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Protokół nr 40/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 9 i 12 listopada 2020 roku  

 

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli: 

Zarząd Powiatu w składzie: 

 

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński 

Andrzej Marach - Wicestarosta (nieobecny) 

Katarzyna Kolasa - Członek Zarządu 

Iwona Sikorska - Członek Zarządu 

Tomasz Fifielski 

oraz 

- Członek Zarządu 

Marek Chart  - Przewodniczący Rady Powiatu 

Małgorzata Masiłkin - Skarbnik Powiatu 

Anna Deja-Dobrowolska - Sekretarz Powiatu 

Artur Juhnke - Inspektor Wydziału Edukacji (…) 

Miejsce posiedzenia: posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu 38/2020 i 39/2020. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie 

Krajeńskim; 

2) powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie 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.” 

4. Sprawy wniesione. 

5. Wolne wnioski. 

6. Zakończenie.  

 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

Starosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu dnia 9 listopada o godz. 8.30, stwierdził 

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

Kolasa złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego głosowania nad projektem uchwały 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie 

Krajeńskim. Pani Katarzyna Kolasa podkreśliła, że Pani Katarzyna Kowalczyk jest najlepszym Dyrektorem 

Poradni, w związku z tym poprosiła o wyjaśnienie jakie działania podjął Starosta, żeby Pani Dyrektor pozostała 

na stanowisku. Starosta poinformował, że spotkał się z Panią Dyrektor, przedstawił Zarządowi informacje nt. 

spotkania. Niestety Pani Katarzyna Kowalczyk oświadczyła, że nie wycofa rezygnacji. Starosta poddał pod 

głosowanie propozycję zmian porządku obrad i przełożenie głosowania nad ww. projektem uchwały na kolejne 

posiedzenie. Ponadto ustalono, że 12 listopada br. o godz. 8.30 odbędzie się II część posiedzenia Zarządu, 

podczas którego Skarbnik Powiatu przedstawi założenia do projektu budżetu Powiatu na 2021 rok. Członkowie 

Zarządu Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za” zatwierdzili proponowane zmiany w porządku obrad (nieobecny 

Wicestarosta Sępoleński).  
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2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzenia Zarządu Powiatu 38/2020 i 39/2020. 

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za” zatwierdzili protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu 

nr 38/2020 oraz 39/2020 (nieobecny Wicestarosta Sępoleński). 

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym 

konkursie 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.” 

Zarząd Powiatu 23 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

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

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, (…)”.  W celu opiniowania złożonych przez organizacje pozarządowe 

ofert organ administracji publicznej zobowiązany jest powołać  komisję konkursową. Regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowi załącznik do uchwały i określa zadania oraz  tryb pracy komisji. Komisja dokona oceny 

formalnej i merytorycznej złożonych w ramach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 

zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu. Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu 

jednogłośnie 4 głosami „za” (nieobecny Wicestarosta Sępoleński) podjął uchwałę nr 40/126/2020 w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie 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. 

4. Sprawy wniesione. 

1) informacja Dyrektora Zarządu Drogowego w sprawie zimowego utrzymania dróg; 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Zarządu Drogowego w sprawie zimowego utrzymania dróg. 

Podstawowe informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg publicznych kategorii powiatowej należących  

do Powiatu Sępoleńskiego w sezonie 2020/2021 opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej 

Zarządu Drogowego.  

2) sprostowanie Protokołu nr 37/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 

14 października 2020 roku; 

Dyrektor Wydziału Geodezji (…) wniosła o sprostowanie oczywistej omyłki w Protokole z posiedzenia Zarządu 

Powiatu z dnia 14 października 2020 r. poprzez wykreślenie z pkt. 7 Sprawy wniesione ppkt  8 lit. a) zdania: 

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

Powiatu zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami podjął decyzję o zastosowaniu 

bonifikaty ustawowej od ceny sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej wpisanej do rejestru 

zabytków, oznaczonej nr działki 278/78 położnej w miejscowości Sypniewo, gm. Więcbork, powiat 

sępoleński. Wobec powyższego nie zachodzi konieczność podejmowania w tym zakresie uchwały przez Radę 

Powiatu. Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za” (nieobecny Wicestarosta Sępoleński) zatwierdził 

sprostowanie Protokołu nr 37/2020.  

II część posiedzenia  - 12 listopada 2020 r. 

5. Przedstawienie założeń do projektu budżetu Powiatu na 2021 rok. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła Zarządowi założenia do projektu budżetu Powiatu na rok 2021. Członkowie 

Zarządu zapoznali się z: 

 prognozą dochodów budżetowych – załącznik nr 1 do projektu budżetu,  

 prognozą wydatków budżetowych  – załącznik nr 2 do projektu budżetu, 

 informacją nt. planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych,  
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 informacją nt. wydatków majątkowych, a także przychodów i rozchodów, 

 analizą porównawczą planu dochodów i wydatków (2020/2021). 

Pan Tomasz Fifielski poprosił o uszczegółowienie informacji dotyczących  planowanych wydatków na oświatę. 

Przekazane przez Wydział Edukacji (…) analizy są niespójne w danymi przekazanymi przez Wydział 

Finansów. Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Pani Skarbnik. Pani Iwona Sikorska zapytała o obniżenie 

wydatków na płacach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  - zmniejszenie wydatków o 350 tys. zł 

w stosunku do projektu budżetu przekazanego przez jednostkę. Pani Skarbnik wyjaśniła, ze obniżenie 

wydatków płacowych jest bezpieczne. Składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek za grudzień 2021r. 

przeniesiono na styczeń 2022r., zmniejszono także wysokość premii regulaminowych z 20 % na 5%. Pani 

Skarbnik podkreśliła, że wszystkie wydatki z arkusza organizacyjnego placówki są zabezpieczone,  w tym 

wzrost wynagrodzeń wynikający z podwyższenia płacy minimalnej. Oszczędności w innych placówkach 

wynikają z zastosowania podobnej zasady – przeniesienie wydatków z grudnia 2021 r. na styczeń 2022 r. Pani 

Katarzyna Kolasa poprosiła o wyjaśnienie różnicy w wydatkach pozostałych pomiędzy ZSP w Sępólnie Kraj.,              

a CKZiU w Więcborku. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zwiększenie wydatków wynika z remontów jakie 

zaplanowano w Internecie mieszczącym się w budynku przy Al. 600-lecia w Więcborku. Starosta wskazał,                

że różnica wydatków wynika również z innego systemu ogrzewania placówek. Pani Katarzyna Kolasa 

zauważyła, że mimo likwidacji stołówki w CKZiU oraz oddania w najem części pomieszczeń przy Al. 600-lecia 

nie widać znaczącej różnicy w budżecie szkoły w stosunku do 2020 roku. Pani Katarzyna Kolasa poprosiła                  

o przekazanie drogą elektroniczną wniosków do projektu budżetu Powiatu na 2021 rok celem weryfikacji, które 

wnioski zostały uwzględnione, a które odrzucone. Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o informację nt. 

wynagrodzeń pracowników we wszystkich jednostkach powiatowych, czy wynagrodzenia zostały 

„zamrożone”? Starosta wyjaśnił, że w 2020 roku wszystkie jednostki otrzymały lub otrzymają podwyżkę 

wynagrodzeń, dlatego w projekcie budżetu na 2021 rok uwzględniono zwiększenie wydatków na płace.   

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie.  

Starosta zakończył 40. posiedzenie Zarządu Powiatu 12 listopada o godz. o godz. 10.00 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załączniki: 

1. Porządek obrad. 

2. Uchwała Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nr 40/126/2020 z dnia 

9 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

opiniowania ofert w otwartym konkursie 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.” 
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