
Protokół nr 31/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 27 lipca i 7 sierpnia 2020 roku 

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli: 

Zarząd Powiatu w składzie: 

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński 

Andrzej Marach - Wicestarosta (obecność tylko w II części posiedzenia); 

Katarzyna Kolasa - Członek Zarządu (obecność tylko w I części posiedzenia); 

Iwona Sikorska - Członek Zarządu 

Tomasz Fifielski - Członek Zarządu 

oraz 

Władysław Rembelski - Skarbnik Powiatu 

Małgorzata Masiłkin - Skarbnik Powiatu 

Anna Deja-Dobrowolska - Sekretarz Powiatu 

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

Tomasz Cyganek - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim 

(obecność tylko w I części posiedzenia); 

Beata Lida - Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci 

w Więcborku (obecność tylko w I części posiedzenia); 

Elżbieta Maziarz-Rudnik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku 

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 30/2020. 
3. Informacja o bieżącej sytuacji w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat ze szczególnym 

uwzględnieniem Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok. 
5. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) projektu uchwały Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części 
drogi nr 2628G Charzykowy - Chojniczki - Krojanty - Nowa Cerkiew - Racławki - Granowo - Lichnowy; 

2) uchwały Nr XX/132/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie 
Przepałkowo, gmina Sośno; 

3) uchwały Nr XX/133/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie 
Rogalin, Tonin, Toninek i Wąwelno, gmina Sośno; 

4) uchwały Nr XX/134/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie 
Sośno i Wielowicz, gmina Sośno; 
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5) uchwały Nr XX/13 5/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie 
Sosno, gmina Sośno; 

6) ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 
6. Przyjęcie informacji w sprawie: 

1) sytuacji na rynku pracy w Powiecie Sępoleńskim; 
2) likwidacji stołówki w CKZiU w Więcborku; 
3) przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych; 

7. Sprawy wniesione. 
8. Wolne wnioski. 
9. Zakończenie. 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

Starosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 9.00, 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 30/2020 

Członkowie Zarządu jednogłośnie 5 głosami „za" zatwierdzili Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Nr 30/2020. 

3. Informacja o bieżącej sytuacji w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

ze szczególnym uwzględnieniem Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim. 

Dyrektor Wydziału Edukacji (...) przedstawiła Zarządowi informacje nt. przygotowania placówek oświatowych 

do nowego roku szkolnego, a także naboru do szkół. W najtrudniejszej sytuacji znajduje się Liceum 

Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim, do którego oryginały dokumentów na dzień 27 lipca br. dostarczyło 

8 uczniów. W pozostałych placówkach liczba osób, którzy potwierdzili chęć nauki jest wyższa - nie ma 

zagrożenia nie utworzenia planowanej liczby oddziałów. Pani Iwona Sikorska podkreśliła, że młodzież 

do 4 sierpnia może jeszcze dokonać zmiany wyboru szkoły, po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty. 

Pani Katarzyna Kolasa zapytała, czy mamy informacje dotyczące naboru w szkołach w Chojnicach? Ilu 

uczniów w związku z niskim wynikiem egzaminu ósmoklasisty może zostać odrzuconych w procesie rekrutacji 

w Chojnicach? Pani Lidia Sokulska-Tłok poinformowała, że Powiat nie dysponuje takimi danymi. Dyrektor 

Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim dokonał zmiany w ofercie edukacyjnej, w uzgodnieniu z 

organem prowadzącym zaproponował utworzenie nowego profilu psychologiczno - społecznego (biologia z 

elementami psychologii, wiedza o społeczeństwie, j. angielski). Szkoła prowadzi akcję informacyjno-

promocyjną. Nauczyciele i cała społeczność szkolna zaangażował się w promocję placówki Dyrektor 

poinformował Zarząd jakie kroki podjął mając na uwadze konieczność ograniczenia kosztów utrzymania 

placówki (ograniczenie etatów nauczycieli). W bieżącym roku zmianie uległy terminy poszczególnych etapów 

naboru, tzn. daty egzaminów klas ósmych, terminy składania wniosków do wybranych szkół 

ponadpodstawowych. Wyniki testu ósmych klas podane zostaną dopiero 31 lipca. Szkoła ma obowiązek 

podania do wiadomości publicznej list kandydatów zakwalifikowanych, a później przyjętych do szkoły - do 19 

sierpnia. W tym roku, inaczej niż w latach ubiegłych, nie będzie etapu rekrutacji uzupełniającej. Ministerstwo 

Edukacji Narodowej informuje, że kandydaci, którzy nigdzie nie znaleźli miejsca, będą przyjmowani do szkół 

na podstawie decyzji dyrektora placówki i powołuje się na art. 130 ust.2 ustawy Prawo oświatowe. Ten zapis 
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prawny dotyczy sytuacji ucznia, który chce dostać się do danej klasy w ciągu roku szkolnego. Można się więc 

spodziewać, że kandydaci nieprzyjęci do żadnej szkoły będą musieli znaleźć dla siebie miejsce w szkole, która 

nie ma pełnego obłożenia i złożyć do dyrektora placówki podanie z prośbą o przyjęcie. W związku z 

powyższym ostateczna liczba uczniów, którzy zostaną przyjęci do szkół, dla których organem prowadzącym 

jest powiat sępoleński w tym roku znana będzie znacznie później. Pani Katarzyna Kolasa mając na uwadze 

niepokojące informacje jakie do niej dotarły, związane z sugerowaniem, że jeden z nauczycieli Szkoły 

Podstawowej nr 1, w negatywny sposób wypowiada się na temat Liceum w Sępólnie Krajeńskim 

poinformowała że przeprowadziła postępowanie wyjaśniające. Pani Kolasa podkreśliła, że takie sytuacje nie 

miały miejsca, nauczyciele nigdy nie dyskredytowali Liceum - Pani Dyrektor chciałaby zdementować plotki. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

Projekt uchwały przedstawił Pan Władysław Rembelski Skarbnik Powiatu. 

Zmiany planu dochodów: 

• w rozdziale 75411 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 104.100,00 zł tytułem decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.49.2020 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego 

funkcjonowania komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności na naprawy 

pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz wypłatę nieplanowanych świadczeń i równoważników 

dla funkcjonariuszy PSP; 

• w rozdziale 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.471,49 zł tytułem decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2020 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków 

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; 

• w rozdziale 85321 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 105.670,00 zł tytułem decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2020 w kwocie 670,00 zł i Nr WFB.I.3120.3.42.2020 

w kwocie 105.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej; 

• w rozdziale 85324 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.950,00 zł tytułem 2,5% wydatków 

PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR-u. 

Zmiany planu wydatków: 

• w rozdziale 70005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.150,00 zł z rezerwy ogólnej 

z przeznaczeniem na wycenę zabudowanej nieruchomości w Sypniewie tj. działka nr 278/78 

przeznaczona na sprzedaż; 

• w rozdziale 75020 - przesuwa się plan wydatków o kwotę 17.280,00 zł z przeznaczeniem na umowę 

zlecenie w zakresie kontynuacji doradztwa finansowego; 

• w rozdziale 75411 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 104.100,00 zł w KPPSP Sępólno tytułem 

odpowiednio w/w decyzji WKP: 

• w rozdziale 75818 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.150,00 zł tytułem rozwiązania rezerwy 

celowej z przeznaczeniem na w/w wycenę nieruchomości; 

• w rozdziale 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.471,49 zł z w ZSZNr2 Sępólno tytułem 

odpowiednio w/w decyzji WKP; 
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• w rozdziale 85218 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 40,00 zł w PCPR 

Więcbork celem realizacji bieżących kosztów postępowania; 

• w rozdziale 85321 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.670,00 zł z w PCPR Więcbork tytułem 

odpowiednio w/w decyzji WKP; 

• w rozdziale 85324 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.950,00 zł tytułem 2,5% wydatków PFRON 

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR-u; 

• rozdziale 85510 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w RDDZ Wąwelno o kwotę 

1.200,00 zł oraz w CADDD Więcbork o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie 

zastępstw podczas absencji wychowawców i zmianę sposobu organizacji żywienia dzieci z powodu 

likwidacji stołówki przy internacie CKZiU Więcbork. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za" podjął uchwałę Nr 31/102/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie 

Krajeńskim z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 

rok. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

5. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) projektu uchwały Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej części drogi nr 2628G Charzykowy - Chojniczki - Krojanty - Nowa Cerkiew -

Racławki - Granowo - Lichnowy; 

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za" zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Chojnickiego 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 2628G Charzykowy - Chojniczki - Krojanty 

- Nowa Cerkiew - Racławki - Granowo - Lichnowy. Pismo w sprawie sygn. ID.7110.3.2020 stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 

2) uchwały Nr XX/132/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części terenów w obrębie Przepałkowo, gmina Sośno; 

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za" zaopiniował ww. projekt uchwały Rady Gminy Sośno w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...). Pismo w sprawie 

sygn. RI.6721.4.2020 załącznik nr 4 do protokołu. 

3) uchwały Nr XX/133/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części terenów w obrębie Rogalin, Tonin, Toninek i Wąwelno, gmina Sośno; 

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za" zaopiniował ww. projekt uchwały Rady Gminy Sośno w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...). Pismo w sprawie 

sygn. R1.6721.2.2020 załącznik nr 5 do protokołu. 

4) uchwały Nr XX/134/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części terenów w obrębie Sośno i Wielowicz, gmina Sośno; 

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za" zaopiniował ww. projekt uchwały Rady Gminy Sośno w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...). Pismo w sprawie 

sygn. RI.6721.1.2020 załącznik nr 6 do protokołu. 
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5) uchwały Nr XX/135/2020 Rady Gminy Sośno z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części terenów w obrębie Sosno, gmina Sośno; 

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za" zaopiniował ww. projekt uchwały Rady Gminy Sośno w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...). Pismo w sprawie 

sygn. RI.6721.3.2020 załącznik nr 7 do protokołu. 

6) ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 

oraz wprowadzeniem przepisów związanych z koniecznością ograniczenia organizacji imprez podczas których 

mogłoby dojść do zarażenia wirusem Starosta zaproponował rezygnację z ogłaszania konkursów. Zarząd 

Powiatu 4 głosami „za" przy jednym głosie „wstrzymującym się" (T. Fifielski) postanowił nie ogłaszać 

otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań Powiatu. Zarząd 

Powiatu wziął pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację i związane z tym trudności w realizacji zadań 

oraz dokonaniu rzetelnej oceny ich realizacji. Część zadań jest zawsze oparta na udziale gości, inne skierowane 

są do szerokiej publiczności wobec powyższego istnieje duże ryzyko zakażenia. 

6. Przyjęcie informacji w sprawie: 

1) sytuacji na rynku pracy w Powiecie Sępoleńskim; 

Zarząd Powiatu zapoznał się z materiałami dot. sytuacji na rynku pracy w naszym Powiecie, a także informacją 

o realizacji form pomocy przedsiębiorcom w ramach tarczy Antykryzysowej. Pismo Przewodniczącego 

Powiatowej Rady Rynku Pracy sygn. UPO-OOO-2/AT/20 z 29.06.2020 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

2) likwidacji stołówki w CKZiU w Więcborku; 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora CKZiU w Więcborku w sprawie działań jakie podjęto 

w związku z likwidacją stołówki. Pismo sygn. CKZiU/67/2020 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

3) przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych; 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Więcborku przedstawiła Zarządowi informację 

dotyczącą stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie przekształcenia placówek opiekuńczo-

wychowawczych w małe placówki (nie więcej niż 14 dzieci).Przepisy przejściowe w tym zakresie obowiązują 

do 1 stycznia 2021 r. Wojewoda może zezwolić na funkcjonowanie w jednym wielorodzinnym budynku lub 

jednej nieruchomości więcej niż jednej placówki. Wojewoda uwzględnia specyfikę i zadania placówek oraz 

potrzeby środowiska. Z przekazanej informacji wynika, że termin osiągnięcia standardu w powyższym zakresie 

nie zostanie wydłużony. W Placówce w Małej Cerkwicy trwają prace remontowe, które mają na celu 

dostosowanie do nowych wymogów i podział budynku na dwie czternastoosobowe placówki. Pani Beata Lida 

przekazała Zarządowi informację nt. planowanego wypoczynku wychowanków Placówek z Więcborka oraz 

Małej Cerkwicy. Dzieci wraz z wychowawcami wyjadą na tygodniowe wakacje do Przyjezierza. Placówka 

pozyskała środki zewnętrzne na opłacenie kosztów wypoczynku. W ramach atrakcji dla dzieci zaplanowano 

m.in. hipoterapię i naukę pływania. 
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II część - 07.08.2020 r. 

7. Sprawy wniesione. 

a) Uchwała Nr 31/103/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku; 

Projekt uchwały omówiła Elżbieta Maziarz - Rudnik. W związku z planowaną w roku bieżącym realizacją 

projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" realizowanego 

w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług 

społecznych w środowisku lokalnym: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego niezbędne jest udzielenie Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku upoważnienia 

do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu, celem usprawnienia działań 

zaplanowanych w projekcie. W ramach projektu planuje się zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, 

sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zakup środków ochrony indywidualnej 

dla rodzin zastępczych, wychowanków oraz pracowników rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 

zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/ izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. Projekt nie 

przewiduje wniesienia wkładu własnego przez Powiat Sępoleński. Zarząd po zapoznaniu się z projektem 

uchwały, jednogłośnie 4 głosami „za" (absencja K. Kolasa) podjął uchwałę Nr 31/103/2020. Uchwała stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

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

Projekt uchwały przedstawiła Małgorzata Masiłkin - Skarbnik Powiatu. Przedstawiła zmiany planu 

dochodów: 

• W rozdziale 75411 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 144.868,00 zł tytułem decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB. 1.3120.3.53.2020 z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń 

i wzrost nagród uznaniowych strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych PSP. 2. 

• W rozdziale 85504 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 781.575,00 zł tytułem decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.4.1.2020 w kwocie 658.712,00 zł i Nr WFB.1.3120.3.54.2020 

w kwocie 122.863,00 z przeznaczeniem na realizację projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 

w środowisku lokalnym. 

Zmiany planu wydatków: 

• W rozdziale 75411 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 144.868,00 zł w KPPSP Sępólno tytułem 

w /w decyzji WKP w Bydgoszczy. 

• W rozdziale 85218 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 600,00 zł 

z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników PCPR Więcbork. 

• 3. W rozdziale 85321 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 200,00 zł 

z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Zespołów do spraw orzekania 
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o niepełnosprawności. 

• W rozdziale 85504 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 781.575,00 zł w PCPR Więcbork tytułem 

w /w decyzji WKP w Bydgoszczy. Liderem projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

a Wojewoda Kujawsko-Pomorski pełni funkcję Partnera w realizacji zadań na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego. Czas realizacji projektu to: maj - wrzesień 2020. Realizacja projektu „Wsparcie 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" obejmuje: - zakup 

wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym Id: 0B8E55C3-43D8-

4F56-8B44-D4411BFFAE3A. Podpisany Strona 1 zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, 

oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci 

z niepełnosprawnością); - zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki 

z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków 

dezynfekcyjnych); - zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy 

zastępczej. 5. W rozdziale 85595 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 

1.000,00 zł tytułem realizacji projektu „Rodzina w Centrum II". 

Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały, jednogłośnie 4 głosami „za" (absencja K. Kolasa) podjął 

uchwałę Nr 31/104/2020. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

c) dot. uzgodnienia projektu regulaminu korzystania z internatu CKZiU w Więcborku w tym wysokości 

opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów przebywających w internacie a także terminu i sposobu 

ich wnoszenia; 

Pismo Dyrektora CKZiU w Więcborku sygn. 75/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku, znajduje się w dokumentacji 

Wydziału Edukacji (...). Projekt regulaminu stanowiący załącznik do w/w pisma omówiła Lidia Sokulska 

- Tłok. Przedstawiła proponowane przez dyrektora stawki odpłatności za internat oraz wyżywienie oraz 

planowaną na przyszły rok szkolny liczbę osób planujących korzystać z internatu. Zarząd jednogłośnie 

4 głosami „za" (absencja K. Kolasa) zatwierdził proponowane stawki opłat. Zarząd dyskutował natomiast nad 

sposobem i terminem wnoszenia płatności za pobyt w internacie oraz zwolnień z tej opłaty. Pani I. Sikorska 

zaproponowała zarządowi następujący wniosek formalny: "W przypadku braku odpłatności za kolejne 

2 miesiące, osoba przebywająca w internacie musi go opuścić" Ponadto aby mieć obraz skali tego problemu, 

wnosi, aby Dyrektor Kulpinski na kolejne posiedzenie zarządu przygotował liczbę zwolnień z odpłatności 

w ubiegłym roku szkolnym oraz liczbę osób dokonujących płatności w terminie. Zarząd po zapoznaniu 

się z wnioskiem, jednogłośnie 4 głosami „za" (absencja K. Kolasa) przychyla się do wniosku Pani I. Sikorskiej 

i przekłada głosowanie nad uzgodnieniem regulaminu na kolejne posiedzenie zarządu. 

d) dot. wyników naboru do szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu; 

Zestawienie dot. wyników naboru do szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu omówiła Lidia Sokulska -

Tłok. Zestawienie zawierało dane na dzień 7 sierpnia 2020 roku i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Zarząd 

przyjął informacje bez uwag. 

8. Wolne wnioski - brak 

9. Zakończenie: Starosta zakończył II część posiedzenia zarządu powiatu 7 sierpnia 2020 roku o godzinie 

9:00. 
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Protokołowały: 

I część Anna Deja - Dobrowolska 

II część Kamila Jabłońska 

Załączniki: 
1. Porządek obrad; 
2. Uchwała Nr 31/102/2020 Zarządu Powiatu 

w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lipca 2020 roku 
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu 
Sępoleńskiego na 2020 rok; 

3. Pismo w sprawie sygn. ID.7110.3.2020; 
4. Pismo w sprawie sygn. RI.6721.4.2020; 
5. Pismo w sprawie sygn. RI.6721.2.2020; 
6. Pismo w sprawie sygn. RI.6721.1.2020; 
7. Pismo w sprawie sygn. RI.6721.3.2020; 
8. Pismo Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku 

Pracy sygn. UPO-000-2/AT/20 z 29.06.2020 r.; 
9. Pismo sygn. CKZiU/67/2020. 
10. Uchwała Nr 31/103/2020 Zarządu Powiatu 

w Sępólnie Krajeńskim z dnia 07 sierpnia 2020 roku; 
11. Uchwała Nr 31/104/2020 Zarządu Powiatu 

w Sępólnie Krajeńskim z dnia 07 sierpnia 2020 roku; 
12. wyników naboru do szkół ponadpodstawowych 

na terenie powiatu na dzień 7 sierpnia 2020 roku; 
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