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Protokół nr 32/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 18 i 21 sierpnia 2020 roku  

 

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli: 

Zarząd Powiatu w składzie: 

 

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński  

Andrzej Marach - Wicestarosta 

Iwona Sikorska - Członek Zarządu 

Tomasz Fifielski 

oraz 

- Członek Zarządu  

 

Marek Chart - Przewodniczący Rady Powiatu 

Małgorzata Masiłkin - Skarbnik Powiatu 

Lidia Sokulska - Tłok - Dyrektor Wydziału Edukacji (…) – obecność tylko                        

w II części posiedzenia - 21 sierpnia; 

Artur Juhnke - Inspektor Wydziału Edukacji (…) - obecność tylko                        

w I części posiedzenia - 18 sierpnia; 

Tomasz Cyganek - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim 

(obecność tylko w I części posiedzenia – 18 sierpnia – 

udzielenie wyjaśnień zarządowi w sprawie naboru); 

Zofia Krzemińska - Gość – Przewodnicząca Komisji Edukacji (…) Rady Powiatu; 

(obecność tylko w I części posiedzenia - 18 sierpnia); 

Andrzej Chatłas -  Gość – Członek Komisji Edukacji (…) Rady Powiatu; 

(obecność tylko w I części posiedzenia – 18 sierpnia); 

Danuta Zalewska - Gość – Członek Komisji Edukacji (…) Rady Powiatu; 

(obecność tylko w I części posiedzenia - 18 sierpnia); 

 

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe –I część - sala sesyjna – z zachowaniem reżimu sanitarnego                    

i dystansu społecznego;  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 31/2020. 

3. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie wyniku naboru do szkół ponadpodstawowych dla których organem 

prowadzącym jest powiat sępoleński; 

4. Zatwierdzenie uchwał i materiałów sesyjnych na XXIV sesję rady powiatu; 

5. Sprawy wniesione.  

6.  Wolne wnioski. 

7.  Zakończenie.  
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1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

Starosta Sępoleński rozpoczął I część posiedzenia Zarządu Powiatu o godz. 12.00, 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 31/2020 

Członkowie Zarządu jednogłośnie 4 głosami „za” (absencja K. Kolasa) zatwierdzili Protokół z posiedzenia 

Zarządu Powiatu Nr 31/2020. 

3. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie wyniku naboru do szkół ponadpodstawowych dla których 

organem prowadzącym jest powiat sępoleński; 

Inspektor Wydziału Edukacji (…) przedstawił 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 18 

sierpnia br. dostarczyło 15 uczniów. Łącznie z 2 osobami powtarzającymi 1 klasę nabór do pierwszej 

klasy jest na poziomie 17 osób.  

Zarząd podjął szeroką dyskusję nad zgodą, bądź nie, na utworzenie klasy pierwszej w LO w Sępólnie. 

Wicestarosta - wyjaśnił, że oddział z taka małą liczbą uczniów się nie bilansuje. Licząc same 

wynagrodzenia nauczycieli trzeba do funkcjonowania w/w oddziału dołożyć 40 tyś rocznie. 

Wicestarosta zaproponował następujące warianty:  

1. Nie otwieramy oddziału i skazujemy szkołę na likwidację,  

2. Otwieramy i nic z problemem nie robimy - (szkoła, która ma 4 klasy 15 osobowe - czy ma 

sens?) 

3. Otwieramy, ale dajemy warunki na przyszły rok. (oddział klasy I w przyszłym roku musi 

mieć min. 24 osoby, liczba dzieci w szkole nie może ulec zmniejszeniu oraz docelowo Zespół 

Szkół Ponadpodstawowych i LO Sępólno muszą funkcjonować w jednym budynku.) 

I. Sikorska – jak nie otworzymy teraz I klasy w LO to jest to stopniowe wygaszanie szkoły. 

T. Fifielski – wszędzie jest świetny wynik naboru, tylko w LO Sępólno jest zły. Jest problem w tej 

szkole i ten nabór jest tego efektem. Ja bym tego oddziału nie otwierał.  

A. Chatłas – proponuje wyjście łagodniejsze – jak najszybciej jak to możliwe umieścić 2 szkoły w 

jednym budynku, a wolny budynek wydzierżawić. Jeśli szkoła w przyszłym roku miałaby większy 

nabór mogłaby się odbudowywać. Patrząc ekonomicznie – nie tworzyć, ale ta decyzja ma też podłoże 

nie tylko ekonomiczne.  

Starosta – przeanalizował różne możliwe warianty przenosin instytucji i szkół do obiektów 

powiatowych, pozwalając jednocześnie na nie ponoszenie kosztów dzierżawy oraz możliwość 

wydzierżawienia obiektów powiatowych. Starosta jest za utworzeniem I klasy w LO ale także pod 

warunkami. 
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D. Zalewska – To jest jedna z najtrudniejszych decyzji, która stoi przed zarządem. Czy robić to bez 

dyrektora i rozmowy z radą pedagogiczną? Należy porozmawiać z dyrektorem i nauczycielami. 

Starosta: Na ostatnim spotkaniu zarząd rozmawiał z  Dyrektorem LO.  

Z. Krzemińska: To jest wielka szkoda. Kiedyś kryzys przechodziło LO Więcbork, ale się odbiło, teraz 

LO Sępólno. Jestem za powstaniem zespołów szkół.  

Przewodniczący: Zarząd ma trudną decyzję. Uważam, że docelowo trzeba szkoły połączyć w zespół. 

Czeka nas poważna rozmowa z Dyrektorem. Osobiście uważam, że nie tylko względy ekonomiczne są 

ważne. LO powinno dostać tą szansę. Proponuję ten rocznik utrzymać.  

Wicestarosta – dajmy szansę, ale postawmy warunki.  

T. Fifielski – dyrektor powinien mieć świadomość, że jak tych warunków nie spełni, to oddziału nie 

otwieramy.  

Zarząd zakończył dyskusję. 

Na posiedzeniu o godzinie 13:20 pojawił się Dyrektor LO – T. Cyganek. Dyrektor odpowiedział na 

pytanie zarządu: Czemu taki niski nabór? Co nie „zagrało” w naborze?   

T. Cyganek: Mamy wypracowany system promocji, ale przez pandemię nie „zagrał”. To pytanie o 

wyniki naboru należy kierować do rodziców, którzy kierują swoje dzieci do szkół poza powiatem.  

Zarząd po zapoznaniu się z opinią dyrektora, zajął następujące stanowisko: W związku z informacją o 

naborze do I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim na poziomie 17 uczniów (15 

oryginałów świadectw złożonych w szkole na dzień 19 sierpnia 2020 roku  + 2 osoby powtarzające klasę), 

zarząd zajął w tej sprawie następujące stanowisko. Zarząd pozytywnie opiniuje utworzenie I klasy w Liceum 

Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim na warunkach podanych w punktach poniżej. Oto wyniki 

głosowania. Dwóch członków zarządu głosowało za nieutworzeniem I klasy. (I. Sikorska, T. Fifielski). Dwóch 

członków zarządu głosowało za utworzeniem I klasy na warunkach podanych w punktach poniżej. (Starosta, 

Wicestarosta)  Jeden członek zarządu nie biorący udziału w posiedzeniu zarządu (K. Kolasa), wyraził swoją 

opinię zaocznie (telefonicznie), też jednak na warunkach podanych  w punktach poniżej: 

1. Jeżeli w ciągu roku szkolnego 2020/2021 istotnie zmniejszy się liczba uczniów w szkole,                        

to w kolejnym roku szkolnym nie będzie organizowany nabór do Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie 

Krajeńskim; 

2. Jeżeli w dzień poprzedzający ogłoszenie listy osób przyjętych do szkoły, na liście kandydatów do klasy 

I w roku szkolnym 2021/2022 będzie mniej niż 24 osoby, które złożyły oryginały świadectw, oddział klasy I w 

kolejnym roku szkolnym nie zostanie utworzony.    

3. Docelowo Zespół Szkół Ponadpodstawowych oraz Liceum Ogólnokształcące muszą być zlokalizowane 

w jednym budynku. Proces przenoszenia szkół do jednego budynku będzie prowadzony przez organ 

prowadzący oraz szkoły w jak najkrótszym możliwym terminie.        
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4. Zatwierdzenie uchwał i materiałów sesyjnych na XXIV sesję rady powiatu; 

 Informacja dotycząca sytuacji powiatu w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 

omówił Starosta;  

 Informacja na temat przygotowania do roku szkolnego 2020/2021 – omówiła Dyrektor Wydziału 

Edukacji (…);  

 projekty uchwał w sprawach: 

a) 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 2020 – przedstawiła K. Jabłońska 

b) rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego – przedstawiła K. Jabłońska   

c) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok – omówiła Skarbnik  

d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego – omówiła Skarbnik  

Zarząd powiatu jednogłośnie 4 głosami „za” (absencja K. Kolasa) pozytywnie opiniuje materiały sesyjne oraz 

projekty uchwał na najbliższą sesję rady powiatu. Materiały sesyjne stanowią załącznik nr 2 do protokołu. 

Koniec 1 części – 18 sierpnia godzina 15:11 

II część – 21.08.2020 r. godzina 9:00  - za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

3. Sprawy wniesione.  

a) dot. regulaminu warunków korzystania z internatu Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego 

w Więcborku; 

Regulamin procedowano podczas I i II części posiedzenia zarządu. Podczas I części regulamin omówił A. 

Juhnke. Przedstawił naniesione zmiany zaproponowane przez zarząd dotyczące zobowiązania spłaty zadłużenia 

i dwumiesięcznego terminu na opuszczenie internatu w przypadku nieuregulowania zaległości. Podczas II 

części posiedzenia, Pani L. Sokulska – Tłok wyjaśniła, że z innych zapisów regulaminu samoistnie wynika ten 

sam dwumiesięczny termin na regulację zobowiązań. Zarząd po zapoznaniu się zapisami regulaminu, 

jednogłośnie 4 głosami „za” (absencja K. Kolasa) zatwierdza go w kształcie pierwotnym proponowanym przez 

dyrektora CKZiU. Regulamin znajduje się w dokumentacji Wydziału Edukacji (…). Zarząd upoważnia Panią L. 

Sokulską – Tłok do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy.  

b) dot. petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego; 

Sprawę omówiła K. Jabłońska. Dotyczy ona rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 31 maja 2020 roku. 

Petycja została udostępniona na stronie biuletynu starostwa powiatowego: www.bip.powiat-sepolno.pl Zarząd 

Powiatu nie widzi potrzeby zmiany przepisów w zakresie zawartym w petycji. Szkoły, dla  których  Powiat 

Sępoleński jest organem prowadzącym wypożyczały uczniom niezbędny do prowadzenia zdalnej edukacji 

sprzęt elektroniczny. Powiat Sępoleński przekazał podległym szkołom 25 laptopów oraz 10 tabletów 

zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020, realizowanego w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji pn. „Zdalna szkoła". 

Urządzenia wyposażone były w zestawy słuchawkowe oraz posiadały wymagane przez Ministra 

oprogramowanie. Wartość pozyskanych środków wynosiła 70.000,00 zł. Powiat przystąpił również do projekt 

pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w 

http://www.bip.powiat-sepolno.pl/
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ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w  ramach Działania 2.8 Rozwój usług 

społecznych w środowisku lokalnym, PI 9iv: 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. W ramach projektu w najbliższym czasie 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. Odnosząc się do drugiego postulatu stwierdzono, że Powiat 

jest członkiem 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. Ponadto na terenie Powiatu działają ośrodki pomocy społecznej, a 

także organizacje pozarządowe np. Polski Czerwony Krzyż, które zajmują się pomocą dla osób potrzebujących 

polegającą m.in. na przyjmowaniu i wydawaniu odzieży oraz żywności. Zarząd jednogłośnie 4 głosami 

„przeciw” oddala petycję. Zarząd upoważnia Sekretarz do udzielenia pisemnej odpowiedzi wnioskodawcy. 

4.  Wolne wnioski - brak 

5.  Zakończenie: Starosta zakończył II część posiedzenia Zarządu Powiatu 21 sierpnia 2020 roku o godzinie 

10:00.  

Protokołowała: Kamila Jabłońska  

Członkowie Zarządu Powiatu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Porządek obrad; 

2. materiały sesyjne; 
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