
Protokół nr 30/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 29 czerwca 2020 roku 

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli: 

Zarząd Powiatu w składzie: 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Iwona Sikorska 

Tomasz Fiflelski 

oraz 

Zofia Krzemińska 

Kamila Jabłońska 

Władysław Rembelski 

Małgorzata Masiłkin 

Beata Lida 

Ewa Tomasz 

Starosta; 

Wicestarosta; 

Członek Zarządu; 

Członek Zarządu; 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu; 

w zastępstwie Sekretarz Powiatu; 

Skarbnik Powiatu do 31.07.2020 roku; 

Skarbnik Powiatu od 01.08.2020 roku; 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci 

w Więcborku; 

Główna Księgowa Centrum Administracyjnego Domów Dla 

Dzieci w Więcborku; 

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, gabinet Starosty Sępoleńskiego; 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 29/2020. 

3. Zatwierdzenie koncepcji przekształcenia 30 - osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Małej Cerkwicy 

na dwie 14 - osobowe Domy Dla Dzieci mieszczące się w jednym budynku - w związku z przepisami ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

4. Stanowisko Zarządu Powiatu ad. projektu Uchwały Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie pozbawienia części 

drogi nr 2658G ul. Strzelecka w Chojnicach kategorii drogi powiatowej. 

5. Podjęcie decyzji o udostępnieniu Policji pomieszczeń Internatu w Więcborku na czas wakacji. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie: 

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

2) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. 

7. Sprawy wniesione. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie. 
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1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad; 

Starosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu 29 czerwca 2020 roku o godz. 08°°, powitał 

wszystkich obecnych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek obrad stanowiący załącznik nr 1 

do protokołu. Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za" (absencja K. Kolasa) zatwierdzili 

proponowany porządek obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 29/2020. 

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za" (absencja K. Kolasa) zatwierdził protokół Nr 29/2020. 

3. Zatwierdzenie koncepcji przekształcenia 30 - osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Małej 

Cerkwicy na dwie 14 - osobowe Domy Dla Dzieci mieszczące się w jednym budynku - w związku 

z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

Sprawę omówił Wicestarosta. Zarząd dokonał szczegółowej analizy finansowej Domu dla Dzieci w Małej 

Cerkwicy uwzględniając koszty przed podziałem oraz po podziale na dwie 14-osobowe placówki. Pani B. Lida 

oraz Pani E. Tomasz udzieliły szczegółowych wyjaśnień w zakresie kosztów oraz wytycznych Wojewody 

Kujawsko - Pomorskiego. Zarząd po analizie kosztów podziału placówki, zastanawia się nad koniecznością 

zatrudnienia dodatkowych dwóch osób oraz nad możliwością zatrudnienia wspólnie dla dwóch domów 

1 koordynatora i 1 sprzątaczki. Zarząd po szerokiej dyskusji jednogłośnie 4 głosami „za" (absencja K. Kolasa) 

pozytywnie opiniuje i wyraża zgodę na dokonanie podziału placówki w Małej Cerkwicy na dwie 14-osobowe 

placówki, jednakże w związku z wzrostem kosztów ich funkcjonowania, zarząd wnosi o przygotowanie bardziej 

szczegółowej informacji (zakresy czynności pracowników) i przedłożenie ich na kolejne posiedzenie zarządu 

powiatu, celem dalszej analizy stanu zatrudnienia w podzielonych placówkach. 

4. Stanowisko Zarządu Powiatu ad. projektu Uchwały Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie 

pozbawienia części drogi nr 2658G ul. Strzelecka w Chojnicach kategorii drogi powiatowej. 

Sprawę omówiła K. Jabłońska. Pismo Zarządu Powiatu Chojnickiego sygn. ID.7110.4.2020 z dnia 8 czerwca 

2020 roku, stanowi załącznik nr 2 do protokołu. W piśmie Zarządu Powiatu Chojnickiego wnosi 

0 zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej części ul. Strzeleckiej nr 2558G. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niezłożenie opinii 

w terminie 21 dni od dnia doręczenia pisma będzie uznane za akceptację przedłożonej propozycji. Zarząd 

po zapoznaniu się z projektem uchwały wyraża tzw. milczącą zgodę. 

5. Podjęcie decyzji o udostępnieniu Policji pomieszczeń Internatu w Więcborku na czas wakacji. 

Sprawę omówiła K. Jabłońska. W piśmie sygn. ZBW.5520.2.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku, Burmistrz 

Więcborka prosi o wyrażenie zgody na bezpłatne zakwaterowanie w internacie przy Zespole Szkół - Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku 2 osób (policjantów) oddelegowanych w okresie 

od 1 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku do pełnienia służby na terenie Więcborka. Pismo stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. Zarząd po zapoznaniu się z pismem stosunkiem głosów 3 „za" przy 

1 „wstrzymującym się" (I. Sikorska) i (absencja K. Kolasa) wyraża zgodę na powyższe. Zarząd upoważnia 

Panią K. Jabłońską do udzielenia pisemnej odpowiedzi wnioskodawcy. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok; 
Projekt uchwały omówił Skarbnik Powiatu. Przedstawił zmiany planu wydatków: W rozdziale 80195 -
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przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 141,00 zł z przeznaczeniem 

na ubezpieczenie tabletów w ramach projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020. W rozdziale 85410 - przesuwa się plan wydatków o kwotę 3.050,00 zł 

z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego po likwidacji 2 stanowisk 

w CKZiU Więcbork. W rozdziale 92195 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 

3.340,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe za redakcję, zilustrowanie, wykonanie 

opisów ilustracji, korektę merytoryczną i ortograficzną całości publikacji oraz wykonanie indeksu 

osobowego monografii powiatu. Zarząd po zapoznaniu się z uchwałą, jednogłośnie 4 głosami „za" 

(absencja K. Kolasa) podjął uchwałę Nr 30/100/2020. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

2) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim; 

Sprawę omówiła K. Jabłońska. Przedstawiła zmiany przygotowane przez Sekretarz Powiatu 

w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. Zarząd po zapoznaniu się ze zmianami 

w regulaminie i uchwałą, jednogłośnie 4 głosami „za" podjął uchwałę Nr 30/101/2020. Uchwała 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Sprawy wniesione. 

1) dot. raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sosno do roku 2020" za lata 2017 

-2019; 

Raport omówił Starosta. Zarząd po zapoznaniu się z raportem, jednogłośnie 4 głosami „za" przyjmuje go do 

wiadomości. Pismo sygn. RI.621.1.2017 z dnia 25 czerwca 2020 roku wraz z załączonym raportem stanowią 

załącznik nr 6 do protokołu. 

9. Wolne wnioski - brak. 

10. Zakończenie. Starosta zakończył 30 posiedzenie zarządu powiatu o godzinie 11:00. 

Protokołowała: Kamila Jabłońska 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Katarzyna Kolasa 

Iwona Sikorska 

Tomasz Fifielski 

Załączniki: 
1. Porządek obrad; 
2. Pismo Zarządu Powiatu Chojnickiego sygn. ID.7110.4.2020 z dnia 8 czerwca 

2020 roku; 
3. Pismo sygn. ZBW.5520.2.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku; 
4. Uchwala Nr 30/100/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku; 
5. Uchwała Nr 30/101/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku; 
6. Pismo sygn. RI.621.1.2017 z dnia 25 czerwca 2020 roku; 
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