
Protokół Nr XXVI/20 

z sesji Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

odbytej 25 września 2020 roku 

w trybie zdalnym 

Ad.l. 

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart o godz. 09.00. 

Serdecznie powitał radnych, a także gości biorących udział w sesji. 

Marek Chart poinformował również, że sesja jest nagrywana i transmitowana na żywo 

w Internecie. 

Ad.la. 

W związku z faktem, że sesję przeprowadzono w trybie zdalnym Przewodniczący Rady 

Powiatu dokonał sprawdzenia obecności radnych poprzez kolejne wyczytywanie 

nazwisk. Przewodniczący stwierdził, że w obradach uczestniczy 16 radnych (nieobecny 

Tomasz Fifielski), co stanowi ąuorum i umożliwia prawomocne podejmowanie uchwał. 

W tym punkcie o głos poprosił Starosta Sępoleński. Jarosław Tadych złożył wniosek 

formalny dotyczący ogłoszenia godzinnej przerwy w obradach. Przerwa ta miałaby na 

celu umożliwienie omówienia wątpliwości radnych dot. projektów uchwał, które zostały 

włączone do porządku obrad sesji. 

Marek Chart poddał wniosek pod głosowanie poprzez wyczytywanie kolejno nazwisk 

radnych. 
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Rada Powiatu przegłosowała wniosek stosunkiem głosów: 

„za"-9 

„przeciw" - 2 

„wstrzymujący się" - 5 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił przerwę. 

Ad.l.b. 

Przewodniczący Marek Chart wznowił obrady o 11.10. 

Przewodniczący zapytał czy radni mają uwagi do porządku obrad. 

O głos poprosił Jarosław Tadych. Starosta, który wniósł wniosek dotyczący zmiany 

porządku obrad, polegający na usunięciu z punktu 10 porządku obrad podpunktów d, e. 

Skarbnik doprecyzowała, że usunięcie projektów uchwał dot. emisji obligacji Powiatu 

Sępoleńskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, a także projektu 

uchwały dot. uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza 

konieczność zdjęcia z porządku obrad, także podpunktu d dot. projektu uchwały 

uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał propozycję dokonania zmian w porządku obrad 

pod głosowanie. 

Rada Powiatu jednomyślnie opowiedziała się za propozycją zmian. W głosowaniu nie 

uczestniczyła radna Agnieszka Seydak. 

W związku z powyższym zmieniony porządek obrad na XXVI sesję Rady Powiatu 

przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji: 

a) stwierdzenie ąuorum, 

b) przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV i XXV sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

3. Informacje i oświadczenia radnych. 
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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. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między 

sesjami. 

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

w okresie międzysesyjnym 

oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia. 

8. Informacja w zakresie wyników naboru na rok szkolny 2020/2021. 

9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2020 r. 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i 

zasad korzystania z tych przystanków, 

b) Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2021. 

11. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości. 

12. Zakończenie obrad. 

Ad.2. 

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

sesji Rady Powiatu. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z XXIV sesji 

Rady Powiatu, (załącznik nr 1). 

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

Powiatu. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z XXV sesji 

Rady Powiatu, (załącznik nr 2). 
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Ad.3. 

Punkt nie został zrealizowany w związku z brakiem zgłoszeń. 

Ad.4. 

W tym punkcie o głos poprosił Tomasz Fifielski. Radny odczytał interpelację i 

zapytanie. Interpelacja dotyczyła wycinki krzaków na odcinku drogi powiatowej 

Jastrzębiec - Śmiłowo. T. Fifielski zapytał czy Zarząd Drogowy zajmie się tą sprawą 

jeszcze w tym roku. Zapytanie natomiast dotyczyło zagospodarowania mieszkania przy 

ul. 29 stycznia 43 w Sypniewie w związku ze śmiercią głównej lokatorki. Radny 

poinformował, że interpelacja i zapytanie zostaną przesłane do biura rady. 

Ad. 5. 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że na sesji w dniu 25 sierpnia 2020 r. 

Agnieszka Seydak złożyła interpelację w sprawie zahamowania rozprzestrzeniania się 

barszczu Sosnowskiego przy drodze powiatowej nr 114 c. Odpowiedź w tej sprawie 

została przesłana Radnej w dniu 10 września br. Ponadto została opublikowana w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

Ad.6. 

Marek Chart przedstawił informację o czynnościach Przewodniczącego Rady Powiatu 

w okresie między sesjami (zał. nr 3). 

Ad.7. 

Starosta Sępoleóski Jarosław Tadych w związku z wcześniejszą dwugodzinną przerwą 

w obradach poprosił o możliwość złożenia sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w 

okresie międzysesyjnym oraz informację o złożonych przez radnych wnioskach i 

sposobie ich załatwienia na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu. 
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Marek Chart poinformował, że sprawozdanie zostanie dołączone do protokołu z sesji, 

(załącznik nr 4). 

Szczegółowe informacje dotyczące prac Zarządu Powiatu znajdują się w protokołach z 

dnia 14 września i 23 września 2020 r. (załącznik nr 5). 

Ad.8. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, (...) Lidia Sokulska-Tłok przedstawiła najnowsze dane 

dotyczące naboru uczniów do szkół na rok szkolny 2020/2021. 

Dyrektor poinformowała, że sytuacja związana z naborem nie uległa szczególnym 

zmianom w porównaniu ze statystykami przekazanymi na sesji sierpniowej. 

Nabór do klas pierwszych szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat 

sępoleński na dzień 25 września przedstawia się następująco: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: 

Szkoła branżowa - 31 

Technikum - 59 

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim - 18 

Liceum Ogólnokształcące w Więcborku - 53 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych: 

Szkoła branżowa - 57 

Technikum - 25 

Łączna liczba osób kształcących się w szkołach powiatowych wynosi 1111. 

Ad.9. 

Małgorzata Masiłkin, Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie z wykonania 

budżetu Powiatu w I półroczu 2020 r. (załącznik nr 6). 

Budżet Powiatu przyjęty 31 stycznia 2020 roku zmieniany był 7-krotnie. W okresie I 

półrocza 2020 roku powiat osiągnął dochody w wysokości 32.954.888,33 zł, co stanowi 

55,2% planu rocznego. Dochody bieżące wykonano w kwocie 32.192.667,80 zł, dochody 

majątkowe wykonano w wysokości 762.220,53 zł. 
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Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych w I półroczu przedstawia się 

następująco: 

subwencja ogólna - 43,7% wykonanych dochodów ogółem 

dochody własne stanowią 29,9% dochodów ogółem 

dotacje 26,4%. 

Wydatki wykonano w I półroczu w wysokości 27.185.956,23, co stanowi 44,8% planu. 

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.684.081,98 zł, co stanowi 44,6% planu 

rocznego. Wydatki majątkowe w wysokości 1.501.874,25 zł, co stanowi 46,94% planu 

rocznego. 

Wynik wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku stanowi nadwyżka w 

wysokości 5.768.932,10 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 959.466,04 zł. 

Nadwyżka operacyjna za okres I półrocza wynosi 6.508.585,805 zł. 

Kwota zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2020 roku wynosi 27.626.548,25 zł, tj. 46,2% 

w relacji do planowanych dochodów. Na dług publiczny składają się kredyty 

długoterminowe w wysokości 23.060.577,55 zł, zobowiązania z tytułu wykupu 

wierzytelności w wysokości 4.565.970,70 zł. 

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 roku nie wystąpiły. Wszystkie zadania w I 

półroczu realizowane były zgodnie z terminem. 

Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym dokonał spłaty zadłużenia w wysokości 

1.394.346,96 zł. 

Do sprawozdania z wykonania budżetu w I półroczu dołączone jest sprawozdanie z 

wykonania programu postępowania naprawczego. Łączna wartość uzyskanych w I 

półroczu efektów finansowych programu postępowania naprawczego wyniosła 

5.677.622,60 zł. 

Na ręce Starosty Sępoleńskiego wpłynęła również pozytywna opinia Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu za I półrocze 2020 r., która stanowi załącznik nr 7. 
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Ad.10. a. 

Roman Krzysztofek, Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg przedstawił projekt 

uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 

sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Jak wyjaśnił Dyrektor uaktualniona liczba przystanków wynika z uruchomienia nowej 

linii komunikacyjnej relacji Nakło-Mrocza-Więcbork-Jastrzębiec-Tonin-Wąwelno-

Mierucin-Wąwelno-Mrocza-Nakło. Łączy się to również w wnioskiem Wójta gminy 

Sośno, który w imieniu mieszkańców Tonina wnioskował o zmianę przebiegu linii 

komunikacyjnej relacji Sępólno-Obodowo-Sośno-Jastrzębiec-Ostrówek-Wielowicz-

Suchorączek-Więcbork-Borzyszkowo-Klarynowo-Więcbork. Mieszkańcy Tonina 

zabiegali o zmianę przebiegu linii komunikacyjnej relacji Sępólno-Obodowo-Sośno-

Jastrzębiec-Ostrówek-Wielowicz-Suchorączek-Więcbork-Borzyszkowo-Klarynowo-

Więcbork. Zmiana dotyczy przedłużenia tej linii z miejscowości Ostrówek do 

miejscowości Tonin. Poza tym mieszkańcy Skoraczewa wystąpili o zmianę lokalizacji 

przystanku, tak aby znajdował się w pobliżu szkoły. 

Wszystkie te propozycje zostały zawarte w przedstawionym projekcie uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję. 

Franciszek Frohlke, Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki zaprezentował 

jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Następnie Marek Chart zamknął dyskusję i przeprowadził głosowanie nad projektem 

uchwały poprzez połączenie się z każdym radnym. 

Rada Powiatu w obecności radnych 15 radnych 
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(nieobecni Agnieszka Seydak, Tomasz Fifielski) 

jednogłośnie (zał. nr 8) 

podjęła uchwałę Nr XXVI/122/2020 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 

sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków, co stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

Po głosowaniu obrady Rady Powiatu opuścił wicestarosta Andrzej Marach. 

Ad. 10.b. 

Kamila Jabłońska, Inspektor Wydziału Organizacyjnego przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2021. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, ( . . . )  Z o f i a  K r z e m i ń s k a  przedstawiła jednogłośnie 

pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. 

Następnie Marek Chart zamknął dyskusję i przeprowadził głosowanie nad projektem 

uchwały poprzez połączenie się z każdym radnym. 

Rada Powiatu w obecności radnych 16 radnych 

(nieobecny Andrzej Marach) 
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jednogłośnie (zał. nr 10) 

podjęła uchwałę Nr XXVI/123/2020 

w sprawie Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2021, co stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

W tym punkcie Danuta Zalewska zwróciła się z zapytaniem do Starosty Sępoleńskiego o 

podanie liczby zakażeń koronawirusem na dzień 25 września w powiecie sępoleńskim. 

Pytanie zostało zgłoszone w związku z bardzo dużą liczbą osób zakażonych na terenie 

woj ewództwa kuj awsko-pomorskiego. 

Jarosław Tadych poinformował, że nie posiada jeszcze oficjalnych danych, ale z tego co 

słyszał jest to prawdopodobnie tylko jeden przypadek. Starosta zobowiązał się do 

przekazania oficjalnych danych radnym w momencie powzięcia takiej informacji. 

Wobec zrealizowania wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

Powiatu Marek Chart o godz. 11.50 zamknął obrady XXVI sesji Rady Powiatu. 

Protokołowała: 

Ad. 11. 

Ad.12. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 
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