wyniku przyjęcia darowizn na 

kwotę 5.200,00 zł dla CAPÓW zgodnie z dyspozycją darczyńców oraz przesunięcia planu wydatków 

pomiędzy paragrafami (wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami) w tym z przeznaczeniem na rozdział 

85595.W rozdziale 85595 -zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na 

zadanie „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku" - przyłącza. 

Po zapoznaniu się z dokumentem, Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za" pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu. 

4. Sprawy wniesione. Brak. 

5. Wolne wnioski. Brak 

6. Zakończenie. 

Starosta Sępoleński zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu dnia 20 lipca 2018 roku o godz. II35. 

Załączniki: 
1. Porządek obrad; 
2. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 96/235/2018 

w sprawie trybu pracy i składu osobowego komisji 
egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego; 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 96/236/2018 
w sprawie trybu pracy i składu osobowego komisji 
egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego; 

4. Materiały sesyjne. 

Członkowie Zarządu Po 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Danuta Zalewska 

Katarzyna Kolasa 

Kazimierz Fiałkowski 
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