
Protokół nr 26/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 28 kwietnia 2020 roku 

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli: 

Zarząd Powiatu w składzie: 

Jarosław Tadych 

Katarzyna Kolasa 

Iwona Sikorska 

Tomasz Fifielski 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

Starosta Sępoleński 

oraz 

Marek Chart 

Władysław Rembelski 

Anna Deja-Dobrowolska 

Artur Żychski 

Lidia Sokulska-Tłok 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Skarbnik Powiatu 

Sekretarz Powiatu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

Dyrektor Wydziału Edukacji (...) 

Miejsce posiedzenia: Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 25/2020 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok; 
2) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński; 
3) zmiany uchwały w sprawia uchwalenia Regulaminu Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł"; 
4) odwołania otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w zakresie: wspierania 

i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz 
wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

4. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy ad. sytuacji na rynku pracy w Powiecie. 
5. Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu. 
6. Sprawy wniesione. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zakończenie. 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

Starosta Sępoleński rozpoczął zdalne posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 9.00, 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. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 25/2020 

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

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 25/2020. 
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3. 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 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł tytułem projektu „Zdalna Szkoła 

- wsparcie ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Zmiany planu wydatków: 

> w rozdziale 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 

komputerów dla uczniów w związku z pandemią COVID i realizacją w/w projektu. 

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

Nr 26/91/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia 

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

2) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński; 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem proponowanej wysokości dodatków motywacyjnych przedstawiła Pani 

Lidia Sokulska-Tłok, Dyrektor Wydziału Edukacji (...). 

Pani Dyrektor zaproponowała przyznanie dodatków zgodnie z poniższą tabelą. 

NAZWA 
PLACÓWKI 

OŚWIATOWEJ 

STOPIEŃ 
AWANSU 

ZAWODOWEGO 
DYREKTORA 

PODSTAWA 
DO 

NALICZENIA 
DODATKU 

w zł. 

DODATKI OBOWIĄZUJĄCE 
OD 01.05.2020 DO 31.08.2020 NAZWA 

PLACÓWKI 
OŚWIATOWEJ 

STOPIEŃ 
AWANSU 

ZAWODOWEGO 
DYREKTORA 

PODSTAWA 
DO 

NALICZENIA 
DODATKU 

w zł. 
MOTYWACYJNY 

w zł. 
MOTYWACYJNY 

w % 
LO Więcbork dyplomowany 3.817,00 381,70 10 
LO Sępólno Kraj. dyplomowany 3.817,00 381,70 10 
ZSP Sępólno Kraj. mianowany 3.250,00 325,00 10 
CKZiU Więcbork dyplomowany 3.817,00 381,70 10 
ZS Nr 2 Sępólno Kraj. dyplomowany 3.817,00 381,70 10 
PPP Sępólno Kraj. dyplomowany 3.817,00 381,70 10 

Pani Katarzyna Kolasa zaproponowała podwyższenie Dyrektorom wysokości dodatku o 5% mając na uwadze 

zwiększenie obowiązków Dyrektorów w związku z zamknięciem szkół i wprowadzeniem nauczania w systemie 

zdalnym. Pan Starosta zgłosił zdanie odrębne, poinformował Zarząd, że w najbliższym czasie odbędzie się 

spotkanie z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych. Spotkanie będzie poświęcone analizie arkuszy 

organizacyjnych. W placówkach oświatowych przeprowadzono audyt, arkusze organizacyjne szkół zostały 

zweryfikowane przez podmiot zewnętrzny. Pani Katarzyna Kolasa poprosiła o wyjaśnienie jaki audyt został 

przeprowadzony? Starosta wyjaśnił, że audyt przeprowadziła Pani Ewa Czechowicz (szkoleniowiec w 

zakresie prawa oświatowego, konsultant merytoryczny i recenzent, były wieloletni dyrektor szkół 

różnych typów publicznych i niepublicznych. Pani Czechowicz zajmuje się audytem organizacyjnym i 

finansowym funkcjonowania oświaty ukierunkowanym na podnoszenie efektywności pracy szkół). 

Dokumenty audytowe znajdują się w Wydziale Edukacji (...). Pani Katarzyna Kolasa poprosiła o 

przekazanie do wglądu wyników audytu. Pan Starosta poinformował, że dokumenty zostaną 
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przekazane członkom Zarządu. Pani Iwona Sikorska poprosiła o podanie kosztów przeprowadzenia 

audytu. Informacji udzieliła Dyrektor Wydziału Edukacji (...)- koszty audytu wyniosły 3.800 zł brutto 

i zostały pokryte w 20% z budżetu Powiatu przy dofinansowaniu na poziomie 80 % z środków 

Powiatowego Urzędu Pracy. Mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za" 

(nieobecny Wicestarosta Pan Andrzej Marach) podjął uchwałę Nr 26/92/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie 

Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

3) zmiany uchwały w sprawia uchwalenia Regulaminu Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. 

„Krajeński Anioł"; 

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego w 

związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19" 

zgłosili potrzebę zmiany terminu zgłaszania kandydatur do Nagrody pn. „Krajeński Anioł" . Powiatowa 

Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego zaproponowała przedłużenie 

terminu zgłaszania kandydatów do Nagrody do 30 czerwca. Zarząd Powiatu zgodnie z sugestią Pana Tomasza 

Fifielskiego postanowił przedłużyć tennin składania wniosków o przyznanie Nagrody do dnia 31 sierpnia roku, 

w którym jest ona przyznawana. Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za" (nieobecny Wicestarosta Pan 

Andrzej Marach) podjął uchwałę Nr 26/93/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 

2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawia uchwalenia Regulaminu Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. 

„Krajeński Anioł". Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

1) odwołania otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w zakresie: 

wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego; 

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Powiatu. Na wniosek Pani Iwony Sikorskiej dokonano korekty 

uzasadnienia do uchwały. Pan Tomasz Fifielski zaproponował ogłoszenie konkursów w późniejszym terminie 

i pozostawienie środków na realizacje ww. zadań w budżecie Powiatu. Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z uwagi na stan epidemii w Polsce postanowił odwołać otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań 

Powiatu Sępoleńskiego w zakresie: wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego mając na uwadze brak możliwości realizacji zadań w ramach złożonych 

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

uchwałę Nr 26/94/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie 

odwołania otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w zakresie: wspierania i 

upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i 

upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Uchwała 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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4. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy ad. sytuacji na rynku pracy w Powiecie. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił Zarządowi Powiatu informację nt. sytuacji na rynku pracy w 

naszym Powiecie. 

Porównanie liczby osób rejestrowanych w kolejnych miesiącach oraz liczba zarejestrowanych na koniec 

miesiąca w latach 2019 i 2020. 

miesiąc 
liczba osób rejestrowanych w m-cu liczba osób na koniec m-ca 

miesiąc 
2019 2020 2019 2020 

styczeń 344 313 1854 1750 

luty 250 182 1854 1676 

marzec 177 177 1741 1671 

kwiecień 246 158 do dnia 27.04.2020 1664 1762 do 27.04.2020 

maj 229 1628 

czerwiec 215 1597 

lipiec 250 1632 

sierpień 220 1578 

wrzesień 250 1512 

październik 230 1488 

listopad 230 1540 

grudzień 336 1723 

Liczba zarejestrowanych w marcu tego roku była taka jak w marcu roku ubiegłego. Do połowy kwietnia 2020 

roku zarejestrowało się 158 osób, a przez cały kwiecień 2019 roku 246 osób. Napływ bezrobotnych nie różni się 

do tej pory od napływu we wcześniejszych okresach natomiast bardzo mocno spadła aktywizacja bezrobotnych. 

Na dzień 27 kwietnia 2020 roku liczba bezrobotnych wynosiła 1762 i wzrosła o 91 osób w porównaniu do 

marca br. Wzrost ten wynika z małej liczby podjęć pracy, których odnotowano w pierwszej połowie kwietnia -

zaledwie 53 w tym 26 subsydiowanych. W m-cu marcu do Urzędu Pracy wpłynęło zgłoszenie o zamiarze 

dokonania zwolnień grupowych 42 pracowników z zakładu z branży spożywczej. Poza tym innych zgłoszeń nie 

odnotowano. Od początku kwietnia sukcesywnie ogłaszamy nabory na nowe formy pomocy przedsiębiorcom 

w ramach Tarczy antykryzysowej COWID - 19 mające wspomóc utrzymanie firm i miejsc pracy. Jako 

pierwsze zostały wprowadzone niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców 

w wysokości 5000zł. Do tej pory wpłynęło 261 wniosków. Rozpatrzonych i wypłaconych do 27 kwietnia 

zostało 180 na kwotę 900.000 zł. Nabór wniosków trwa w dalszym ciągu. Kolejny nabór dotyczy wniosków 

o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ogłoszony jest także nabór wniosków o dofinansowanie części 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych. 

Pani Katarzyna Kolasa zapytała, czy przewiduje się znaczne zwiększenie liczby osób rejestrujących się? Część 

pracowników była zatrudniona na umowach czasowych i te umowy się kończą, pracownicy otrzymują 

wypowiedzenie. Dyrektor PUP nie przewiduje znacznego wzrostu rejestracji osób bezrobotnych. Pracownicy 

Powiatowego Urzędu Pracy są w stałym kontakcie z przedsiębiorcami. Pracownicy Urzędu Pracy zwracali się 
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do przedsiębiorców o przekazywanie informacji o planowanych zwolnieniach. Urząd Pracy bierze pod uwagę 

także informacje przekazywane przez pracowników, którzy zgłaszają obawy o utrzymanie miejsc pracy i jest 

przygotowany organizacyjnie i technicznie na ewentualne zwiększenie liczy osób rejestrujących się -

wprowadzono II zmianowy system pracy. Pani Iwona Sikorska poprosiła o dalsze monitorowanie sytuacji na 

lokalnym rynku pracy i przekazywanie Zarządowi na bieżąco informacji, wraz z danymi od pracodawców. 

Zagrożone mogą być małe firmy i firmy jednoosobowe. Pan Tomasz Fifielski zapytał, czy Urząd Pracy jest 

przygotowany na pozyskanie środków na wsparcie dla przedsiębiorców? Odpowiedzi udzielił pan Dyrektor, 

obecnie Urząd Pracy wspiera przedsiębiorców w utrzymaniu firm w okresie najbliższych 3 miesięcy. Nie ma 

informacji jaka będzie możliwość wsparcia w późniejszym okresie. Nie wiadomo, czy i w jakiej wysokości 

będą środki na inne formy wsparcia dla przedsiębiorców. Działania Powiatowego Urzędu Pracy są skierowane 

na utrzymanie miejsc pracy. 

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

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

uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie wyodrębnienia z budżetu Powiatu Sępoleńskiego, 

środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

6. Sprawy wniesione. 

Pan Tomasz Fifielski poprosił o udzielenie informacji nt.: 

• rozbudowy Szpitala Powiatowego w Więcborku; 

Odpowiedzi udzielił Starosta . Poinformował, że w Urzędzie Marszałkowskim trwa procedura oceny wniosków. 

Spółka oczekuje na informacje ad. rozstrzygnięcia konkursu. 

• ostatecznej wysokości subwencji oświatowej dla powiatu; 

Odpowiedzi udzieliła Dyrektor Wydziału Edukacji (...), uchybienia wynikające z błędów w pierwotnym SIO 

zostały uwzględnione w ostatecznej wysokości subwencji zgodnie ze złożoną przez Powiat korektą danych. 

• pracy Starostwa Powiatowego? 

Starosta wyjaśnił, że klienci Starostwa są przyjmowani wg. kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym. Pracownicy zachowują zasady bezpieczeństwa. Znaczna część spraw załatwiana jest 

elektronicznie poprzez e-PUAP. 

Pani Katarzyna Kolasa poprosiła udzielenie informacji: 

• jakie składniki wynagrodzenia zostały wypłacone nauczycielom za czas pracy zdalnej? 

Odpowiedzi udzieliła Dyrektor Wydziału Edukacji (...) nauczycielom wypłacono wszystkie składniki 

wynagrodzenia za wyjątkiem dodatków trudnościowych. 

7. Wolne wnioski. 

Brak 

8. Zakończenie. 

Starosta zakończył 26. posiedzenie Zarządu Powiatu dnia 28 kwietnia 2020 roku o godz. 10.50. 

Protokołował: W. Bilski 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

Signed by / 
/»A Podpisano przez: Signed by / ^ . Signed by / Podpisano 

•HM Andrzej Marach Podpisano przez: przez: Z^__X 

BI/M Powiat Sępoleńsk, fl|||B Iwona Magdalena ••• Katarzyna Bożena Bj|iy-A|A 

lEMr Datę/Data: 2020- IM ' KTl Iffl 

Date / Data: 2020- Date / Data: 2020-05-

Signed by / Podpisano 
przez: 

Starosta - Jarosław 
Tadych 
Starostwo Powiatowe w 
Sępólnie Krajeńskim 

Date/Data: 2020-05-11 
10:23 

Iwona Magdalena 
Sikorska 

Date / Data: 2020-
05-11 10:36 

Katarzyna Bożena 
Kolasa 
Powiat Sępoleński 

Date / Data: 2020-05-
11 10:40 

Signed by / 
Podpisano przez: 

Tomasz Fifielski 

Date / Data: 2020-
05-11 10:43 
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Załączniki: 
1. Porządek obrad; 
2. Uchwała Nr 26/91/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie 

Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego 
na 2020 rok; 

3. Uchwała Nr 26/92/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie 
Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie 
ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat 
Sępoleński; 

4. Uchwała Nr 26/93/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie 
Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie 
zmiany uchwały w sprawia uchwalenia Regulaminu 
Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński 
Anioł"; 

5. Uchwała Nr 26/94/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie 
Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie 
odwołania otwartych konkursów ofert na wsparcie 
zadań Powiatu Sępoleńskiego w zakresie: wspierania 
i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz 
wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

6. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie 
wyodrębnienia z budżetu Powiatu Sępoleńskiego 
środków na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. 
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