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Protokół nr 37/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 14 października 2020 roku  

 

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli: 

Zarząd Powiatu w składzie: 

 

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński (nieobecny) 

Andrzej Marach - Wicestarosta  

Katarzyna Kolasa - Członek Zarządu  

Iwona Sikorska - Członek Zarządu 

Tomasz Fifielski 

oraz 

- Członek Zarządu  

 

Marek Chart - Przewodniczący Rady Powiatu 

Małgorzata Masiłkin - Skarbnik Powiatu 

Edwin Eckert - Dyrektor Zarządu Drogowego 

Lidia Sokulska-Tłok - Dyrektor Wydziału Edukacji (…) 

Kamila Jabłońska - Inspektor 

Artur Żychski - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

Miejsce posiedzenia: posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 35/2020 i Nr 36/2020. 

3. Informacja Dyrektora Zarządu Drogowego nt. stanu zaawansowania działań Powiatu Sępoleńskiego w zakresie 

pozyskiwania środków w ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19 (m.in. w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych). 

4. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) skargi na pracowników Szpitala Powiatowego. 

2) wniosku mieszkanki Suchorączka. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim. 

2) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. 

3) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim. 

4) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. 

6. Informacja dotycząca przyznania nagrody starosty z okazji DEN. 

7. Sprawy wniesione.  

1) uchwała zarządu powiatu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Więcborku w 

sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Więcbork; 

2) pismo Pana F. Małeckiego - oferta opracowania materiału „Skala problemu zamachów samobójczych na 

terenie konkretnego powiatu w latach 2016-2019; 

3) interpelacja RP.003.16.2020 - odpowiedź zarządu na interpelację Radnego T. Fifielskiego. 

4) pismo Gminy Więcbork – informacja o zabezpieczeniu kwoty 25 tyś w budżecie gminy na rok 2021 z 

przeznaczeniem na budowę pieszych ciągów komunikacyjnych; 

5) informacja z Ministerstwa Infrastruktury nt. kryteriów wg, których będą oceniane i weryfikowane zadania 

wnioskowane o dofinansowanie w 2021 roku; 

6) informacja Skarbnika Powiatu dla zarządu powiatu nt. ewentualnej współpracy z formą Curulis i zajęcie 

przez zarząd stanowiska w sprawie; 

7) informacja o wynikach kontroli (wystąpienie pokontrolne dot. wydatków środków publicznych z rezerwy 

celowej budżetu Państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych; - przyjęcie informacji 

przez zarząd – omówi E. Eckert; 

8) materiały sesyjne:  



Strona 2 z 9 
 

a) uchwała Rady Powiatu w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie/podwyższenie bonifikaty od ceny 

sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej wpisanej do rejestru zabytków, oznaczonej 

nr działki 278/78 położnej w miejscowości Sypniewo, gm. Więcbork, powiat sępoleński; 

b) uchwała Rady Powiatu w sprawie: 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. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie.  
 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

Wicestarosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 9.00, powitał wszystkich przybyłych, 

stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek obrad stanowiący załącznik nr 1 do protokołu. 

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za” (Starosta Sępoleński – nie uczestniczył w posiedzeniu) 

zatwierdzili proponowany porządek obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 35/2020 i 36/2020 

Członkowie Zarządu jednogłośnie 4 głosami „za” (Starosta Sępoleński – nie uczestniczył w posiedzeniu) 

zatwierdzili Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 35/2020 oraz 36/2020. 

3. Informacja Dyrektora Zarządu Drogowego nt. stanu zaawansowania działań Powiatu Sępoleńskiego w 

zakresie pozyskiwania środków w ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19 (m.in. w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). 

Dyrektor Zarządu Drogowego przedstawił Zarządowi informację ad. działań Powiatu w zakresie pozyskiwania 

środków w ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19. Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 

r. wprowadziła możliwości uzyskania wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu 

terytorialnego. Uchwała określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na zadania inwestycyjne dla 

jednostek samorządu terytorialnego oraz zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu 

wsparcia. Zgodnie z zapisami Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie, w 

postaci środków finansowych. Środki zostały skierowane m.in. dla powiatów. Minimalna wartość kosztorysowa 

inwestycji, finansowanej lub dofinansowanej ze środków nie może być niższa niż 400 tys. zł. Wsparcie może być 

przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe i nie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych 

wydatków. Dyrektor Zarządu Drogowego omówił mechanizmy wykorzystania środków oraz wnioski jakie 

przekazał Powiat za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Powiat Sępoleński z automatu otrzymał 

500 tys. zł wsparcia. Środki postanowiono przeznaczyć na zakup maszyn do robót utrzymaniowych (400 tys. zł) 

oraz (100 tys. zł) na opracowanie dokumentacji na budowę mostu w miejscowości Olszewka. Zestaw maszyn 

składałby się z ciągnika rolniczego i wielofunkcyjnego ramienia roboczego z głowicami wielofunkcyjnymi. 

Dyrektor poinformował, że Powiat złożył trzy wnioski o uzyskanie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. Przedmiotem pierwszego wniosku jest rozbudowa Drogi Powiatowej 1101C relacji 

Zamarte-granica Województwa - [Ciechocin] na odc. O dł.2,480 km zlokalizowana pomiędzy km 0+022, a km 

2+502 jej przebiegu. Kwota wnioskowanych środków na to zadanie wynosi 9.200.000,00 PLN. Przedmiotem 

drugiego wniosku jest przebudowa i rozbudowa Drogi Powiatowej 1120C relacji [Lipka] - granica województwa 

– Sępólno Krajeńskie na odcinku o łącznej długości 10,63650 km zlokalizowanych pomiędzy km 0+000,00 a km 

2+277,80; km 2+477,80 a km 5+603,74 oraz km 5+964 a km 11+197,00 jej przebiegu. Kwota wnioskowanych 

środków na to zadanie wynosi 21.000.000,00 PLN. Przedmiotem trzeciego wniosku jest rozbudowa Drogi 

Powiatowej 1129C relacji Sępólno Krajeńskie – Nowy Dwór – Więcbork na odcinku o długości 3.293 km 
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zlokalizowanym między km 9+725, a km 13+018 jej przebiegu. Kwota wnioskowanych środków na to zadanie 

wynosi 7.800.000,00 PLN.  Wszystkie zadania sygnowane są jako bardzo pilne i pilne. W projektach 

uwzględniono wykup gruntów oraz podział nieruchomości. Dyrektor podkreślił, że samorządy nie mogą się 

odwoływać od decyzji zespołu do oceny wniosków powołanego przez Prezesa Rady Ministrów. Wicestarosta 

poinformował, że wniosków w naszym województwie złożono na ok. 3mld zł, a w skali kraju do wydatkowania 

jest 6 mld zł.  Pan Tomasz Fifielski poprosił o wcześniejsze podawanie informacji w jakim zakresie Powiat będzie 

ubiegał się o środki celem uzgodnienia z Zarządem.  

4. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie: 

1) skargi na pracowników Szpitala Powiatowego; 

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią skargi oraz odpowiedzią Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w 

Więcborku na ww. skargę. Pan Tomasz Fifielski poprosił o usprawnienie działania Izby Przyjęć Szpitala. Zarząd 

zwrócił uwagę na zbyt długi czas oczekiwania na pomoc lekarza. Zarząd upoważnił Wicestarostę do przekazania 

uwag i sugestii Zarządu Powiatu Prezes Szpitala, a także uwzględnienie ww. problematyki na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej Spółki.  

2) wniosku mieszkanki Suchorączka; 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem mieszkanki Suchorączka o wymianę stolarki drzwiowej. Wniosek 

znajduje się w dokumentacji Wydziału Geodezji (…). Wicestarosta poinformował o wynikach wizji lokalnej. 

Wizję lokalną przeprowadził 13.10.2020 r. pracownik Wydziału Geodezji (…). Stwierdzono, że nie ma pilnej 

potrzeby wymiany drzwi. Jest to mieszkanie komunalne. Drzwi są stare, ale w dobrym stanie. Dyrektor DPS 

poinformowała, że budynek nie jest pod nadzorem Domu Pomocy Społecznej. Zarząd Powiatu przychylił się do 

stanowiska Wydziału i upoważnia Dyrektor Wydziału Geodezji (…) do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim; 

Projekt uchwały omówił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Zmiany wynikają ze zmian kadrowych i 

spowodowane są odejściem z pracy dotychczasowego zastępcy Dyrektora, stanowisko obejmie dotychczasowy 

kierownik działu instrumentów rynków pracy. Druga zmiana łączy się z pandemią i z koniecznością zmiany 

systemu pracy. Pan Tomasz Fifielski zapytał, kiedy odszedł dotychczasowy zastępca. Pan A.Żychski 

poinformował, że zmiana nastąpiła z dniem 1 października. Członkowie Zarządu zwrócili uwagę na brak 

przepływu informacji, szczególnie w tak istotnym zakresie. Mając na uwadze, że w dotychczas obowiązującym 

Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim nastąpiła konieczność 

wprowadzenia zmian polegających na dostosowaniu podziału zadań do potrzeb jednostki. Dodatkowo 

wprowadzono możliwość ustalenia przez Dyrektora czasowej zmiany rozkładu czasu pracy w celu zapewnienia 

ciągłości pracy jednostki Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „za” 1 głos wstrzymujący się (T. Fifielski, 

Starosta nie uczestniczył w posiedzeniu) podjął uchwałę nr 37/115/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie 

Krajeńskim z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim. 

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

2) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim; 
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Projekt uchwały omówiła Pani Kamila Jabłońska. Pani Iwona Sikorska zwróciła uwagę na konieczność dokonania 

zmian w projekcie polegających na powierzeniu zadań z zakresu nadzoru nad stowarzyszeniami oraz współpracy 

z organizacjami pozarządowymi jednej osobie, a nie jak wskazano w przedstawionym projekcie dwóm 

pracownikom. Ponadto Pani Iwona Sikorska wniosła o usunięcie zapisów zbyt szczegółowych - w odniesieniu do 

„Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego”. Pani Katarzyna Kolasa zapytała czy pracownicy, 

którym powierzono nowe zadania otrzymają dodatkowe wynagrodzenie. Pan Wicestarosta poinformował, że nikt 

nie otrzymał dodatkowych środków. Pani Katarzyna Kolasa zauważyła, że pracownicy zasługują na dodatkowe 

wynagrodzenie, jeżeli przejmują dodatkowe obowiązki. Wszystkie te osoby już były już bardzo dociążone 

zadaniami. Wicestarosta zwrócił uwagę na to, że zadania dotyczą różnych obszarów i pracodawca orientuje się 

jak dociążeni pracą są poszczególni pracownicy. Członkowie Zarządu wnoszą, aby zadania z zakresu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi jak i nadzoru nad stowarzyszeniami powierzyć jednej osobie. Projekt uchwały 

zostanie zmieniony i przedstawiony na kolejnym posiedzeniu. 

3) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim; 

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za” (Starosta nie uczestniczył w posiedzeniu) podjął uchwałę Nr 

37/116/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 października 2020 r. w sprawie: udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. Panu Edwinowi Eckertowi, dyrektorowi Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim udzielono 

pełnomocnictwa do przeprowadzania wszelkich niezbędnych procedur umożliwiających udzielenie stosownych 

zamówień publicznych oraz podpisywania w imieniu Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim umów i zleceń 

związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej 

nr 1133C relacji Więcbork – Wielowicz na odc. Więcbork (ul. Wojska Polskiego) – Suchorączek, o dł. 0,36037 

km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000,00 a km 0+360,37 jej przebiegu, w tym także udzielania zamówień 

uzupełniających do zamówienia podstawowego. 

4) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za” (Starosta nie uczestniczył w posiedzeniu) podjął uchwałę Nr 

37/117/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian 

w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Projekt omówiła Skarbnik Powiatu: 

Zmiany planu dochodów: 

➢ w rozdziale 85156 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.757,00 zł tytułem dotacji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2020 z przeznaczeniem na zapewnienie ubezpieczenia 

zdrowotnego osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy; 

➢ w rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych 

środków PFRON; 

➢ w rozdziale 85504 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 930,00 zł tytułem dotacji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2020 z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry 

start. 

Zmiany planu wydatków: 
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➢ w rozdziale 60014 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w Zarządzie Drogowym o kwotę 

4.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług sprzętowo-transportowych w kwocie 3.250,00 zł oraz 

szkoleń pracowników w kwocie 550,00 zł – okresowe szkolenia bhp, 500,00 zł – tyt. zmian w prawie 

zamówień publicznych; 

➢ w rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w KPPSP o kwotę 3.224,00 zł. 

Zmiana planu dotyczy przeniesienia środków finansowych z paragrafu wynagrodzeń funkcjonariuszy na 

paragraf nagród. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zachodzi konieczność wypłaty nagród 

uznaniowych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w związku z zastępstwem strażaków 

przebywających na zwolnieniach chorobowych; 

➢ w rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 395.000,00 zł w tym w CKZiU Więcbork o 

kwotę 325.000,00 zł i w ZSP Sępólno o kwotę 70.000,00 zł z przesunięcia z rozdziału 80130. Zmiany te 

związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej wygasłych szkół zawodowych na wypłatę wynagrodzeń 

za październik-grudzień 2020 r. w technikach; 

➢ w rozdziale 80116 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.865,00 zł w ZSP Sępólno w związku ze 

zmianą poszczególnych klasyfikacji związanych ze organizacją szkoły oraz zwiększenia/zmniejszenia 

etatów w poszczególnych szkołach (technika oraz szkoły branżowe I i II stopnia); 

➢ w rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 136.000,00 zł w branżowych szkołach I i II 

stopnia w ZSP Sępólno z przesunięć z rozdziałów 80116 i 80130 na wypłatę wynagrodzeń za październik-

grudzień 2020r.; 

➢ w rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w CKZiU Więcbork z 

przeznaczeniem na rozdział 80130 oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w LO 

Sępólno; 

➢ w rozdziale 80130 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 504.135,00 zł w wyniku zmniejszeń na kwotę 

560.135,00 zł i zwiększeń na kwotę 56.000,00 zł. Zmiany te w CKZiU Więcbork polegają na 

zmniejszeniu planu o kwotę 346.000,00 zł ( na rozdział 80115) i zwiększeniu o kwotę 24.000,00 zł z 

przeznaczeniem na naprawę przeciekających dachów w budynku głównym przy ul. Pocztowej (część nad 

biblioteką - czytelnią) i budynku sali gimnastycznej, w ZSP polegają na zmniejszeniu planu o kwotę 

209.135,00 zł( na rozdział 80117) i zwiększeniu o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 

specjalistycznego wyposażenia pracowni mechatronicznej. Ponadto zmiany w tym rozdziale polegają na 

przesunięciu (5.000,00 zł) i zabezpieczeniu środków (17.000,00 zł) na kształcenie młodocianych w 

zakresie teoretycznej nauki przedmiotów zawodowych w ZSP Sępólno i CKZiU Więcbork tj. 

szacowanych przez dyrektorów szkół ilości uczniów, którzy realizować będą naukę poza szkoła tzw. 

„kursy”; 

➢ w rozdziale 80146 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 500,00 zł w LO Sępólno 

z przeznaczeniem na realizację szkolenia ze zdalnego nauczania kadry pedagogicznej; 

➢ w rozdziale 85156 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.757,00 zł celem terminowej zapłaty za 

październik 2020 r. składki na ubezpieczenia zdrowotne osób zarejestrowanych w PUP Sępólno Kraj. 

➢ w rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych 

środków PFRON z przeznaczeniem na obsługę zadań; 
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➢ w rozdziale 85333 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 11.700,00 zł w PUP 

Sępólno z przeznaczeniem na wydatki związane z pandemią tj. środki czystości, pleksi, maseczki, 

rękawiczki itp. 

➢ w rozdziale 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 930,00 zł tytułem dotacji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2020 z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry 

start 300+; 

➢ w rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.000,00 zł w PCPR Więcbork z przesunięcia 

z rozdziału 85510 w wyniku zwiększenia liczby rodzin zastępczych i związanych z tym badań nowo 

utworzonych rodzin zastępczych oraz wykonaniem usługi przez informatyka polegającej na wgraniu 

oprogramowania do komputerów, które zostały zakupione ze środków UE a ostatecznie zostaną 

przekazane rodzinom zastępczym i placówkom wychowawczym. 

6. Informacja dotycząca przyznania nagrody starosty z okazji DEN. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektor Wydziału Edukacji (…) ad. nagród z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej.  

Na wniosek Pana Tomasza Fifielskiego Pani Dyrektor wyjaśniła z jakich wyliczeń wynika kwota nagrody oraz 

jaka była wysokość nagród w 2019 roku. 

7. Sprawy wniesione.  

1) uchwała zarządu powiatu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Więcborku w 

sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Więcbork; 

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za” (Starosta nie uczestniczył w posiedzeniu) podjął uchwałę Nr 

37/118/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 października 2020 r. w sprawie: zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie 

gminy Więcbork. Zarząd zaopiniował pozytywnie propozycję zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg 

będących własnością Gminy Więcbork, zlokalizowanych na działkach nr 155, 156, 65, 67, 112, 113, 64 obręb 

Czarmuń oraz działce nr 13, obręb Więcbork 2. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

2) pismo Pana F. Małeckiego - oferta opracowania materiału „Skala problemu zamachów samobójczych 

na terenie konkretnego powiatu w latach 2016-2019; 

Zarząd Powiatu zapoznał się z ww. pismem. Zarząd Powiatu nie widzi potrzeby zakupu ww. opracowania. 

3) interpelacja RP.003.16.2020 - odpowiedź zarządu na interpelacje Radnego T. Fifielskiego. 

Zarząd zapoznał się z interpelacjami Pana T. Fifielskiego. W odpowiedzi na interpelację dotyczącą mieszkania w 

Sypniewie ustalono, że mieszkanie należy przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu – sprawa zostanie 

skierowana do Wydziału Geodezji (…) celem realizacji. W odniesieniu do drugiej interpelacji, która dotyczy   

wycięcia zakrzaczeń przy drodze powiatowej relacji Śmiłowo-Jastrzębiec odpowiedzi udzieli Wicestarosta w 

uzgodnieniu z Dyrektorem Zarząd Drogowego. 

4) pismo Gminy Więcbork – informacja o zabezpieczeniu kwoty 25 tys. w budżecie gminy na rok 2021 z 

przeznaczeniem na budowę pieszych ciągów komunikacyjnych; 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Gminy Więcbork ad. kontynuacji zadań chodnikowych. Zarząd kieruje 

pismo do Wydziału Finansów jako wniosek do projektu budżetu na rok 2021. 

5) informacja z Ministerstwa Infrastruktury nt. kryteriów wg, których będą oceniane i weryfikowane 
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zadania wnioskowane o dofinansowanie w 2021 roku; 

Zarząd Powiatu zapoznał się z ww. pismem. 

6) informacja Skarbnika Powiatu dla Zarządu Powiatu nt. ewentualnej współpracy z firmą Curulis i zajęcie 

przez Zarząd stanowiska w sprawie; 

Sprawę omówiła Skarbnik Powiatu. Powiat otrzymał ofertę współpracy z ww. firmą. Firma Curullis przekazała 

nową propozycję finansową (rozłożono opłaty na 3 lata). Współpraca w kolejnych latach obejmowałaby 

każdorazowe wsparcie w procesie ubiegania się o środki np. kredyty, obligacje, obsługa w zakresie zarządzania 

WPF, reprezentowanie Powiatu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz pomoc w uzyskaniu 

kodów. T. Fifieslki zadał pytanie czego Skarbnik oczekuje od firmy za 17 tys. zł rocznie. Skarbnik wyjaśniła, że 

oczekuje pomocy w opracowaniu WPF. Ustalono, że dotychczas takie zadania realizował Skarbnik Powiatu. Pani 

Skarbnik w trudnej sytuacji proponuje wsparcie firmy specjalistycznej. Pan Wicestarosta skłania się do 

skorzystania z pomocy zewnętrznej firmy. Pani Skarbnik podkreśliła, że chciałaby skorzystać z takiego wsparcia. 

Na ten rok koszt współpracy to 37 tys. zł. Natomiast jeżeli podejmiemy współpracę w kolejnych latach to koszty 

będą wynosiły odpowiednio 17 tys. zł w roku 2021 i 2022. Firma zaproponowała nową kwotę 37 tys. zł oraz 

współpracę w dalszych latach, co mogłoby zapewnić nam pewne bezpieczeństwo. Pani Iwona Sikorska podniosła, 

że nie zgadza się z argumentacją Pani Skarbnik, zwróciła uwagę, że w zakresie WPF nadzór nad Powiatem 

sprawuje RIO, wsparcie doradcze mamy od byłego Skarbnika na zasadzie umowy. Zarząd oczekuje na 

szczegółową ofertę współpracy na kolejne posiedzenie.  

7) informacja o wynikach kontroli (wystąpienie pokontrolne dot. wydatków środków publicznych z 

rezerwy celowej budżetu Państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych; - 

przyjęcie informacji przez zarząd. 

Dyrektor Zarządu Drogowego poinformował o wynikach kontroli jaką przeprowadzili przedstawiciele Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego w zakresie wydatkowania środków publicznych z rezerwy celowej budżetu państwa na 

przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kontrola potwierdziła prawidłowość działań zarówno 

w zakresie przetargowym oraz utrzymywania obiektów drogowych. Kontrola bez uwag. Powiat wywiązała się 

należycie z obowiązków.  

8) materiały sesyjne:  

a) uchwała Rady Powiatu w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie/podwyższenie bonifikaty od ceny 

sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej wpisanej do rejestru zabytków, oznaczonej 

nr działki 278/78 położnej w miejscowości Sypniewo, gm. Więcbork, powiat sępoleński; 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Zygmunt-Lorbiecka. Pani Iwona Sikorska i Pan Tomasz Fifielski 

zaproponowali alby zastosować tylko bonifikatę ustawową. Pani Iwona Sikorska zaproponowała minimalną 

wartość bonifikaty. Jednocześnie Pani Iwona Sikorska zaproponowała stylistyczną korektę do uzasadnienia do 

projektu uchwały. Jest również możliwość ustalania wyższej ceny wywoławczej. Wicestarosta zaproponował, 

aby cena wywoławcza wynosiła 350 tys. zł. i pozostawienie ustawowej bonifikaty. Pan Tomasz Fifielski zapytał, 

czy osoba trzecia może nabyć grunt? Pani Dyrektor poinformowała, że będzie to przetarg nieograniczony 

uwzględniając warunki wskazane przez konserwatora. To są ograniczenia wynikające z decyzji konserwatora. 

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie ww. projekt uchwały i kieruje pod obrady Rady Powiatu.  

b) uchwała Rady Powiatu w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza 
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się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu 

Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2020. 

Projekt uchwały omówiła Pani Kamila Jabłońska. Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie bez uwag ww. projekt 

uchwały i kieruje pod obrady Rady Powiatu. 

8. Wolne wnioski. 

1) Herb Powiatu – sprawę omówił Pan Wicestarosta. Rys historyczno – heraldyczny opracował prof. 

UMK Pan Marcin Hlebionek, natomiast projekt herbu przygotował Pan Aleksander Bąk. 

Propozycja herbu będzie przedmiotem dalszych obrad i dyskusji na jednym z kolejnych posiedzeń.  

2) Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o podanie informacji nt. punktów poboru wymazów na 

obecność COVID-19. Czy w porozumieniu ze Szpitalem Powiatowym można by taki punkt 

otworzyć na terenie Powiatu? Pani Iwona Sikorska zaproponowała powrót do tematu i 

zorientowanie się w możliwościach uruchomienia Punktu. Wicestarosta przekaże stosowne 

informacje Zarządowi Powiatu. Przewodniczący Rady Powiatu podkreślił, że zdrowie 

mieszkańców Powiatu jest najważniejsze i trzeba mieszkańcom umożliwić wykonywanie badań; 

3) Pan Wicestarosta poinformował o tym, że Pani Katarzyna Kowalczyk złożyła wypowiedzenie z 

pełnienia funkcji Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z 3-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. Pani Katarzyna Kolasa prosiła o wyjaśnienie, czy znane są powody rezygnacji. 

Czy ma ona coś wspólnego z formą kontroli przeprowadzonej w placówce. Pani Dyrektor 

poinformowała Starostę w rozmowie telefonicznej, że pracuje w innych jednostkach i nie jest w 

stanie dłużej łączyć pełnienia tych funkcji. Z Poradni wypowiedzenie złożyła z końcem 

października  również kadrowa. Pani Katarzyna Kolasa prosiła o przekazanie Zarządowi informacji 

na temat wniosków pokontrolnych. Pani Katarzyna Kolasa podkreśliła, że jeżeli pozwolimy na 

odejście takiego fachowca jakim jest Pani Katarzyna Kowalczyk to nie ma możliwości pracy nad 

jakością oświaty w Powiecie. 

9. Zakończenie.  

Wicestarosta zakończył 37. posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 12.15 

 

Protokołował: Wojciech Bilski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu: 
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Załączniki: 

1. Porządek obrad; 

2. Uchwała Zarządu Powiatu nr 37/115/2020 z dnia 14 

października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu 

Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w 

Sępólnie Krajeńskim; 

3. Uchwała Zarządu Powiatu nr 37/116/2020 Zarządu Powiatu w 

Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 października 2020 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Drogowego w 

Sępólnie Krajeńskim; 

4. Uchwała Zarządu Powiatu nr 37/117/2020 Zarządu Powiatu w 

Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 października 2020 r. w sprawie 

uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 

rok; 

5. Uchwała Zarządu Powiatu nr 37/118/2020 Zarządu Powiatu w 

Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 października 2020 r. w sprawie 

zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Więcborku 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie 

gminy Więcbork; 

6. Materiały sesyjne. 
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