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Protokół nr 33/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 28 sierpnia 2020 roku  

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli: 

Zarząd Powiatu w składzie: 

 

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński  

Andrzej Marach - Wicestarosta 

Iwona Sikorska - Członek Zarządu 

Katarzyna Kolasa - Członek Zarządu 

Tomasz Fifielski 

oraz 

- Członek Zarządu  

 

Anna Deja - Dobrowolska - Sekretarz Powiatu 

Lidia Sokulska - Tłok - Dyrektor Wydziału Edukacji (…) 

 

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe  - zdalnie - za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 32/2020. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,                          

dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński; 

2) ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński; 

4. Sprawy wniesione.  

5.  Wolne wnioski. 

6.  Zakończenie.  

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

Starosta Sępoleński rozpoczął zdalne posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 8.00, 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 32/2020 

Członkowie Zarządu jednogłośnie 4 głosami „za” (chwilowa absencja Wicestarosty) zatwierdzili Protokół                  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 32/2020. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół i 

placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński; 

Projekt uchwały omówiła L. Sokulska – Tłok. W związku z ustaniem obowiązywania Uchwały                         

Nr 24/87/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ustalenia 

wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,      
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dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński, zachodzi zasadność wywołania przedmiotowej 

uchwały określającej wysokość dodatków funkcyjnych oraz czasu obowiązywania 

Zarząd podjął dyskusję. Zarząd analizował wyniki naboru oraz liczbę oddziałów, które powstały                         

w szkołach. W obecnej sytuacji liczba oddziałów pozostała na niezmienionym poziomie. T. Fifielski 

wnioskował o analizę dodatków i juz teraz mając aktualne nabory, adekwatnie nadać odpowiednie 

dodatki. Członkowie zarządu po dyskusji zajęli jednak następujące stanowisko: Zarząd pozostawia 

wysokość dodatków funkcyjnych bez zmian na okres dwóch miesięcy: wrzesień – październik 2020 roku. 

Do tematu zarząd wróci w związku ze zmianą rozporządzenia. Zarząd stosunkiem głosów 4 „za” (Starosta, 

Wicestarosta, K. Kolasa, I Sikorska) przy 1 „wstrzymującym się” (T. Fifielski) podjął uchwałę Nr 

33/105/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku;  

2) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,                          

dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński; 

Projekt uchwały omówiła L. Sokulska – Tłok. W związku z ustaniem obowiązywania uchwały                        

dot. wysokości dodatków motywacyjnych zachodzi zasadność wywołania przedmiotowej uchwały 

określającej wysokość dodatków, o których mowa oraz czasu obowiązywania.  

Zarząd podjął dyskusję. Zarząd analizował wyniki naboru oraz liczbę oddziałów, które powstały                        

w szkołach. W obecnej sytuacji liczba oddziałów pozostała na niezmienionym poziomie. T. Fifielski 

wnioskował o analizę dodatków i juz teraz mając aktualne nabory, adekwatnie nadać odpowiednie 

dodatki. Członkowie zarządu po dyskusji zajęli następujące stanowisko: Zarząd pozostawia wysokość 

dodatków bez zmian na okres dwóch miesięcy: wrzesień – październik 2020 roku. Do tematu zarząd wróci 

w związku ze zmianą rozporządzenia. Zarząd stosunkiem głosów 4 „za” (Starosta, Wicestarosta, K. Kolasa, 

I Sikorska) przy 1 „wstrzymującym się” (T. Fifielski)  podjął uchwałę Nr 33/106/2020 z dnia 28 sierpnia 

2020 roku. 

4.  Wolne wnioski - brak 

5.  Zakończenie: Starosta zakończył posiedzenie zarządu powiatu 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 8:30.  

Protokołowała: Kamila Jabłońska  

Członkowie Zarządu Powiatu:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Porządek obrad; 

2. Uchwała Nr 33/105/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

3. Uchwała Nr 33/106/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. 
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