
Protokół Nr XXIII/20 

z sesji Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

odbytej 25 czerwca 2020 roku 

w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego 

w Sępólnie Krajeńskim 

W obradach sesji udział wzięli: 

- Radni ( zał. nr 1). 

- Zaproszeni goście ( zał. nr 2). 

Ad.l. 

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart o godz.09.05. 

Serdecznie powitał radnych i zaproszonych gości. Poinformował również, że sesja jest 

nagrywana i transmitowana na żywo w Internecie. 

Ad.la. 

Przewodniczący Rady Powiatu oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie 

w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (nieobecny Franciszek Frohlke, Krzysztof 

Szymanowicz, Andrzej Chatłas) , co stanowi ąuorum i umożliwia prawomocne podjęcie 

uchwał. 

Ad.l.b. 

Przewodniczący zaproponował po wcześniejszym porozumieniu ze Starostą zmianę 

porządku obrad. Zmiana podyktowana została względami organizacyjnymi. 

Przewodniczący zaproponował aby punkty 6 i 7 porządku obrad zostały przesunięte po 

punkcie 8. 
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Marek Chart poddał propozycję zmiany pod głosowanie. Rada Powiatu w obecności 14 

radnych jednogłośnie przyjęła propozycję zmian, (załącznik nr 3). 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji: 

a) stwierdzenie ąuorum, 

b) przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

3. Informacje i oświadczenia radnych. 

4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych. 

5. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na 

interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim 

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

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o 

charakterze użyteczności publicznej 

c) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok 

d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

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 

f) zmiany uchwały w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz określenia 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

g) odwołania Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego 

h) powołania Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego 

i) Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na 

interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji i w okresie międzysesyjnym. 
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7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między 

sesjami. 

8. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

w okresie międzysesyjnym oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i 

sposobie ich załatwienia. 

9. Przygotowanie Powiatu do sezonu letniego pod kątem sanitarnym. 

10. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego im. A. Gacy i Łaskiego 

prowadzonego przez Novum-Med spółkę z o.o. w Więcborku. 

11. Sprawozdanie z działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Sępoleńskiego za rok 2019. 

12. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości. 

12. Zakończenie obrad. 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady Powiatu oznajmił, iż nikt nie wniósł uwag do protokołu z 

poprzedniej sesji. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z obrad 

XXII sesji, (załącznik nr 4). 

Ad. 3. 

Punkt ten w związku z brakiem zgłoszeń nie został zrealizowany. 

Ad.4. 

Punkt ten w związku z brakiem zgłoszeń nie został realizowany. 

Ad.5. 

Marek Chart poinformował, że w dniu 15 czerwca br. wpłynęła odpowiedź na złożoną 

na poprzedniej sesji interpelację radnej Barbary Bury. Odpowiedź została Radnej 

przesłana listownie, jak również umieszczona na stronie BIP. 
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Ad.ó.a. 

Lidia Sokulska-Tlok przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu 

Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 

Sępólnie Krajeńskim. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

O głos poprosiła Barbara Bury. Radna odniosła się do opracowanego statutu placówki, 

w którym zwróciła uwagę na wyodrębnienie stanowiska wicedyrektora szkoły. Radna 

zauważyła również, że obowiązki i zadania dyrektora i wicedyrektora się pokrywają. W 

związku z powyższym Barbarę Bury interesowało czy zastępca dyrektora będzie 

stanowiskiem stałym czy będzie tylko pełnił swoją funkcję w momencie nieobecności 

dyrektora szkoły. 

Obecny na sesji dyrektor ZS nr 2 w Sępólnie Kraj. Mariusz Czerwiński odniósł się do 

wypowiedzi Radnej. Stwierdził on, że może dojść do sytuacji, że dyrektora może z 

różnych przyczyn zabraknąć w placówce. W związku z powyższym wicedyrektor wydaje 

się być niezbędny i musi pełnić te same obowiązki. Poza tym funkcja wicedyrektora jest 

również potrzebna ze względu na ilość oddziałów i rozmieszczenie budynków placówki 

w trzech miejscowościach. 

Barbara Bury odpowiedziała, że analizując te założenia porównała je do szpitala w 

Więcborku, gdzie pracuje około 300 pracowników a Prezes spółki nie ma wyznaczonego 

zastępcy. Radna zauważyła, że powiat jest w takiej sytuacji finansowej, że powinien 

prowadzić politykę oszczędzania. 

Mariusz Czerwiński przyznał, że rozumie troskę Radnej o finanse powiatu, gdyż 

sytuacja rzeczywiście jest trudna. Zespół Szkół nr 2 w swoich szeregach zawiera liczbę 

około 200 osób. Dodatkowa trudność polega jednak na tym, że dużo więcej jest tam 

dzieci niż dorosłych. W takiej sytuacji jeśli zabraknie dyrektora jest prawie niemożliwe, 

żeby placówka funkcjonowała samodzielnie. 

Do dyskusji odniósł się Starosta Jarosław Tadych. Stwierdził on, że rozumie troskę 

Radnej o finanse powiatu ale w tym przypadku nie da się zaoszczędzić. Należy zwrócić 
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uwagę, że placówka posiada budynek główny w Sępólnie, a także filie w Więcborku i w 

Kamieniu Kraj. W takiej sytuacji, gdyby zabrakło dyrektora, to nie ma kto podejmować 

decyzji. Oczywiście to czy w placówce można zaoszczędzić jakieś środki w innych 

obszarach, to osobny temat. 

Radna Barbara Bury stwierdziła, że zdaje sobie sprawę, że nie zna dobrze specyfiki 

działania szkoły ale w filiach w Więcborku i Kamieniu są osoby, które pełnią funkcje 

kierownicze. Radna zauważyła, że właśnie tym kierowała się w swoich rozważaniach. 

Jednakże, jak stwierdziła Radna, jeśli Dyrektor Czerwiński twierdzi, że wicedyrektor 

jest mu niezbędnie potrzebny, to zagłosuje za projektem uchwały. 

Jarosław Tadych zauważył, że dyrektor główny sprawuje nadzór nad wszystkimi trzema 

budynkami. Bezpośrednio pod dyrektora podlega szkoła w Sępólnie Kraj. i w Kamieniu 

Kraj. Natomiast filia w Więcborku podlega pod jego zastępcę. Faktycznie więc 

stanowisko zastępcy już funkcjonuje, tylko oficjalnie pojawia się w statucie ten nowej 

organizacji. Zastępca funkcjonuje w filii w Więcborku. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, (...) Zofia Krzemińska przedstawiła jednomyślnie 

pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Marek Chart zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych 

(nieobecni Franciszek Frohlke, Andrzej Chatłas, Krzysztof Szymanowicz). 

jednogłośnie (zał. Nr 5) 

podjęła uchwałę Nr XXIII/!09/2020 
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w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim w Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim, co stanowi załącznik nr 6 

do protokołu. 

Ad.ó.b. 

Andrzej Marach, Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

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

publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze 

użyteczności publicznej. 

Wicestarosta wyjaśnił, że Zarząd Powiatu wraz z przedstawicielami gmin powiatu 

sępoleńskiego dokonał analizy działania dotychczasowych połączeń autobusowych. 

Szczególna uwaga została zwrócona na linie, które dowoziły mieszkańców powiatu do 

Więcborka i Sępólna w tzw. dni targowe. Niestety epidemia koronawirusa sprawiła, że 

wyniki te są niemiarodajne, bo przez dłuższy czas linie nie funkcjonowały. W związku z 

powyższym sytuacja ta będzie dalej obserwowana. Andrzej Marach poinformował 

ponadto, że Zarząd przymierza się do wystosowania pisma do Marszałka Województwa 

w sprawie przywrócenia funkcjonowania linii na trasie Chojnice - Poznań. Wicestarosta 

poinformował również o złożonym piśmie przez poseł Kazanecką w sprawie 

uruchomienia linii, dzięki której dzieci z Wąwelna mogłyby dojeżdżać do szkół w 

Mroczy. Na spotkaniu z przedstawicielami gminy Więcbork i powiatu nakielskiego 

ustalono, co następuje. Jeżeli została wysunięta propozycja aby wozić dzieci do szkól w 

Mroczy, to równie dobrze dzieci te mogą być wożone do szkół w Więcborku. Andrzej 

Marach przypomniał, że jakiś czas temu trasę Mrocza - Więcbork obsługiwała firma 

Maj-Trans. Firma ta wycofała się z tych dowozów a tym samym w więcborskich szkołach 

ubyło kilkanaścioro uczniów. W związku z powyższym padła propozycja ze strony 

Zarządu Powiatu aby uruchomić taką linię aby umożliwić dojazd dzieci np. z 

Konstantowa czy Mroczy do szkoły w Więcborku. Miałby być to kurs Nakło - Mrocza -

Wąwelno - Więcbork - Mrocza - Nakło nad Notecią i odwrotnie. 
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Jeśli chodzi o obecny projekt uchwały to jest on wynikiem spotkań konwentu 

burmistrzów i wójta i wynika z zapotrzebowania, jakie zgłosili mieszkańcy powiatu. 

Zarząd wyraził wolę powstania przedmiotowych linii, bo dofinansowanie do dowozów 

ze strony państwa zwiększyło się do 3 zł za kilometr a pieniądze, które są zabezpieczone 

w budżecie powiatu na transport publiczny są wystarczające. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję. 

Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Krzysztof Wilgosiewicz 

przedstawił jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Marek Chart zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych 

(nieobecni Franciszek Frohlke, Andrzej Chatłas, Krzysztof Szymanowicz) 

jednogłośnie (zał. nr 7) 

podjęła uchwałę Nr XXIII/110/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Sępoleński umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach 

komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej, co stanowi załącznik nr 8 

do protokołu. 

Ad.ó.c. 

Skarbnik Powiatu Władysław Rembelski zaprezentował projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok. 
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Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję. 

Ireneusz Balcer Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jednogłośnie 

pozytywną opinie do projektu uchwały. 

Marek Chart zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych 

(nieobecni Franciszek Frohlke, Andrzej Chatłas, Krzysztof Szymanowicz). 

jednogłośnie (zal. nr 9) 

podjęła uchwałę Nr XXIII/111/2020 

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok - załącznik 

nr 10 do protokołu. 

Ad.ó.d. 

Skarbnik Powiatu Władysław Rembelski zaprezentował projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Skarbnik wyjaśnił, że Zarząd Powiatu zaproponował przedmiotowy projekt uchwały 

realizując uchwałę budżetową ze stycznia 2020 roku, kiedy to Rada Powiatu 

zadecydowała, że przychody z tytułu kredytu będą wynosiły 3.130.000 zł. 

Jednakże sprawy dochodów, wydatków i deficytu były przez Zarząd analizowane na 

bieżąco. Już w marcu Zarząd zaproponował zmniejszenie deficytu, a co za tym idzie 

zmniejszenie wysokości zaciągnięcia planowanego kredytu. Rada Powiatu podjęła w 

maju br. uchwałę zmniejszając kolejny raz deficyt na 2020 rok i źródła jego 

finansowania. Zaplanowane zmiany w obecnym projekcie uchwały zmniejszają kredyt do 
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wysokości 1.085.313 zł. Na uwagę zasługuje również fakt, że kredyt ten pierwotnie miał 

być również przeznaczony na finansowanie deficytu. Tymczasem deficyt nie jest już w 

ogóle finansowany kredytem. Deficyt finansowany jest jedynie z nadwyżki lat ubiegłych, 

czyli z lat 2016 - 2017. Część tej nadwyżki finansuje również rozchody na 2020 rok. 

Zadłużenie na koniec roku 2020 zmalało w stosunku do zadłużenia na 31 grudnia 2019 r. 

o kwotę 2.044.687 zł. Zadłużenie więc sukcesywnie ulega obniżeniu. Wyjątkiem był rok 

2018, w którym powiat przeznaczał dużo środków na skutki związane z nawałnicą. 

Marek Chart otworzył dyskusję. 

Radny Jan Król zapytał o wysokość odsetek związanych z planowanym kredytem. 

Skarbnik stwierdził, że nie jest w stanie w tej chwili tego policzyć. Planuje się, że będzie 

to kwota około 1.000.000 zł rocznie. Władysław Rembelski wyjaśnił, że po przyjęciu 

uchwały rozpocznie się stosowna procedura. Na początek powiat wystąpi z wnioskiem o 

wydanie opinii w sprawie kredytu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie 

zostanie przygotowana specyfikacja istotnych warunków do przetargu. 

Ireneusz Balcer Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jednogłośnie 

pozytywną opinie do projektu uchwały. 

Marek Chart zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych 

(nieobecni Franciszek Frohlke, Andrzej Chatłas, Krzysztof Szymanowicz). 

jednogłośnie (zał. nr 11) 

podjęła uchwałę Nr XXIII/112/2020 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - załącznik nr 12 do protokołu. 
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Ad.ó.e. 

Skarbnik Powiatu Władysław Rembelski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego NOVUM-MED. Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Więcborku prowadzącą Szpital Powiatowy im. Dr A. 

Gacy o dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku. 

Na początku Skarbnik przypomniał radnym jakie środki zostały przekazane szpitalowi w 

latach ubiegłych. W 2018 roku zwiększono udziały w spółce Novum Med. o kwotę 

993.000 zł, w roku 2019 było to 765.500 zł. Obecny projekt uchwały zakłada kwotę 

363.000 zł, tj. 726 udziały po 500 zł każdy. Władysław Rembelski wyjaśnił również 

radnym jakie zadania będą realizowane dzięki zwiększeniu udziałów. Będą to działania 

inwestycyjne polegające na przygotowaniu spółki Novum Med. do wymogów przepisów 

prawa a dzięki temu podniesienie jakości usług. Doinwestowany zostanie oddział 

wewnętrzny. Przystosowany będzie musiał być również oddział położniczy, 

ginekologiczny i dziecięcy. Na te cele szpital otrzyma około 2.000.000 zł z Urzędu 

Marszałkowskiego, resztę pokryje powiat. Jeżeli kwota, którą przekaże powiat na oddział 

wewnętrzny będzie wyższa niż wynikać to będzie z przetargu na roboty dot. tego 

oddziału, różnica zostanie przeznaczona na prace związane z przystosowaniem 

pozostałych oddziałów. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Balcer przedstawił jednogłośnie 

pozytywną opinie do projektu uchwały. 

Marek Chart zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Powiatu w obecności 14 radnych 

(nieobecni Franciszek Frohlke, Andrzej Chatłas, Krzysztof Szymanowicz). 

jednogłośnie (zał. nr 13) 

podjęła uchwałę Nr XXIII/113/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego NOVUM-MED. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Więcborku prowadzącą Szpital Powiatowy im. 

Dr A. Gacy o dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku, co stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu. 

Ad.ó.f. 

Dyrektor DPS w Kamieniu Krajeńskim Przemysław Dziubiński przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz 

określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 

Ireneusz Balcer Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jednogłośnie 

pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Barbara Bury Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawiła 

jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Marek Chart zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych 

(nieobecni Franciszek Frohlke, Andrzej Chatłas, Krzysztof Szymanowicz). 

jednogłośnie (zał. nr 15) 

podjęła uchwałę Nr XXIII/114/2020 
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w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz 

określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, co 

stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad.ó.g. 

Starosta Sępoleński Jarosław Tadych zaprezentował projekt uchwały w sprawie 

odwołania Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego. 

Starosta poinformował, iż mimo, że Skarbnik oficjalnie przestanie pełnić swoją funkcję, 

to będzie starał się w dalszym ciągu pełnić w starostwie rolę doradczą i w miarę 

możliwości dzielić się swoim doświadczeniem. Jarosław Tadych wyraził zadowolenie z 

takiej decyzji Władysława Rembelskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję. 

Jako pierwsza głos zabrała Barbara Bury. Radna podziękowała Skarbnikowi za lata 

pozytywnej współpracy. 

Tomasz Fifielski przypomniał, że w 2014 roku w związku z dużymi problemami 

finansowymi powiat bardzo potrzebował dobrego skarbnika. Radny wyraził zadowolenie, 

że wówczas Skarbnik zgodził się powrócić do pracy w finansach publicznych i pomógł 

powiatowi wyjść z kryzysu. 

Wicestarosta przypomniał, że w swojej karierze zawodowej miał przyjemność 

zatrudniać Skarbnika dwa razy. Pierwszy raz kiedy był Burmistrzem Więcborka, drugi 

raz już jako Wicestarosta. W obu przypadkach było to dobrą decyzją. 

Iwona Sikorska podziękowała za lata współpracy najpierw kiedy sama pracowała w 

Urzędzie Miasta w Więcborku, następnie w Radzie Powiatu i Zarządzie Powiatu. 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krzemińska stwierdziła, że to, że powiat trwa i realizuje 

dobrze swoje zadania, to głównie zasługa Władysława Rembelskiego. 
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Przewodniczący Marek Chart podziękował przede wszystkim za to, że 6 lat temu 

Władysław Rembelski zgodził się na przyjęcie tej funkcji. 

Marek Chart zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych 

(nieobecni Franciszek Frohlke, Andrzej Chatłas, Krzysztof Szymanowicz). 

głosami 13 „za", 1 „przeciw" (zah nr 17) 

podjęła uchwałę Nr XXIII/115/2020 

w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego, co stanowi załącznik nr 18 do 

protokołu. 

Po przyjęciu uchwały głos zabrał Jarosław Tadych. Starosta podziękował Skarbnikowi 

za współpracę, a po nim uczynili to członkowie Zarządu, radni i dyrektorzy jednostek 

organizacyjnych. 

Ad.ó.h. 

Jarosław Tadych zaprezentował projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika 

Powiatu Sępoleńskiego. 

Starosta Sępołeński przedstawił pokrótce życiorys zawodowy Małgorzaty Masiłkin. 

Kandydatka na nowego skarbnika powiatu jest absolwentką Technikum Rachunkowości 

Rolnej w Chojnicach. W 2009 roku zdobyła tytuł magistra ekonomii na kierunku finanse i 

rachunkowość na Politechnice w Koszalinie. W 2012 ukończyła studia podyplomowe z 

zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada 

certyfikat księgowy Ministra Finansów. Od 2003 roku pracuje w Starostwie Powiatowym 

na stanowisku inspektora w Wydziale Finansów. 
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Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję. 

Marek Chart zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych 

(nieobecni Franciszek Frohlke, Andrzej Chatłas, Krzysztof Szymanowicz). 

jednogłośnie (zał. nr 19) 

podjęła uchwałę Nr XXIII/116/2020 

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego - załącznik nr 20 do 

niniejszego protokołu. 

Po podjęciu uchwały Małgorzata Masiłkin stwierdziła, że swoją funkcję postara się 

wykonywać jak najlepiej wykorzystując wiedzę zdobytą na studiach i w praktyce 

zawodowej. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Powiatu zarządził pół godziny przerwy w 

obradach. 

Ad.7. 

Przewodniczący RP wznowił obrady. 

Po przerwie obrady opuścili radni: Krzysztof Wilgosiewicz i Tomasz Fifielski. 

Marek Chart przedstawił informację o czynnościach Przewodniczącego Rady Powiatu 

w okresie między sesjami (zał. nr 21). 

Ad.8. 
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Starosta Sępoleński Jarosław Tadych przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w 

okresie międzysesyjnym. (załącznik nr 22). 

Szczegółowe informacje dotyczące prac Zarządu Powiatu znajdują się 

w protokołach z prac Zarządu z dnia 2020 r. (załącznik nr 23). 

W swoim wystąpieniu Starosta skupił się głównie na przedstawieniu sytuacji finansowej 

Powiatu Sępoleńskiego w latach 2014 - 2020. Jak wyjaśnił jest to jego odpowiedź na 

liczne uwagi i zarzuty przedstawiane przez radnych na poprzedniej sesji Rady Powiatu, 

kiedy prezentował raport o stanie powiatu w 2019 roku. Na sesji zostały rozdane radnym 

materiały, w których w sposób szczegółowy przedstawiono inwestycje powiatu, 

zobowiązania długoterminowe, wydatki majątkowe i inwestycje w latach 2014 - 2019. 

(załącznik nr 24). 

Starosta wyjaśnił również, że mimo, iż temat ten nie stanowi punktu obrad, to został on 

wywołany aby uciąć wszelkie spekulacje, czy też dezinformację odnośnie finansów i 

inwestycji powiatu. 

Jarosław Tadych zwrócił przede wszystkim uwagę na fakt, że od 2014 do 2019 roku 

majątek powiatu wzrósł o 83.000.000 zł brutto. Jeżeli chodzi o zobowiązania 

długoterminowe to poczynając od roku 2013 wyraźnie widać, że zobowiązania te malały. 

Niestety skutki nawałnicy, która przeszła przez powiat w 2017 roku sprawiły, że 

zobowiązania długoterminowe zaczęły gwałtownie wzrastać. Mimo to na koniec roku 

2019 w stosunku do roku 2018 zauważyć można, że zadłużenie powiatu ponownie 

zmalało. Jarosław Tadych stwierdził, że prawdą jest, że dług powiatu począwszy od 

2013 roku wyraźnie wzrósł. Należy jednak zwrócić uwagę, że powiat wykonał 

inwestycje na kwotę 70.000.000 zł, majątek wzrósł z 40.000.000 zł do 120.000.000 zł a 

różnica w zobowiązaniach wynosi tylko 6.500.000 zł. W tym momencie Starosta odniósł 

się do słów Skarbnika Powiatu, który na sesji stwierdził, że aby poprawić sytuację 

związaną ze wskaźnikami zadłużenia, to należałoby nie przeprowadzać żadnych 

inwestycji. Nasuwa się jednak pytanie, jak stwierdził Starosta czy na tym ma polegać 

działanie Zarządu Powiatu, żeby nie inwestować i nie realizować ustaw, które 
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obowiązują. Starosta zwrócił również uwagę na to, że niektóre działania realizowane 

przez samorządy muszą być dostosowane do odpowiedniego czasu wynikającego na 

przykład z rozpisanych konkursów, dzięki, którym uzyskać można dofinansowanie. To 

wyjaśnienie Starosty odnosiło się do zarzutów związanych z rozpoczęciem inwestycji 

drogowych w czasie, kiedy koszt wykonania jednego kilometra drogi był bardzo wysoki. 

Jarosław Tadych odniósł się również do inwestycji związanych z remontem budynku na 

nową siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej, z budową dwóch Domów Dla Dzieci w 

Więcborku i z inwestycjami związanymi ze szpitalem w Więcborku. Szczególną uwagę 

Starosta poświęcił inwestycjom drogowym łat 2017 - 2018. Stwierdził on, że nie może 

zgodzić się z zarzutami jakoby decyzje o budowie dróg były nieracjonalne. Jak stwierdził, 

stan niektórych odcinków dróg był tak dramatyczny, że jakby wówczas nie podjęto 

decyzji o tych inwestycjach, dzisiaj drogi byłyby po prostu zamknięte. Starosta 

przypomniał, że wówczas dofinansowanie od Wojewody wynosiło 80%, był to więc 

najbardziej korzystny wariant. Jarosław Tadych stwierdził, że nieraz zadaje sobie 

pytanie, czy warto było podjąć decyzję o zadłużeniu powiatu. Ostatecznie jednak uważa, 

że tak, gdyż powiat jest głównie po to, by służyć jego mieszkańcom. Pieniądze wydane 

przez ostatnie 6 lat, to nie są środki zmarnowane, to inwestycje, na których wszyscy 

skorzystali. Na koniec Starosta wymienił największe inwestycje powiatu. Rozpoczął od 

szpitala, w który zainwestowano łącznie 15.000.000 zł. Mimo tak dużych nakładów do 

tej pory potrzebne będą kolejne. Na inwestycje związane z budową dróg i chodników 

przeznaczono łącznie 45.000.000 zł. Reasumując Starosta przypomniał radnym jeszcze 

raz, że inwestując kwotę 70.000.000 zł majątek powiatu został zwiększony o 83.000.000 

zł, przy zwiększeniu zadłużeniu o jedynie 6.500.000 zł. Jarosław Tadych stwierdził, że 

ocenę tej sytuacji pozostawia radnym i osobom śledzącym obrady Rady Powiatu. 

Szczegółowe sprawozdanie z prac Zarządu Starosta przekazał Przewodniczącemu Rady 

Powiatu celem dołączenia go do protokołu z sesji. 

Ad.9. 
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Elżbieta Estkowska, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Sępólnie Krajeńskim przedstawiła informację z przygotowania Powiatu do sezonu 

letniego pod kątem sanitarnym. 

Na początku, na prośbę Starosty Dyrektor przedstawiła obecną sytuację 

epidemiologiczną związaną z koronawirusem województwa kujawsko-pomorskiego i 

powiatu sępoleńskiego. Jeśli chodzi o województwo to na chwilę obecną stwierdzono 653 

zakażenia, 49 osób zmarło, a 537 wyzdrowiało. Liczba wszystkich osób 

hospitalizowanych wyniosła 201. Obecnie na kwarantannie przebywa 1225 osób a 41 

objętych jest nadzorem epidemiologicznym. Od 1 czerwca przybyło 61 nowych 

przypadków zakażeń w 13 powiatach. Jest to okres kiedy nastąpiło zwolnienie 

społeczeństwa z niektórych obostrzeń. Jeśli chodzi o dane dotyczące powiatu 

sępoleńskiego to liczba osób objętych kwarantanną wyniosła ogółem 1054, obecnie są to 

24 osoby, przy czym są to wyłącznie obywatele Ukrainy przyjeżdżający do pracy. Nadzór 

epidemiologiczny obecnie dotyczy 2 osób. Od początku wybuchu epidemii w powiecie 

sępoleńskim przeprowadzono 811 badania w kierunku obecności koronawirusa. Badania 

te wykonywane są m.in. na zlecenie sanepidu. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna kieruje 

osoby, które były w kwarantannie po przyjeździe z zagranicy i te, które na kwarantannę 

zostały skierowane. Na terenie Polski wprowadzono program, dzięki któremu osoby w 

kwarantannie mogą być poddawane bezpłatnym testom, jak również osoby, które miały 

kontakt z osobą zakażoną lub z podejrzeniem zakażenia. Część osób poddawanych 

obowiązkowym badaniom to osoby wyjeżdżające do sanatorium, studenci kierunków 

medycznych, a także personel medyczny i pacjenci, tzw. triaż. Z tych wszystkich osób 

wynik pozytywny testu stwierdzono u jednej osoby, która nie miała żadnych objawów 

choroby. Osoba ta nie zaraziła innych osób. 

Jeśli chodzi o przygotowanie do sezonu letniego pod kątem sanitarnym to szczegółowe 

informacje Elżbieta Estkowska przedstawiła w przygotowanych i udostępnionych 

wcześniej radnym materiałach. Dyrektor zwróciła uwagę, że sezon letni roku 2020 

przebiegać będzie w dotąd niespotykanych warunkach sanitarnych w związku z epidemią. 

Dlatego też wszystkie obiekty noclegowe, sportowe i rekreacyjne oraz kąpieliska musiały 
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zostać przygotowane w oparciu o procedury sanitarne przygotowane przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia. 

Szczegółowe informacje w załączniku nr 25. 

Ad.10. 

Maria Kiełbasińska, Prezes NOVUM-MED spółka z o.o. w Więcborku przedstawiła 

sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego, (szczegółowe informacje w 

załączniku nr 26). 

Prezes NOVUM-MED poinformowała, że ogólna wartość wpływów w zakresie 

wykonania przez spółkę umów zawartych z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem 

Wojewódzkim NFZ w Bydgoszczy w roku 2019 wyniosła 25.366.831 zł. 

Na chwilę obecną szpital posiada łącznie 131 łóżek. W ubiegłym roku nastąpiła zmiana w 

tym zakresie polegająca na zmniejszeniu ilości łóżek na dwóch oddziałach szpitalnych: 

chorób wewnętrznych z 36 na 32, jak i pediatrycznym z 28 na 16. Na oddziale 

pediatrycznym zmiana została wprowadzona w związku z potrzebą zapewnienia części 

łóżek dla opiekunów dzieci w czasie ich pobytu w szpitalu. 

Jeśli chodzi o wykonanie ryczałtu przyznanemu szpitalowi, to został on wykonany w 

wartości 100,04%. Takie wykonanie pozwoliło na utrzymanie stabilności finansowej 

ryczałtu przyznanego w okresie poprzednim. Prezes przypomniała, że ryczałt musi być 

wykonany w wartości minimum 98% i wówczas nie powinna nastąpić jego korekta. 

Reasumując szpital zmieścił się we wszystkich wartościach, które być powinny. Należy 

dodać, że posiadane przez szpital certyfikaty jakości spowodowały dodatkowe 

podwyższenie ryczałtu. Jeśli chodzi o nadwykonania to do takich doszło w usługach 

związanych z rehabilitacją leczniczą. Jak zapewniła Maria Kiełbasińska szpital 

prowadzi politykę finansową polegającą na wykorzystaniu w 100% środków, które 

przekazywane są szpitalowi przez NFZ i nie powodowaniu nadwykonań. 

Prezes NOVUM-MED zwróciła również uwagę na środki trwałe posiadane przez szpital, 

czyli na posiadany i pozyskiwany sprzęt medyczny. Niebagatelną rolę w tym zakresie 
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stanowi udział podmiotów zewnętrznych, jak choćby sprzęt przekazany przez Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wartość pozyskanego sprzętu od tej fundacji w latach 

2019 - 2020 to 518.000 zł. Dodatkowo zaznaczyć trzeba, że Spółka stara się 

przystępować do każdego konkursu, w którym można pozyskać środki na zakup nowego 

wyposażenia. W tym momencie pani Prezes wspomniała również o największej 

inwestycji sprzętowej ostatniego roku, czyli nowym aparacie RTG. Maria Kiełbasińska 

stwierdziła, że nie byłoby to możliwe bez zaangażowania Zarządu Spółki, Starosty 

Sępoleńskiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Ministra Łukasza Schreibera. 

Prezes podziękowała również za pomoc jaką uzyskał szpital w okresie panującej 

pandemii koronawirusa od firm z powiatu sępoleńskiego i z powiatów ościennych, od 

osób prywatnych, stowarzyszeń, instytucji. Wartość ogólna tych środków to 414.210 zł. 

Maria Kiełbasińska zapewniła również, że na chwilę obecną szpital wykonuje wszystkie 

usługi diagnostyczne i usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej. Należy oczywiście 

wziąć uwagę na obowiązek dostosowania się personelu i pacjenta do wytycznych 

związanych z trwającą epidemią. Pani Prezes poinformowała także, że szpital stosuje 

triaż. Jest on stosowany do pacjentów, którzy kierowani są na zabiegi planowe. 

Przywrócono również możliwość towarzyszenia kobiecie przy porodzie. Nadal udzielane 

są teleporady. Jeżeli chodzi o kolejkę, która codziennie tworzy się przed szpitalem, to 

jest ona nieunikniona, ponieważ zgodnie z wytycznymi należy zachować dystans 

społeczny. 

Na koniec swojego wystąpienia Maria Kiełbasińska podziękowała wszystkim, którzy 

wspierają działalność szpitala. W sposób szczególny podziękowała personelowi szpitala, 

gdyż, jak stwierdziła Prezes to personel buduje wizerunek szpitala i każdego dnia jest 

przy pacjencie. 

Po wystąpieniu Prezes NOVUM-MED Przewodniczący Rady Powiatu otworzył 

dyskusję. 

Jako pierwszy głos zabrał Starosta Sępoleński, który najpierw odniósł się do wystąpienia 

Elżbiety Estkowskiej i podziękował za pracę pracownikom Stacji w trudnym czasie 

walki z koronawirusem. 
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Odnosząc się do wystąpienia Marii Kiełbasińskiej Starosta stwierdził, że pomoc 

różnego rodzaju instytucji, czy ludzi dobrej woli w okresie początkowej walki z epidemią 

była nieoceniona. Wówczas trudno było o środki dezynfekujące, jednorazowe rękawiczki 

czy maseczki ochronne. Obecnie jest już dużo łatwiej - szpital i inne jednostki powiatowe 

są dobrze zabezpieczone. Jarosław Tadych odniósł się również do finansów Spółki. 

Stwierdził on, że zysk szpitala w wysokości 45.000 zł netto jest wynikiem dobrym, biorąc 

pod uwagę ciężkie czasy w jakich obecnie funkcjonują szpitale. Sytuacja wygląda dobrze, 

kiedy porówna się ją do roku 2018, kiedy Spółka miała 400.000 zł zadłużenia. Jarosław 

Tadych stwierdził również, że przed szpitalem i przed powiatem jeszcze sporo nakładów 

związanych z dalszą standaryzacją szpitala, szczególnie jeśli chodzi o oddział 

wewnętrzny. 

Na koniec dyskusjfigłos zabrała Barbara Bury. Radna podziękowała Prezes Spółki za 

jej uznanie dla pracy personelu, jak również całej służbie zdrowia za zaangażowanie i 

wytrwałość w tym trudnym czasie. 

Ad. 11. 

Agnieszka Seydak, członek Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z pracy 

Komisji za 2019 rok. (załącznik nr 27). 

Komisja pracuje w składzie 4 osobowym w oparciu o plan pracy komisji na dany rok. 

Jeżeli chodzi o plan za rok 2019 to został on wykonany prawie w 100%. Nie udało się 

przeprowadzić jednej kontroli w zakresie kontroli płac, wydatków rzeczowych i stanu 

zatrudnienia w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj. Punkt ten nie 

został wykonany z uwagi na fakt, że arkusz kalkulacyjny kontroli nie został przez 

Poradnię wypełniony w terminie. Jeśli chodzi o samą treść sprawozdania, to Radna 

poinformowała, że wszyscy radni otrzymali jego treść przed sesją, jak również zapoznali 

się z nim na komisjach. W związku z powyższym Radna zaproponowała aby treści 

sprawozdania nie odczytywać. 

Ad.12. 
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W tym punkcie radni nie złożyli żadnych wniosków i oświadczeń. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że następna sesja odbędzie się po okresie 

wakacyjnym, prawdopodobnie 28 sierpnia. 

Ad.13. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart o 

godz. 14.00 zamknął obrady XXIII sesji Rady Powiatu. 

Protokołowała: 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

Anna 

Powiatu 




