
Protokół nr 28/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 18 maja 2020 roku 

W posiedzeniu Zarządu Powiatu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej udział wzięli: 

Zarząd Powiatu w składzie: 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Katarzyna Kolasa 

Iwona Sikorska 

Tomasz Fifielski 

oraz 

Marek Chart 

Anna Deja - Dobrowolska 

Władysław Rembelski 

Lidia Sokulska - Tłok 

Artur Zychski 

Maria Kiełbasińska 

Dorota Szymańczak 

Starosta; 

Wicestarosta; 

Członek Zarządu; 

Członek Zarządu; 

Członek Zarządu; 

Przewodniczący Rady Powiatu; 

Sekretarz Powiatu; 

Skarbnik Powiatu; 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki 

i Promocji; 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy; 

Prezes Spółki Novum - Med.; 

Stanowisko ds. Opracowywania i Koordynowania Projektów 

Unijnych; 

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 27/2020. 

3. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy ad. sytuacji na rynku pracy w Powiecie. 

4. Analiza funkcjonowania placówek oświatowych w powiecie sępoleńskim. 

5. Przyjęcie informacji w zakresie: 

1) stanu sanitarnego obiektów powiatu sępoleńskiego; 

2) stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wsparcia jednostek 

samorządu terytorialnego związanego z ubytkiem dochodów w wyniku pandemii COVID-19; 

3) pisma Ministra Zdrowia ad. możliwości dostosowania godzin pracy aptek do sytuacji epidemiologicznej; 

4) działań podjętych przez Dyrektora CKZiU w związku z likwidacją stołówki; 

5) sytuacji w Domach dla Dzieci w Więcborku i w Małej Cerkwicy w związku ze stanem epidemii. 

6. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) wniosku mieszkańca Więcborka ad. rewitalizacji linii kolejowych; 

2) wydzierżawienia pomieszczenia w budynku przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku. 

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

8. Sprawy wniesione. 
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9. Wolne wnioski. 

10. Zakończenie. 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad; 

Starosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu 18 maja 2020 roku o godz. 08°'. powitał wszystkich 

obecnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił 

porządek obrad stanowiący załącznik nr 1 do protokołu. Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 5 głosami 

„za" zatwierdzili proponowany porządek obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 27/2020. 

Po uwzględnieniu uwagi technicznej Pani I. Sikorskiej, Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za" zatwierdził protokół 

Nr 27/2020. 

3. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy ad. sytuacji na rynku pracy w Powiecie. 

Informację dotyczącą liczby osób rejestrowanych w urzędzie pracy - porównanie w kolejnych miesiącach roku 

2019 i 2020 przedstawił Dyrektor. Omówił szczegółowo dane liczbowe. Omówił szczegółowo nowe formy 

pomocy przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID - 19 mające wspomóc przedsiębiorców 

i utrzymanie miejsc pracy. Informacja dyrektora PUP stanowi załącznik nr 2 do protokołu. W dyskusji Pani 

I. Sikorska poprosiła o informację dot. sprawności w obsłudze dodatkowych zadań. Dyrektor wyjaśnił, 

że w związku z dodatkowymi środkami (0,5% na obsługę dodatkowego zadania), wszystkie wnioski 

realizowane są na bieżąco. Zarząd po dyskusji jednogłośnie przyjmuje informację i prosi o dalsze bieżące 

monitorowanie liczby bezrobotnych oraz przygotowanie przez dyrektora kolejnej informacji za miesiąc maj 

- na początku czerwca. 

4. Analiza funkcjonowania placówek oświatowych w powiecie sępoleńskim. 

Informacje nt. bieżących działań podejmowanych w szkołach w związku z pandemią COVID, przedstawiła 

Dyrektor Wydziału Edukacji (...) - L. Sokulska - Tłok. Przedłożyła zarządowi wyniki analiz liczby 

absolwentów szkół podstawowych w Powiecie Sępoleńskim w latach 2020 - 2027. Przedstawiła osoby 

pracujące w placówkach w wieku przedemerytalnym oraz koszty funkcjonowania szkół wraz z koncepcją 

restrukturyzacji szkół. Informacja dyrektora Wydziału Edukacji (...) stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd po zapoznaniu się wstępnie ze sprawą, odkłada zajęcie stanowiska i zajmie się nią ponownie w 

późniejszym terminie. W toku dyskusji zarząd poprosił Panią Dyrektor o przedstawienie dyrektorom 

komunikatu odnośnie konsultacji, ich godzin i płatności za nie (grupy 12-14 osób - unikać konsultacji 

indywidualnych), zarząd poprosił o przygotowanie dodatkowych informacji na czerwcowe posiedzenie zarządu: 

regulamin wynagradzania nauczycieli oraz informację od osoby dokonującej analizy arkuszy organizacyjnych. 

Pani K. Kolasa zapytała także o pensum po uśrednieniu. Pani Lidia Sokulska - Tłok poinformowała o braku 

wypracowania konkretnego rozwiązania. Starosta poinformował, że dodatek trudnościowy w powiecie 

sępoleńskim nie był wypłacany. 

5. Przyjęcie informacji w zakresie: 

1) stanu sanitarnego obiektów powiatu sępoleńskiego; 

Sprawę omówił Starosta. Przedstawił członkom zarządu pismo Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy dot. stanu sanitarnego obiektów Powiatu Sępoleńskiego w roku 

2019. Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 13 maja 
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2020 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Zarząd po zapoznaniu się z informacją jednogłośnie 

5 głosami „za" przyjmuje ją. 

2) stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wsparcia 

jednostek samorządu terytorialnego związanego z ubytkiem dochodów w wyniku pandemii 

COVID-19; 

Sprawę omówił Starosta. Pismo Pana Krzysztofa Mackiewicza - Przewodniczącego Konwentu 

Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z załącznikami z dnia 14 maja 2020 roku 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Pismo zawiera stanowisko Konwentu Powiatów Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego związanego 

z ubytkiem dochodów w wyniku pandemii COVID-19. Zarząd po zapoznaniu się z informacją 

jednogłośnie 5 głosami „za" przyjmuje ją. 

3) pisma Ministra Zdrowia ad. możliwości dostosowania godzin pracy aptek do sytuacji 

epidemiologicznej; 

Sprawę omówił Starosta. Pismo Pana Krzysztofa Mackiewicz - Przewodniczącego Konwentu 

Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z załącznikami z dnia 14 maja 2020 roku 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Pismo zawiera informacje dotyczącą ograniczenia prowadzenia 

działalności przez apteki w nocy i święta. Zarząd po zapoznaniu się z informacją jednogłośnie 5 głosami 

„za" przyjmuje ją. 

4) działań podjętych przez Dyrektora CKZiU w związku z likwidacją stołówki; 

Sprawę omówił Wicestarosta. Pismo Dyrektora CKZiU z dnia 12 maja 2020 roku stanowi załącznik 

nr 7 do protokołu. W piśmie dyrektor przedstawił działania podjęte w sprawie likwidacji stołówki 

w Więcborku. Wicestarosta przedstawił koncepcje różnych możliwości zawarcia ulg w planowanej 

umowie dzierżawy z podmiotem wyłonionym w postępowaniu (zgodnie z informacją Radcy Prawnego 

- przetarg lub zamówienie z wolnej ręki) dot. dzierżawy stołówki w Więcborku. Zarząd jednogłośnie 5 

głosami „za" przychylił się do koncepcji stawki identycznej jak w sępoleńskich szkołach oraz 

wysokości proponowanych przez Wicestarostę ulg w kolejnych latach wynikających z konieczności 

poniesienia nakładów modernizacyjnych. Przewodniczący Rady Powiatu zauważył, że ważny jest także 

okres, na jaki będzie podpisana dzierżawa. Każda umowa (powyżej 3 lat) musi uzyskać zgodę rady 

powiatu. Zarząd przyjął informację oraz upoważnia Wicestarostę do dalszego nadzoru i pilotowania 

sprawy. 

5) sytuacji w Domach dla Dzieci w Więcborku i w Małej Cerkwicy w związku ze stanem epidemii. 

Sprawę omówił Wicestarosta. Pismo Dyrektora Centrum Administracyjnego dla Dzieci w Więcborku 

z dnia 15 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu. W piśmie Pani Dyrektor informuje 

o stanie domów w Więcborku i Małej Cerkwicy w związku z wprowadzeniem 20 marca 2020 roku 

stanu epidemii koronawirusa COY1D -19. . Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za" przyjął informację. 
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6. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) wniosku mieszkańca Więcborka ad. rewitalizacji linii kolejowych; 

Sprawę omówiła Sekretarz Powiatu. Wniosek mieszkańca Więcborka z dnia 11 maja 2020 roku 

w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 281 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Zarząd Powiatu 

w Sępólnie Krajeńskim zapoznał się z pismem i zajął następujące stanowisko. Zarząd Powiatu 

wielokrotnie podejmował działania zmierzające do rewitalizacji linii kolejowych przebiegających przez 

teren powiatu. Władze Powiatu wystosowały już wcześniej pismo do Marszałka Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o pomoc dotyczącą przywrócenia osobowych połączeń kolejowych 

na linii nr 281 Nakło n. Not. - Chojnice. W wystąpieniu do Pana Marszałka podnosiliśmy 

m.in. że regionalne połączenia kolejowe z Nakłem oraz Chojnicami mogą stanowić alternatywę 

dla zatłoczonych i często niebezpiecznych dróg. Samorząd powiatu podkreślał, że dla naszego powiatu 

szczególnie ważne jest, aby system połączeń kolejowych wpisywał się w realia rynku umożliwiając 

pasażerom szybki, akceptowalny finansowo, a także elastyczny dostęp do rynków pracy, nauki, 

czy specjalistycznej służby zdrowia w większych miejscowościach takich jak Toruń, Bydgoszcz, Nakło 

n. Not. czy Chojnice. Kolej Plus jest programem wieloletnim i należy wziąć pod uwagę, że plany 

inwestycje zarówno Województwa jak i Powiatu uzależnione są od możliwości finansowych 

poszczególnych samorządów. Zarząd upoważnia Sekretarz do udzielenia pisemnej odpowiedzi 

wnioskodawcy. 

2) wydzierżawienia pomieszczenia w budynku przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku. 

Sprawę omówił Wicestarosta. Mieszkaniec Więcborka po raz kolejny złożył wniosek o dzierżawę 

pomieszczenia na II piętrze budynku administracyjnego w celach adaptacji go na cele mieszkaniowe. 

Pismo z dnia 27 maja 2019 roku wraz z opinią Prezesa Spółki Novum - Med. z 23 sierpnia 2019 roku 

ponownie zostało przeanalizowane przez Zarząd Powiatu. Uczestnicząca on-line na posiedzeniu 

Zarządu Powiatu - Prezes Spółki Novum - Med. - Maria Kiełbasińska wyjaśniła, że w pomieszczeniu 

o którym mowa jest archiwum dokumentacji po Pow-Medica oraz zlikwidowanym Szpitalu 

Powiatowym. Obecnie pracownik szpitala obsługuje to archiwum. Niestety szpital ze swoją obecną 

dokumentacją się już nie mieści w pomieszczeniach, które posiada i nie ma możliwości technicznych by 

to archiwum przenieść. Zarząd po zapoznaniu się z informacją Pani Prezes podtrzymuje stanowisko z 

wcześniejszego zarządu. Nie ma obecnie możliwości technicznych, by przenieść archiwum. Wymaga to 

czasu (w tym poszukania miejsca na przeniesienie tego archiwum) a także nakładów finansowych. 

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

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za" pozytywnie zaopiniował projekt uchwały na najbliższą sesję rady powiatu 

oraz materiały sesyjne. Stanowią one załącznik nr 10 do protokołu. 

8. Sprawy wniesione. 

1) omówienie bieżącej sytuacji szpitala - obecna na posiedzeniu zdalnym Pani Prezes Spółki Novum - Med. -

Maria Kiełbasińska - przedstawiła bieżącą sytuację szpitala. Ponadto Starosta poinformował o planowanym 

zgromadzeniu wspólników Novum - Med. 18 czerwca 2020 roku na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. 

Zarząd przyjął informacje. 
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9. Wolne wnioski. 

1) Starosta Sępoleński - przypomniał członkom zarządu o złożeniu w terminie oświadczeń majątkowych, 

poinformował o stanie realizacji obwodnicy Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego, przedstawił plany 

otwarcia urzędu dla klientów oraz poinformował o sytuacji związanej z pandemią covid-19 - liczbą osób 

będących obecnie na kwarantannie oraz planowanych testach w DPS-ach Powiatu Sępoleńskiego -

finansowanych przez Wojewodę Kuj - Pom. 

2) T. Fifielski - zapytał o możliwość realizacji drogi do Nowego Dworu. Odpowiedzi udzielił Skarbnik. 

Realizacja w/w drogi jest możliwa w przyszłości tylko, jeżeli pojawi się wsparcie finansowe. 

3) I . Sikorska - serwis Krajna TV. Z jakich źródeł jest finansowany? Starosta wyjaśnił, że serwis dotyczy 

bieżących informacji o powiecie oraz promocji szkół. Serwis za maj zapłaci powiat z bieżących wydatków, 

natomiast za kolejne, ze swoich budżetów, zapłacą szkoły w związku z zawarciem w serwisach informacji o 

naborze do szkół powiatowych. 

10. Zakończenie. Starosta zakończył posiedzenie zarządu za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

o 11:25 

Protokołowała: Kamila Jabłońska .... ,o/lQ 

Członkowie Zarządu 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Katarzyna Kolasa 

Iwona Sikorska 

Tomasz Fifielski 

Załączniki: 
1. Porządek obrad; 
2. Informacja dyrektora PUP; 
3. Informacja dyrektora Wydziału Edukacji (...); 
4. Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy 

z dnia 13 maja 2020 roku; 
5. Pismo Pana Krzysztofa Mackiewicza - Przewodniczącego Konwentu Powiatów 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z załącznikami z dnia 14 maja 2020 
roku; 

6. Pana Krzysztofa Mackiewicz - Przewodniczącego Konwentu Powiatów 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z załącznikami z dnia 14 maja 2020 
roku; 

7. Pismo Dyrektora CKZiU z dnia 12 maja 2020 roku; 
8. Pismo Dyrektora Centrum Administracyjnego dla Dzieci w Więcborku z dnia 15 

maja 2020 roku; 
9. mieszkańca Więcborka z dnia 11 maja 2020 roku; 
10. materiały sesyjne; 

Powiatu: 

diCCTiKZ 
• V 
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