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Protokół nr 38/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 23 października 2020 roku  

 

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli: 

Zarząd Powiatu w składzie: 

 

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński 

   

   

   

Andrzej Marach - Wicestarosta  

Katarzyna Kolasa - Członek Zarządu  

Iwona Sikorska - Członek Zarządu 

Tomasz Fifielski 

oraz 

- Członek Zarządu  

 

Marek Chart  - Przewodniczący Rady Powiatu 

Anna Deja-Dobrowolska - Sekretarz Powiatu 

Małgorzata Masiłkin - Skarbnik Powiatu 

Beata Lida - Dyrektor CADDD w Więcborku 

Artur Juhnke - Inspektor Wydziału Edukacji (…) 

Kamila Jabłońska - Inspektor 

Miejsce posiedzenia: posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.  

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu 37/2020.  

3. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą 

„Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu 

sępoleńskiego w 2021 r.”  

2) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim;  

3) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy;  

4) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dla Dzieci Nr 4 w Małej Cerkwicy. 

4. Informacja dotycząca umowy z firmą G.Art Technology (w tym zestawienie miesięcznych wydatków oraz rozdziały 

z jakich były uiszczane opłaty). 

5. Informacja nt. liczby oddziałów w szkołach prowadzonych przez Powiat Sępoleński w latach 2018-2020. 

6. Informacja nt. dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w 2020 roku.  

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

8. Sprawy wniesione  

9. Wolne wnioski.  

10. 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 5 głosami „za” zatwierdzili proponowany porządek obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 37/2020 
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Członkowie Zarządu jednogłośnie 5 głosami „za” zatwierdzili Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu                   

Nr 37/2020. 

 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod 

nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz 

edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2021 r.” 

Projekt uchwały omówił Pan Wojciech Bilski. W związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 294 z późn. zm.) nałożono na powiaty zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy 

prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej. 

Powiaty zostały zobowiązane (art. 11) do powierzenia prowadzenia połowy punktów organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z zasadami ustalania ilości punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej, powiat sępoleński zobowiązany jest do utworzenia dwóch punktów, z których 

prowadzenie jednego powierza organizacji pozarządowej, która udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i 

świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a także nieodpłatną mediację w tym punkcie w zakresie 

czasowym wskazanym w umowie. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie organ administracji publicznej zamierzający powierzyć realizację zadania publicznego 

organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert. Ogłoszenie konkursu, stanowiące załącznik do 

uchwały zawiera wymagane informacje, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Dyskusja: Pan Tomasz Fifielski zapytał o ilość udzielonych porad w tym roku, a także czy porady są udzielane 

w sposób inny niż stacjonarnie. Pan Wojciech Bilski w odpowiedzi poinformował, że na dzień 23 października 

liczba udzielonych porad wynosi 380. Porady udzielane są w punktach podczas dyżurów oraz telefonicznie pod 

warunkiem wyrażenia zgody na rozmowę telefoniczną przez beneficjenta pomocy.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę nr 38/119/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie 

Krajeńskim z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie 

realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji 

oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2021 r.” Uchwała stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. 

2) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sępólnie 

Krajeńskim. 

Projekt uchwały omówiła Pani Anna Deja-Dobrowolska. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie powiatowym organizację i zasady funkcjonowania starostwa określa regulamin organizacyjny 

uchwalony przez Zarząd Powiatu. Propozycja uchwalenia nowego Regulaminu Starostwa Powiatowego 

związana jest z przede wszystkim z dostosowaniem zmian w strukturze organizacyjnej do wymogów i potrzeb 
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wynikających z pracy jednostki oraz kwalifikacji zawodowych pracowników. Ponadto, niniejsza uchwała 

dostosowuje zapisy Regulaminu Organizacyjnego do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Zarząd 

Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę Nr 38/120/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostowa Powiatowego 

w Sępólnie Krajeńskim. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

3) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy; 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Beata Lida. Zgodnie z treścią art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i 

przedmiot działalności, a następnie określonego regulaminu organizacyjnego. W nawiązaniu do ustawy                         

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r. art. 230, który mówi, że z dniem 1 

stycznia 2021r. liczba wychowanków przebywająca w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie może 

przekroczyć 14 należało podjąć stosowne działania zmierzające do reorganizacji istniejącej 30 osobowej POW. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za” (nieobecność Pani Katarzyny Kolasy) podjął uchwałę Nr 

38/121/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

4) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dla Dzieci Nr 4 w Małej Cerkwicy; 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Beata Lida. Zgodnie z treścią art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i 

przedmiot działalności, a następnie określonego regulaminu organizacyjnego. Zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z dniem 1 stycznia 2021r liczba 

wychowanków przebywająca w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie może przekroczyć 14. Zarząd 

Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za” (nieobecność Pani Katarzyny Kolasy) podjął uchwałę Nr 38/122/2020 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Dla Dzieci Nr 4 w Małej Cerkwicy. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

4. Informacja dotycząca umowy z firmą G.Art Technology (w tym zestawienie miesięcznych wydatków 

oraz rozdziały z jakich były uiszczane opłaty). 

Skarbnik Powiatu przestawiła zestawienie miesięcznych wydatków w ramach umowy z firmą G.Art 

Technology, która poinformowała, że zawarto trzy umowy na świadczenie usług informacyjnych. Z tego tytułu 

Powiat otrzymał sześć faktur. 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW G.ART Technology Artur Grabiec 

Lp. Faktura Data zapłaty Nazwa usługi Kwota  

1 Fk nr 732/2020 10.02.2020 
Przygotowanie do obchodów 

100lecia Powiatu 
861,00 

Płatne z rozdziału 75020 

Starostwo 
2 Fk nr 1426/2020 03.03.2020 

Złoty Klucz Przedsiębiorczości 

2020 
861,00 

3 Fk nr 1427/2020 03.03.2020 

Materiały informacyjne 

dotyczące Powiatu 

Sępoleńskiego 

861,00 
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4 Fk nr 2677/2020 14.04.2020 

Materiały informacyjne 

dotyczące Powiatu 

Sępoleńskiego 

861,00 

5 Fk nr 3329/2020 02.06.2020 

Materiały informacyjne 

dotyczące Powiatu 

Sępoleńskiego 

861,00 

6 Fk nr 3939/2020 09.07.2020 Nabory do szkół powiatowych 861,00 

Obciążono notą: LO 

Więcbork 172,20; LO 

Sępólno 172,20; ZSP 

Sępólno 172,20; CKZiU 

Więcbork 172,20; PPP 

172,20;) 

Razem 5.166,00  

Pani Iwona Sikorska zapytała, dlaczego umowy są zawarte na taki krótki okres czasu. Pan Starosta w 

odpowiedzi poinformował ze umowy są zawierane według potrzeb. Pani Iwona Sikorska zapytała o umowę z 

dnia 3 września 2020 roku i wskazała na wątpliwość w zakresie czasu jej obowiązywania, ponieważ obejmuje 

ona początek roku 2021. Pan Wicestarosta poinformował, że zajmie się osobiście sprawą i w razie potrzeby 

umowa zostanie poprawiona. Pani Iwona Sikorska wskazała również na element promocji szkół powiatowych. 

W jednym z materiałów tematom oświatowym poświęcono 30 minut na 45 minut trwającego nagrania. W 

drugim filmie promocja szkół trwała tylko 3 minuty podczas gdy film trwał ponad 20 minut. Istotne jest to, że w 

żadnym z filmów nie wspomniano o Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim, a 

placówka została ona obciążona notą. W każdym z filmów przekazywano również inne informacje. W związku 

z tym obciążanie placówek oświatowych pełną kwotą było bezpodstawne. Pan Starosta wyjaśnił, że dla Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim został przygotowany oddzielny film. Pani Iwona 

Sikorska wykazała na obawy dotyczące słuszności zawierania umów w programie naprawczym oraz wniosła, 

aby cały zarząd przeanalizował zasadność zawierania takich umów w 2021 roku. 

5. Informacja nt. liczby oddziałów w szkołach prowadzonych przez Powiat Sępoleński w latach 2018-

2020. 

Pan Artur Juhnke przedstawił informację nt. liczby oddziałów w szkołach prowadzonych przez powiat 

sępoleński w latach 2018-2020. 

 

Lp Nazwa placówki Wrzesień 2018 Wrzesień 2019 Wrzesień 2020 

1. LO Sępólno 4 4 4 

2. Lo Więcbork 5 8 8 

3. 

CKZiU Więcbork T 9 10 10 

CKZiU Więcbork B 3 4 4 

CKZiU Więcbork W 2 2 2 

CKZiU razem 14 16 16 

4. 

ZSP Sępólno T 3 5 5 

ZSP Sępólno B 6 8 8 

ZSP Sępólno W 2 1 0 

ZSP razem 11 14 13 

5. SOS-W – liczba uczniów 123 116 115 

 
 legenda: 
T - technikum 
B - branżowa 
W - wieczorowa 
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Zarząd Powiatu zapoznał się również z informacją nt. działalności Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w ujęciu wskaźników liczbowych dot. następujących działań w latach 2019 i 2020 

rok diagnozy opinie pomoc korzystający z PPP orzeczenia 

2019 1763 696 363 1070 209 

2020 1263 262 122 2045 209 

 

 

6. Informacja nt. dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w 

2020 roku. 

Pan Artur Juhnke przedstawił informację nt. dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorów szkół i 

placówek oświatowych w 2020 roku. W związku z koniecznością podjęcia uchwał w sprawie ustalenia 

wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Sępoleński oraz ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych oraz za warunki pracy 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński 

Starosta zaproponował, aby członkowie zarządu zgłosili propozycje. Pan Tomasz Fifielski zaproponował 

pozostawienie ww. dodatków na dotychczasowym poziomie do końca roku. Pani Katarzyna Kolasa 

zaproponowała podniesienie dodatków o 15%. Pani Katarzyna Kolasa zwróciła uwagę, że Dyrektorzy szkół i 

placówek oświatowych w związku z potrzebą organizacji zajęć w trybie zdalnym lub hybrydowo maja znacznie 

więcej obowiązków. Wobec powyższego Dyrektor Wydziału Edukacji (…) przygotuje na najbliższe 

powiedzenie Zarządu Powiatu projekty uchwał uwzględniając propozycje członków zarządu. 

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

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za" (nieobecna Pani Iwona Sikorska) zatwierdził materiały i projekty 

uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu, w tym: 

1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia Domu Dla Dzieci nr 3 w Małej Cerkwicy w Dom Dla Dzieci 

nr 3 w Małej Cerkwicy i Dom Dla Dzieci nr 4 w Małej Cerkwicy oraz zmiany uchwały w sprawie 

przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku w Dom Dla Dzieci nr 1 i Dom Dla 

Dzieci nr 2 w Więcborku, przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy w 

Dom Dla Dzieci nr 3 w Małej Cerkwicy oraz przekształcenia Centrum Administracyjnego Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w Centrum 

Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku oraz nadania mu statutu; 

2) projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 

sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków; 

3) projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 

2020 rok. 

8. Sprawy wniesione 

1) Informacja na temat działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim. 

Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim. 

Zarząd Powiatu przyjmuje informację bez uwag i kieruje pod obrady Rady Powiatu. 

2) Informacja na temat współpracy z firmą Curulis 
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Pani Skarbnik przedstawiła szczegółową ofertę na współpracy z firmą Curulis. Podczas negocjacji udało się 

uzyskać kwotę 29.565,26 zł za rok bieżący, natomiast wsparcie w roku 2021 będzie kosztowało 13.530,00 zł 

oraz w 2022 roku 13.530,00 zł, co daje kwotę łączną 56.625,26 zł na okres trzech lat. Zakres współpracy będzie 

obejmował m.in. pomoc w zakresie zarzadzania długiem, w tym każdorazową pomoc w pozyskaniu kapitału 

przy jednoczesnej analizie możliwości finansowych Powiatu. Ustalenie harmonogramu spłat zadłużenia, tak aby 

nie zagrażały utrzymaniu wskaźników oraz aby Powiat miał możliwość spłaty zobowiązań. Opracowanie 

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej zmiany. Przekazywanie raportów w sprawie oceny poziomu 

zadłużenia Powiatu oraz kosztów obsługi zadłużenia (informacje statystyczne i porównawcze), a także 

przygotowanie projektów uchwał oraz ich prezentacja na sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się 

z ofertą opiniuje pozytywnie podjęcie współpracy z firmą Curulis stosunkiem głosów 3 „za” (Starosta, 

Wicestarosta, T. Fifileski,) przy 1 „wstrzymującym się” (K. Kolasa). 

9. Wolne wnioski 

10. Zakończenie 

Starosta zakończył 38. posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 11.20 

Protokołował: Wojciech Bilski 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Porządek obrad; 

2. Uchwała Zarządu Powiatu nr 38/119/2020 z dnia 23 października 

2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na 

terenie powiatu sępoleńskiego w 2021 r.” 

3. Uchwała Zarządu Powiatu nr 38/120/2020 Zarządu Powiatu w 

Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 października 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Sępólnie Krajeńskim; 
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4. Uchwała Zarządu Powiatu nr 38/121/2020 Zarządu Powiatu w 

Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 października 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dla Dzieci Nr 3 w 

Małej Cerkwicy; 

5. Uchwała Zarządu Powiatu nr 38/122/2020 Zarządu Powiatu w 

Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 października 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dla Dzieci Nr 4 w 

Małej Cerkwicy; 

6. Materiały sesyjne. 
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