
Protokół nr 34/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 14 września 2020 roku 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli: 

Zarząd Powiatu w składzie: 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Iwona Sikorska 

Katarzyna Kolasa 

Tomasz Fiflelski 

Starosta Sępoleński 

Wicestarosta 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

oraz 

Marek Chart 

Anna Deja - Dobrowolska 

Małgorzata Masiłkin 

Lidia Sokulska - Tłok 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Sekretarz Powiatu 

Skarbnik Powiatu 

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 33/2020. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 1 półrocze 2020 roku; 
2) określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu na 

2021 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów 
planistycznych; 

3) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński; 

4) ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński; 

5) wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie -
Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie; 

6) zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg 
powiatowych; 

7) zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 
powiatowych drogi gminnej nr 206040G obejmującej ul. Armii Krajowej oraz ul. Nad Dworcem w 
Brusach. 

4. Zatwierdzenie projektu Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

5. Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu. 
6. Sprawy wniesione. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zakończenie. 
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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. Pan T. Fifielski złożył poprawkę do 

porządku obrad prosząc o zamianę kolejności podpunktów w pkt. 3. Podpunkty 3) oraz 4) miałyby być 

procedowane w pierwszej kolejności i mieć numery 1) i 2). Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 5 

głosami „za" zatwierdzili proponowany porządek obrad z uwzględnioną poprawką dotyczącą kolejności 

pocerowanych uchwał w pkt. 3 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 33/2020 

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

33/2020. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmiany uchwały Nr 33/105/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2020 

roku w sprawie 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 wejściem w życie Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. (publikacja: Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2020, poz. 1491) 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, zachodzi zasadność wywołania przedmiotowej uchwały 

określającej wysokość dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy, w oparciu o zaktualizowaną wysokość 

wynagrodzenia zasadniczego. Zarząd 5 głosami „za" podjął uchwałę Nr 34/107/2020 z dnia 14 września 

2020 roku; Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

2) zmiany uchwały Nr 33/106/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2020 

roku w sprawie 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 wejściem w życie Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. (publikacja: Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2020, poz. 1491) 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, zachodzi zasadność wywołania przedmiotowej uchwały 

określającej wysokość dodatków motywacyjnych, w oparciu o zaktualizowaną wysokość wynagrodzenia 

zasadniczego. Zarząd 5 głosami „za" podjął uchwałę Nr 34/108/2020 z dnia 14 września 2020 roku; 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

3) wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno 

Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno 

Krajeńskie; 

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Powiatu. Biuro Projektów Drogowych KFG sp. z o.o. sp. k. 
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działające w imieniu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń zwróciło się 

z wnioskiem o wyrażenie opinii będącej załącznikiem do decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji 

drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. 

Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie". Obowiązek 

wydania opinii w tej sprawie przez zarząd powiatu, na terenie którego te drogi się znajdują, wynika z art. 

1 lb ust. 1, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363). Wydanie powyższej opinii jest 

niezbędne do dalszej realizacji inwestycji drogowej. Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za" (bez udziału w 

głosowaniu T. Fifielskiego) podjął uchwałę nr 34/109/2020 z dnia 14 września 2020 roku. Uchwała stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

4) zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie pozbawienia kategorii 

dróg powiatowych; 

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Powiatu. Zarząd Powiatu Chojnickiego pismem z dnia 3 września 

2020 roku zwrócił się do Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z wnioskiem o wyrażenie opinii ad. 

projektu uchwały Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu 

Chojnickiego kategorii dróg powiatowych. Zgodnie z przekazanymi Zarządowi Powiatu w Sępólnie 

Krajeńskim dokumentami pozbawienie kategorii drogi powiatowej wymienionych dróg podyktowane jest 

lokalnym znaczeniem tych dróg i wolą ich przejęcia przez Burmistrza Brus wraz z zaliczeniem ich do 

kategorii dróg gminnych. Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za" (bez udziału w głosowaniu T. Fifielskiego) 

podjął uchwałę nr 34/110/2020 z dnia 14 września 2020 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

5) zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie zaliczenia do kategorii 

dróg powiatowych drogi gminnej nr 206040G obejmującej ul. Armii Krajowej oraz ul. Nad Dworcem 

w Brusach; 

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Powiatu. Zarząd Powiatu Chojnickiego pismem z dnia 3 września 

2020 roku zwrócił się do Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z wnioskiem o wyrażenie opinii w 

sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 206040G obejmującej ul. Armii 

Krajowej oraz ul. Nad Dworcem w Brusach. Zgodnie z przekazanymi Zarządowi Powiatu w Sępólnie 

Krajeńskim dokumentami zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych umożliwi efektywne zarządzanie 

drogami. Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za" (bez udziału w głosowaniu T. Fifielskiego) podjął uchwałę nr 

34/111/2020 z dnia 14 września 2020 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

6) określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu 

powiatu na 2021 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz 

wzorów materiałów planistycznych; 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu. Dyrektorzy jednostek powiatowych, wydziałów oraz 

pracownicy na stanowiskach samodzielnych opracują plany rzeczowo - finansowe zadań gospodarczych 

oraz projekty planów finansowych w szczegółowości określonej niniejszą uchwałą. Projekty planów należy 

składać Zarządowi Powiatu w terminie do 10 października 2020 roku. Zarząd po zapoznaniu się z uchwałą 

jednogłośnie 4 głosami „za" (bez udziału w głosowaniu T. Fifielskiego) podjął uchwałę nr 34/112/2020 z 

dnia 14 września 2020 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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7) wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2020 roku; 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu. Zarząd Powiatu Sępoleńskiego zgodnie z ustawą z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie 

Powiatu Sępoleńskiego wykonanie budżetu Powiatu Sępoleńskiego za okres od 01.01.2020 r. do 

30.06.2020r. Dane przyjęte w sprawozdaniu są zgodne ze sporządzonymi na dzień 30.06.2020 r. 

sprawozdaniami budżetowymi, sporządzonymi według wzorów wynikających z rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

Na podstawie analizy sprawozdań oraz materiałów ujętych w opracowaniu można stwierdzić, że: 

Planowane dochody w kwocie 59.760.330,29 zł, zostały wykonane w wysokości : 32.954.888,33 zł co 

stanowi 55,15 % planu rocznego, w tym: 

a) majątkowe plan 1.768.435,58 zł 

wykonanie 762.220,53, co stanowi 43,10% planu rocznego 

b) bieżące plan 57.991.894,71 zł 

wykonanie 32.192.667,80 zł, co stanowi 55,51 % planu rocznego 

Planowane wydatki w kwocie 60.719.796,33 zł, zostały wydatkowane w kwocie 27.185.956,23zł, co 

oznacza realizację wydatków w 44,77 %, w tym: 

a) majątkowe plan 3.199.715,62 zł 

wykonanie 1.501.874,25zł, co stanowi 46,94 % planu rocznego 

b) bieżące plan 57.520.080,71 zł 

wykonanie 25.684.081,98 zł, co stanowi 44,65 % planu rocznego 

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 959.466,04zł - została wykonana nadwyżka w kwocie 

5.768.932,lOzł. 

Zarząd po zapoznaniu się z uchwałą jednogłośnie 4 głosami „za" (chwilowa absencja T. Fifielskiego) podjął 

uchwałę nr 34/113/2020 z dnia 14 września 2020 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

4. Zatwierdzenie projektu Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021; 

Projekt uchwały omówiła K. Jabłońska, projekt programu współpracy na 2021 rok został skonsultowany 

z organizacjami pozarządowymi z wykorzystaniem środków komunikacji internetowej. W procesie konsultacji 

żadna organizacja pozarządowa nie złożyła uwag do projektu. Kwota całościowych zaplanowanych wydatków 

20 tyś zł na otwarte konkursy ofert została ustalona ze skarbnikiem i uwzględnia fakt, że Powiat Sępoleński jest 

w programie naprawczym. Zarząd po zapoznaniu się z programem, jednogłośnie 4 głosami „za" pozytywie 

opiniuje projekt oraz uchwałę Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

5. Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu. 

a) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Sępoleńskim i Powiatem 

Nakielskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego; 

Projekt uchwały przedstawił R. Krzysztofek. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych powiatu. W szczególności zadania własne obejmują sprawy lokalnego transportu zbiorowego. 

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych 

odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej. 
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Powiatowe przewozy pasażerskie to przewozy wykonywane w granicach administracyjnych powiatu albo 

dwóch powiatów, jeżeli zostało zawarte porozumienie w celu wspólnej realizacji publicznego transportu 

zbiorowego. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub 

zasięg przewozów jest powiat, na linii komunikacyjnej lub sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach 

pasażerskich, albo powiat któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 

porozumienia między powiatami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych 

przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie. Powiaty mogą zawierać 

porozumienia międzypowiatowe w sprawie powierzenia jednemu z nich określonych zadań publicznych 

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Powiat wykonujący zadania publiczne objęte porozumieniem 

zawartym z innym powiatem, przejmuje jego prawa i obowiązki związane z powierzonymi jemu zadaniami. 

Do właściwości rady powiatu należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania powiatu, o ile ustawy 

nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy w szczególności podejmowanie uchwał 

w sprawach współdziałania z innymi powiatami. Wobec powyższego uzasadnione jest zawarcie porozumienia 

w sprawie powierzenia komunikacji pomiędzy Powiatem Nakielskim, a Powiatem Sępoleńskim. Należy 

podkreślić, że zarówno w przypadku zawarcia przez zainteresowane powiaty porozumienia 

międzypowiatowego, organizowane przez współdziałające powiaty przewozy mają na celu zaspokojenie 

podstawowych, koniecznych w przekonaniu mieszkańców tych powiatów potrzeb komunikacyjnych. Wspólna 

komunikacja międzypowiatowa na terenie Powiatu Nakielskiego i Powiatu Sępoleńskiego przyczyni 

się do dalszego rozwoju powiatów. W szczególności zapewni dowóz młodzieży szkół ponadpodstawowych, 

ludności do szpitala, instytucji kultury i podmiotów gospodarczych. Zarząd po zapoznaniu się z projektem 

uchwały jednogłośnie 4 głosami „za" pozytywie opiniuje uchwałę Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, 

b) uchwalenia zmian w budżecie powiatu sępoleńskiego na rok 2020; 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu. Przedstawiła proponowane zmiany w budżecie powiatu 

sępoleńskiego po stronie dochodów i wydatków. Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały jednogłośnie 

4 głosami „za" pozytywie opiniuje uchwałę Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

Materiały sesyjne stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 

6. Wolne wnioski - brak 

7. Zakończenie: Starosta zakończył posiedzenie zarządu powiatu 14 września 2020 roku o godzinie 9:00. 

Protokołowała: Kamila Jabłońska 
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Załączniki: 
1. Porządek obrad; 
2. Uchwała Nr 34/107/2020 z dnia 14 września 2020 r. 
3. Uchwała Nr 34/108/2020 z dnia 14 września 2020 r. 
4. Uchwała Nr 34/109/2020 z dnia 14 września 2020 r. 
5. Uchwała Nr 34/110/2020 z dnia 14 września 2020 r. 
6. Uchwała Nr 34/111/2020 z dnia 14 września 2020 r. 
7. Uchwała Nr 34/112/2020 z dnia 14 września 2020 r. 
8. Uchwała Nr 34/113/2020 z dnia 14 września 2020 r. 
9. materiały sesyjne; 
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