
Protokół nr 29/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie 

z dnia 15 czerwca 2020 roku 

Krajeńskim 

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli: 

Zarząd Powiatu w składzie: 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Katarzyna Kolasa 

Iwona Sikorska 

Tomasz Fifiełski 

oraz 

Marek Chart 

Anna Deja - Dobrowolska 

Władysław Rem bełski 

Lidia Sokulska - Tłok 

Karolina Górna 

Małgorzata Masiłkin 

Ewa Zygmunt - Lorbiecka 

Roman Krzysztofek 

Mariusz Czerwiński 

Starosta; 

Wicestarosta; 

Członek Zarządu; 

Członek Zarządu; 

Członek Zarządu; 

Przewodniczący Rady Powiatu; 

Sekretarz Powiatu; 

Skarbnik Powiatu; 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki 

i Promocji; 

Z-ca głównego księgowego; 

Inspektor Wydziału Finansów; 

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości; 

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg; 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim; 

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim 

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

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 28/2020. 

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

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) rozpatrzenia petycji; 

2) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej nr działki 278/78, 

położonej w miejscowości Sypniewo, gm. Więcbork, powiat sępoleński. 

5. Analiza funkcjonowania placówek oświatowych w powiecie sępoleńskim. 

6. Informacja Starosty Sępoleńskiego w sprawie odwołania i powołania Skarbnika Powiatu. 

7. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. 

8. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) interpelacji złożonej przez Radną Rady Powiatu Panią Barbarę Bury; 

2) pisma Prezes Zarządu Spółki NOVUM-MED. ad. dalszego postępowania z niesprawnym sprzętem 

medycznym; 
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3) pisma Dyrektor DPS w Suchorączku ad. wyrażenia zgody na kasację środków trwałych. 

9. Informacja Starosty Sępoleńskiego ad. Zgromadzenia Wspólników NOVUM-MED. Sp. z o.o. 

10. Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu: 

11. Sprawy wniesione. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie. 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad; 

Starosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu 15 czerwca 2020 roku o godz. 08°°, powitał 

wszystkich obecnych na sali sesyjnej (z zachowaniem dystansu społecznego), 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 28/2020. 

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za" zatwierdził protokół Nr 28/2020. 

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

Informację dotyczącą liczby osób rejestrowanych w urzędzie pracy -dane z kolejnego miesiąca (maj 2020) 

przedstawił Dyrektor. Omówił szczegółowo dane liczbowe. Omówił szczegółowo poziom rozliczenia nowej 

formy pomocy przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID - 19 mającej wspomóc 

przedsiębiorców i utrzymanie miejsc pracy. Informacja dyrektora PUP stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd po dyskusji jednogłośnie przyjmuje informację i prosi o dalsze bieżące monitorowanie liczby 

bezrobotnych oraz przygotowanie przez dyrektora kolejnej informacji za miesiąc czerwiec - na początku lipca. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) rozpatrzenia petycji; 

Sprawę omówiła Sekretarz Powiatu. W dniu 3 kwietnia 2020 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej 

złożono petycję w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - wprowadzenie 

lokalnej tarczy antykryzysowej. Organ wykonawczy szczebla samorządu terytorialnego, jakim jest Zarząd 

Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, nie posiada uprawnień do wkraczania w kompetencje gmin, co uzasadnia 

negatywne rozpatrzenie wniesionej petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Jednocześnie 

informuje się, w odniesieniu do postulatu dotyczącego wydania uchwały solidarnościowej - jednoczącej 

wszystkie władze lokalne w walce z koronawirusem Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nie widzi potrzeby 

podejmowania uchwały w tym zakresie. Uchwała dot. negatywnego rozpatrzenia wniesionej petycji w zakresie 

zmiany przepisów prawa miejscowego jednogłośnie głosów 5 „za" została podjęta. Uchwała Nr 29/98/2020 

z dnia 15 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

2) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej nr działki 278/78, 

położonej w miejscowości Sypniewo, gm. Więcbork, powiat sępoleński. 

Projekt uchwały omówiła Pani Ewa Zygmunt - Lorbiecka. W uchwale proponuje się przeznaczyć do sprzedaży 

w drodze przetargu pisemnego, nieograniczonego - nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną 

w miejscowości Sypniewo, gm. Więcbork, powiat sępoleński, stanowiącą własność Powiatu Sępoleńskiego, 

oznaczoną numerem działki 278/78 o powierzchni 0.9844 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr -

BY2T/00029961/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych 
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z/s w Sępólnie Krajeńskim. Nieruchomości wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości mogą być 

zbywane przez Zarząd Powiatu poprzez sprzedaż gdy są zbędne do wykonywania zadań Powiatu określonych 

przepisami prawa bądź wynikających z planów i strategii rozwoju Powiatu, nie mogą być zagospodarowane 

przez jednostki organizacyjne Powiatu lub nie jest możliwe bądź opłacalne ich oddanie w posiadanie zależne. 

Zarząd Powiatu Sępoleńskiego podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży powyższej działki, gdyż jest ona 

zbędna dla potrzeb jednostek organizacyjnych jak i samego Powiatu. Zarząd po zapoznaniu się z uchwałą, 

jednogłośnie 5 głosami „za" podjął uchwałę Nr 29/99/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku. Uchwała stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

5. Analiza funkcjonowania placówek oświatowych w powiecie sępoleńskim. 

Punkt na wniosek Starosty został przeniesiony do procedowania na odbywającą się zaraz po posiedzeniu 

zarządu Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu. 

6. Informacja Starosty Sępoleńskiego w sprawie odwołania i powołania Skarbnika Powiatu. 

Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych poinformował członków zarządu o planowanym odejściu z końcem lipca 

2020 roku - złożone wypowiedzenie - Skarbnika Powiatu - Władysława Rembelskiego. Wobec powyższego po 

rozmowach z pracownikami Starostwa Powiatowego (Wydział Finansów) starosta proponuje członkom zarządu 

powołanie na w/w stanowisko od dnia 1 sierpnia 2020 roku Panią Małgorzatę Masiłkin - obecnie Inspektora 

Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego. Pani Masiłkin posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 

do zajmowania w/w stanowiska. Stanowisko Z-cy Skarbnika, które zajmuje pani Karolina Górna - pozostanie 

bez zmian. Obecna na posiedzeniu Zarządu Pani Małgorzata Masiłkin przedstawiła obecnym swoje 

wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Zarząd po zapoznaniu się z kandydaturą, przyjął informację starosty. 

7. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2019 r. 

Sprawozdanie omówiła - K. Jabłońska. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi przybierała formy 

pozafinansowe i finansowe opierała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Organizacje pozarządowe miały możliwość uczestniczenia 

w przygotowywaniu rocznego programu współpracy, m.in. poprzez konsultacje społeczne. Lista zagadnień 

i kierunków działania Powiatu wskazana w Programie współpracy była propozycją dla wszystkich organizacji 

pozarządowych, należy jednak pamiętać, że nie stanowi ona jedynego kryterium podjęcia współpracy. Zarząd 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem jednogłośnie 5 głosami „za" zatwierdza sprawozdanie i kieruje 

je do informacji biura rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

8. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) interpelacji złożonej przez Radną Rady Powiatu Panią Barbarę Bury; 

Informację nt. interpelacji Pani Radnej B. Bury przedstawił Starosta Sępoleński. Interpelacja 

jest zasadna, niestety w obecnej sytuacji powiat nie posiada wystarczających środków finansowych, 

aby realizować kolejne projekty inwestycyjne. Program naprawczy do 2022 roku oraz wskaźniki, które 

należy zachować uniemożliwiają realizację inwestycji o które interpelowała Pani Bury. Zarząd 

upoważnia Wicestarostę do udzielenia odpowiedzi. 
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2) pisma Prezes Zarządu Spółki NOVUM-MED. ad. dalszego postępowania z niesprawnym 

sprzętem medycznym; 

Pismo omówiła Sekretarz Powiatu. Pismo sygn.N-M.III.3022/9/2020 z dnia 13 maja 2020 roku stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. W piśmie Pani Prezes Spółki Novum - Med. prosi o wyrażenie zgody 

na kasację sprzętu medycznego będącego własnością powiatu tj.: wirówki do masażu kończyn górnych; 

aparatu USG; dwóch głowic do aparatu USG. Zarząd po zapoznaniu się z pismem, jednogłośnie 

5 głosami „za" wyraża zgodę na powyższe. Zarząd upoważnia Sekretarz Powiatu do udzielenia 

pisemnej odpowiedzi wnioskodawcy. 

3) pisma Dyrektor DPS w Suchorączku ad. wyrażenia zgody na kasację środków trwałych; 

Sprawę omówiła Sekretarz Powiatu. Pismo sygn.DPS.032.24.2020 z dnia 21 maja 2020 roku stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. W piśmie Pani Justyna Krzysztofek prosi o wyrażenie zgody na kasację 

środków trwałych tj. szały chłodniczej oraz zestawy kociołków przechylnych. Zarząd po zapoznaniu 

się z pismem, jednogłośnie 5 głosami „za" wyraża zgodę na powyższe. Zarząd upoważnia Sekretarz 

Powiatu do udzielenia pisemnej odpowiedzi wnioskodawcy. 

9. Informacja Starosty Sępołeńskiego ad. Zgromadzenia Wspólników NOVUM-MED. Sp. z o.o. 

Starosta poinformował członków zarządu o posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników NOVUM-MED. Sp. z o.o. 

dnia 18 czerwca 2020 roku, o godzinie 11:00, na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Sępolnie Krajeńskim. 

Zarząd przyjął informację. 

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

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu: 

a) przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim w Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim - omówiła L. Sokulska - Tłok. Zarząd jednogłośnie 5 głosami 

„za" pozytywnie zaopiniował projekt powyższej uchwały. 

b) wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Sępoleński umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej 

- omówił R. Krzysztofek. Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za" pozytywnie zaopiniował projekt 

powyższej uchwały. 

c) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępołeńskiego na 2020 rok - omówił Skarbnik Powiatu. Zarząd 

4 głosami „za" przy 1 „wstrzymującym się" (K. Kolasa) pozytywnie zaopiniował projekt powyższej 

uchwały. 

d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego - omówił Skarbnik Powiatu. Zarząd jednogłośnie 5 głosami 

„za" pozytywnie zaopiniował projekt powyższej uchwały. 

e) 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 - omówił Skarbnik Powiatu. Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za" pozytywnie 

zaopiniował projekt powyższej uchwały. 

f) zmiany uchwały w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz określenia zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych - Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za" pozytywnie 

zaopiniował projekt powyższej uchwały. 
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Materiały sesyjne stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 

8. Sprawy wniesione. 

1) dot. umorzenie odsetek od nieterminowej wpłaty (MOPS Bydgoszcz); 

Sprawę omówił Skarbnik. Pismo Dyrektor PCPR Więcbork sygn. PCPR.FK.323.1.2.2020 z dnia 9 czerwca 

2020 roku znajduje się w dokumentacji Wydziału Finansów. W piśmie Dyrektor prosi o zajęcie stanowiska 

w sprawie nieterminowej wpłaty MOPS Bydgoszcz za okres 6 dni i naliczonych odsetek w kwocie 19,11 zł. 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem, jednogłośnie 5 głosami „za" wyraża zgodę na umorzenie w/w odsetek. 

Zarząd upoważnia skarbnika do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy. 

9. Wolne wnioski. 

1) T. Fifielski - Poprosił o skierowanie zapytania do organizacji pozarządowych na przełomie lipca odnośnie 

planowanych działań podejmowanych przez organizacje w drugiej połowie br. 

2) T. Fifielski - Zapytał o możliwość udostępnienia mapy parku przy pałacu w Sypniewie celem dookreślenia 

części ogólnodostępnych dla mieszkańców powiatu (dla przypomnienia). Starosta upoważnił obecną 

na zarządzie Dyrektor Wydziału Geodezji (...) do przedstawienia mamy na kolejne posiedzenie zarządu. 

Protokołowała: Kamila Jabłońska .. 0\ 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Katarzyna Kolasa 

Iwona Sikorska cUancL kaarflLo 
Tomasz Fifielski 

Załączniki: 
1. Porządek obrad; 
2. Informacja dyrektora PUP; 
3. Uchwala Nr 29/98/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku; 
4. Uchwała Nr 29/99/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku; 
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2019 r; 

6. Pismo sygn.N-M.III.3022/9/2020 z dnia 13 maja 2020 roku; 
7. Pismo sygn.DPS.032.24.2020 z dnia 21 maja 2020 roku; 
8. materiały sesyjne; 
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