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I. Wprowadzenie
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019
poz. 511 z późn. zm.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie
powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Raport został przygotowany w oparciu o ogólne
wytyczne wskazane w ustawie.

II. Podstawowe dane dotyczące powiatu
Nazwa
Siedziba władz
Okres, którego dotyczy
raport
Liczba mieszkańców wg
stanu na dzień 30 czerwca
2019 r. (tj. według
ostatnich dostępnych
danych GUS)

Krótki opis sytuacji
demograficznej

Powierzchnia

Podział administracyjny

POWIAT SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.

41 055 (20 498 mężczyźni, 20 557 kobiety).

Spośród 4 gmin powiatu, zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak
i powierzchni, wyróżniają się 2 gminy: Sępólno Krajeńskie, koncentrujące 38, 4
% ogółu mieszkańców i zajmujące 29 % powierzchni powiatu oraz Więcbork,
skupiający 32, 4 % mieszkańców i zajmujący 30 % powierzchni ogólnej. Siedziby
tych gmin stanowią również główne ośrodki obsługi mieszkańców i działalności
gospodarczych. Powiat sępoleński na dzień 31 maja 2019 r. liczył 41 055
mieszkańców, z czego 50,07 % stanowią kobiety, a 49,93 % mężczyźni. W
porównaniu do roku 2018 liczba mieszkańców zmalała o 92 osoby. Powiat
sępoleński w 2019 roku miał ujemny przyrost naturalny wynoszący -33 osoby.
Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,61 na 1000 mieszkańców powiatu
sępoleńskiego.
791,09 km2
Powiat sępoleński obejmuje cztery gminy:
- gmina miejsko-wiejska Kamień Krajeński,
- gmina miejsko-wiejska Sępólno Krajeńskie,
- gmina wiejska Sośno,
- gmina miejsko-wiejska Więcbork.

III. Finanse powiatu – podstawowe dane
Powiat Sępoleński w 2019 roku osiągnął dochody w wysokości 61.857.036,69 zł, w tym: dochody
własne 19.532.384,70 zł, co stanowi 31, 58% dochodów ogółem, dotacje 19.268.107,99 zł, co stanowi 31, 15%
dochodów ogółem, subwencje 23.056.544,00 zł, co stanowi 37, 27% dochodów ogółem.
W 2019 roku Powiat wykonał wydatki na wartość 60.914.631,05 zł, w tym: wydatki majątkowe
10.705.713,78 zł, co stanowi 17, 57% ogółu wydatków. Na dzień 31.12.2019 r. wykonano nadwyżkę ·w
wysokości 942.405,64 zł.
Z analizy przedstawionych danych oraz sprawozdań budżetowych wynika, że dochody wykonano w 98
% planu rocznego, różnica stanowi głównie środki, które przyznano dla Powiatu, lecz jeszcze nie przekazano na
zrealizowane w tym roku projekty „unijne”, natomiast wydatki budżetowe wykonano w wysokości 95 % przy
zachowaniu pełnej realizacji zadań nałożonych na Powiat, wynikających z przepisów prawa, co świadczy
o wypracowanych oszczędnościach, a co za tym idzie właściwej realizacji budżetu roku 2019. Ponadto
zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 8.073.817,65 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.846.108,49 zł, co
stanowi 97 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.744.700,29 zł zostały zrealizowane
w kwocie 10.705.713,78 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych stanowi niemal 100 % planu. Wszystkie
inwestycje zostały zrealizowane, a niewykonanie planu wynika z rozliczeń tych inwestycji i stanowi oszczędności
budżetu oraz zwroty niewykorzystanych środków w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorządy
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gmin. Zarząd Powiatu w 2019 roku dokonał łącznej spłaty zobowiązań w kwocie 1.362.000,00 zł. Stan
zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i umowy wierzytelności z roku 2011 dotyczącej
rozbudowy szpitala na dzień 31.12.2019 roku wynosi 29.771.471,21 zł (Tabela finansowa nr 1 – poniżej).
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie występują.
Zarząd powiatu w trakcie realizacji budżetu roku 2019 ponownie zmierzył się ze skutkami nawałnicy,
jaka przeszła przez teren naszego powiatu w sierpniu 2017 roku, w tym celu podjął działania, aby pozyskać
środki z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na łączna kwotę 5.502.202,00 zł oraz z Lasów
Państwowych na kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę tych dróg powiatowych,
które były w stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu mieszkańców powiatu jak również innym
użytkownikom spoza naszego terenu. Na poprawę infrastruktury drogowej Powiat Sępoleński wydał łącznie
w 2019 roku 7.628.887,51 zł, z czego udział gmin wynosił: 559.271,07 zł (Gmina Kamień Krajeński: 55 912, 97,
Gmina Sępólno Krajeńskie: 131 441, 22, Gmina Więcbork: 96 919, 55, Gmina Sośno: 274 997, 33), udział
powiatu: 1 067 414, 44, a dotacje z zewnątrz: 6 002 202,00  szczegółowe dane inwestycji w Tabeli
finansowej nr 2). Ponadto w budżecie Powiatu Sępoleńskiego przeprowadzono jeszcze szereg innych inwestycji
podyktowanych przepisami prawa i zmieniającymi się wymogami. Łączna kwota wykonanych w 2019 roku
wydatków majątkowych wynosi 10.705.713,78 zł i stanowi 18 % wydatków ogółem (Tabela finansowa nr 2 –
poniżej).
Dane finansowe przedstawiono również w zestawieniu porównawczym od 2014 r. – wykresy i
tabele.

Tabela finansowa nr 1 – Stan zobowiązań

L.p.

Nazwa zobowiązania

Rok
zaciągnię
cia
zobowiąz
ania

1

KREDYT DŁUGOTERMINOWY
134/2013/006
(AB.273.39.2013) BS Bydgoszcz
- ODDZIAŁ ZŁOTNIKI
KUJAWSKIE

2013

2

KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr
4010201462000074960086705
1 (AB.273.59.2014) PKO
Warszawa

2014

3

KREDYT DŁUGOTERMINOWY
nrAB.273.4.2015 - ozn.
Powiatu Sępoleńskiego
nrCE/1/GRK/1/2015 - ozn. BS
Więcbork

2015

4

KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr
AB.273.1.2016 - ozn. Powiatu
Sępoleńskiego nr

2016

Nazwa/rodzaj zadania

SFINANSOWANIE
DEFICYTU ROKU
BUDŻETOWEGO W
KWOCIE 1.568.463,00 ZŁ I
SPŁATĘ WCZEŚNIEJ
ZACIĄGNIĘTYCH
ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE
1.931.537,00 ZŁ
SFINANSOWANIE
WYKUPU OBLIGACJI W
WYSOKOŚCI 700.000,00zł
i SPŁATY WCZEŚNIEJ
ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK
W WYSOKOŚCI
1.400.000,00zł
SFINANSOWANIE
WYKUPU OBLIGACJI W
WYSOKOŚCI 800.000,00zł
i SPŁATY WCZEŚNIEJ
ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK
W WYSOKOŚCI
218.200,00zł ORAZ NA
POKRYCIE DEFICYTU
1.328.353,89zł
SFINANSOWANIE
WYKUPU OBLIGACJI W
WYSOKOŚCI 800.000,00zł

Termin
spłaty
ostatniej
raty

Kwota
zadłużenia
na koniec
2019 r.

Maj 2024

2 625 000,00

Grudzień
2022

1 400 000,00

Lipiec
2025

1 986 553,89

Październi
k 2025

1 390 000,00
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CE/1/GRK/1/2016 - ozn. BS
Więcbork

5

KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr
AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu
Sępoleńskiego nr 73/2017/006
- ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ
ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

2017

6

KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr
S2309/KO/2018 Getin Noble
Bank S.A. Warszawa

2018

i SPŁATY WCZEŚNIEJ
ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK
W WYSOKOŚCI
950.000,00zł
SFINANSOWANIE
WYKUPU OBLIGACJI W
WYSOKOŚCI 600.000,00zł
i SPŁATY WCZEŚNIEJ
ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK
W WYSOKOŚCI
1.342.846,96 zł
SFINANSOWANIE
WYKUPU OBLIGACJI W
WYSOKOŚCI 300.000,00 zł
i SPŁATY WCZEŚNIEJ
ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK
W WYSOKOŚCI
1.165.200,00 zł oraz
pokrycie deficytu w
wysokości 13.657.323,66
zł

RAZEM KREDYTY:
KWOTA DŁUGU SZPITALA – spłata z wydatków budżetu:
RAZEM ZADŁUŻENIE:

Grudzień
2027

1 930 846,96

Grudzień
2027

15 122 523,66

24 454 924,51
5 316 546,70
29 771 471,21

Opracował: Wydział Finansów
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Tabela finansowa nr 2 - Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2019 rok
Wykonane wydatki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki
wymienione
w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3
u.f.p.

jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu

%
wykonania

5

6

7

8

0,00

Zarząd
Drogowy w
Sępólnie Kr.

99,97%

0,00

Zarząd
Drogowy w
Sępólnie Kr.

100,00%

0,00

Zarząd
Drogowy w
Sępólnie Kr.

99,99%

0,00

Zarząd
Drogowy w
Sępólnie Kr.

96,12%

z tego źródła finansowania
Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

1

2

1

Opracowanie dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla
rozbudowy drogi powiatowej nr 1101 relacji Zamarte-gr. woj.-[Ciechocin] na całej
długości jej przebiegu. Pomoc finansowa Gminy Kamień Krajeński.

2

3

4

II ETAP przebudowy DP 1116C relacji [St. Gronowo] - gr. woj.- Piaseczno
polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku o długości 0, 097
km zlokalizowanym pomiędzy km 12+244, a km 12+341 przebiegu drogi, w m.
Piaseczno. Pomoc finansowa Gminy Sępólno Krajeńskie.

IV ETAP kompleksowej przebudowy DP nr 1132C relacji Sępólno Krajeńskie Jastrzębiec podlegającego na budowie chodnika na odcinku o długości 0, 12251
km zlokalizowanym pomiędzy km 7+450, 92, a km 7+573, 43 przebiegu drogi po
jej stronie drogowej lewej w m. Szynwałd. Pomoc finansowa Gminy Sośno.
III ETAP budowy chodnika w ciągu DP nr 1127C relacji Zakrzewek - DW nr 189 na
odcinku o długości 0, 05751 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+097,30 a km
1+154,81 przebiegu drogi oraz II ETAP budowy chodnika w ciągu DP nr 1130C
relacji Borzyszkowo - Rościmin na odcinku o długości 0,02710 km zlokalizowanym

2019 rok

3

dochody
własne jst

4
A.

111 825,94

49 997,85

49 994,67

48 061,16

55 912,97

24 998,93

24 997,34

55 912,97

B.

0,00

C.

0,00

A.

24 998,92

B.

0,00

C.

0,00

A.

24 997,33

B.

0,00

C.

0,00

A.

24 030,58

24 030,58
B.

0,00
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pomiędzy km 0+385,90 a km 0+413, 00 przebiegu drogi. Pomoc finansowa Gminy
Więcbork.

5

6

7

8

9

10

11

Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku
Runowo Krajeńskie-Zgniłka o długości 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km
5+100, a km 5+900 jej przebiegu. ETAP III realizowanego w oparciu
o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa
= 50% planowanego wydatku) Lubcza-Borzyszkowo w zakresie XI ETAPU
realizowanego w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy
Więcbork (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku).
Kontynuacja Etap II opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
przebudowy DP nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na
odcinku Nowy Dwór-Więcbork o dł. ca 3,3 km.
Przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych na jadalnię (wypełnienie
obowiązku nałożonego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy).

Wykupy gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych).

Zakup zagęszczarki płytowej rewersyjnej o wadze 200kg.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las) od
km 0+131 do km 1+687 i od km 4+934 do km 6+466.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo - Olszewka od km 0+000
do km 4+474 - Etap II: odcinek Wałdowo - Wałdówko od km 1+350 do km 2+350.
Pomoc finansowa Gminy Sępólno Krajeńskie.

145 777,94

99 963,43

20 000,00

6 013,70

18 880,50

3 712 749,90

955 053,09

72 888,97

99 963,43

20 000,00

6 013,70

18 880,50

333 833,90

106 309,79

C.

0,00

A.

72 888,97

B.

0,00

C.

0,00

A.

0,00

B.

0,00

C.

0,00

A.

0,00

B.

0,00

C.

0,00

A.

0,00

B.

0,00

C.

0,00

A.

0,00

B.

0,00

C.

0,00

A.

0,00

B.

0,00

C.

3 378 916,00

A.

106 442,30

B.

0,00

C.

742 301,00

0,00

Zarząd
Drogowy w
Sępólnie Kr.

100,00%

0,00

Zarząd
Drogowy w
Sępólnie Kr.

99,96%

0,00

Zarząd
Drogowy w
Sępólnie Kr.

100,00%

0,00

Zarząd
Drogowy w
Sępólnie Kr.

98,59%

0,00

Zarząd
Drogowy w
Sępólnie Kr.

99,90%

0,00

Zarząd
Drogowy w
Sępólnie Kr.

99,99%

0,00

Zarząd
Drogowy w
Sępólnie Kr.

99,99%
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12

Przebudowa drogi powiatowej nr 1137 C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin
Królewski od km 5+081 do km 7+284. Pomoc finansowa Gminy Sośno.

2 410 569,33

A.

250 000,00

B.

0,00

C.

1 880 985,00

A.

0,00

B.

0,00

C.

0,00

A.

0,00

B.

0,00

C.

0,00

A.

0,00

B.

0,00

C.

0,00

A.

0,00

B.

0,00

C.

0,00

A.
B.
C.
A.
218 500,00 B.
C.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
672 000,00

A.

0,00

279 584,33

0,00
13

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

186 355,28
27 953,31

14

15

Zakup oprogramowania do EWID portal geodety do automatycznego zgłaszania
prac geodezyjnych i pobierania materiałów z ośrodka niezbędnych do realizacji
zgłaszanych prac.

Zakup licencji ASFU Oracle Database Standard Edition 2 do obsługi EWID 2007.

36 000,00

81 999,99

16

Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa
Łaskiego NZOZ w Więcborku.

750 576,00

17

Zakup z montażem aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Więcborku.

890 500,00

18

Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości
świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala
Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital"

765 500,00

36 000,00

81 999,99

750 576,00

765 500,00
B.

0,00

Zarząd
Drogowy w
Sępólnie Kr.

99,99%

Starostwo
Powiatowe Geodezja

85,03%

0,00

Starostwo
Powiatowe

100,00%

0,00

Starostwo
Powiatowe

98,80%

0,00

NOVUM MED w
Więcborku Starostwo

100,00%

0,00

NOVUM MED w
Więcborku Starostwo

100,00%

0,00

NOVUM MED w
Więcborku Starostwo

100,00%

0,00

158 401,97

0,00
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19

20

Prace budowlane w DPS Kamień Krajeński przy ul. Podgórnej (remont dachu na
budynku B, remont komina na budynku A).

Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2
i utworzenie 2 mieszkań chronionych.

Ogółem
A.

Dotacja z danej Gminy, której dotyczy zadanie

B.

Dotacja z PFRON

C.

70 000,00

295 895,00

10 705 713,78

C.

0,00

A.

0,00

B.

0,00

C.

0,00

A.
273 895,00 B.
C.
A.
22 000,00 B.
C.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

70 000,00

3 313 838,74

7 233 473,07

0,00

0,00

0,00
158 401,97

DPS Kamień
Kraj. ul.
Podgórna

100,00%

DPS Kamień
Kraj. ul.
Podgórna

99,22%

X

Dotacja zewnętrzna
Opracował: Wydział Finansów

Łączna kwota wykonanych w 2019 roku wydatków majątkowych
infrastruktura drogowa - przebudowa i rozbudowa dróg, chodników
7 628 887,51
infrastruktura dot. pomocy społecznej i rodziny

365 895,00

infrastruktura dot. ochrony zdrowia

2 406 576,00

geodezja i kartografia - Infostrada

304 355,27

Łączne wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) poniesione
przez Powiat Sępoleński w roku 2019

10 705 713,78
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FINANSE - ZESTAWIENIA PORÓWNAWCZE:
WYKONANIE BUDŻETU ZA LATA 2014-2019

90 000 000,00

84 630 785,05

80 000 000,00
72 578 652,75
70 000 000,00

61 857 036,69
60 914 631,05

55 252 784,14
52 355 817,44
54 474 497,66
51 319 216,76
47 671 272,33
54 544 902,86
46 515 176,35
50 000 000,00
52 535 823,41

wykonanie w zł

60 000 000,00

40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

rok
DOCHODY OGÓŁEM

WYDATKI OGÓŁEM
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UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH DO WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH 2014-2019

100,00%

94,26%

99,19%
90,37%

97,89%

94,26%

90,00%
80,00%

88,70%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

11,30%

30,00%
20,00%

5,74%

9,63%

0,81% 5,74%

10,00%

2,11%

0,00%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

rok
bieżące

majątkowe
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UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH DO WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2014-2019

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

88,70%

96,35%
83,47%
90,98%

94,39%

55,40%
44,60%
11,30%
2014

16,53%

2015

3,65% 9,02%
2016

2017

2018

5,61%
2019

rok
bieżące

majątkowe
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Wdatki majątkowe (inwestycje) w latach 2014-2019

37 748 863,97

40 000 000,00
35 000 000,00

wykonanie w zł

30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00

10 705 713,78
9 132 270,94
6 166 148,46

4 629 968,55
1 697 722,02

10 000 000,00
5 000 000,00
0,00
2014

2015

2017

2016

2018

2019

rok
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DEFICYT/NADWYŻKA W LATACH 2014-2019

2 000 000,00 zł
0,00 zł
-2 000 000,00 zł

942 405,64

1 156 095,981 036 600,68
-778 286,48
-2 009 079,45

-4 000 000,00 zł
-6 000 000,00 zł
-8 000 000,00 zł
-10 000 000,00 zł
-12 052 132,30

-12 000 000,00 zł
-14 000 000,00 zł

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ROK

DEFICYT/NADWYŻKA
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FINANSOWANIE DEFICYTU W LATACH 2014-2019
18 000 000,00 zł

16 041 523,66

16 000 000,00 zł
14 000 000,00 zł
12 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł
8 000 000,00 zł

5 905 689,97
6 000 000,00 zł

3 896 610,52

4 000 000,00 zł

968 200,00

2 000 000,00 zł

3 789 066,54
3 234 475,00

3 309 104,00
1 750 000,001 750 000,00

1 465 200,00

2 174 149,00
1 362 000,00

0,00 zł

2014

2015

2016
PRZYCHODY

2017

2018

2019

ROZCHODY
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ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE STAN NA 31 GRUDNIA W LATACH 2014-2019
35 000 000,00 zł

31 884 047,21
30 000 000,00 zł

29 771 471,21
25 000 000,00 zł

20 000 000,00 zł

21 249 626,70

21 877 404,59

21 076 828,59
18 977 299,55

15 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł

5 000 000,00 zł

-

zł
2014

2015

2016

2017

2018

2019

rok
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE STAN NA 31 GRUDNIA W LATACH 2014-2019
30 000 000,00 zł
25 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
15 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł
5 000 000,00 zł
-

zł

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2 800 000,00 zł

2 000 000,00 zł

1 200 000,00 zł

600 000,00 zł

300 000,00 zł

- zł

POŻYCZKI

361 900,00 zł

193 700,00 zł

83 700,00 zł

- zł

- zł

- zł

KREDYTY

9 018 300,00 zł

11 364 853,89 zł 12 224 853,89 zł 11 559 600,85 zł 25 516 924,51 zł 24 454 924,51 zł

KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU

9 069 426,70 zł

8 318 850,70 zł

OBLIGACJE

7 568 274,70 zł

6 817 698,70 zł

6 067 122,70 zł

5 316 546,70 zł

Opracował: Wydział Finansów
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IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2019 r.
Lp.

1.

2.

3.

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)

Informacja o wykonaniu
ZREALIZOWANA

Nr IV/33/2019
25.01.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy
stałych Komisji Rady Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim na 2019 r.

Wykonanie uchwały powierzono odpowiednio
poszczególnym Przewodniczącym Komisji.

Nr IV/34/2019
25.01.2019 r.
w sprawie delegowania radnych do Komisji
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego
Nr V/35/2019
22.02.2019 r.
W sprawie utworzenia mieszkania
chronionego treningowego dla osób
opuszczających pieczę zastępczą oraz
określenia zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w mieszkaniu

Zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu Powiatu Komisje
stałe przedkładają swoje plany pracy Radzie
Powiatu i działają zgodnie z planami pracy
zatwierdzonymi przez Radę Powiatu.
ZREALIZOWANA
Do Komisji delegowano Radnych:
Panią Katarzynę Kolasa
Pana Krzysztofa Szymanowicza
Wykonanie uchwały powierzono
Staroście Sępoleńskiemu.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

NIEZREALIZOWANA

4.

5.

6.

7.

8.

Nr V/36/2019
22.02.2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Internatu
mieszczącego się przy Alei 600-lecia 9 w
Więcborku, wchodzącego w skład Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Więcborku przy ul. Pocztowej 14 b.

Nr VI/37/2019
27.02.2019 r.
w sprawie przyjęcia programu postępowania
naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego
na lata 2019 - 2021
Nr VII/38/2019
29.03.2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sępoleńskiego
Nr VII/39/2019
29.03.2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Sępoleńskiego na 2019 rok
Nr VII/40/19
29.03.2019 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielenia
dofinansowania osobom niepełnosprawnym
oraz uprawnionym podmiotom ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Wykonanie uchwały, w tym dokonanie czynności
niezbędnych do likwidacji Internatu, powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Uwagi: Uchwała ma charakter intencyjny.
Zamiar likwidacji Internatu podyktowany był
znacznym spadkiem zainteresowania wśród
uczniów tą formą opieki i wychowania.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu Sępoleńskiego.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
ZREALIZOWNA
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi
Powiatu w Sępólnie Krajeńskim i Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.
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9.

Niepełnosprawnych, do zadań powiatu
z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych w 2019 r.
Nr VII/41/2019
29.03.2019 r.
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 2019.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

ZREALIZOWANA

10.

Nr VII/42/2019
29.03.2019 r.
w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty
przeznaczonej na utrzymanie dziecka w
placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka
w Wąwelnie”.

11.

Nr VII/43/2019
29.03.2019 r.
w sprawie przyjęcia
Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2019 – 2022”

12.

13.

14.

15.

Nr VIII/44/2019
26.04.2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sępoleńskiego
Nr VIII/45/2019
26.04.2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego
na 2019 rok
Nr VIII/46/2019
26.04.2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia zasad udzielenia dofinansowań
osobom niepełnosprawnym oraz
uprawnionym podmiotom ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, do zadań powiatu
z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych w 2019 r.
Nr VIII/47/2019
26.04.2019 r.
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie

Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Uwagi: W miesiącu lutym 2019 r. placówka
przyjęła dwójkę dzieci urodzonych na terenie
Powiatu Sępoleńskiego. W związku z wnioskiem
dyrektora „Rodzinnego Domu Dziecka w
Wąwelnie” o przyznanie po 500,00 zł pomocy
jednorazowej na każde nowo przyjęte dziecko,
zwiększono na dwójkę dzieci na miesiąc marzec
2019 r. kwotę zryczałtowaną do kwoty 1.194,00
zł, (tj. 500,00 zł + 694,00 zł).
W TRAKCIE REALIZACJI
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Program określa najbardziej istotne elementy
polityki zdrowotnej Powiatu i wyznacza kierunki
działania w zakresie poprawy zdrowia
psychicznego mieszkańców.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi
Powiatu w Sępólnie Krajeńskim i Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok

Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Nr VIII/48/2019
26.04.2019 r.
w sprawie udzielenia votum zaufania
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
Nr VIII/49/2019
26.04.2019 r.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2018 rok
Nr VIII/50/2019
26.04.2019 r.
W sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim absolutorium
za 2018 rok
Nr IX/51/2019
27.05.2019 r.
w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty
przeznaczonej na utrzymanie dziecka w
placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka
w Wąwelnie”
Nr IX/52/2019
27.05.2019 r.
w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty
przeznaczonej na utrzymanie dziecka w
placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka
w Wąwelnie”

ZREALIZOWANA

Nr IX/53/2019
27.05.2019
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie
Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok
Nr X/54/2019
28.06.2019 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
określenia zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu
Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem
wysokości tych środków na rok 2019
Nr X/55/2019
28.06.2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na obszarze Powiatu
Sępoleńskiego, od dnia 1 września 2019 roku

24.

Nr X/56/2019
28.06.2019 r.
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie
Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok

25.

Nr X/57/2019
28.06.2019 r.

Udzielono Zarządowi Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim wotum zaufania.
ZREALIZOWANA
Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone.

ZREALIZOWANA
Udzielono Zarządowi Powiatu absolutorium.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
ZREALIZOWANA
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w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego

Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
ZREALIZOWANA

26.

Nr XI/58/2019
07.08.2019 r.
w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie powiatu
sępoleńskiego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz
warunków i zasad korzystania z tych
przystanków

27.

Nr XI/59/2019
07.08.2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie
przez Powiat Sępoleński umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych o charakterze użyteczności
publicznej.

28.

Nr XI/60/2019
07.08.2019 r.
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie
Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok

29.

Nr XI/61/2019
07.08.2019 r.
w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego

30.

Nr XII/62/2019
30.08.2019 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia
dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli placówek oświatowych, dla
których powiat sępoleński jest organem
prowadzącym oraz ustalenia planu
dofinansowania form i sposobu podziału
środków na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli wraz z określeniem
maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat
za kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Uwagi: W związku z planowanym rozszerzeniem
oferty przewozów w publicznym transporcie
zbiorowym na terenie powiatu sępoleńskiego
Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
zarządzający drogami powiatowymi określił nową
listę przystanków komunikacyjnych znajdujących
się w pasie drogowym dróg powiatowych.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Uwagi: Powiat Sępoleński, jako organizator
transportu publicznego o charakterze
użyteczności publicznej na mocy ustawy z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym chcąc skorzystać z dopłat w kwocie
nie wyższej niż 1,00 zł do jednego wozokilometra
na nowych liniach komunikacyjnych w związku
z ustawą o Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej musiał uzyskać zgodę organu
stanowiącego na podpisanie umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych o charakterze użyteczności
publicznej w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
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w 2019 roku.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Nr XII/63/2019
30.08.2019 r.
w sprawie wyrażenia woli zawarcia
porozumienia pomiędzy Powiatem
Sępoleńskim i Powiatem Człuchowskim
w zakresie powierzenia zadania organizacji
publicznego transportu zbiorowego.
Nr XIII/64/2019
27.09.2019 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
określenia zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu
Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem
wysokości tych środków na rok 2019.
Nr XIII/65/2019
27.09.2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego im. J. Korczaka
w Więcborku w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące im. J. Korczaka
w Więcborku
Nr XIII/66/2019
27.09.2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kotarbińskiego
w Sępólnie Krajeńskim w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego
w Sępólnie Krajeńskim.
Nr XIII/67/2019
27.09.2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego Technikum
w Sępólnie Krajeńskim wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Sępólnie Krajeńskim w pięcioletnie
Technikum w Sępólnie Krajeńskim wchodzące
w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Sępólnie Krajeńskim.
Nr XIII/68/2019
27.09.2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego Technikum
w Więcborku wchodzącego w skład Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Więcborku w pięcioletnie Technikum w
Więcborku wchodzące w skład Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Więcborku.
Nr XIII/69/2019
27.09.2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi
Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Uwagi: Organizowane przez współdziałające
powiaty przewozy mają na celu zaspokojenie
potrzeb komunikacyjnych mieszkańców.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
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wyrażenia zgody na wydzierżawienie
i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej
samej nieruchomości w trybie
bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata.

38.

Nr XIII/70/2019
27.09.2019 r.
w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego.

39.

Nr XIII/71/2019
27.09.2019 r.
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie
Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok

40.

Nr XIV/72/2019
25.10.2019 r.
w sprawie Programu Współpracy Powiatu
Sępoleńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020.

41.

Nr XIV/73/2019
25.10.2019 r.
W sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego

42.

Nr XIV/74/2019
25.10.2019 r.
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie
Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok

43.

Nr XV/75/2019
29.11.2019 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
określenia zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych dla Powiatu
Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem
wysokości tych środków na rok 2019.

44.

45.

Nr XV/76/2019
29.11.2019 r.
w sprawie ustalenia opłat na 2020 rok za
usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie
na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów w przypadku odstąpienia od
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Nr XV/77/2019
29.11.2019 r.
w sprawie określenia przystanków

Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Zmiana § 1 uchwały Nr XLI/288/2014 Rady
Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 kwietnia
2014 roku podyktowana jest potrzebą korekty
działek objętych przedmiotem dzierżawy.
W zmienianej uchwale mylnie wskazano, że
przedmiotem dzierżawy są części działek 690/3 i
691/1, podczas gdy nieruchomości te oddane są
Novum-Med sp. z o. o. w całości w dzierżawę.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

W TRAKCIE REALIZACJI
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi
Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Uwagi: Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie
na parkingu strzeżonym jest zadaniem własnym
powiatu.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
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komunikacyjnych na terenie powiatu
sępoleńskiego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz
warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.

46.

Nr XV/78/2019
29.11.2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie
przez Powiat Sępoleński umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych o charakterze użyteczności
publicznej.

47.

Nr XV/79/2019
29.11.2019 r.
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie
Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

Uwagi: W związku z planowanym rozszerzeniem
oferty przewozów w publicznym transporcie
zbiorowym na terenie powiatu sępoleńskiego
Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
zarządzający drogami powiatowymi określił nową
listę przystanków komunikacyjnych znajdujących
się w pasie drogowym dróg powiatowych.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi
Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
ZREALIZOWANA

48.

Nr XV/80/2019
29.11.2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie
kapitału zakładowego NOVUM-MED. spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w
Więcborku prowadzącą Szpital Powiatowy
im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w
Więcborku

49.

Nr XVI/81/2019
19.12.2019 r.
w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie powiatu
sępoleńskiego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz
warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.

50.

Nr XVI/82/2019
19.12.2019 r.
w sprawie przejęcia niektórych zadań z
zakresu administracji rządowej związanych
z kwalifikacją wojskową w 2020 roku.

51.

Nr XVI/83/2019

Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Uwagi: Uchwała dotyczy wniesienia do NovumMed. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Więcborku wkładu pieniężnego na
sfinansowanie projektu pt.: „Podniesienie jakości
świadczonych usług poprzez rozbudowę,
przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego
im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ
w Więcborku – Szpital 2018 – 2020”.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Uwagi: W związku z planowanym rozszerzeniem
oferty przewozów w publicznym transporcie
zbiorowym na terenie powiatu sępoleńskiego
Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
zarządzający drogami powiatowymi określił nową
listę przystanków komunikacyjnych znajdujących
się w pasie drogowym dróg powiatowych.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
Uwagi: Porozumienie ma na celu zapewnienie
sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w Powiecie Sępoleńskim,
a w szczególności powołanie Powiatowej Komisji
Lekarskiej.
Plan kontroli zatwierdzono.
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19.12.2019 r.
W sprawie zatwierdzenia rocznego planu
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim na 2020 r.

52.

53.

54.

Nr XVI/84/2019
19.12.2019 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim na 2020 r.
Nr XVI/85/2019
19.12.2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
części nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenia na
odstąpienie od obowiązku zastosowania
drogi przetargowej.
Nr XVI/86/2019
19.12.2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na najem części
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Sępoleńskiego oraz zezwolenia na
odstąpienie od obowiązku zastosowania
drogi przetargowej.

W TRAKCIE REALIZACJI
Wykonanie uchwały powierzono
Przewodniczącemu Rady Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

ZREALIZOWANA
55.

Nr XVI/87/2019
19.12.2019 r.
W sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego.

56.

Nr XVI/88/2019
19.12.2019 r.
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie
Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok

Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Opracował: Biuro Rady Powiatu

V. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 1 stycznia, 2019 r.
ale obejmujące swym zakresem 2019 r.
Lp.

1.

2.

3.

Uchwała (numer/data
podjęcia/przedmiot
Nr XLVI/236/2018
29.06.2018 r.
w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego

Nr II/17/2018
04.12.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w
sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego
Nr III/28/2018
28.12.2018 r.
W sprawie wyrażenia zgody

Informacja o wykonaniu
W TRAKCIE REALIZACJI
Uwagi: Okres kredytowania od sierpnia 2018 do grudnia 2027
włącznie. Okres karencji do 2020 roku. Okres spłaty od stycznia
2020 do grudnia 2027 włącznie.
ZREALIZOWANA
Uwagi: Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XLVI/236/2018 z dnia
29 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w kwocie 15.122.523,66 zł. W/w kredyt
przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań w kwocie 1.465.200,00 zł oraz na sfinansowanie
deficytu roku 2018 w kwocie 13.657.323,66 zł spowodowanego
zaplanowanym wydatkom inwestycyjnym, głównie inwestycjami
drogowymi.
ZREALIZOWANA
Uwagi: Zgoda na obciążenie hipoteką nieruchomości wskazanych
w uchwale była podstawowym warunkiem, od którego Bank
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na obciążenie hipoteką
nieruchomości stanowiących
własność Powiatu
Sępoleńskiego
Opracował: Biuro Rady Powiatu

uzależnił zachowanie udzielonych Powiatowi Sępoleńskiemu
kredytów. Maksymalna wysokość hipoteki została ustalona do
200% wartości kredytowej.

VI. Wykonanie strategii wyznaczających ogólne kierunki rozwoju Powiatu
Nazwa dokumentu
Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego została przyjęta, jako
konsekwencja Uchwały Nr XLIV/296/2014 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dn. 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014-2020. Porozumienie zostało zawarte 3
września 2014 r. pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Gminą Sępólno
Krajeńskie, Gminą Więcbork, Gminą Sośno i Gminą Kamień Krajeński.
Polityka terytorialna stanowi instrument realizacji założeń Strategii
Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan
Modernizacji 2020+ poprzez wykorzystanie m.in. środków unijnych, w tym
środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.
Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata
2014-2020, przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu 30 października 2013 r., zakładają cztery poziomy, na których będzie
odbywał się proces planowania i wdrażania polityki terytorialnej:
1. Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz ich
obszar funkcjonalny tzw. (ZIT wojewódzki);
2. Poziom regionalny i subregionalny – obejmuje miasta Włocławek,
Grudziądz i Inowrocław wraz z ich obszarami funkcjonalnymi (OSI
regionalny i subregionalny);
3. Poziom ponadlokalny (powiatowy) – obejmuje swym zasięgiem
obszar powiatu ziemskiego (Obszar Rozwoju SpołecznoGospodarczego);
4. Poziom lokalny – rozwój w ramach idei rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność lokalną (RLKS).

Podstawowe założenia
Polityka terytorialna na poszczególnych poziomach zarządzania
będzie realizowana w oparciu o proces programowania, którego podstawą
będą strategie rozwoju określające uwarunkowania, specyfikę oraz kierunki
i przedsięwzięcia rozwojowe. Pozwolą one na sformułowanie logiki
funkcjonowania oraz wskazanie celów, zadań i środków ich realizacji.
Obszar powiatu sępoleńskiego objęty jest wdrażaniem trzeciego
poziomu polityki terytorialnej, tj. realizuje zapisy Strategii Obszaru Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego. Przedmiotowa Strategia wskazuje specyfikę
danego obszaru, cele, zadania i środki realizacji. Dokument ten uwzględnia
specyfikę społeczno-gospodarczą oraz funkcjonalną i przestrzenną
rozpatrywanego obszaru i stanowić będzie instrument umożliwiający
podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznogospodarczych ORSG Powiatu Sępoleńskiego. Ponadto Strategia uwzględnia
różne źródła finansowania, a w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych
w ramach alokacji dla polityki terytorialnej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, uwzględnia
zarówno inwestycje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak
i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracowana Strategia jest spójna ze strategią rozwoju województwa
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oraz krajowymi i wspólnotowymi dokumentami strategicznymi czy
programowymi, a jej celem nadrzędnym jest rozwiązywanie problemów
danego obszaru. W procesie opracowania strategii zapewniona została ścisła
współpraca z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto,
w proces przygotowania i realizacji Strategii Obszaru Rozwoju SpołecznoGospodarczego Powiatu Sępoleńskiego zaangażowane zostały wszystkie
instytucje i podmioty, które mogą mieć wpływ na poprawę sytuacji
społeczno-gospodarczej ORSG Powiatu Sępoleńskiego, m.in. jst, organizacje
pozarządowe, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni oraz gospodarczy,
instytucje rynku pracy, organizacje skupiające pracodawców, instytucje
pomocy i integracji społecznej, Lokalna Grupa Działania, szkoły i placówki
prowadzące kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe.
Strategia ma służyć, jako skuteczne narzędzie w procesie rozwoju
Powiatu. Dzięki powiązaniu jej celów z planowanymi do realizacji działaniami,
zapewniona zostanie ich kompleksowość oraz znacznie lepsza efektywność
gospodarowania zasobami i środkami finansowymi. Strategia, oprócz
wskazania kierunków rozwoju, stanowić ma podstawowy instrument służący
pozyskaniu funduszy unijnych oraz krajowych środków finansowych
w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Strategia po uzyskaniu pozytywnej
opinii IZ RPO WK-P, jest podstawą do uruchomienia konkursów z tzw.:
„kodem dostępu”.
Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu
Sępoleńskiego pozwala na identyfikację i charakterystykę specyfiki obszaru,
jak też określa kierunki rozwoju oraz wskazuje najważniejsze priorytety
inwestycyjne. Dokument ten będzie stanowił ważne narzędzie informowania,
wdrażania, koordynowania i kontroli w odniesieniu do procesu rozwojowego.
W szczególności Strategia umożliwia:
 identyfikację i formułowanie problemów ważnych dla danego
obszaru wraz ze wskazaniem sposobów ich rozwiązywania lub
łagodzenia,
 formułowanie celów rozwoju,
 kreowanie nowych sposobów działania,
 wskazywanie zagadnień gospodarczych, w tym problemów istotnych
dla tego obszaru,
 wskazanie rodzajów działań ukierunkowanych na poprawę jakości
życia,
 zidentyfikowanie i podjęcie działań na rzecz wzmocnienia
i utrzymania stałej przewagi konkurencyjnej,
 wykreowanie instrumentów na rzecz sprawnego zarządzania.
Zadaniem strategii jest dostarczenie podstaw racjonalnego działania.
Strategia opracowana została w oparciu o proces planowania przyszłego
rozwoju. Strategia stanowi jakościową koncepcję przyszłości, jest zbiorem
celów i zadań oraz głównych przedsięwzięć koniecznych, by powiat
sępoleński, jako zidentyfikowany obszar funkcjonalny, stał się nowoczesnym,
przyjaznym środowisku przyrodniczemu i mieszkańcom, konkurencyjnym
gospodarczo – regionem województwa kujawsko-pomorskiego.
Współdziałanie Powiatu oraz pozostałych jednostek terytorialnych
zainicjowano Porozumieniem zawartym dnia 03 września 2014 r. Efektem
tego Porozumienia jest Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Powiatu Sępoleńskiego. Strategia ta jest odpowiedzią samorządów Gmin:
Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork oraz Powiatu
Sępoleńskiego na wyzwania, jakie niesie za sobą nowa perspektywa
finansowa budżetu UE na lata 2014-2020.
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Realizacja założeń
przyjętych w dokumencie
wg stanu na dzień 31
grudnia 2019 r.

Wsparcie trafia na realizację przedsięwzięć m.in. z zakresu efektywności
energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki wodno-ściekowej,
rewitalizacji społeczno-gospodarczej, edukacji przedszkolnej i zawodowej
oraz projektów zmniejszających bezrobocie.
W 2019 roku prace nad aktualizacją Strategii były aktywnie
realizowane. Podczas 4 posiedzeń Komitetu Sterującego ORSG sygnatariusze
podjęli 9 uchwał, głównie w sprawie aktualizacji listy projektów
podstawowych i całej Strategii. Na liście projektów podstawowych znajdują
się obecnie 44 pozycje, z których 33 to projekty, które uzyskały już
dofinansowanie i są zakończone lub w fazie realizacji. Cała Strategia
dostępna jest do wglądu na stronie www powiatu.
Obecnie w Instytucji Zarządzającej RPO trwają prace nad nową
perspektywą finansową obejmującą lata 2021-2027. W II połowie 2021 roku
planowane jest uruchomienie pierwszych konkursów .

Lista zadań, które Powiat zgłosił na listę podstawową wraz ze stanem realizacji:
L.p.

Nazwa zadania

1.

Termomodernizacja
obiektów
użyteczności
publicznej powiatu
sępoleńskiego

2.

Termomodernizacja
obiektów
użyteczności
publicznej powiatu
sępoleńskiego –
budynek Warsztatów
Terapii Zajęciowej

3.

Doposażenie szkół
kształcenia
zawodowego na
potrzeby pracowni
kształcenia
zawodowego

4.

Mój start w życie
zawodowe 20172019

5.

Wspieranie uczniów
zagrożonych
przedwczesnym
wypadnięciem z
systemu oświaty oraz
o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych

6.

Przyszłość w naszych
rękach

Wartość
całkowita

Wartość
dofinansowania

Uwagi

663 543,63

357 231,99

Termomodernizacja 4
budynków (Poradnia Sępólno,
DPS Suchorączek, Laboratorium
i Prosektorium Szpitala
Więcbork. Zadanie zakończone.

1 015 498,50
po
przetargach:
746 383,72

810 342,99
po przetargach:
607 210,17

Termomodernizacja obiektu na
ul. Kościuszki 3 w Sępólnie
Krajeńskim. Zadanie
zakończone.

849 064,84

Wyposażenie pracowni
przedmiotowych w ZSP
Sępólno, CKZiU Więcbork,
ZSCKR Sypniewo). Zadanie
zakończone.

1 100 036,01

Kursy i szkolenia dla uczniów
szkół ponadpodstawowych (ZSP
Sępólno i CKZiU Więcbork).
Projekt aktualnie realizowany
(do 2020 r.)

118 000,0

99 886,00

Zajęcia dla uczniów z
trudnościami w nauce w
Poradni. Projekt w fazie
przygotowania.

405 601,38

344 761,17

Projekt Liceum w Sępólnie i w
Więcborku (zajęcia dodatkowe).
Projekt aktualnie realizowany.

998 899,82

1 294 160,02
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Termomodernizacja
Projekt we wstępnej fazie
budynku przy ul. 600450 000,00
382 500,00
przygotowania.
lecia w Więcborku
Opracował: stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych
7.

PODSUMOWANIE:
1.
2.

Środki zdobyte w ramach Strategii: 3 258 304,18 zł.
Środki „do wykorzystania” w konkursach: ok. 450 000,00 zł.

VII. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów i strategii
dotyczących tych zadań.
Nazwa zadania

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania w
2019 r.

Edukacja publiczna.
1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM, UL MŁYŃSKA 42, 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE,
TEL. 52 388 21 54,
2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. KORCZAKA W WIĘCBORKU,
UL. POCZTOWA 14A, 89-410 WIĘCBORK
3. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W WIĘCBORKU, UL. POCZTOWA 14B, 89-410 WIĘCBORK, TEL. 52 389 71 60,
4. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
UL. PRZEMYSŁOWA 15, 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, TEL. 52 388 21 07,
5. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM- KSZTAŁCENIE SPECJALNE
UL. HALLERA 29, 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE,
6. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W SĘPÓLNIE
KRAJEŃSKIM, UL. WOJSKA POLSKIEGO 20, 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE.
7. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa
Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM: Rok szkolny 2018/2019:
-10, 37% uczniów otrzymało promocję z wyróżnieniem, średnia ocen tych
uczniów to 5, 05 (od 4, 75 do 5,53). Egzamin maturalny 2019:
Zdawalność z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej w naszej
szkole: - język polski 100% (kraj 95%); - język angielski 100% (kraj 94%);
- język niemiecki 100% (kraj 90%); - matematyka 95, 46 % (kraj 86%).
W 2019 roku w stosunku do 2018 roku, uzyskaliśmy przyrost średniej
zdawalności z matematyki o 6, 46% i średniego wyniku z matematyki
o 3,93%. Za wyniki egzaminu maturalnego 2019 zostaliśmy sklasyfikowani
w rankingu Perspektyw w kategorii liceów na 42 miejscu
w województwie (w roku 2018 na 46 miejscu).
Nasi partnerzy: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wojskowa Akademia
Techniczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem
w Tucholi, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda
Powiatowa Policji, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Centrum Sportu
i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.
Udział w projektach (obecnie):
Projekt edukacyjny „Przyszłość w naszych rękach” – cykl zajęć edukacyjnych
rozwijających u uzupełniających w bloku j. obcych, matematyczno –
przyrodniczym i informatycznym.
Projekt „Ruchome święto” – cykl wykładów i warsztatów tematycznych
z eksperymentami z fizyki; współpraca z UMK Toruń.
Projekt „Z przyrodą za pan brat” – cykl zajęć edukacyjnych na UKW
w Bydgoszczy (wykłady, warsztaty, laboratoria).
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Projekt „Strefa EduBiznes” i Konferencja popularnonaukowa „Przyroda
kluczowym zasobem zrównoważonego rozwoju" – współpraca z WSZŚ
w Tucholi.
2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. KORCZAKA W WIĘCBORKU
OFERTA EDUKACYJNA:
- BLOK HUMANISTYCZNY– język polski, historia, WOS, podstawy prawa.
- BLOK BIOTECHNOLOGICZNY– biologia, chemia, geografia lub matematyka.
- BLOK NAUK ŚCISŁYCH – matematyka, informatyka, fizyka lub język obcy.
Oferujemy także rozszerzoną naukę języków: angielskiego, niemieckiego,
rosyjskiego.
LICEUM 4-LETNIE PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
ROZSZERZENIA WYBIERANE OD KLASY PIERWSZEJ!
DLA GRUPY MUNDUROWEJ: Przedmioty dodatkowe: podstawy prawa,
bezpieczeństwo wewnętrzne, służby mundurowe.
Zajęcia prowadzone przez specjalistów: Zajęcia strzeleckie, samoobrony,
ratownictwa medycznego, trening psychologiczny, musztra. Obozy
szkoleniowe. Przygotowanie do testów sprawnościowych.
Poza szkołą: Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa
w zakresie określenia predyspozycji
zawodowych.
Międzynarodowy
Festiwal Filmowy „EnergaCAMERIMAGE”. Koło Teatralne „Efemeryda”.
Szkolny Klub Sportowy „Uczniak”. Klub Wolontariuszy „Amicus”. Konkurs
Piosenki Angielskiej. Rajd Korczakowski. Dzień Patrona Szkoły.
Dzień Młodzieży.
Udział w projektach edukacyjnych:
Zajęcia rozwijające i przygotowujące do matury. Zajęcia korekcyjnokompensacyjne.
PARTNERZY SZKOŁY:
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Komenda Powiatowa Policji
w Sępólnie Krajeńskim, Zakład Karny w Potulicach, Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankową w Bydgoszczy, Wyższa
Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.
3. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W WIĘCBORKU (LICZBA UCZNIÓW: 429, LICZBA ODDZIAŁÓW: 16)
·Technikum kształci w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa,
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik
logistyk.
W szkole branżowej działają klasy: sprzedawca, kucharz, wielo zawodowa.
Szkoła, jako jedyna w powiecie sępoleńskim, widnieje w rankingu
najlepszych techników województwa kujawsko-pomorskiego. W Rankingu
Techników Perspektywy 2020 uzyskała srebrną tarczę.
Szkoła współpracuje z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
oraz Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie.
4. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (liczba uczniów 316, liczba
oddziałów 14). Szkoła branżowa kształci w zawodach: mechatronik,
sprzedawca, ślusarz, fryzjer, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
murarz, ogrodnik, piekarz, stolarz, tapicer, krawiec i wiele innych. W szkole
działa technikum kształcące w zawodach: technik mechatronik, technik
budownictwa, technik budowy dróg, technik organizacji turystyki. Szkoła
współpracuje z 30 ośrodkami egzaminacyjnymi, 66 zakładami pracy
szkolącymi pracowników młodocianych.
Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z: WYŻSZĄ SZKOŁĄ
ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI, WOJSKOWĄ AKADEMIĄ
TECHNICZNĄ W WARSZAWIE, UNIWERSYTETEM TECHNOLOGICZNO
PRZYRODNICZYM W BYDGOSZCZY, FIRMĄ AKSON W BYDGOSZCZY, FIRMĄ
EGERRSMAN W SĘPÓLNIE.
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PORADNIA
PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
W
SĘPÓLNIE
KRAJEŃSKIM: Do głównych zadań PPP należy diagnozowanie dzieci
i młodzieży, udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej
pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Ponadto realizowanie zadań
profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję
przedszkola, szkoły i placówki w tym wspieranie nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. PPP udziela
dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom pomocy psychologicznopedagogicznej w obszarze wychowania i kształcenia od momentu urodzenia
dziecka do chwili ukończenia szkoły podstawowej. Głównym celem pomocy
jest wspieranie potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do
aktywnego pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki
oraz środowisku społecznym. W swojej działalności PPP dąży do
systematycznego poszerzania oferty programowej.

Egzaminy maturalne w 2019 r.
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim
EGZAMIN PISEMNY

PRZYSTĄPIŁO

ZDAŁO

J. POLSKI
MATEMATYKA

44
44

44
42

PROCENT UCZNIÓW, KTÓRZY
ZDALI
100%
95,46%

J. ANGIELSKI

31

31

100%

75,61%

J. NIEMIECKI

13

13

62%

EGZAMIN USTNY

PRZYSTĄPIŁO

ZDAŁO

ŚREDNI WYNIK

J. POLSKI

44

44

100%
PROCENT UCZNIÓW, KTÓRZY
ZDALI
100%

J. ANGIELSKI

31

30

96,78%

63%

100%

66%

J. NIEMIECKI
13
13
Opracował: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

ŚREDNI WYNIK
61,57%
57,75%

61,57%

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku
EGZAMIN PISEMNY

PRZYSTĄPIŁO

ZDAŁO

PROCENT UCZNIÓW, KTÓRZY
ZDALI

ŚREDNI WYNIK

J. POLSKI

48

47

98%

51%

MATEMATYKA
J. ANGIELSKI

48
47

46
46

94%
98%

57%
74%

J. NIEMIECKI

1

1

100%

78%

EGZAMIN USTNY

PRZYSTĄPIŁO

ZDAŁO

PROCENT UCZNIÓW, KTÓRZY
ZDALI

ŚREDNI WYNIK

J. POLSKI

48

48

100%

57%

96%
100%

77%
93%

J. ANGIELSKI
47
45
J. NIEMIECKI
1
1
Opracował: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku
EGZAMIN PISEMNY

PRZYSTĄPIŁO

ZDAŁO

PROCENT UCZNIÓW, KTÓRZY
ZDALI

ŚREDNI WYNIK

J. POLSKI

52

50

96,15%

45%

MATEMATYKA

52

44

84,61%

47%

J. ANGIELSKI

50

46

92%

66%

J. NIEMIECKI

2

2

100%

74%

EGZAMIN USTNY

PRZYSTĄPIŁO

ZDAŁO

PROCENT UCZNIÓW, KTÓRZY
ZDALI

ŚREDNI WYNIK

J. POLSKI

51

51

100%

46%

J. ANGIELSKI

50

46

92%

57%

J. NIEMIECKI

2

2

100%

65%

J. HISZPAŃSKI

1

1

100%

100%

Opracował: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
TYP SZKOŁY

PRZYSTĄPIŁO

ZDAŁO

% UCZNIÓW,
KTÓRZY ZDALI

TECHNIKUM
ZSP SĘPÓLNO KRAJ. BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA

18

11

61,12

35

30

85,72

48

40

83,34

10

62,50

TECHNIKUM
CKZIU WIĘCBORK

BRANŻOWA SZKOŁA
16
I STOPNIA
Opracował: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Remonty w placówkach oświatowych w 2019 r.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku
Zakup materiałów do napraw bieżących, materiałów budowlanych.
Zakup usług remontowych tj. naprawa i konserwacja dźwigu, naprawa samochodu,
usługa warsztatowa, roboty remontowe.
Razem

14 067, 87 zł
20 704, 08 zł
34 771,95 zł

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku
Zakup materiałów do napraw bieżących, materiałów budowlanych.
Razem

6 405,14 zł
6 405,14 zł

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim
Zakup materiałów do napraw bieżących, materiałów budowlanych.
Zakup usług remontowych tj. naprawa tablicy sportowej, konserwacje kserokopiarki,
regeneracja i konserwacja gaśnic, remont Izby Pamięci.
Razem

22 938,53 zł
4 384,70 zł
27 323,23 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zakup materiałów do napraw bieżących, materiałów budowlanych.
Zakup usług remontowych tj. konserwacja i naprawa kserokopiarki, regeneracja i
konserwacja gaśnic, usługi budowlane związane z remontem łazienek, usługa

23 446,97 zł
14 951,96 zł
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elektryczna.
Razem

38 398,93 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
Zakup materiałów do napraw bieżących, materiałów budowlanych.
Zakup usług remontowych tj. konserwacja kserokopiarki, naprawa wiertarki, prace
remontowe, naprawa połaci dachowej.
Razem

10 666,74 zł
8 998,01 zł
19 664,75 zł

Zespół Szkół Nr 2
Zakup materiałów do napraw bieżących, materiałów budowlanych.
Zakup usług remontowych tj. przegląd i konserwacja kserokopiarki, regeneracja gaśnic,
naprawa notebooka, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kserokopiarki, remont
zalanej klasy, naprawa pieca gazowego, naprawa projektora, przegląd i konserwacja
urządzeń przeciwpożarowych.
Razem
Opracował: Biuro ds. Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych

14 579,78 zł
7 427,66 zł
22 007,44 zł

Projekt edukacyjny
Powiat Sępoleński w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Tucholskim realizuje projekt „Edukacja
dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”. Głównym elementem tego
zadania są szkolenia, które pozwolą na zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Dla kogo:
W szkoleniach mogą wziąć udział osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie powiatów
sępoleńskiego, świeckiego lub tucholskiego, nieprowadzące działalności gospodarczej, które spełniają co
najmniej jeden z poniższych warunków:
• osoby w wieku 18-65 lat, posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (z wyłączeniem wykształcenia
policealnego),
• osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
• osoby powyżej 50 roku życia, bez względu na poziom wykształcenia.
Okres realizacji projektu:
- od maja 2018r. do grudnia 2020 r.
Korzyści z przystąpienia do projektu:
• samodzielny wybór kursu i szkolenia, zgodnie z zainteresowaniami;
• zwiększone szanse na znalezienie pracy lub lepsze zarobki,
• współpraca z pracodawcami,
• zwrot koszty dojazdu na kursy/szkolenia.
Przykłady oferowanych kursów i szkoleń:
spawanie MIG, MAG, TIG, diagnosta samochodowy, operator koparko – ładowarek, operator suwnic, kierowca
kat. B, C, C+E, operator obrabiarek numerycznych CNC, wizaż i stylistyka paznokci, kelner, barman, barista,
pilarz/drwal, kucharz oraz inne kursy, na które będzie zapotrzebowanie.
Do końca 2019 r. 250 osób mieszkających lub pracujących na terenie powiatu sępoleńskiego
skorzystało z pomocy doradcy zawodowego, który pomógł w wyborze odpowiedniego kursu lub szkolenia.
Dzięki udziałowi w projekcie 18 osób ukończyło kurs kelner/barman/barista, 13 osób nabyło kompetencje
w zakresie stylizacji paznokci, 26 osób ukończyło kurs obsługi koparko-ładowarki, 10 osób nabyło
uprawnienia spawacza, 3 osoby ukończyły kurs obsługi suwnic, a 6 wózków widłowych. Grupa 55 osób
rozpoczęła kurs prawo jazdy kat. B.
Całkowita wartość projektu:
Kwota dofinansowania:

- 5.232.478,15 zł
- 4.709.191,15 zł
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(w tym 4.447.606,42 zł z UE)
Wkład własny niepieniężny:

- 523.287,00 zł

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 437 osób dorosłych oraz zdobycie wiedzy,
umiejętności i kompetencji przez 245 osób dorosłych do 31 grudnia 2020 roku.
W efekcie realizacji projektu do końca 2020 r. w 3 powiatach planuje się osiągnięcie następujących
wskaźników:
- liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 973 osoby (K 389, M 584);
- liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 437 osób (K175, M 262);
- liczba osób, które zdobyły wiedzę, umiejętności lub kompetencji w ramach pozaszkolnych form kształcenia:
245 osób (K 98, M 147).
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna
Edukacja”, Działanie 10.4 „Edukacja dorosłych”, Poddziałanie 10.4.2 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku
pracy”.
Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w jednostkach
realizujące zadanie.

Zdrowie publiczne
Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku
1. KARETKA DLA SZPITALA:
W listopadzie 2019 roku na rzecz Pacjentów w NOVUM-MED Sp. z o.o. w
Więcborku pozyskano nowoczesny ambulans przystosowany do
funkcjonowania w systemie ratownictwa medycznego.
Na zakup nowego ambulansu (karetki) Spółka otrzymała
dofinansowanie w ramach rządowego „Programu wymiany ambulansów”.
Dnia 18 września 2019 r. Pan Janusz Cieszyński - Wiceminister Resortu
Zdrowia podpisał umowę na udzielenie w 2019 r. dotacji celowej na zakup
ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego i przekazał
Prezes Zarządu NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku symboliczny czek na
kwotę 400 tysięcy złotych. Do wskazanego zakupu Spółka dołożyła ok 9 000
zł. Pojazd stacjonuje przy Szpitalu Powiatowym NZOZ w Więcborku
i funkcjonuje w systemie od dnia 08.11.2019 r.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania w
2019 r.

2. NOWY APARAT RTG:
W grudniu 2019 roku Pracownia Diagnostyki Obrazowej Szpitala
Powiatowego NZOZ w Więcborku została wyposażona w nowy, cyfrowy
aparat rentgenowski. Stare urządzenie rtg było już bardzo wysłużone
i wymagało wymiany. Koszt wykonania tej inwestycji wyniósł 961.740,00 zł
brutto w tym 672.000,00 zł otrzymane dzięki wsparciu Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego.
3. PLANOWANY KOLEJNY ETAP STANDARYZACJI SZPITALA:
Szpital otrzymał dofinansowanie na projekt: „Podniesienie jakości
świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie
Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w
Więcborku”
Przedmiotem projektu jest rozbudowa, przebudowa i doposażenie
Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego i doposażenie: Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem
Niemowlęcym, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału
Noworodkowego Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa
Łaskiego NZOZ w Więcborku.
Cel główny Projektu
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Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych
poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im.
dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku. Realizacja projektu
w zakładanym zakresie usprawni działalność Szpitala Powiatowego
w Więcborku i umożliwi lekarzom specjalistom stawianie szybszych
diagnoz, które dzięki nowoczesnej technologii będą dokładniejsze. Co
więcej, obecna sytuacja związana z awariami wysłużonego sprzętu utrudnia
kompleksowe leczenie chorych i zmusza do transportowania pacjentów do
innych placówek. Taka sytuacja powoduje nie tylko opóźnienia oraz
potencjalne niebezpieczeństwo dla pacjentów ale także kosztowność
wykonywanych badań na zlecenie. Zakup nowoczesnego sprzętu
medycznego poprawi jakość świadczonych usług, zwiększy komfort leczenia
chorych, a także podniesie atrakcyjność Szpitala mogącego oferować swoim
pacjentom świadczenia medyczne na wysokim poziomie.
Cele szczegółowe Projektu:
 Poprawa efektywności diagnozowania i leczenia pacjentów
 Poprawa standardu wyposażenia medycznego Szpitala
 Dostosowanie infrastruktury Szpitala do obowiązujących
przepisów prawnych
 Dostosowanie wykonywanych procedur medycznych do wymagań
zawartych w obowiązujących aktach prawnych
 Uniknięcie bądź też skrócenie czasu i kosztów hospitalizacji
pacjentów
 Zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń
i usług zdrowotnych nie wymagających hospitalizacji poprzez
wzrost liczby sprzętu, którym w jednym czasie można
przeprowadzić większą ilość badań
 Podniesienie konkurencyjności placówki w zakresie udzielania
świadczeń oraz wzrost kompetencji zawodowych kadry medycznej
 Zwiększenie komfortu pracy personelu medycznego.
Planowane efekty
Potrzeba realizacji przedmiotowej inwestycji jest ściśle związana
z koniecznością podniesienia jakości świadczonych usług poprzez
rozbudowę, przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną
z jednoczesny dostosowaniem Szpitala Powiatowego w Więcborku do
wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, a w
szczególności art.17ust.1pkt.1 i art.22 ust.2 ustawy z dnia 15.04.2011r.
o działalności leczniczej (Dz.U.2015 r.,poz.618 z późn.zm.) i Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 21.10.2015r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. 2015 r., poz. 1685).
Projekt dotyczy zakupu nowego sprzętu medycznego, którego Szpital
obecnie nie posiada oraz wymiany wyeksploatowanych i zużytych urządzeń
medycznych, które w wielu przypadkach nie spełniają już prawidłowo
swojej funkcji oraz stanowią zagrożenie błędnej diagnostyki.
Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich
Całkowity koszt projektu: 3 142 854,00
Dofinansowanie z EFRR: 1 992 987,21
4. Zwiększenie udziałów Powiatu Sępoleńskiego w spółce NOVUM-MED. o
kwotę 765 500,00 zł z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości
świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie
Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w
Więcborku - Szpital".
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Nazwa zadania

Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2019 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w
innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru i
wskazać stan realizacji na
koniec 2019 r.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania w
2019 r.

Pomoc społeczna.
1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępoleńskiego
na
lata
2014
–
2021
została
przyjęta
Uchwałą
Nr
XLVII/314/2014
Rady
Powiatu
w
Sępólnie
Krajeńskim
z dnia 26 wrześnie 2014r.
Strategia zawiera 4 cele strategiczne:
1. Zintegrowany system wsparcia rodziny.
2. Ograniczenie bezrobocia oraz ubóstwa.
3. Wsparcie osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych.
4. Doskonalenie i tworzenie warunków organizacyjnych do realizacji zadań
z zakresu pomocy społecznej oraz usprawnienie systemu komunikacji
i współpracy pomiędzy realizatorami pomocy społecznej.
Wyznaczone zostały również cele operacyjne określone jako etapy realizacji
celów strategicznych.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej
W oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej powiatu tut. PCPR
przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej, a następnie przedstawia
radzie powiatu co roku, do dnia 30 kwietnia ocenę zasobów pomocy
społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami jest
podstawą do planowania budżetu na rok następny. Narzędzie jest dość
obszerne i swoim zasięgiem znacznie wykracza poza obszar pomocy
społecznej. Zawiera zagadnienia związane między innymi z sytuacją
demograficzną, lokalnym rynkiem pracy oraz infrastrukturą powiatową.
3. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie opracowało powiatowy program
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2017-2022. Program został przyjęta Uchwałą Nr
XXIX/146/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2017
r. Adresatami programu są m.in. ofiary przemocy w rodzinie, w tym dzieci,
sprawcy przemocy w rodzinie oraz instytucje zajmujące się szeroko
rozumianą pomocą rodzinie. Realizacja programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie zakłada następujące kierunki działań: działania
profilaktyczne, działania interwencyjne, działania wspierające, jak również
działania korekcyjno- edukacyjne.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda
Powiatowa Policji, Warsztat Terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej,
Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, Stowarzyszenia
1. Zgodnie z zapisami Strategii, monitoring prowadzony jest
w cyklu rocznym. Sprawozdania z monitoringu opracowywane są przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą
w Więcborku. Bezpośrednie postępy w realizacji poszczególnych celów
strategii określone są w oparciu o przyjęte wskaźniki monitorowania.
2. Informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej sporządza się co
roku na podstawie danych tut. PCPR oraz uzyskanych między innymi
z podmiotów i jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie
Powiatu Sępoleńskiego. Zasoby pomocy społecznej na terenie Powiatu
Sępoleńskiego są zadowalające, szczególnie w zakresie pomocy
instytucjonalnej w odniesieniu do zadań własnych powiatu, określonych
w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
Złożoność problemów, jakie występują w Powiecie Sępoleńskim, wymaga
stałego podnoszenia jakości usług kierowanych do różnych grup
społecznych, podejmowanie nowych rozwiązań oraz współpracy z innymi
instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
3. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
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ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2022 - działania profilaktyczne
odbywają się m.in. poprzez podnoszenie wrażliwości społecznej wobec
przemocy w rodzinie m.in. w wyniku podnoszenia kompetencji służb
zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie na terenie Powiatu
Sępoleńskiego. W celu udoskonalenia sposobów udzielania pomocy
osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu
organizowane są szkolenia, skierowane do kadry pomocy społecznej
z terenu Powiatu Sępoleńskiego zajmującej się przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie. Dodatkową wartością organizowanych szkoleń jest
określenie i promowanie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, w tym
wymiana informacji dotyczących różnych regulacji prawnych, sankcji
i osiąganych rezultatów mających na celu zapobieganie i zwalczanie
wszelkich form przemocy wobec dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
W
ramach
realizacji
programu
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie tut. PCPR prowadzi również działania wspierające m.in. poprzez
bieżące informowane o możliwości uzyskania pomocy, osób dotkniętych
przemocą w rodzinie. Realizacja programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w 2019r. oparta była również na udzielaniu informacji
o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę
sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie oraz o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia
w instytucjach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób
dotkniętych przemocą w rodzinie. Działania podejmowane przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, o których mowa powyżej mają na
celu m.in. zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Powiecie Sępoleńskim, podniesienie jakości usług kierowanych do osób
dotkniętych przemocą w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie czynności
polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn
i skutków przemocy w rodzinie.
Opracował: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Nazwa zadania

Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2019 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w
innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru i
wskazać stan realizacji na
koniec 2019 r.

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
1. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2018 roku opracowało Powiatowy
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego na
lata 2018-2020, który został przyjęta Uchwałą Nr XLI/212/2018 Rady
Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2018r.
Opracowanie powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej, który
uwzględnia lokalne uwarunkowania i nakreśla kierunki działań
w perspektywie 3–letniej, których głównym celem jest rozbudowanie
i wspieranie istniejącego systemu pieczy zastępczej rodzinnej
i instytucjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem pieczy rodzinnej oraz
organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym, opuszczającym pieczę
zastępczą. Zakładane rezultaty realizacji programu to:
1) zmniejszenie liczby dzieci z terenu Powiatu Sępoleńskiego umieszczanych
w pieczy zastępczej;
2) zwiększenie liczby dzieci wracających z pieczy zastępczej do rodziny
biologicznej;
3) zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat wartości
rodziny, rodzicielstwa zastępczego poprzez podejmowanie działań
profilaktycznych i promujących wartości rodzinne;
4) zwiększenie liczby niezawodowych rodzin zastępczych;
5) utworzenie zawodowych rodzin zastępczych;
6) zmniejszenie liczby dzieci w wieku poniżej 10 roku życia przebywających
w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
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7) zawieranie umów z rodzinami pomocowymi i ich finansowanie na czas
nie sprawowania opieki przez rodziny zastępcze zawodowe
i prowadzącego rodzinny dom dziecka;
8) zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, celem
udzielania pomocy rodzinom sprawującym pieczę zastępczą w realizacji ich
zadań oraz współpracy z asystentami rodziny zatrudnionymi w gminach na
terenie powiatu sępoleńskiego;
9) wsparcie funkcjonujących rodzin zastępczych poprzez organizowanie
specjalistycznych szkoleń mających na celu podniesienie ich kompetencji
opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie grup wsparcia, zapewnianie
dostępu do specjalistycznej pomocy i przyznawanie dodatkowych
świadczeń dla rodzin zastępczych;
10) większe zaktywizowanie osób usamodzielnianych do uczestnictwa
w życiu społecznym, kontynuowania nauki, uzyskiwania kwalifikacji
zawodowych oraz podejmowania pracy;
11) zapewnienie kompleksowej pomocy osobom usamodzielnianym oraz
większe
wsparcie
w
realizacji
indywidualnych
programów
usamodzielnienia, w tym poprzez wsparcie rzeczowe i finansowe.
2. Zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
W roku 2019 PCPR zatrudniał trzech koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej, w ramach umów cywilnoprawnych.
Na pokrycie kosztu wynagrodzenia koordynatorów pozyskało środki
finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 8.746,00 zł w ramach
Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na
rok 2019 pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.
Ogółem koszt wynagrodzenia w 2019r. wyniósł 36.750,00 zł, wkład własny
Powiatu Sępoleńskiego do realizowanego projektu wyniósł 28.004,00 zł.
3. Realizacja projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” w okresie
od lipca 2018r. do czerwca 2020r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2019r. uczestniczyło w realizacji
projektu
partnerskiego
Województwa
Kujawsko–Pomorskiego
/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu „Rodzina w Centrum”
w okresie od lipiec 2018r. i trwać będzie do czerwca 2020r. Projekt
realizowany jest w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9
Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych
i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym
liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy
dla rodzin w województwie kujawsko – pomorskim. Głównymi
beneficjentami są: wychowankowie rodzin zastępczych, rodziny zastępcze,
rodziny naturalne, usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej.
Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Rekrutacja prowadzona jest
w sposób ciągły do zakończenia działań
w projekcie.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania w
2019 r.

1.
2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku

1. W realizację programu nałożono nacisk na zadania wynikające z ustawy
oraz na działania profilaktyczne
i międzyinstytucjonalną współpracę, których celem jest wyposażenie rodzin
i wychowanków w kompetencje pozwalające im w przyszłości na
funkcjonowanie poza systemem pomocy społecznej.
W 2018 roku została przekształcona rodzina zastępcza niezawodowa
w rodzinę zastępczą zawodową. Rodzina sprawuje opiekę nad trójką dzieci
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z terenu naszego powiatu. Umowa została zawarta do dnia 31 stycznia
2022 roku.
2. Wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie
Powiatu Sępoleńskiego w 2019 r. zostało objętych 39 rodzin zastępczych,
w których przebywało 66 dzieci.
3. Podjęte działania w 2019 r. w ramach projektu to: wsparcie
specjalistyczne psychologa, pedagoga, psychiatry, radcy prawnego, terapia
rodzinna, warsztaty dla rodzin zastępczych
i rodzin naturalnych, zajęcia animacyjne dla dzieci, grupa wsparcia, wyjazdy
edukacyjne, superwizja, warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków,
warsztaty „Moje emocje” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
bony edukacyjne, spotkania dotyczące rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej,
utworzenie mieszkania wspomaganego treningowego dla osób
opuszczających pieczę zastępczą.
PROJEKT „RAZEM W DOROSŁOŚĆ” UMOWA NR 2/2019/EFSG
Realizowany w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania NASZA
KRAJNA
Cel główny: Wsparcie dla dzieci i młodzieży przygotowującej się do
usamodzielnienia, opuszczających pieczę zastępczą.
Cele szczegółowe:
1) kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych
2) rozwój zdolności interpersonalnych
3) wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego dotyczy
zadanie (jeżeli dotyczy) w
roku sprawozdawczym.

Cele szczegółowe zgodne są ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego
przez społeczność (LSR) Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Nasza
Krajna 2016-2023 tj. z rozwojem lokalnych inicjatyw na rzecz budowania
kapitału społecznego, cel szczegółowy: pobudzenie aktywności społecznej
mieszkańców poprzez rozwój lokalnej infrastruktury. Cel główny
i szczegółowe projektu realizują wskaźniki zawarte w Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Nasza Krajna 2016-2023.
Projekt był przewidziany dla osób zamieszkujących powiat sępoleński,
przebywających w pieczy zastępczej przygotowujących się do
usamodzielnienia, w wieku od 13 do 18 roku życia. Dla nich został
utworzony Klub Młodzieżowy, który będzie działał 3 dni w tygodniu po 5
godzin na terenie Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy. Godziny
funkcjonowania klubu nie kolidowały z wypełnianiem obowiązku szkolnego
dzieci i młodzieży. W dni nauki szkolnej zajęcia w klubie odbywały się
popołudniami, poza planem szkolnym tak, aby uczestnicy w sposób aktywy
mogli skorzystać z oferowanego wsparcia. W dni wolne od nauki zajęcia
w klubie odbywały się także w godzinach przedpołudniowych. Jego
zadaniem było niwelowanie różnic pomiędzy przygotowaniem dzieci
i młodzieży do pełnienia ról społecznych w rodzinach biologicznych
i w pieczy zastępczej.
Zorganizowane zostały następujące działania dla 10 uczestników projektu:
1) nauka gospodarowania pieniędzmi (budżetem domowym), 2) układanie
jadłospisu, 3) samodzielne zakupy artykułów żywnościowych, składników
do przygotowania posiłków, w tym nauka gotowania, 4)atrakcyjne wspólne
spędzanie czasu wolnego, w tym: wyjazdy do kina, parku linowego czy na
spływ kajakowy,5)wsparcie psychologiczne, 6) zajęcia z socjoterapeutą, 7)
zajęcia z dietetykiem, 8) zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, 9)
zajęcia z rękodzielnictwa, 10) zakupiony zostanie sprzęt sportowy, który
posłuży do zajęć sportowych poza budynkiem, na podwórku placówki,11)
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zorganizowany zostanie wyjazd na obóz „4 żywioły” do Piły Młyn w Borach
Tucholskich. Tan uczestnicy będą mogli wspólnie spędzić kilka dni
i uczestniczyć w wielu atrakcjach proponowanych przez ten ośrodek.
W Klubie Młodzieżowym było można także otrzymać wsparcie przy
odrabianiu lekcji. Dzieci i młodzież mogli spędzić czas ucząc się i bawiąc,
rozwijając swoje zdolności manualne i poznawcze.
Projekt zakończył się piknikiem z samodzielnie przygotowanymi potrawami
przez uczestników projektu, na którym wspólnie spędzą czas. Podczas
którego została zorganizowana wystawa prac uczestników, wykonanych na
warsztatach rękodzielnictwa. Osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi
i młodzieżą to częściowo pracownicy domu dla dzieci.
Wychowawcy DDD nr 3 pracowali jako opiekunowie Klubu Młodzieżowego
w ramach projektu "Razem w dorosłość": L.B, K.C.B, I.S, H.G, K.M, P.S oraz
koordynator projektu E.T. Młodzież w ramach projektu wyjeżdżała na
kręgle, do parku linowego i do kina a także na 3 dniowy biwak. Wszystkie
działania zgodnie z projektem odbywały się na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego.
W ramach klubu młodzieżowego uczestnicy spotkali się z dietetykiem,
ratownikiem
medycznym,
socjoterapeutą
i
psychologiem.
Młodzież uczyła się gotowania, pieczenia i przygotowywania deserów.
Łączny koszt projektu – 60.000,00 zł
Opracował: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Centrum Administracyjne Domów Dziecka

Nazwa zadania

Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2019 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w
innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru i
wskazać stan realizacji na
koniec 2019 r.

Wspieranie osób niepełnosprawnych.
1.Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych
w Powiecie Sępoleńskim na lata 2016-2021.
„Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych
w Powiecie Sępoleńskim na lata 2016-2021” został przyjęty Uchwałą Nr
XV/92/2015 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2015
roku. Program ten jest dokumentem służącym realizacji aktywnej polityki
społecznej zmierzającej do integracji osób niepełnosprawnych ze
społecznością lokalną w Powiecie Sępoleńskim. Ma on za zadanie
kierunkować i koordynować działania, jakie mają być realizowane w tej
dziedzinie. Ponadto stanowi podstawę do opracowania i realizacji
programów na rzecz tej grupy społecznej i pozyskania dodatkowych
środków. Działania w zakresie osób niepełnosprawnych, w tym zadania
zapisane w „Powiatowym programie działania na rzecz osób
niepełnosprawnych w Powiecie Sępoleńskim na lata 2016-2021”
umożliwiają realizację celów szczegółowych określonych w „Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępoleńskiego na lata
2014-2021”.
2. Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
przyjętego uchwałą Zarządu PFRON z dnia 26.09.2019r. oraz z dnia
19.11.2019r. w sprawie przyjęcia Kierunków działań oraz warunków
brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic
między regionami III” w 2019r.
Obszary programu:
Obszar A – pomoc na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa
budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie
mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostęp do co najmniej dwóch
lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.
Strona 41 z 68

RAPORT O STANIE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA 2019 r.
Dofinansowanie może wynieść nawet 165.000 zł. Pomoc PFRON jest
komplementarna z instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa
Krajowego (BGK).
Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub
środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
Dofinansowanie obejmuje część kosztów likwidacji barier w urzędach (tj.
obiektach, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu
powiatowego), placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach
samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym
poruszania się i komunikowania.
Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektu
składanego w ramach obszaru B programu wynosi do 150.000,00 zł.
Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: powiaty lub podmioty,
które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy
samopomocy.
Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
Dofinansowanie obejmuje część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnych
w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla
osób niepełnosprawnych.
Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do
34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni
socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby
niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.
Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: gminy, powiaty,
organizacje pozarządowe.
Obszar D - likwidacja barier transportowych.
Dofinansowanie obejmuje część kosztów zakupu lub przystosowania
pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.
Dofinansowaniem objęty jest zakup fabrycznie nowych pojazdów
przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych lub przystosowanie
posiadanych pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych (zakup
i montaż windy, pojazdu lub innego urządzenia dostosowującego pojazd do
przewozu osób niepełnosprawnych).
Adresatami programu w w/w obszarze mogą być:
placówki służce rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez:
organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, (tj. placówki działające co
najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest
wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły, tzn. co
najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku),
jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi:
- do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej
„mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio
miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach
inwalidzkich,
- do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej
„mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio
miejscowymi,
- do 250.000,00 zł dla autobusów.
Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach
dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.
Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do
9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały
korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co
najmniej 30 osób niepełnosprawnych.
Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: gminy, powiaty,
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organizacje pozarządowe.
3.Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, na podstawie
tekstu jednolitego pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, zg.
z Uchwałą Nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dn. 10.12.2018r., zasad
dotyczących
wyboru,
dofinansowania
i
rozliczania
wniosku
o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu
„Aktywny samorząd”- Zał. Nr 1 do uchwały 15/2013 Zarządu PFRON z dnia
22.02.2013r., Kierunków działań i warunków brzegowych obowiązujące
realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 rok - Zał.
do uchwały nr 49/2019 Zarządu PFRON z dn. 17.07.2019r. oraz Uchwały Nr
5/20/2019 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kr. z dn. 25.02.2019r. oraz Uchwały
Nr 6/24/2019 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kr. z dn. 15.03.2019r. w sprawie
ustalenia zasad przyznawania osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu
sępoleńskiego dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego
programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.
Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze
środków PFRON. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany
ujęte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu
Sępoleńskiego na lata 2014-2021 i Powiatowego Programu Działania na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sępoleńskim na lata 20162021.
Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
W 2019r. udzielano dofinansowania w zakresie m.in.:
- pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu,
- pomocy w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
- pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania,
-dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej, - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym.
4. Realizacja programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, na podstawie umowy Nr
WTZ/000002/02/D z dn. 31.10.2018r. oraz aneksu nr 1 z dn. 04.02.2019r.
zawartego między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych a Powiatem Sępoleńskim oraz umowy Nr
WTZ/KLU/1/2018 z dn. 14.11.2018r. oraz aneksu nr 1 z dn. 08.02.2019r.
zawartego pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Stowarzyszeniem „DorośliDzieciom” w Sępólnie Kr.
Realizacja programu „Zajęcia klubowe w WTZ” - wsparcie osób
niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu
społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztat terapii
zajęciowej zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
5.Realizacja zadania w zakresie zadań Powiatu realizowanych zgodnie z art.
35 a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych(Dz. U. z 2019r., poz. 1172 z późn. zm.) w zakresie
dofinansowania kosztów tworzenia i działania Warsztatu Terapii
Zajęciowej, zgodnie z umową Nr PCPR.ON.807.3.2015 z dn. 02.01.2015 r.
z późn. zm. oraz umową Nr WTZ-1/2019 z dn. 02.01.2019r. z późn. zm.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w jednostkach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
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realizujące zadanie.
Opracował: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana
polityka/
strategia/program.
Jeżeli
tak,
wskazać
nazwę/datę/tryb
przyjęcia
danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2019 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w
innym dokumencie powiatu
o takim
charakterze
są
odniesienia
do
realizacji
zadania z danego obszaru i
wskazać stan realizacji na
koniec 2019 r.
Jednostki
organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w jednostkach
realizujące zadanie.

Drogi publiczne.

Uchwała Nr 85/207/2013 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia
18 września 2013 roku w sprawie uchwalenia planu rozbudowy,
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych
obiektów inżynierskich

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania w
2019 r.

DROGI PUBLICZNE
1. Łączna długość dróg publicznych kategorii powiatowej =285,445 km
2. Łączna ilość obiektów mostowych: 14
3. Wykonanie budżetu:
a) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne
powiatowe = 3.217.022,94 zł
b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60078 Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych = 7.079.091,17 zł
RAZEM 3a) + 3b) = 10.296.114,11 zł
4. Dotacje:
a) z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań
związanych z usuwaniem skutków nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017
roku = 5.502.202,00 zł
b) z funduszu leśnego na dofinansowanie zadania związanego
z usuwaniem skutków nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku =
500.000,00 zł
c) z budżetów jst szczebla podstawowego w ramach pomocy
finansowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań
związanym z infrastrukturą drogową, która została uszkodzona
przez nawałnicę z dnia 11/12 sierpnia 2017 roku = 356.442,30 zł
d) z budżetów jst szczebla podstawowego w ramach pomocy
finansowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań
związanych z: opracowaniem dokumentacji projektowej dla
rozbudowy DP nr 1101C oraz DP 1129C, budową komunikacyjnych
ciągów pieszych oraz kolejnym etapem przebudowy DP nr 1125C =
202.846,80 zł.
RAZEM 4a) + 4b) + 4a) + 4d) = 6.561.491,10 zł

Inwestycje
realizowane
w obszarze, którego dotyczy
zadanie (jeżeli dotyczy) w
roku sprawozdawczym.

Wg tabel poniżej
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Zbiorcze zestawienie inwestycji w zakresie Rozdziału: Drogi publiczne powiatowe
NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ŚRODKI WŁASNE

KWOTA
DOTACJI

PONIESIONY
WYDATEK

ZAKRES
W
KM

Chodnik przy DP nr 1132C
w m. Szynwałd

24.997,34

24.997,33

49.994,67

0,12251

Chodnik przy DP nr 1127C
w m. Zakrzewek

13.475,45

13.475,45

26.950,90

0,05751

Chodnik przy DP nr 1130C
w m. Borzyszkowo

10.555,13

10.555,13

21.110,26

0,02710

Chodnik przy DP nr 1116C
w m. Piaseczno

24.998.93

24.998,92

49.997,85

0,0970

Opracowanie dokumentacji
dla rozbudowy DP nr 1101C (Zamarte gr. woj. - [Ciechocin])

55.931,00

55.931,00

111.825,94

2,5020

Opracowanie dokumentacji
dla rozbudowy DP nr 1129C (Sępólno
Krajeńskie – Nowy Dwór – Więcbork)

100.000,00

-

99.963,43

3,3000

Przebudowa DP nr 1125C (SypniewoBorzyszkowo)

72.888,97

72.888,97

145.777,94

0,4680

RAZEM:

302.846,82

202.846,80

505.620,99

6,57412

Opracował: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim

Zbiorcze zestawienie inwestycji w zakresie Rozdziału: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
NAZWA
ZADANIA
INWESTYCYJNEGO
Przebudowa DP nr
1140C (Sośno-Wąwelno-

PLAN

WYKONANIE
PLANU

ZAKRES
W
KM

3.712.749,90

3.712.989,92

100%

3,088

106.422,30
742.301,00

955.053,09

955.185,60

99,99%

1,000

279.584,33

250.000,00
1.880.985,00

2.410.569,33

2.410.915,65

99,99%

2,203

719.728,02

6.358.644,30

7.078.372,32

7.079.091,17

99,99%

6,291

ŚRODKI
WŁASNE

KWOTA
DOTACJI

PONIESIONY
WYDATEK

333.833,90

500.000,00
2.878.916,00

106.309,79

Mrocza las)

Przebudowa DP nr
1114C (Jastrzębiec-ToninWąwelno)

Przebudowa DP nr
1137C (Obodowo-SośnoWierzchucin Królewski)

RAZEM:

Opracował: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2019 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w

Transport zbiorowy
Powiat Sępoleński od 1 września 2019 r. jest organizatorem transportu
publicznego na terenie powiatu. Wcześniej na zasadach komercyjnych
usługi transportowe wykonywał PKS Chojnice. Jednakże wiele linii na
których kursowały autobusy PKS-u było nierentownych i w związku z tym
władze spółki PKS Chojnice skierowały do Starostwa Powiatowego pismo w
którym poinformowały o zamiarze rezygnacji z wykonywania przewozów na
naszym terenie. Wcześniej PKS zrezygnował już z kilku nierentownych linii
komunikacyjnych. Władze powiatu stanęły przed nie lada problemem
ponieważ od września do szkół średnich prowadzonych przez powiat będzie
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innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru i
wskazać stan realizacji na
koniec 2019 r.

uczęszczać dodatkowo młodzież dwóch roczników. Aby umożliwić
mieszkańcom powiatu dalsze korzystanie z komunikacji publicznej włodarze
gmin i powiatu postanowili wykorzystać tkz. „Ustawę o przywracaniu
połączeń autobusowych” wedle której wojewoda dopłaca złotówkę do
każdego wozokilometra nierentownych linii a cztery samorządy i powiat
solidarnie pokryją resztę kwoty deficytu wozokilometra. Podczas kilku
spotkań roboczych ustalono ostateczny kształt sieci połączeń
autobusowych po terenie powiatu, na które będzie się składać 15 linii
komunikacyjnych o rocznym przebiegu 160 tysięcy km, docierających
głównie w godzinach porannych i popołudniowych do większości
miejscowości tak by młodzież szkół średnich mogła swobodnie dojechać
i wrócić ze szkoły.. Autobus dojeżdża do miejscowości które do niedawna
nie były ujęte w dotychczasowym rozkładzie jak np.: Radzim, Wałdowo,
Teklanowo, Zalesie, Skarpa, Mierucin, Szynwałd, Runowo Krajeńskie,
Borzyszkowo, Zakrzewek, Lubcza.
Nowe linie komunikacyjne obowiązywały od 1 września i są to linie na
terenie powiatu. Ich funkcjonowaniem i organizacją zajmie się powiat
(Wydział Komunikacji i Dróg). Wykonującym przewozy dla organizatora,
czyli powiatu, jest PKS Chojnice Sp. z o.o. Dotychczasowy przebieg roczny
po
terenie powiatu
wynosił
118
tysięcy
wozokilometrów,
a obecnie będzie 160 tysięcy czyli o 33% więcej.
Ogólne zestawienie dopłat i płatności poszczególnych samorządów
w ramach organizacji transportu publicznego o charakterze użyteczności
publicznej na terenie powiatu – poniżej w tabeli.

Opracował: Wydział Komunikacji i Dróg

Ogólne zestawienie dopłat i płatności poszczególnych samorządów w ramach organizacji
transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu.
Miesiąc

Deficyt
ogólny
linii

Dopłata
wojewody

Wrzesień
2019 r.

11 468,73

7397,04

Październik
2019 r.

11 143,96

7932,70

Listopad
2019 r.

7 353,19

4854,31

Grudzień
2019 r.

3 738,75

2673,30

Razem

33 704,63

22857,35

Dopłata samorządu

Rozsądny zysk 6%

Razem dopłata
samorządu

4071,69 : 5
(samorządów) =
814,34
3211,26: 5
(samorządów) =
642,25
2498,88: 5
(samorządów) =
499,77
1065,45: 5
(samorządów) =
213,09
10 847,28
2 169,45

2336,04 : 5
(samorządów) =
467,21
2271,53 : 5
(samorządów) =
454,30
1851,70 : 5
(samorządów) =
370,34
715,95 : 5
(samorządów) =
143,19
7175,22
1435,04

6407,71 : 5
(samorządów) =
1281,54
5482,79 : 5
(samorządów) =
1096,56
4350,58 : 5
(samorządów) =
870,12
1781,40: 5
(samorządów) =
356,28
18022,50
3 604,50

Opracował: Wydział Komunikacji i Dróg

Strona 46 z 68

RAPORT O STANIE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA 2019 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania w
2019 r.

Wydział Komunikacji i Dróg
Rozsądny zysk jest liczony tylko od linii, które są poniżej kosztu netto 3,60
zł
1. Powiat Sępoleński otrzymał 31 grudnia 2019 r. dopłatę do biletów
ulgowych w kwocie 90 521,45 i przekazał operatorowi jako rekompensatę
w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku
z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych
przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym oraz zgodnie z zawartym
w dniu 27 grudnia 2019 r. porozumieniem rozliczył do dnia 10 stycznia br
przekazane środki.
2. Powiat Sępoleński rozliczył i zwrócił wojewodzie nadwyżkę zaliczkowo
przekazanych środków na dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów
Autobusowych w kwocie 2 864,88.
3. Samorządy z terenu powiatu przekazały po 14 tys.. zł każdy na realizację
w/w zadania. Z tej kwoty wykorzystano 3 604,50 a pozostała kwota po
10 395,50 zgodnie z zawartym porozumieniem została zwrócona do 31
stycznia br na rachunki samorządów.
W listopadzie Rada Powiatu w Sępólnie wyraziła zgodę na zawarcie umowy
o świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na 19 liniach
komunikacyjnych w trybie bezpośrednim.
Z końcem grudnia została podpisana kolejna umowa z wojewodą o dopłatę
z Funduszu Przewozów Autobusowych w ramach 19 linii komunikacyjnych
jak również aneksowano umowę z operatorem PKS Chojnice. Zwiększono
ilość linii komunikacyjnych z 15 istniejących do 19
Jedna nowa linia dodatkowa w dni nauki szkolnej
Sępólno Kr. – Więcbork – Nowy Dwór – Więcbork – Sępólno Kr.
Pozostałe 3 linie jeden i dwa razy w tygodniu
 Sępólno Kr. – Wiśniewka – Lutowo – Radońsk – Wiśniewa –
Sępólno Kr. (piątek)
 Sępólno Kr. – Trzciany – Włościbórz – Wilkowo – Wałdówko –
Przepałkowo – Komierowo – Niechorz – Sępólno Kr. (wtorek,
piątek)
 Więcbork – Jastrzębiec – Karolewo – Ostrówek – Jastrzębiec –
Więcbork (czwartek)

Spośród dotychczasowych 15 linii - 11 zostało nieznacznie wydłużone o 1
do 6 km o dodatkowe miejscowości Tuszkowo, Ostrówek, Klarynowo, Nowy
Dwór, Jazdrowo, Wysoka Krajeńska, Zalesie.
Liczba wozokilometrów zwiększa się z 160 tys. do 183 tys. (13,6%)
Szacunkowy deficyt 175 930,90, z czego:
- 64 203,10 pokryją samorządy
- 111 727,80 dopłata wojewody
- 275 tys. dopłata z budżetu państwa do biletów miesięcznych
- 290 tys. wpływy z biletów
Opracował: Wydział Komunikacji i Dróg

Wykaz linii komunikacyjnych na terenie Powiatu Sępoleńskiego o charakterze użyteczności
publicznej
Lp.

Nr linii

1.

22705

Nazwa linii komunikacyjnej (relacja)
6.35 Mała Cerkwica - Radzim - Duża Cerkwica - Kamień Kr.- Sępólno Kr -Więcbork Sypniewo - Sępólno Kr. 8.32
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2.

22709

3.

22704

4.

22703

5.

22707

14.05 Więcbork – Wysoka Krajeńska – Zboże - Więcbork - Zakrzewek -Sypniewo Sępólno Kr. - Kamień Kr. - Radzim - Mała Cerkwica 16.05
6.15 Sośno –Wąwelno – Tuszkowo -Wąwelno - Sitno - Pęperzyn - WięcborkSypniewo -Więcbork - Sępólno Kr. 8.16
6.00 Sępólno Kr. - Obodowo - Sośno – Jastrzębiec – Ostrówek - Wielowicz –
Suchorączek - Więcbork - Borzyszkowo – Klarynowo –Więcbork 7.50
6.50 Szynwałd - Wielowicz - Sośno – Obodowo- Komierowo - Sępólno Kr. 7.46

6.

22702

7.

22708

8.
9.
10.

22711
22710
22713

14.20 Sępólno Kr. - Sypniewo - Więcbork - Borzyszkowo – Klarynowo –Więcbork Pęperzyn - Sitno -Wąwelno - Tuszkowo- Wąwelno -Mierucin- Sośno – Dębiny
16.47
15.40 Sępólno Kr. – Komierowo - Obodowo - Sośno -Wąwelno -Sitno – Pęperzyn Śmiłowo – Więcbork 17.05
6.05 Sępólno Kr. - Sypniewo - Lubcza - Zakrzewek – Nowy Dwór – Więcbork 7.20
15.40 Sępólno Kr. – Jazdrowo - Sypniewo - Lubcza – Więcbork 16.41
13.15 Sępólno Kr. - Sypniewo - Lubcza –Więcbork- Sępólno Kr. 14.55

11.

22714

6.25 Więcbork - Zakrzewek - Lubcza - Sypniewo – Jazdrowo -Sępólno Kr. 7.38

12.

22712

13.

22706

14.

22700

15.

22701

16.

22719

17.

22718

18.

22720

19.

22721

15.40 Sępólno Kr. Trzciany - Wałdowo - Teklanowo - Zalesie -Skarpa - Sępólno Kr.
16.24
6.00 Sępólno Kr. Trzciany - Wałdowo - Teklanowo - Zalesie -Skarpa - Sępólno Kr. Kamień Kr. 6.51
15.50 Sypniewo - Więcbork - Jastrzębiec – Ostrówek –Jastrzębiec -Wielowiczek –
Płosków - Wielowicz – Szynwałd 17.00
Sępólno Kr. – Więcbork 12.45-13.07;Więcbork –Sępólno 12.20-12.41; 13.40-14.05
14.25 Sępólno Kr. – Więcbork 15.05 – Nowy Dwór 15.11 – Więcbork – Sępólno Kr.
15.35
9.00 (12.00) Sępólno Kr. – Wiśniewka – Lutowo – Radońsk – Wiśniewa – Sępólno
Kr.9.30 (12.30) powrót w kierunku odwrotnym
9.30 (13.00) Sępólno Kr. – Trzciany – Włościbórz – Wilkowo – Wałdówko –
Przepałkowo – Komierowo – Niechorz – Sępólno Kr. 10.26 (13.56) powrót w
kierunku odwrotnym
8.30 (12.00) Więcbork – Jastrzębiec – Karolewo – Ostrówek – Jastrzębiec –
Więcbork 9.09 (12.39)

Opracował: Wydział Komunikacji i Dróg
Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w jednostkach
realizujące zadanie.

Geodezja, kartografia i kataster.
Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
W roku 2017 zawarta została Umowa Partnerska nr WCFI.433.UE.312/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem
Kujawsko – Pomorskim z siedzibą w Toruniu a Powiatem Sępoleńskim
z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania w
2019 r.

Strony Umowy Partnerskiej zgodnie postanawiają zrealizować wspólne
przedsięwzięcie, polegające na: przygotowaniu do realizacji, a następnie w
przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 wspólnym
wdrożeniu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zachowania
jego trwałości.
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Zgodnie z harmonogramem okres realizacji projektu określony jest na lata
2018 do 2021, wkład własny 15 %.
W zakresie powyższego projektu realizowane są następujące zadania:
1. Zakup infrastruktury technicznej – 184 000,00 zł;
2. E-administracja – 30 200,00 zł;
3. System Informacji Przestrzennej - 111 696,72 zł;
4. Prace geodezyjno - kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK,
utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych –
1 930 754,00 zł;
5. Dostawa zobrazowań lotniczych – 192 969,84 zł;
6. Nadzór nad pracami geodezyjno – kartograficznymi oraz dostawa
zobrazowań lotniczych – 165 327,98 zł;
7. Działania informacyjno – promocyjne projektu – 10 000,00 zł;
8. Zarządzanie projektem 30 135,00 zł;
RAZEM: 2 655 083,54 zł.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr
AB.272.9.2018 wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy pod nazwą
19 E Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C. K. Norwida 9/1A.
W dniu 06 lutego 2019 r. została podpisana z ww. Firmą, umowa na
wykonanie zadania pn. „Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz
danych BDOT 500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących
zbiory danych powiatu sępoleńskiego realizowanych w ramach projektu
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w
ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Odbiór pierwszych prac tj. etap I prac dokonany zostanie w miesiącu marcu
i kwietniu 2020 r., są to prace polegające na digitalizacji dokumentów
PZGiK.
W roku 2019 odebrano prace realizowane w zakresie projektu Infostrada
Kujaw i Pomorza 2.0, tj.:
1. Rozbudowa Geoportalu – etap 2 – wartość prac 15 498,00 zł.
Z tego wkład własny 2 324, 70 zł, dofinansowanie 13 173,30 zł.
2. Rozbudowa Geoportalu – etap 3 – wartość prac 8 940,87 zł.
Z tego wkład własny 1 341,14 zł, dofinansowanie 7 599,73 zł.
3. Wykonanie ortofotomapy – etap 2 – wartość prac 120 847,91 zł.
Z tego wkład własny 18 127,19 zł, dofinansowanie 102 720,72 zł.
4. Kompleksowa inspekcja prac – wartość prac 41 068,50 zł.
Z tego wkład własny 6 160,28 zł, dofinansowanie 34 908,22 zł.
Łączna wartość prac wykonanych w ramach projektu Infostrada Kujaw
i Pomorza 2.0 wynosi 186 355,28 zł, z tego dofinansowanie w ramach
RPOWK-P wyniosło 158 401,97 zł, wkład własny 27 953,31 zł.
W ramach prac obecnego etapu digitalizacji materiałów PODGiK
pracownicy
Powiatowego
Ośrodka
Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej przygotowali do opracowania ok. 31 000 operatów
pomiarowych.
W związku z wprowadzeniem układu wysokościowego PL - EVRF 2007 NH,
który od roku 2023 ma być jedynym obowiązującym układem
wysokościowym, który ma zastąpić dotychczasowy układ PL – KRON 86 –
NH i inne lokalne układy – przystąpiono do prac wdrożeniowych.
Celem

tego

działania

jest

m.in.

dostosowanie

polskiej

osnowy
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wysokościowej do osnowy europejskiej, wyrażonej w jednym układzie
wysokościowym. Zasadniczymi różnicami między ww. układami są: poziom
odniesienia wysokościowego – zamiast dotychczasowego poziomu Morza
Bałtyckiego w Kronsztadzie będziemy używać poziomy Morza Północnego
w Amsterdamie, oraz sposób obliczenia poprawek pływowych.
Różnice te powodują, że dotychczasowe wysokości punktów na obszarze
Polski trzeba powiększyć o kilkanaście centymetrów, w stosunku do
wysokości w układzie PL – KRON 86 – NH.
W ramach ww. prac zlecono wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy
wysokościowej powiatu sępoleńskiego polegającej na inwentaryzacji
istniejącej osnowy i opracowaniu założeń technicznych do projektu
wykonania osnowy szczegółowej w nowym układzie wysokościowym –
koszt wykonania prac 73 800,00 zł.
Dokonano przeglądu 791 punktów osnowy wysokościowej.
W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano 532 punkty osnowy
szczegółowej z tego 212 adaptowanych punktów starych osnów, 125
punktów osnowy wielofunkcyjnej stabilizowanej znakami ziemnymi, 23
punkty osnowy wielofunkcyjnej stabilizowanej znakami ściennymi oraz 159
punktów osnowy wysokościowej stabilizowanej znakami ściennymi.
Przewidywany koszt wykonania prac to 430 tys.. zł.
Bieżące prace Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
w 2019 r.:
- przyjęcie 1272 zgłoszeń prac geodezyjnych i wydanie dla nich danych,
- zarejestrowanie 1196 wpłat za zgłoszone prace,
- wydanie 1237 licencji,
- weryfikacja prac i sporządzenie 1149 protokołów weryfikacji prac
geodezyjnych,
- sporządzenie 1883 Dokumentów Obliczenia Opłaty dla zgłoszonych prac
geodezyjnych,
- uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac
geodezyjnych lub kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów
z danymi zawartymi w bazach danych lub z dokumentacją przekazaną przez
tego wykonawcę do PZGiK – 557 prac,
- przeprowadzono 92 narady koordynacyjne – dotyczące 210 uzgodnień
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
- obsłużono 3 170 wniosków w zakresie wydawania danych z ewidencji
gruntów i budynków i państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,
- łącznie wystawiono 4534 Dokumenty Obliczenia Opłaty na kwotę
303 759,95 zł,
- wprowadzono 2922 zmiany w EGiB na podstawie 3 897 dokumentów,
- przyjęto do PZGiK 1125 opracowań i wprowadzono do baz danych zmiany
wynikające z tych opracowań,
- zakupiono komponent systemu informatycznego EWID 2007 – Portal
Geodety pozwalający na zdalną obsługę geodetów zgłaszających prace
geodezyjne przez powyższy portal.
Opracował: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/

Gospodarka nieruchomościami.
„Informacja o stanie mienia Powiatu Sępoleńskiego, stan na dzień
31.12.2019 r.”
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Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
Gospodarka nieruchomościami:

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania w
2019 r.

I. Na stan mienia powiatowego miały wpływ następujące czynności
prawne:
- nastąpiło nabycie nieruchomości gruntowej położonej przy drodze
publicznej kategorii powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno
Krajeńskie w miejscowości Sępólno Krajeńskie - na poszerzenie drogo
powiatowej,
- zawarto kolejną umowę dzierżawy tej samej nieruchomości w trybie
bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata - umowa na okres 10 lat ze
Szpitalem Powiatowym im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego w
Więcborku,
- przeznaczono do sprzedaży - lokal nr 1, działka nr 101/10 o powierzchni
0,0919 haha, położony Więcborku, obręb 1,
- wyrażono zgodę na najem na okres 5 lat, części nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolono na
odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi
przetargowej
w odniesieniu do ½ czczęści nieruchomości położonej w miejscowości
Sępólno Krajeńskie przy ul. Kościuszki 3a, stanowiącej działkę nr 623,
celem prowadzenia przez Stowarzyszenie
„Dorośli
Dzieciom”
w Sępolnie Krajeńskim - warsztatu terapii zajęciowej - (powyższe
straciło moc, w związku z uchwałą RP w Sępólnie Kraj. ze stycznia 2020 r.,
ww. część nieruchomości oddana została w użyczenie na 10 lat),
- wyrażono zgodę na użyczenie na okres 5 lat, części nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego przy ul. Kościuszki 3, oraz
zezwolono na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej
– w odniesieniu do 1/2 części nieruchomości położonej w miejscowości
Sępólno Krajeńskie, stanowiącej działkę nr 623, celem prowadzenia przez
Stowarzyszenie „Dorośli - Dzieciom” w Sępolnie Krajeńskim - warsztatu
terapii zajęciowej,
- wydano decyzję o oddaniu w trwały zarząd – nieruchomość oznaczoną nr
działki 690/6 o pow. 0.6079 ha, położoną w miejscowości Więcbork na
rzecz: Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Więcborku,
- wydano 13 decyzji o oddaniu w trwały zarząd łącznie 36 działek na rzecz
Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, nieruchomości stanowiących
własność Powiatu, zajętych pod drogi powiatowe.
- wydano 2 decyzje o wygaszeniu trwałego zarządu w odniesieniu do: części
drogi w miejscowości Dziechowo w celu uregulowania stanu prawnego
działki oraz części drogi powiatowej w miejscowości Zamarte w związku
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z zamiarem sprzedaży wydzielonej z pasa drogowego działki o pow. 17m2.
II. Dochody Powiatu Sępoleńskiego uzyskane z tytułu wykonywania praw
własności nieruchomości w 2019 r.:
- dochody uzyskane z najmu i dzierżawy wyniosły ogółem: 446 614,57 zł,
- dochody z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie: 31.199,11 zł.
Szczegółowe przedstawienie stanu mienia w Powiecie Sępoleńskim na
dzień 31.12.2019 r. z podziałem na jednostki powiatu, czy też ze
szczegółowym wykazem nieruchomości przedstawia odrębne opracowanie
o nazwie „Informacja o stanie mienia Powiatu Sępoleńskiego, stan na dzień
31.12.2019 r.”
Opracował: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w jednostkach
realizujące zadanie.

Administracja architektoniczno-budowlana.
Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w
Sępólnie Krajeńskim

1. Pozwolenia na budowę, zmiana sposobu użytkowania, projekty zmian,
przeniesienie pozwolenia na budowę:
- wydane decyzje o pozwoleniu na budowę - 407 (w tym wnioski
nawałnicowe 8);
2. Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę:
- przyjęte wnioski na zgłoszenie 408 (w tym wnioski nawałnicowe 5);
3. Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące planowania
Najważniejsze informacje
i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa (sprawy
dotyczące realizacji zadania w
ogólne) – 80;
2019 r.
4. Zaświadczenia o samodzielności lokali i zaświadczenia do dodatku
mieszkaniowego – 25;
5. Uzgodnienia decyzji lokalizacyjnych – 7;
6. Wydane dzienniki budowy – 427;
7. Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy (poniżej 30 000 euro) – 16;
8. Zamówienia publiczne (przetargi) – 2;
9. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego – 352.
Opracował: Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju

Nazwa zadania
Jednostka
Starostwo Powiatowe
ZSP Sępólno
Starostwo Powiatowe
Zarząd Drogowy
Mieszkanie rodziny zastępczej
ul. Jeziorna w Sępólnie
Internat przy Al. 600-lecia
W Więcborku

Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz obiektów administracyjnych – prace wykonane przez ekipę
remontowo-budowlaną składającą się z 4 pracowników
Wykonane roboty:
- malowanie biur;
- remont kapitalny korytarza I piętra.
- malowanie pracowni tokarskiej.
- adaptacja archiwum przy ul. Przemysłowej.
- remont stołówki;
- remont korytarza w piwnicy.
- remont 3 pokoi.
- malowanie 2 pokoi;
- malowanie łazienki pod wynajęcie dla „Wody Polskie”.
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PPP w Sępólnie
ZS nr 2 filia w Więcborku
ZSP w Sępólnie
LO w Więcborku
DPS Suchorączek
Mieszkanie powiatowe w
Więcborku ul. Pocztowa

- udrożnienie wentylacji;
- roboty rozbiórkowe w łazienkach.
- roboty budowlane w pracowni kucharskiej.
- malowanie klasy;
- malowanie gabinetu pedagoga.
- malowanie Sali gimnastycznej.
- malowanie zalanego mieszkania;
- remont pracowni rehabilitacyjnej.
- sprzątanie i przygotowanie do sprzedaży.

- malowanie klasopracowni matematycznej;
- malowanie kuchni;
- malowanie kuchenki na I piętrze.
Biuro ZNP w Sępólnie
- malowanie biura.
Remont oranżerii:
Mieszkania powiatowe
- malowania konstrukcji dachu;
Sypniewie, ul. Parkowa
- malowanie pomieszczeń wewnątrz;
- docieplenie i malowanie elewacji.
Plebania w Wielowiczu
Docieplenie i elewacja ściany zewnętrznej
DPS Suchorączek
Remont pomieszczeń na potrzeby terapii zajęciowej
Opracował: Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju
ZS Nr 2 w Sępólnie

Nazwa zadania

Czy dla zadania została
opracowana
polityka/strategia/program
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2019 r..
Jeżeli nie, wskazać czy w
innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru i
wskazać stan realizacji na
koniec 2019 r.

Ochrona środowiska, przyrody, geologia.
„Program Ochrony Środowiska Powiatu Sępoleńskiego aktualizacja na
lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”. Uchwała Nr
XXXII/212/2013 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca
2013 r. Rozpoczęto i zakończono prace związane z opracowaniem nowego
dokumentu na kolejny okres programowania tj. na lata 2020-2023
z perspektywą na lata 2024- 2027.
REALIZACJA PROGRAMU
1. Program przyjęty został Uchwałą Nr XXXII/212/2013 Rady Powiatu w
Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia
„Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sępoleńskiego. Aktualizacja
na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”
2. Program oparty jest na wielu strategiach, programach, politykach, na
podstawie których prowadzona jest polityka rozwoju.
3. Program zawiera krótką charakterystykę Powiatu, jego położenie,
demografię, użytkowanie gruntów. Opisuje aktualny stan
infrastruktury
wodociągowej,
kanalizacyjnej,
transportowej,
zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczna i gaz na terenach
poszczególnych gmin.
4. Powiat Sępoleński charakteryzuje się dużym udziałem obszarów
chronionych. Na jego terenie znajduje się 61,5 tys. ha obszarów
objętych ochroną prawną, co stanowi 77,8% ogólnej powierzchni
powiatu. Pod tym względem lokuje powiat na pierwszej pozycji
w województwie. Lasy i grunty leśne zajmują 25,55%, natomiast grunty
rolne stanowią 65,02% powierzchni powiatu.
5. Gleby całego województwa kujawsko-pomorskiego charakteryzują się
niskim stopniem zanieczyszczenia. Wyjątek stanowią gleby znajdujące
się wzdłuż głównych tras komunikacyjnych przebiegających przez
województwo kujawsko – pomorskie, gdzie stwierdzono
zanieczyszczenie
gleb
wielopierścieniowymi
węglowodorami
aromatycznymi (WWA). Zanieczyszczenie gleb metalami występowały
głównie w glebach ciężkich i średnich, w odcinkach zlokalizowanych
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

wzdłuż dróg, które były remontowane poprzez nałożenie nowej
warstwy asfaltu, szczególnie w odległości 5 m od krawędzi jezdni.
Na terenie powiatu występują złoża surowców mineralnych, głównie
kruszyw naturalnych piasków i żwirów, których rozmieszczenie na
analizowanym terenie jest nierównomierne. Obecnie eksploatuje się
kruszywa naturalne piaski i żwiry w trzech złożach tj.: Kamień Krajeński
II, Puszcza I, Zakrzewska Osada I. W najbliższym czasie planowana jest
eksploatacja nowego złoża w Piaseczne gmina Sępólno Kraj.
Głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza na terenie
powiatu jest tzw. emisja niska, związana ze stosowaniem paliw o
niskiej jakości w paleniskach domowych oraz emisja liniowa przy
głównych traktach komunikacyjnych (droga krajowa nr 25). W strefie
kujawsko-pomorskiej, do której należy powiat sępoleński, tak jak w
ubiegłym roku wystąpiły przekroczenia stężenia dla: pyłu zawieszonego
PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 i benzo(a)pirenu.
Na obszarze powiatu zidentyfikowano tylko jeden Główny Zbiornik
Wód Podziemnych. Jest to subzbiornik nr 127 Złotów – Piła – Strzelce
Krajeńskie, obejmujący trzeciorzędowe warstwy wodonośne
o powierzchni 387 600 ha.
Ostatnie badania jakości wód podziemnych na terenie powiatu
sępoleńskiego, prowadzone były w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska w 2016 r. w m. Więcbork. W badanym punkcie
stwierdzono występowanie wód podziemnych dobrej jakości (II klasy).
Jakość wody przeznaczonej do spożycia corocznie jest badana, w 2019
r. odpowiadała pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym
we wszystkich wodociągach.
Na terenie powiatu sępoleńskiego przeważają wody powierzchniowe
o umiarkowanym stanie/potencjale ekologicznym. O wynikach
stanu/potencjału ekologicznego wód decydowały wyniki badań
elementów biologicznych, fizykochemicznych i morfologicznych.
Stan sanitarny 3 kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli nie
budził zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sępólnie Krajeńskim.
Na obszarze powiatu sępoleńskiego w wyniku wstępnej oceny ryzyka
powodziowego wyznaczono obszary narażone na niebezpieczeństwo
powodzi (ONNP) od strony rzeki Kamionka (częstotliwość powodzi raz
na 500 lat). Zasięg ONNP obejmuje gminę: Kamień Krajeński, Sępólno
Krajeńskie. Dla powyższych obszarów Prezes Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej sporządził mapy zagrożenia powodziowego oraz
mapy ryzyka powodziowego, na których zostały przedstawione
„obszary szczególnego zagrożenia powodzią”.
Przez teren powiatu sępoleńskiego przebiegają drogi: krajowa nr 25,
wojewódzkie nr 241, 242 i 189 o łącznej długości 94 km. Ponadto
w powiecie występuje gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych, po
których odbywa się głównie ruch lokalny. Drogi przebiegające przez
obszary
zabudowane
są
głównym
źródłem
hałasu.
Z przeprowadzonego w 2018 r. Generalnego Pomiaru Ruchu
Drogowego (GPRD) wynika, że najbardziej uczęszczaną drogą
w powiecie jest droga krajowa nr 25. Ruch komunikacyjny na tej
drodze powoduje przekroczenia norm hałasu, szczególnie w centrach
miast, przez które przebiega. GPRD przeprowadzany jest co 5 lat. Brak
budowy obwodnic miast powodować oraz ciągły wzrost natężenia
ruchu, powodować będzie nasilanie się problemu hałasu
komunikacyjnego. W 2019 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy jednokrotnie przeprowadził pomiar hałasu
na terenie powiatu.
Na terenie powiatu coraz powszechniej stosowane są ogniwa
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Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania w
2019 r.

fotowoltaiczne do użytku gospodarstw domowych, oraz powstają
farmy fotowoltaiczne (8 szt.).
16. Gminy powiatu sępoleńskiego wraz z innymi 22 gminami należą do
Regionu 1 Północnego, który zamieszkuje ponad 327 tys. mieszkańców.
W regionie tym system gospodarki odpadami komunalnymi opiera się
na działalności instalacji RIPOK zlokalizowanych w: Bladowie, Sulnówku
i Zakurzewie.
17. Na terenie powiatu sępoleńskiego znajdują się 4 składowiska odpadów
komunalnych, w tym 1 zamknięte i zrekultywowane (Dalkowo), 3
zamknięte i w trakcie rekultywacji (Kamień Krajeński, Skoraczewo,
Włościbórek). Na składowiskach prowadzony jest monitoring.
18. Na podstawie danych z Bazy Azbestowej oszacowano, że na terenie
powiatu sępoleńskiego pozostało do usunięcia ok. 10,4 tys. Mg
wyrobów azbestowych. Corocznie gminy prowadzą działania
zmierzające do usuwania odpadów azbestowych, środki finansowe na
ten cel pochodzą głównie z WFOŚiGW w Toruniu.
19. Odnotowywany jest wzrost nasilenia skutków zmian klimatu, zwłaszcza
wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych
np. nawałnice czy ulewne deszcze. Działania naprawcze, usuwanie
skutków tych zdarzeń oraz działania adaptacyjne wiążą się ze
znacznymi kosztami. Istotą działań adaptacyjnych podejmowanych
zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, poprzez realizację
polityk, inwestycje w infrastrukturę i technologie, a także zmiany
zachowań, jest uniknięcie ryzyk i wykorzystanie szans.
20. Istotną rolę w szerzeniu wiedzy ekologicznej na terenie powiatu
odgrywają m.in.: jednostki oświatowe: przedszkola i szkoły;
Nadleśnictwa, Krajeński Park Krajobrazowy, Starostwo Powiatowe i
Gminy.
21. W poszczególnych latach obowiązywania programu realizowane były
zadania inwestycyjne oraz pozainwestycyjne mające pozytywny wpływ
na środowisko naturalne np. termomodernizacje budynków,
rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowy
oczyszczalni ścieków, remonty i przebudowy dróg, itp.
22. Program ochrony środowiska dla powiatu sępoleńskiego jest
podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych
i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska, które mogą być
w całości lub w części finansowane ze środków będących
w dyspozycji Powiatu oraz Gmin wchodzących w skład Powiatu.
23. W realizacji poszczególnych zadań programu uczestniczą: Powiat,
Gminy, inne jednostki działające na danym terenie, realizujące swoje
zadania, podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu
(WIOŚ, PWIS, Urząd Marszałkowski itp.); społeczność powiatu, jako
główny podmiot odbierający wyniki działań Programu.
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim – opracowujący dokument.
Starosta Sępoleński, Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim, powiatowe
jednostki oświatowe, domy pomocy społecznej, szpital – podmioty
realizujące program (np. wprowadzanie nasadzeń zastępczych,
ograniczanie emisji zanieczyszczeń i hałasu do środowiska poprzez remont
i przebudowę dróg, podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez
edukację dzieci i młodzieży, działania termomodernizacyjne w obiektach
użyteczności publicznej).
OCHRONA ŚRODOWISKA
- 6 zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
- 4 zezwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska,
- 12 zgłoszeń instalacji,
PRZYRODA
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- 52 decyzje na usunięcie drzew z gruntów gminnych,
GEOLOGIA
- 8 zatwierdzonych projektów robót geologicznych,
- 4 decyzje zatwierdzające dokumentację geologiczną,
- 29 zaświadczeń o występowaniu złóż,
- 16 uzgodnień mpzp i decyzji o warunkach zabudowy.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego dotyczy
Przebudowa dróg powiatowych wg informacji Zarządu Drogowego w
zadanie (jeżeli dotyczy) w
Sępólnie Krajeńskim,
roku sprawozdawczym.
Opracował: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana
polityka/strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2019 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w
innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru i
wskazać stan realizacji na
koniec 2019 r.

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w jednostkach
realizujące zadanie.

Nadzór sprawowany we własnym zakresie przez Starostę Sępoleńskiego
w kompetencji Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
nadzorowanych przez Starostę wynosi – 2247,64 ha.

Uproszczone Plany Urządzenia Lasów Niestanowiących Własności Skarbu
Państwa – W ramach zadania własnego Starosta zobowiązany jest do
sporządzenia UPUL dla lasów prywatnych. Powyższe plany dla terenu gminy
Sośno i Więcbork obowiązują na okres 2015- 2024 rok, dla gminy Kamień
Krajeński i Sępólno Krajeńskie na okres 2016-2025.

LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
- 8 wydanych decyzji na zrąb sanitarny,
- 21 obsłużonych wniosków na sprzątanie powierzchni leśnych,
- 58 zgłoszeń prac w lasach prywatnych,
- 22 wydane świadectwa legalności pozyskania drewna,
- 329 zaświadczeń o objęciu działki UPUL,
- 16 spraw dot. łowiectwa.
Najważniejsze informacje
- 2062,77 m3 pozyskanego i ocechowanego drewna,
dotyczące realizacji zadania w
ROLNICTWO
2019 r.
- 430 uzgodnień warunków zabudowy,
- 9 decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej,
- 57 informacje o braku potrzeby wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- 44 sprawy dotyczące gminnych spółek wodnych
RYBACTWO
- 174 wydanych kart wędkarskich,
- 63 zarejestrowanego sprzętu do połowu ryb,
Opracował: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.
Nazwa:
Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego
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strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2019 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w
innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru i
wskazać stan realizacji na
koniec 2019 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w jednostkach
realizujące zadanie.

Rynku Pracy
Data i tryb przyjęcia:
Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/269/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.
Podstawowe założenia:
Główne obszary wsparcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Bezrobociu:
1. Wspieranie procesu powstawania firm jednoosobowych.
2. Wsparcie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
3. Wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez wsparcie
zatrudnienia osób z grup ryzyka tj.: kobiet, osób zamieszkujące
obszary wiejskie, osób niepełnosprawnych, długotrwale
bezrobotnych, osób powyżej 50 roku życia, osób w wieku do 30
r.ż.
Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim

1. Wspieranie procesu powstawania firm jednoosobowych
 Zapewniono dostępność jednorazowych środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych:
o W 2019 z jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej skorzystało 49 osób w kwocie 1 027 000 zł.;
 Współpracowano z funduszami pożyczkowymi tj. Kujawsko-Pomorskim
Funduszem Pożyczkowym, Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
Bydgoskim Funduszem Poręczeń Kredytowych, Lokalną Grupą Działania
Stowarzyszenie Nasza Krajna w Sępólnie Krajeńskim i innymi
placówkami udzielającymi bezzwrotne dotacje;
 Współpracowano i promowano organizacje świadczące wsparcie
prawne, finansowe i doradcze dla małych firm:
o W 2019 r. współpracowano z Cechem Rzemiosł Różnych
w Sępólnie Kraj. oraz informowano o usługach Toruńskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego;
2. Wsparcie rozwoju sektora małych i średnich · przedsiębiorstw
 Inicjowano i nawiązywano współpracę z podmiotami udzielającymi
wsparcia finansowego na rozwój firm (fundusze pożyczkowe, fundusze
Najważniejsze informacje
poręczeń kredytowych) tj. Kujawsko-Pomorskim Funduszem
dotyczące realizacji zadania w
Pożyczkowy, Bydgoskim Funduszem Poręczeń;
2019 r.
 Wspierano proces tworzenia nowych miejsc pracy poprzez refundację
kosztów wyposażenia i doposażenia miejsc pracy oraz realizację
subsydiowanego zatrudnienia:
o Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia miejsc pracy – 24
osoby, 487 647,51 zł;
o Prace interwencyjne – 390 osób, 1 547 800,96 zł;
o Staże – 395 osób, 927 897,84 zł;
 Wspierano pracodawców w zakresie pozyskiwania pracowników
o wymaganych kwalifikacjach poprzez refundowanie kosztów:
o Szkoleń - 69 osób, 146 499,77 zł;
o Szkoleń w ramach KFS - 178 osób, 220 610,54 zł;
o Studiów podyplomowych - 3 osób, 10 261,15 zł.
 Inicjowano i nawiązywano współpracę z podmiotami wspomagającymi
zakłady pracy w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozwój
z funduszy UE:
o Informowano o usługach Toruńskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego;
o Zorganizowano Targi Pracy i Edukacji.
3. Wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez wsparcie zatrudnienia
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osób z grup ryzyka
Utrzymywano wysoki poziom nakładów finansowych na realizację
programów rynku pracy celem zwiększenia dostępności programów
rynku pracy;
o W 2019 r. wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
wyniosły: 6.222.301,18 zł.;
Pozyskiwano dodatkowe środki finansowe na aktywizację osób
bezrobotnych z Funduszu Pracy i EFS:
o W 2019 r. pozyskano dodatkowo 4.655.039 zł. z FP i EFS;
Promowano realizację kompleksowego wsparcia obejmującego usługi
i instrumenty rynku pracy:
o W 2019 r. opracowano 2.711 Indywidualnych Planów Działania,
udzielono 581 porad zawodowych, zorganizowano 5 warsztatów
(poradnictwo grupowe) dla 22 osób oraz 2 szkolenia z zakresu
umiejętności poszukiwania pracy dla 19 osób;
Prowadzono działania dotyczące pozyskiwania ofert pracy
i organizowano giełdy pracy:
o W 2019 r. podjęto 2.238 kontaktów z pracodawcami, zrealizowano
1.634 oferty pracy, zorganizowano 75 giełd pracy;
Rozpowszechniano oferty pracy poprzez ich publikację w Centralnej
Bazie Ofert Pracy, na stronie internetowej PUP, na tablicy ogłoszeń PUP
oraz przekazywano informacje w trakcie kontaktów z osobami
bezrobotnymi;
Prowadzono badania dotyczące określenia potrzeb pracodawców
w kontekście zapotrzebowania ilościowego i jakościowego na
pracowników t.j. Barometr Zawodów oraz Monitoring Zawodów
Deficytowych i Nadwyżkowych na Lokalnym Rynku Pracy;

Opracował: Powiatowy Urząd Pracy

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2019 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w
innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru i
wskazać stan realizacji na
koniec 2019 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania w
2019 r.

Ochrona praw konsumenta.
Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) do zadań powiatu
należy ochrona praw konsumenta. Zadania z zakresu ochrony
konsumentów są realizowane przez samorząd szczebla powiatowego jako
zadania własne. Zadanie to realizuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369).
Zadanie realizowane w ramach zadań dodatkowych powierzonych
pracownikowi.
Rzecznik, zgodnie z art. 43 ust. 1 tej ustawy, w terminie do 31 marca
każdego roku przedkłada Staroście roczne sprawozdanie ze swojej
działalności w roku poprzednim. Zadania Rzecznika oraz formę ich realizacji
określają przede wszystkim przepisy art. 37–43 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
W roku 2019 Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił porad i informacji
prawnej 225 konsumentom, z czego 185 wymagało jedynie krótkiej
odpowiedzi na pytania, przekazania formularza reklamacyjnego, informacji
ogólnej.
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Pomocy Konsumentom udzielano podczas rozmów telefonicznych, za
pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź też bezpośrednio w urzędzie.
Konsumenci w dalszym ciągu preferują kontakt osobisty, jednak sprawach
w toku oraz gdy dochodzi do ponownego kontaktu z rzecznikiem odbywa
się już w formie elektronicznej. Wnioski o pomoc Rzecznika w takich
sytuacja wysyłane są po ich uprzednim podpisaniu. Jest to znaczne
udogodnienie szczególnie dla konsumentów, którzy w dalszym ciągu są
aktywni zawodowo.
Wszystkim zainteresowanym konsumentom rzecznik udostępniał wzory
pism, począwszy od druku reklamacyjnego, wzoru odstąpienia od umowy.
W dalszym ciągu utrzymuje się wysoki udział w rynku sprzedaży poza
lokalem, prawie wyłącznie w stosunku do konsumenta dojrzałego.
Duży udział w poradnictwie związany był z problematyką zakupową dóbr
konsumpcyjnych.
Ze względu na sposób zawarcia umowy najwięcej zgłoszeń dotyczyło umów
zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa- 75, umów zawieranych poza
lokalem – 55 a najmniej na odległość -22.
Informacje dotyczące wystąpień Rzecznika
Z analizy wystąpień wynika, iż konsumenci najczęściej prosili
o interwencję w sprawach wad towarów obuwia i odzieży ( 12 wystąpień).
Jeśli chodzi o skuteczność wystąpień z ogółu 25 spraw 12 zostało
pozytywnie rozpatrzonych, 7 negatywnie, 4 sprawy w dalszym ciągu się
toczą a w sprawie dwóch w związku z brakiem odpowiedzi Rzecznik
skierował zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia
Lokalni przedsiębiorcy co do zasady pozytywnie odnosili się do wystąpień
Rzecznika. Niejednokrotnie w kontakcie z nimi Rzecznik korzystał
z nieformalnych metod perswazji.
Średnia wartość reklamowanego przedmiotu sporu wzrosła w stosunku do
roku ubiegłego i wynosiła 300 zł, natomiast średnia wartość sporna usługi
wyniosła 30 tys. zł. Duży odsetek stanowiły produkty sprzedawane na tzw.
pokazach - wartość jednego zestawu włącznie z kredytem średnio wynosiła
ok 5 tysięcy zł. Łączna kwota spornych roszczeń w roku sprawozdawczym
wyniosła około 165 tys. zł.
Na dzień złożenia sprawozdania, w związku z brakiem udzielenia
odpowiedzi, Rzecznik skierował dwa zawiadomienia o popełnieniu
wykroczenia. Czynności takie zostaną jeszcze podjęte prawdopodobnie do
dwóch przedsiębiorców. Na zawiadomienie rzecznika o ukaraniu tylko
jedna komenda policji nie zareagowała i nie skierowała wniosku o ukaranie
do sądu rejonowego, uznając tym samym, że nieudzielenie odpowiedzi nie
nosi znamion wykroczenia.
W ramach wykonywania swoich zadań Rzecznik kontynuował współpracę
z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkim
Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, Urzędem Komunikacji
Elektronicznej oraz Powiatowymi Rzecznikami.
Kontakt z innymi
Rzecznikami odbywa się w zasadzie stale, drogą elektroniczną.
Na bieżąco Rzecznik współpracuje także z Europejskim Centrum
Konsumenckim oraz Federacją Konsumencką.
W okresie sprawozdawczym Rzecznik przygotował Konsumentowi pozew
do samodzielnego złożenia przez Konsumenta. W pozostałych przypadkach
konsumenci odstępowali od dalszego dochodzenia swoich praw z uwagi na
relatywnie niska wartość przedmiotu sporu lub czynnik czasu.
W roku sprawozdawczym na zaproszenie Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w ramach obchodów Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości przeprowadził szkolenie dla młodzieży.
Rzecznik kontynuował także współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku
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Sukcesyjnie PRK zamieszczał informacje na temat problematyki
konsumenckiej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, lokalnej
prasy.
Opracował: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Nazwa zadania

Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2019 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w
innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru i
wskazać stan realizacji na
koniec 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna.
1. Na terenie powiatu sępoleńskiego funkcjonuje system darmowej pomocy
prawnej. Mieszkańcy Powiatu w 2019 roku mogli skorzystać z nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej. Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej został znacznie poszerzony
w stosunku do lat wcześniejszych, m.in. o usługę sporządzania projektów
pism. Z nieodpłatnej pomocy prawnej od 2019 roku może skorzystać każdy,
kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy
odpłatnej. Zmiana ustawy spowodowała, że system pomocy prawnej
i poradnictwa obywatelskiego działa znacznie efektywniej.
W roku 2019 w naszym powiecie w ramach ww. zadania z pomocy
skorzystało 597 osób, 423 osoby z nieodpłatnej pomocy prawnej, a 174
osoby z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Powiat realizuje zadanie we współpracy z Gminami, które udostępniają
lokale pod potrzeby Punktów.
Powiat na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymał w 2019
roku dotację z budżetu państwa w wysokości 132.000,00 zł
Wydatkowanie środków:
Dotację na realizację zadania pn. „Prowadzenie Punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego w 2019 roku” w wysokości
64.020,00 zł. otrzymała Fundacja „CIVITAS” z Nakła nad Notecią.
Wynagrodzenie radców prawnych i adwokatów: 64.020,00 zł
Pozostałe wydatki: 3.960,00 zł (m.in. utrzymanie lokali oraz systemu
informatycznego).
2. Punkt poradnictwa specjalistycznego
W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Punkt
Poradnictwa Specjalistycznego dla Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego.
W ramach punktu, w 2019 r. prowadzone było specjalistyczne poradnictwo
prawne. Poradnictwo specjalistyczne świadczone jest osobom i rodzinom
bez względu na posiadany dochód, które mają trudności lub wskazują
potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w jednostkach
realizujące zadanie.

1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Sępólnie Krajeńskim
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania w
2019 r.

Z nieodpłatnej pomocy obecnie może skorzystać każdy, kto złoży
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Do
oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani
innych dokumentów. Jeżeli ktoś oświadczy, że nie stać go na pokrycie
kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, taką pomoc
otrzyma. Zmiana ustawy spowodowała, że system pomocy prawnej
i obywatelskiej działa znacznie efektywniej.
Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
 poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym
oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo
administracyjnym, lub
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 wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,
lub
 sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy
prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo
administracyjnym.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie
związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na:
 udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania
planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących
mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach.
Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia
kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie
pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu,
w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu. Z nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego mieszkańcy powiatu sępoleńskiego
mogą skorzystać w Punkcie w Więcborku oraz w Sośnie.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez
powiat, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Ustawa
przewiduje także możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli
uzasadniają to ważne powody. Mieszkańcy mogą umówić się na wizytę
korzystając ze specjalnej aplikacji lub telefonicznie.
Opracował: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich/PCPR Więcbork

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Rok

2016

Liczba udzielonych porad
466
Opracował: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania w
2019 r.

2017

2018

2019

622

448

597

Kultura, sport i turystyka.
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
W ramach zadań kulturalnych Powiat Sępoleński współfinansuje działalność
Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim,
zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sępólno Krajeńskie. W oparciu
o zapisy wynikające z ww. porozumienia Bibliotek Publiczna w Sępólnie
Krajeńskim realizuje zadania biblioteki powiatowej. Na to zadanie została
przeznaczone środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł.
Targi Pracy i Edukacji „Twoja przyszłość w twoim regionie”- impreza
organizowana w partnerstwie z Gminą Sępólno Krajeńskie, Powiatowym
Urzędem Pracy i Wojewódzkim Urzędem Pracy na obiektach Centrum
Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim- Hala Krajna Arena. Na targach
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prezentują się przedsiębiorcy, którzy przedstawiają oferty pracy oraz profil
działalności. Swoją ofertę edukacyjną prezentują szkoły ponadpodstawowe
oraz uczelnie wyższe. Termin realizacji- marzec 2019.
Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych- cykliczna impreza
prezentująca kulturę, tradycje i obrzędy związane z obchodami Świąt
Wielkiej Nocy na Krajnie. W sposób szczególny kładzie się nacisk na tradycje
związane z przygotowaniem i prezentacją potraw wielkanocnych. Koła
Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, szkoły, lokalna grupa działania,
częstują mieszkańców powiatu przygotowanymi wcześniej potrawami
wielkanocnymi, które eksponowane są na przystrojonych stołach.
Gospodarzem „Powiatowej Wystawy Stołów Wielkanocnych 2019” była
gmina Sępólno Krajeńskie. Co roku, Starosta Sępoleński, funduje upominki
dla wszystkich organizacji, które prezentują swoje wyroby na „wystawie”.
Termin realizacji - kwiecień 2019, koszt zakupu upominków dla wystawców:
525,04 zł.
IX Krajeński Rajd Rowerowy- cykliczna plenerowa impreza promocyjnoturystyczna, w której uczestniczyło blisko 40 uczestników. Trasa Rajdu
liczyła około 23 km i wiodła z Orzełka do Zamartego i z powrotem (tereny
gminy Kamień Krajeński). Impreza ma na celu integrowanie społeczności
lokalnej, połączone z eksponowaniem atrakcji turystycznych powiatu
i przybliżaniem jego mieszkańcom historii lokalnej i zabytków
zlokalizowanych na terenie powiatu. Termin realizacji- maj 2019r.; koszt
zakupu wody dla uczestników: 136,66 zł.
Powiatowy Dzień Matki w Lutowie- impreza organizowana co roku przez
samorządy powiatowy, samorządy gminne i koła gospodyń wiejskich. W
roku sprawozdawczym „Powiatowy Dzień Matki” zorganizowany został w
Wiejskim Ośrodku Kultury w Lutowie. Połączony był z występami dzieci
i młodzieży z zespołu „Modraki” działającego przy WOK oraz koncertem
tenora- Krzysztofa Filasińskiego. Poczęstunek przygotowało Koło Gospodyń
Wiejskich z Lutowa. Termin realizacji- maj 2019. – koszt współorganizacji
imprezy: 400,00 zł.
IV Regaty Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego- coroczna, dwudniowa,
impreza sportowo- promocyjna rozgrywana na wodach jeziora
sępoleńskiego. W regatach udział biorą młodzi żeglarze z całego kraju
startujący w klasie „Optymist”. Współorganizatorem wydarzenia jest
stowarzyszenie MLKS Krajna z Sępólna Krajeńskiego. Starosta sępoleński
jest fundatorem nagrody głównej w zawodach- profesjonalnego żagla do
łódki klasy „Optymist”. Termin realizacji- czerwiec 2019; środki pozyskane
z budżetu przeznaczonego na współpracę z organizacjami pozarządowymi:
414,40 zł; pozostałe koszty: 700,11 zł.
Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze – impreza organizowana
corocznie, w zawodach udział biorą dzieci i młodzież zrzeszone w gminnych
OSP terenu powiatu sępoleńskiego. W roku 2019 zawody odbyły się
w czerwcu, koszt współorganizacji: 1.320,00 zł.
VI Turniej o Puchar Starosty Sępoleńskiego w Siatkówkę Plażową
Mężczyzn- impreza sportowo-promocyjna swoim zasięgiem wykraczająca
daleko poza teren powiatu sępoleńskiego (uczestnicy z całej Polski). W roku
2019 turniej odbywał się pod hasłem “100 lat Dziedzictwa Historyczno –
Kulturowego Powiatu Sępoleńskiego” i był jedną z pierwszych imprez
związanych z obchodami 100-lecia istnienia powiatu sępoleńskiego. Mecze
rozgrywane były na boiskach Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie
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Krajeńskim. Termin realizacji- sierpień 2019; koszt współorganizacji 162,17
zł.
Rajd rowerowy- Bike Krajna 2019- impreza sportowo- promocyjna
współorganizowana przez powiat sępoleński. Trasa rajdu przebiegała przez
kilka gmin oraz dwa powiaty: Złotowski i Sępoleński. Łącznie
w imprezie wzięło udział ponad 200 amatorów kolarstwa z całej Polski.
Punktem kulminacyjnym wydarzenia był piknik integracyjny w Dorotowiegmina Więcbork, przygotowany przez miejscowe KGW. Każdy uczestnik
otrzymał pamiątkową koszulkę i medal za uczestnictwo w Rajdzie. Termin
realizacji- sierpień 2019; koszt współorganizacji imprezy: 272,87 zł
Dożynki Powiatowo-Gminne w Sośnie – corocznie organizowane święto
plonów, współorganizowane przez powiat sępoleński. Głównym
organizatorem jest gmina, na terenie której są organizowane, powiat
sępoleński partycypuje częściowo w organizacji przedmiotowej imprezy
zarówno finansowo jak i organizacyjne. W roku 2019 dożynki powiatowogminne odbyły się w Sośnie - 07.09.2019, koszt współorganizacji: 1.296,38
zł.
Dzień Edukacji Narodowej – corocznie organizowana uroczystość z okazji
Dnia Edukacji Narodowej, mająca na celu wyróżnienie i uhonorowanie
najbardziej zasłużonych nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych
w placówkach oświatowych, dla których powiat sępoleński jest organem
prowadzącym, październik 2019; koszt organizacji imprezy: 1.754,09 zł.
Powiatowa Wystawa Stołów Wigilijnych- cykliczna impreza prezentująca
kulturę, tradycje i obrzędy związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia
na Krajnie. W sposób szczególny kładzie się nacisk na tradycje związane
z przygotowaniem i prezentacją potraw wigilijnych. Koła Gospodyń
Wiejskich, stowarzyszenia, szkoły, lokalna grupa działania, częstują
mieszkańców powiatu przygotowanymi wcześniej potrawami wigilijnymi,
które eksponowane są na przystrojonych stołach. Gospodarzem
„Powiatowej Wystawy Stołów Wigilijnych 2019” była gmina Kamień
Krajeński. Co roku, Starosta Sępoleński, funduje upominki dla wszystkich
organizacji, które prezentują swoje wyroby na „wystawie”. Termin
realizacji- grudzień 2019; koszt zakupu upominków dla wystawców: 480,34
zł,
Opracował: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2019 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w
innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji

Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjęła Uchwałę nr L/247/2018 z
dnia 18 października 2018 roku w sprawie Programu Współpracy Powiatu
Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Głównym celem programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego
z organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 było budowanie partnerstwa
między powiatową administracją samorządową i organizacjami
pozarządowymi. Program określił zasady wspierania przez Powiat
organizacji pozarządowych w tym poprzez przekazywanie dotacji na
realizację zadań publicznych. Szczegółowe cele Programu Współpracy (…)
w roku 2019:
 podniesienie jakości życia i zaspokojenie potrzeb mieszkańców
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zadania z danego obszaru i
wskazać stan realizacji na
koniec 2019 r.









Powiatu
poprzez
wspieranie
inicjatyw
organizacji
pozarządowych,
stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,
stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej
mieszkańców Powiatu i integracji międzypokoleniowej seniorów,
dzieci, młodzieży i całych rodzin;
umacnianie w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję,
otwarcie na konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,
racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,
udział podmiotów zainteresowanych przy tworzeniu i realizacji
Programu.

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 miała
charakter finansowy i pozafinansowy. Organizacjom pozarządowym
przekazano w 2019 roku dotacje w wysokości 11.500,00 zł
2. W 2018 roku została podpisana umowa nr PCPR.PR.PS.430.3. 1.2018
o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej –
prowadzenie na terenie Powiatu Sępoleńskiego Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, między Powiatem
Sępoleńskim a Prowincją Toruńską Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w jednostkach
realizujące zadanie.

1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Sępólnie Krajeńskim
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Termin realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej –
prowadzenie na terenie Powiatu Sępoleńskiego Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, ustalono na okres
od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2023r.
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzi nadzór
stowarzyszeniami.
Na terenie powiatu w 2019 roku funkcjonowało:
Informacje dotyczące
73 Stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
organizacji pozarządowych
23 Stowarzyszeń zwykłych zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym
funkcjonujących na terenie
przez Starostę Sępoleńskiego;
powiatu sępoleńskiego w
34 Klubów Sportowych zarejestrowanych w rejestrze Klubów Sportowych,
2019 roku.
który prowadzi Starosta Sępoleński;
38 Ochotniczych Straży Pożarnych;
7 fundacji,
oraz Uczniowskie Kluby Sportowe, których działalność nadzoruje Wydział
Edukacji (…)
Opracował: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich/PCPR Więcbork
Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania w
2019 r.

DOTACJE DLA STOWARZSZEŃ 2019 ROK
Konkurs nr 1/2019:
Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Nazwa oferenta
Stowarzyszenie Klub
Abstynenta „Razem od Nowa”
Stowarzyszenie „Szansa”
RAZEM:

Nazwa zadania

Dotacja

„Razem po Krajnie”

1000,00

„Na skraju lasu”

1.000,00
2.000,00
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Konkurs nr 2/2019:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Dotacja

Stowarzyszenie Miłośników
Psów - Dog Zone

„III Krajeński Bieg Miłośników Psów”

400,00

V Ogólnopolski bieg dookoła Wilczych Jarów – 6 km

800,00

„Spartakiada V”

400,00

„Potyczki Sąsiedzkie – odsłona czwarta”

600,00

„IV regaty „Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”

Dotacja: 800,00 zł
Wykonano: 414,40 zł –
zwrot 385,60 zł +
odsetki 7,00 zł

„Funkcjonowanie powiatowej ligi piłki nożnej
powiatu sępoleńskiego w 2019 roku”

2.000,00

„Krajeńska kąpiel”

500,00

Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych przy ZSCKR
w Sypniewie
Stowarzyszenie „Jesteśmy tacy
Sami”
Stowarzyszenie
„Ze Zbożem Za Pan Brat”
Stowarzyszenie Uczniowski Klub
Sportowy „Hals”
Stowarzyszenie Liga Powiatowa
– Amatorska Liga Piłki Nożnej
Powiatu Sępoleńskiego
Stowarzyszenie Klub Morsa
„Kormorany”
Kamień Krajeński

RAZEM:

5.114.40

Konkurs nr 3/2019:
Wspieranie i upowszechnianie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Stowarzyszenie „Pomóż sobie
pomagając innym”

„660 lat historii Kamienia Krajeńskiego – Dom
Pomocy Społecznej wczoraj i dzisiaj”
„Festyn kulturalny podsumowujący działalność
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamieniu
Krajeńskim

Stowarzyszenie „Kamieńskie
Towarzystwo Kulturalne”
Stowarzyszenie „Mamuśki
Mierucin”

Punkt Werbunkowy, Militarny Park Rozrywki
RAZEM:

Nazwa oferenta
Stowarzyszenie Miejski Ludowy
Klub Sportowy „Krajna”

Pozakonkursowo
Nazwa zadania
„III Grand Prix Polski Żaków i Żaczek w tenisie
stołowym”

Dotacja
400,00
800,00
800,00
2.000,00

Dotacja
2.000,00

Strona 65 z 68

RAPORT O STANIE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA 2019 r.
Członkostwo w związkach i stowarzyszeniach
Nadzór nad stowarzyszeniami
Powiat sępoleński jest członkiem następujących organizacji:
Nazwa zadania

 Stowarzyszenia „Salutaris”
Stowarzyszenie „Salutaris” to zrzeszenie kujawsko-pomorskich samorządów, które dysponuje Funduszem
Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych
skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami. Cel działalności organizacji, to wzajemna pomoc w likwidowaniu
skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie
warunków bytowych mieszkańców.
Wysokość składki w 2019 r. = 2 057,35
 Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
Zadaniem stowarzyszenia „NASZA KRAJNA" jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
a także tworzenie możliwości do aktywizowania działań społeczności lokalnej w dążeniu do poprawy jakości życia.
Wysokość składki w 2019 r. = 8 327,20
 Stowarzyszenia ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
Związek Powiatów Polskich, to jedna z najbardziej powszechnych ogólnopolskich organizacji zrzeszających
jednostki samorządu terytorialnego, od początku swojego istnienia, stawia sobie za cel wspieranie idei samorządu
terytorialnego, integrowanie i obronę wspólnych interesów powiatów i miast na prawach powiatu, a także
kształtowanie wspólnej polityki.
Wysokość składki w 2019 r. = 7 013,69
 Stowarzyszenia BANK ŻYWNOŚCI W CHOJNICACH
Zadaniem Banku Żywności jest łagodzenie skutków ubóstwa, poprzez realizację działań mających na celu
przeciwdziałanie niedożywieniu, a w szczególności zwiększenie dostępu do żywności poprzez organizowanie
zbiórek żywności dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Wysokość składki w 2019 r. = 9 864,00
 Stowarzyszenia ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
Celem Związku jest:
- tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i
lokali,
- przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej,
- założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
- informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie ich poprzez
portal internetowy uprawnionym podmiotom.
Wysokość składki w 2019 r. = 8 229,00
Opracował: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Nazwa zadania
Powiat w rankingach
1. RANKING WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDÓW:
We wrześniu 2019 r. na łamach Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” (najważniejszym
w Polsce dwutygodniku w całości poświęconym jednostkom samorządu terytorialnego, tworzonym przez
ekspertów i dziennikarzy) ukazał się Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2016-2018. Autorami
rankingu byli pracownicy Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego. W zestawieniu brano pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w
ciągu ostatnich trzech lat. Wskaźnik jest średnią wydatków inwestycyjnych z trzech lat w przeliczeniu na
mieszkańca. Dane zebrano na podstawie sprawozdań budżetowych wszystkich samorządów w Polsce. Wg
autorów rankingu, powiat sępoleński, wykonał jeden z największych skoków w historii zestawienia i z miejsca
159. awansował na 9! Na tak wysoką pozycję w rankingu złożyło się szereg powiatowych inwestycji.
W 2016 r. były to m.in. wydatki związane z rozbudową Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr
Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku, VII i VIII etap przebudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo,
wzmocnienie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni DP nr 1121C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie oraz
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budowy chodników w ciągu dróg powiatowych (w gminie Kamień Krajeński, Więcbork i Sośno).
Rok 2017 to kolejne wydatki związane z rozbudową Szpitala Powiatowego, zakończenie budowy windy w
Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, dofinansowanie pracowni na potrzeby kształcenia
zawodowego w szkołach oraz liczne inwestycje w przebudowę i remonty dróg powiatowych (m.in. przebudowa
DP 1104C relacji Stare Gronowo-Witkowo-Kamień Krajeński, przebudowa DP nr 1139C relacji Dziedno-Sitowiec).
W wyniku nawałnicy, która przeszła w 2017 r. m.in. przez nasz powiat, odbudowa możliwa była głównie dzięki
funduszom pochodzącym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy udziale środków własnych
powiatu.
W 2018 r. zakończyło się kilka bardzo dużych inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli m.in.:
- „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę
WTZ” i „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów
Terapii Zajęciowej”;
- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczowychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”;
- „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce 548/4 położonej w miejscowości
Kamień Krajeński” wraz projektem komplementarnym pn. „RAZEM SAMODZIELNI”;
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego”.
Największą część wydatków inwestycyjnych w 2018 r. stanowiły te związane z przebudową dróg
powiatowych: wyremontowano 24,311 km dróg o łącznej wartości: 28.762.994,81 (z czego: 19.547328,00 to
kwota dotacji, a 9.215.666,81 środki własne powiatu).
2 października 2019 r. w Katowicach, na uroczystej Gali Inwestorów Samorządowych, odbywającej się w
ramach XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, w obecności samorządowców wszystkich szczebli
z całej Polski, Starosta Sępoleński p. Jarosław Tadych odebrał z rąk prezesa wydawnictwa MUNICIPIUM S.A.
(wydawcy PST „WSPÓLNOTA”) wyróżnienie za zajęcie 9. miejsca w kategorii „POWIATY”. Z zestawienia wynika,
że na jednego mieszkańca powiatu sępoleńskiego przypadło średnio 356,78 zł wydatków inwestycyjnych
(zwycięzca miał 544,29 zł).

2. RANKING POWIATÓW:
Związek Powiatów Polskich chcąc promować zaangażowanie samorządów, od 2003 roku prowadzi
Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów. Jest on oparty na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa
wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego i jest jedynym w Polsce tego rodzaju
przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.
Ranking trwa przez cały rok, po jego zamknięciu ogłaszane są wyniki, a następnie – z reguły przy okazji
Zgromadzenia Ogólnego ZPP – wszystkim laureatom wręczane są okolicznościowe dyplomy oraz nagrody.
Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego.
Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów
zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe;
rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego;
rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania
bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja
rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja
rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; oraz działania
promocyjne.
Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych
projektów. Po podsumowaniu przesłanych w 2019 r. danych okazało się, że powiat sępoleński zajął 8. miejsce
w kategorii powiatów do 60 tysięcy mieszkańców. Szczegółowa punktacja dostępna jest na stronie www:
Ranking powiatów do 60 tysięcy mieszkańców.
Opracował: stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych
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RAPORT O STANIE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA 2019 r.
Nazwa zadania
Sprawy sądowe
W 2019 roku Powiat Sępoleński prowadził
jedną sprawę. Wyrokiem z dnia 05 czerwca 2019 r.
o sygn akt
I C 444/17 SR w Tucholi oddalił powództwo p-ko Powiatowi. Na skutek apelacji
powoda, SO w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 14 listopada
2019r. (II Ca 752/19) zmienił zaskarżony
wyrok i zasądził zgodnie z żądaniem.
Opracował: Radca Prawny.
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