
Protokół nr 25/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 15 kwietnia 2020 roku 

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli: 

Zarząd Powiatu w składzie: 

Jarosław Tadych 

Katarzyna Kolasa 

Iwona Sikorska 

Tomasz Fiflelski 

Starosta Sępoleński 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

oraz 

Marek Chart 

Władysław Rembelski 

Anna Deja-Dobrowołska 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Skarbnik Powiatu 

Sekretarz Powiatu 

Miejsce posiedzenia: Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 
2. Ustalenie zasad i formy podpisywania dokumentów w związku z przeprowadzeniem posiedzenia zdalnie. 
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 24/2020 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok. 
2) udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z 

siedzibą w Więcborku; 
3) udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z 

siedzibą w Więcborku. 
5. Rozpatrzenie petycji w sprawie wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej". 
6. Przyjęcie informacji: 

1) Dyrektora DPS w Kamieniu Kraj. ad. badań mieszkańców na obecność koronawirusa; 
2) Dyrektor CADDD ad. przyjmowania dzieci do ośrodków wychowawczych, opiekuńczych i rodzin 

zastępczych; 
3) ad. zmian sposobu funkcjonowania aptek. 

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 zdalne posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 13.00, stwierdził prawomocność 

obrad i przedstawił porządek obrad stanowiący załącznik nr 1 do protokołu. Członkowie Zarządu Powiatu 

jednogłośnie 4 głosami „za" (w posiedzeniu nie uczestniczył Wicestarosta Pan Andrzej Marach) zatwierdzili 

proponowany porządek obrad. 

2. Ustalenie zasad i formy podpisywania dokumentów w związku z przeprowadzeniem posiedzenia 

Członkowie Zarządu Powiatu mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), 

zdalnie. 
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w związku z tym, że posiedzenia Zarządu Powiatu będą odbywały się zdalnie ustalili, że uchwały oraz 

dokumenty związane z pracą Zarządu będą podpisywane elektroniczne za pomocą podpisów kwalifikowanych. 

Starosta Sępoleński zaproponował zatwierdzenie Zarząd powiatu 

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 24/2020 

Członkowie Zarządu jednogłośnie 4 głosami „za" (nieobecny Pan Andrzej Marach Wicestarosta) zatwierdzili 

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 24/2020. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie 

1) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok; 

Projekt uchwały przedstawił Pan Władysław Rembelski Skarbnik Powiatu. 

Zmiany planu dochodów: 

• w rozdziale 85202 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.921,45 zł tj. dofinansowanie na projekt 

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w 

miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych"; 

• w rozdziale 85395 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.700,00 zł tytułem decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.1.3120.3.12.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających 

z ustawy z dnia 07.09.2007r. o Karcie Polaka. 

Zmiany planu wydatków: 

• w rozdziale 71015 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PINB Sępólno o kwotę 

1.042,00 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r.; 

• w rozdziale 75411 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w KPPSP Sępólno o kwotę 

3.882,00 zł z przeznaczeniem na należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń; 

• w rozdziale 80102 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.878,00 zł z przeznaczeniem na wzrost 

odpisu na ZFŚS w 2020r. w kwocie 4.878,00 zł oraz remont dachu uszkodzonego przez wiatr w 

ZSZNr2 w kwocie 20.000,00 zł; 

• w rozdziale 80111 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.730,00 zł z przeznaczeniem na wzrost 

odpisu na ZFŚS w 2020r. oraz remont dachu; 

• w rozdziale 80115 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.057,00 zł z przeznaczeniem na wzrost 

odpisu na ZFŚS w 2020r.; 

• w rozdziale 80116 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 13,00 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu 

na ZFŚS w 2020r.; 

• w rozdziale 80117 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 615,00 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu 

na ZFŚS w 2020r.; 

• w rozdziale 80120 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 69,00 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu 

na ZFŚS w 2020r.; 

• w rozdziale 80130 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.754,00 zł z przeznaczeniem na wzrost 

odpisu na ZFŚS w 2020r.; 

• w rozdziale 80134 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 479,00 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu 

na ZFŚS w 2020r.; 

Strona 2 z 8 



• w rozdziale 85202 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.921,45 zl z przeznaczeniem na realizację 

projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej 

w miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych" i przesuwa się plan 

pomiędzy paragrafami na wkład własny do w/w programu oraz na wzrost ZFŚS w 2020 roku i opłaty 

„śmieciowe"; 

• w rozdziale 85218 - przesuwa się plan wydatków w PCPR Więcbork pomiędzy paragrafami o kwotę 

1.636,13 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r.; 

• w rozdziale 85395 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.700,00 zł tytułem decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.12.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających 

z ustawy z dnia 07.09.2007r. o Karcie Polaka; 

• w rozdziale 85321 - przesuwa się plan wydatków w PCPR Więcbork pomiędzy paragrafami o kwotę 

750,78 zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r.; 

• w rozdziale 85406 - przesuwa się plan wydatków w PPP pomiędzy paragrafami o kwotę 1.146,00 zł z 

przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r.; 

• w rozdziale 85410 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.373,00 zł z przeznaczeniem na wzrost 

odpisu na ZFŚS w 2020r.; 

• W rozdziale 85510 - przesuwa się plan wydatków w CADDD pomiędzy paragrafami o kwotę 12.960,52 

zł z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r. w kwocie 12.100,52 zł oraz ubezpieczenie 

mienia w kwocie 860,00 zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za" (nieobecny Wicestarosta Pan Andrzej Marach) podjął uchwałę Nr 

25/88/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmian 

w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

2) udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie 

Krajeńskim z siedzibą w Więcborku; 

Udzielenie upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą 

w Więcborku związane jest z konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług 

zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Jednostka planuje złożenie wniosku 

o dofinansowanie realizacji projektu partnerskiego pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi 

społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego". Mając powyższe na uwadze niezbędne jest powierzenie Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku upoważnienia do 

podejmowania wszelkich czynności związanych ze złożeniem i realizacją projektu. Zarząd Powiatu 

jednogłośnie 4 głosami „za" (nieobecny Wicestarosta Pan Andrzej Marach) podjął uchwałę Nr 25/89/2020 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku 

Uchwala stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

3) udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie 

Krajeńskim z siedzibą w Więcborku; 
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W związku z ogłoszonym konkursem nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, 

Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, 

planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu partnerskiego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku oraz Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Toruniu - lider projektu, pn. „Rodzina w Centrum 3". Mając powyższe na uwadze niezbędne jest 

powierzenie Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą 

w Więcborku upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności związanych ze złożeniem i realizacją 

projektu. Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za" (nieobecny Wicestarosta Pan Andrzej Marach) podjął 

uchwałę Nr 25/90/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie 

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim 

z siedzibą w Więcborku. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

5. Rozpatrzenie petycji w sprawie wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej". 

Do Zarządu Powiatu w dniu 3 kwietnia br. wpłynęła Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego 

(wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej"). Osoba wnosząca petycję postuluje o zmianę przepisów 

prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej" na wszystkich 

obywateli Gmin/Powiatów/Województw poprzez: 

1) umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców 

Gmin/Powiatów/Województw (tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał tego 

roku), a resztę o jego odroczenie na okres pół roku, a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do 

minimum w przyszłym roku kalendarzowym; 

2) niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach, a po tym 

terminie o obniżenie ich wysokości do minimum; 

3) niepobieranie podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego miejscach 

przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat za te występy; 

4) umorzenie przez okres pól roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o obniżenie opłat 

za wywóz śmieci do opłaty minimalnej; 

5) nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pól roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za godzinę 

parkowania; 

6) wydanie uchwały solidarnościowej - jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce z koronawirusem 

w tym zakresie. 

Petycja w zakresie ppkt 1- 5 nie dotyczy zadań realizowanych przez Powiatu. Zarząd Powiatu postanowił 

rozpatrzyć petycję w późniejszym terminie. 

6. Przyjęcie informacji: 

1) Dyrektora DPS w Kamieniu Kraj. ad. badań mieszkańców na obecność koronawirusa; 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim 

skierowanym do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim. Pismo dotyczy 

konieczności wykonywania badań na obecność koronawirusa mieszkańcom przebywającym w szpitalach przed 

podjęciem decyzji o ich przyjęciu do Domu. 
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2) Dyrektor CADDD ad. przyjmowania dzieci do ośrodków wychowawczych, opiekuńczych i rodzin 

zastępczych; 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektor CADDD w sprawie procedur związanych z przyjmowaniem 

dzieci do ośrodków wychowawczych, opiekuńczych i rodzin zastępczych w okresie epidemii. 

3) ad. zmian sposobu funkcjonowania aptek. 

Zarząd Powiatu zapoznał się ze stanowiskiem Związku Powiatów Polskich oraz Pomorsko-Kujawskiej 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie bieżącego funkcjonowania aptek w sytuacji związanej z epidemią. 

Starosta Sępoleński w związku z pytaniami Członków Zarządu przedstawił informację nt. działań Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-

2 na terenie Powiatu. Wyjaśnił kwestie związane z wykonywaniem testów na obecność koronawirusa 

pracownikom jednostek pomocy społecznej, pracownikom Szpitala Powiatowego oraz innych służb 

zaangażowanych w walkę z epidemią, w tym zasady ich finansowania, zakupu i rozdysponowania środków 

ochrony osobistej. Zespół Zarządzania Kryzysowego na bieżąco analizuje sytuację w Powiecie, jest w stałym 

kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Starosta Sępoleński przedstawi Zarządowi 

Powiatu informację nt. aktualnej sytuacji w jednostkach podległych powiatowi ze szczególnym uwzględnieniem 

Domów Pomocy Społecznej. 

7. Zatwierdzenie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za" (nieobecny Wicestarosta Pan Andrzej Marach) zatwierdził 

materiały i projekty uchwały Rady Powiatu w tym m.in.: 

a) projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Powiatu 

Sępołeóskiego na lata 2020 - 2022, 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Powiatu. Skarbik przedstawił założenia programu postępowania 

naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego, Członkowie Zarządu Powiatu wnieśli korekty do projektu Programu -

wszystkie uwagi zostały uwzględnione. Skarbnik Powiatu na wniosek Pani Iwony Sikorskiej wyjaśnił 

Zarządowi kwestie związane z zaciągnięciem kredytu restrukturyzacyjnego. Program opracowano zgodnie z 

wymogami art. 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przepisami art. 240a 

ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego uchwala program postępowania naprawczego na okres nieprzekraczający 3 kolejnych lat 

budżetowych. W latach 2015-2017 oraz w roku 2019 Powiat realizował programy postępowania naprawczego. 

W okresie programu postępowania naprawczego Zarząd Powiatu realizował w pełni zadania nałożone na 

Powiat, wynikające z przepisów prawa przy wprowadzaniu maksymalnych oszczędności. Pomimo 

wprowadzenia w okresie realizacji programu oszczędności w wydatkach wydatki w stosunku do lat ubiegłych 

rosły. Przyczyną wzrostu wydatków był wzrost cen materiałów i usług. Ponadto ciągle występowały nowe 

wydatki wynikające z sytuacji, na które Powiat nie ma wpływu, a wynikały one z przepisów prawa 

(odszkodowanie wynikające z wyroków sądowych dotyczących szpitala, podwyżek dla nauczycieli) - brak 

pełnego sfinansowania przez Budżet Państwa. Znaczący wpływ na sytuację finansową Powiatu mają decyzje 

władz centralnych, które dotyczą pozyskiwania dochodów przez Powiat. Na koniec 2014 roku dług Powiatu w 

wysokości 21.249.626,70 zł stanowił 40% w stosunku do wykonanych dochodów. Na koniec 2019 r. dług 
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Powiatu w wysokości 29.771.471,21 zł stanowi 48,13%. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji finansowej 

Powiatu Sępoleńskiego była realizacja inwestycji w latach 2011-2014 dotyczącej „Rozbudowy z przebudową 

Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcbork w celu dostosowania zakładu opieki 

zdrowotnej do obowiązujących przepisów prawa", bez udziału środków zewnętrznych. Wydatki poniesione na 

ten ceł w w/w latach wyniosły 3.148.854,53 zł, natomiast koszt tej inwestycji w tych samych latach wyniósł 

11.643.950,24 zł. Aby sfinansować to zadanie Powiat zmuszony był do sprzedaży wierzytelności, co 

skutkowało zwiększeniem długu Powiatu o 10.284.629,90 zł. Realizacja w/w zadania była niezbędna ze 

względu na konieczność dostosowania szpitala do standardów unijnych. Dostosowanie szpitala do wymogów 

UE było i jest ogromnym obciążeniem budżetu Powiatu. Dług ten spłacany będzie przez Powiat do 2027 roku 

po 750.576,00 zł należności głównej rocznie oraz odsetki w okresie 2019-2027 w kwocie 1.217.877,30 zł. Poza 

tym na dostosowanie pozostałych oddziałów Szpitala Powiatowego do ciągle zmieniających się standardów 

Powiat poniósł w 2018 roku wydatek 993.000,00 zł, w roku 2019 w kwocie 765.000,00 zł, w roku 2020 Powiat 

poniesie wydatek 363.000,00 zł. W sierpniu 2017 roku przez teren Powiatu przeszła nawałnica. Zniszczenia 

spowodowane nawałnicą przyczyniły się do znacznego wzrostu wydatków zarówno bieżących jak i 

majątkowych dotyczących przywracania stanu dróg powiatowych umożliwiających ich użytkowanie. W latach 

2016-2019 wypracowano nadwyżki operacyjne. Projekt Budżetu Powiatu na 2020 rok zakłada również 

nadwyżkę operacyjną, która wg Uchwały Nr XX/99/2020 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 

marca 2020 roku stanowi kwotę 910.946,65 zł wynikającą z różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi, powiększoną o nadwyżkę z lat ubiegłych. Jedyną przeszkodą do uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020 - 2030 przez Radę Powiatu w ustawowym terminie są planowane wskaźniki łącznej 

spłaty zobowiązań Powiatu, które są wyższe od dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań. Następstwem 

tego było podjęcie uchwały Nr VII/26/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 

marca 2020 roku w sprawie wezwania Powiatu Sępoleńskiego do opracowania i uchwalenia programu 

postępowania naprawczego zgodnie z art. 240a ust.l ustawy o finansach publicznych. W trakcie prac nad 

programem postępowania naprawczego okazało się, że objęcie działaniami naprawczymi okresu trzech lat tj. 

2019 - 2021 zapewniłoby spełnienie w kolejnych latach warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. Jednakże wejście w życie zmian do ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2018.2500 z dnia 14 

grudnia 2018 roku) uniemożliwia osiągnięcie wskaźników spłaty zadłużenia jeszcze w 2022 roku. Już w latach 

2014-2019 Władze Powiatu podjęły działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej Powiatu. 

Główne założenia programu naprawczego uwzględniające już podjęte działania to: 

• wprowadzenie oszczędności w wydatkach majątkowych - dopasowanie ich do możliwości finansowych 

Powiatu, oraz niepodejmowanie nowych inwestycji finansowanych kredytem; 

• wprowadzenie oszczędności w wydatkach osobowych - zmniejszenie zatrudnienia; 

• wprowadzanie oszczędności w wydatkach rzeczowych - zamrożenie wydatków na zakup materiałów i 

wyposażenia, pozostałych usług oraz pozostałych wydatków na poziomie roku 2019; 

• wprowadzenie oszczędności na wydatkach na promocję Powiatu. 

• zamrożenie podwyżki diet Radych na poziomie 2014 roku w latach 2020-2022; 

• nieplanowanie wydatków na dotacje dla gminnych spółek wodnych; 

• utrzymanie redukcji wydatków na dotacje dla stowarzyszeń. 
Strona 6 z 8 



W latach objętych programem postępowania naprawczego wydatki majątkowe zostaną znacząco zredukowane. 

W 2020 roku wielkość tych wydatków zależna jest od przepisów prawa oraz od konieczności zakończenia 

rozpoczętych inwestycji. Brak ich kontynuacji doprowadziłby do dewastacji majątku Powiatu, cześć tego 

majątku przy braku kontynuacji inwestycji stałaby się nieużyteczna. W latach 2020-2022 planowane będą 

inwestycje z udziałem środków zewnętrznych. Oszczędności te w latach 2020-2022 wyniosą 14.076.375,21 zł 

(do wyliczenia przyjęto średnią wartość wykonanych inwestycji w latach 2017-2019, która wynosiła 

6.203.228,10 zł). Łączny efekt działań naprawczych został oszacowany na wartość 17.965.427,47 zł w okresie 

2020-2022. Przy przyjętych założeniach budżet Powiatu będzie spełniać w każdym roku prognozy warunek 

określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ale w latach 2020-2022 nie będzie spełniać 

warunku określonego w zmienionym art. 243 ustawy o finansach publicznych. Od 2023 roku warunki określone 

w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych będą spełnione. Oszczędności programu postępowania 

naprawczego uwzględnione są w budżecie na 2020 rok. 

b) projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym 

oraz uprawnionym podmiotom ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych w 2020r., 

Projekt uchwały przedstawił Starosta Sępoleński. 

c) projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze 

wskazaniem wysokości tych środków na rok 2020; 

Projekt uchwały przedstawił Starosta Sępoleński. 

8. Sprawy wniesione. 

1) otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych; 

Pan Tomasz Fifielski zadał pytanie ad. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. Starosta 

poinformował, że mimo ogłoszenia konkursów na kolejnym posiedzeniu przedstawi Zarządowi projekt uchwały 

w sprawie ich odwołania. Pan Tomasz Fifielski zaproponował rozważenie możliwości ogłoszenia konkursów w 

II półroczu. W związku zaistniałą sytuacją i wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, związaną z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem przepisów uniemożliwiających organizacji 

zorganizowanych imprez Starosta będzie wnioskował o odwołanie konkursów. 

2) subwencja oświatowa; 

Pani Katarzyna Kolasa wniosła o udzielenie informacji nt. subwencji oświatowej Skarbnik Powiatu 

poinformował, że subwencja oświatowa wpłynęła o 2 min wyższa od wskazanej w październiku 2019 roku w 

wysokości 14 min zł. Pan Tomasz Fifileski zapytał, czy ustalono co spowodowało różnicę w wysokości 

subwencji. Ministerstwo nie wskazało przyczyn zmian w wysokości subwencji, uwzględniono poprawki 

zgłoszone przez Powiat. 

3) Pani Iwona Sikorska poprosiła o informację jaki sprzęt otrzymał Szpital Powiatowy w związku z 

zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii; 

Starosta wyjaśnił, że Szpital z zasobów Wojewody otrzymał m.in. maseczki, kombinezony, przyłbice, inny 

sprzęt ochronny osobistej. W najbliższym czasie placówka otrzyma środki czystości. 
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4) Pani Iwona Sikorska wniosła o przekazanie informacji nt. sytuacji rynku pracy w Powiecie; 

Pani Iwona Sikorska prosi o przekazanie informacji w przedsiębiorstwach na terenie powiatu, porównanie 

sytuacji z analogicznym okresem 2019 roku. 

5) Pani Katarzyna Kolasa wniosła o przekazanie informacji nt. zaopatrzenia w sprzęt ochronny 

indywidualnej w jednostkach organizacyjnych; 

Pan Starosta wyjaśnił, że nasze jednostki zaopatrują się w lokalnych firmach. Przedsiębiorcy pomagają 

Szpitalowi i Domom Pomocy Społecznej - przekazują nieodpłatnie maseczki, fartuchy, pościel. Oczekujemy na 

kolejne dostawy płynów do dezynfekcji. Firmy przestawiają produkcję na środki ochrony. 

9. Wolne wnioski. Brak 

10.Zakończenie. 

Starosta zakończył 25. posiedzenie Zarządu Powiatu dnia 15 kwietnia 2020 roku o godz. 15.15 

Protokołował: W. Bilski 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

Signed by / Podpisano 
przez: 

Starosta - Jarosław 
Tadych 
Starostwo Powiatowe w 
Sępólnie Krajeńskim 

Date / Data: 2020-04-28 
12:05 

Signed by / Podpisano 
przez: 

Katarzyna Bożena 
Kolasa 
Powiat Sępoleński 

Date / Data: 2020-04-
28 12:08 

Signed by / 
Podpisano przez: 

Iwona Magdalena 
Sikorska 

Date / Data: 2020-
04-28 12:09 

Signed by / 
Podpisano przez: 

Tomasz Fifielski 

Date / Data: 
2020-04-28 12:10 

Załączniki: 
1. Porządek obrad; 
2. Uchwała Nr 25/88/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie 

Krajeńskim z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 
2020 rok; 

3. Uchwała Nr 25/89/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie 
Krajeńskim z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie 
udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z 
siedzibą w Więcborku - „Wsparcie osób starszych i kadry 
świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania 
rozprzestrzenia się COVID-19, łagodzenia jego skutków 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"; 

4. Uchwała Nr 25/90/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie 
Krajeńskim z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie 
udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z 
siedzibą w Więcborku - „Rodzina w Centrum 3". 

5. Materiały sesyjne. 
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