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I. Wprowadzenie
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020
poz. 920) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport
obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał rady powiatu. Raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie. Za opracowanie działów tematycznych odpowiedzialni byli dyrektorzy jednostek organizacyjnych i wydziałów Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

II. Podstawowe dane dotyczące powiatu
Nazwa
Siedziba władz
Okres, którego dotyczy
raport
Liczba mieszkańców wg
stanu na dzień 30 czerwca
2020 r. (tj. według ostatnich dostępnych danych
GUS)

Krótki opis sytuacji demograficznej

Powierzchnia

Podział administracyjny

POWIAT SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.

40 922 (20 457 mężczyźni, 20 465 kobiety).

Spośród 4 gmin powiatu, zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak
i powierzchni, wyróżniają się 2 gminy: Sępólno Krajeńskie, koncentrujące 38, 4
% ogółu mieszkańców i zajmujące 29 % powierzchni powiatu oraz Więcbork,
skupiający 32, 4 % mieszkańców i zajmujący 30 % powierzchni ogólnej. Siedziby
tych gmin stanowią również główne ośrodki obsługi mieszkańców i działalności
gospodarczych. Powiat sępoleński na dzień 30 czerwca 2020 r. liczył 40 922
mieszkańców, z czego 50, 01 % stanowią kobiety, a 49, 99 % mężczyźni. Powiat
sępoleński w pierwszym półroczu 2020 r. miał ujemny przyrost naturalny wynoszący -41 osoby. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2, 00 na 1000
mieszkańców powiatu sępoleńskiego.
2
791, 09 km
Powiat sępoleński obejmuje cztery gminy:
- gmina miejsko-wiejska Kamień Krajeński,
- gmina miejsko-wiejska Sępólno Krajeńskie,
- gmina wiejska Sośno,
- gmina miejsko-wiejska Więcbork.

III. Finanse powiatu – podstawowe dane
Budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020 r. został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/91/2020 z
dnia 31 stycznia 2020 r.




po stronie dochodów w kwocie
po stronie wydatków w kwocie
deficyt budżetowy w kwocie

55.025.940,84 zł;
58.030.093,88 zł;
3.004.153,04 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi:




po stronie dochodów
po stronie wydatków
deficyt budżetowy w kwocie

64.703.702,39 zł;
65.363.702,39 zł;
660.000,00 zł.
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Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 r. wynosi:



po stronie dochodów
po stronie wydatków



na dzień 31.12.2020 r. wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.479.167,50 zł

61.079.053,23 zł
58.599.885,73 zł

Z analizy przedstawionych danych oraz sprawozdań budżetowych wynika, że dochody wykonano
w 94,40 % planu rocznego, różnica stanowi głównie środki, które przyznano dla Powiatu na projekty „unijne”
i rządowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19, lecz zostaną one wykorzystane w kolejnym roku, oraz
w wyniku zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z trwającą pandemią.
Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 89,65 % przy zachowaniu realizacji ustawowych zadań Powiatu,
co świadczy o wypracowanych oszczędnościach, a co za tym idzie właściwej realizacji budżetu roku 2020. Ponadto zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 2.490.435,58 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.522.311,75
zł, co stanowi 61,13 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.858.966,61 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.134.024,04 zł, co stanowi 81,21 % planu. Niewykonanie planu, zarówno dochodów majątkowych jak
i wydatków majątkowych, wynika z kontynuacji w nowym roku inwestycji „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
przy 85% udziale środków unijnych oraz kontynuacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępolenkę w ciągu DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka w m.
Olszewka” w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021.

Tabela finansowa nr 1 – Stan zobowiązań
Rok zaciągnięcia
zobowiązania

lp.

Nazwa zobowiązania

1

KREDYT DŁUGOTERMINOWY
134/2013/006
(AB.273.39.2013) BS Bydgoszcz - ODDZIAŁ ZŁOTNIKI
KUJAWSKIE

2013

2

KREDYT DŁUGOTERMINOWY
nr
401020146200007496008670
51 (AB.273.59.2014) PKO
Warszawa

2014

3

KREDYT DŁUGOTERMINOWY
nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr
73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ZŁOTNIKI
KUJAWSKIE

2017

OBLIGACJE agent Emisji Dom
Maklerski Banku BPS S.A.

2020

4

Nazwa/rodzaj zadania
SFINANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W KWOCIE
1.568.463,00 ZŁ I SPŁATĘ
WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W
KWOCIE 1.931.537,00 ZŁ
SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 700.000,00zł i
SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W
WYSOKOŚCI
1.400.000,00zł
SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 600.000,00zł i
SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W
WYSOKOŚCI
1.342.846,96 zł
SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIAZAŃ (W TYM SPŁATĘ

Termin
spłaty
ostatniej
raty

Kwota zadłużenia
na koniec 2020 r.

Maj 2024

1 750 000,00

Grudzień
2022

700 000,00

Grudzień
2027

1 680 000,00

Grudzień
2028

19 092 000,00
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ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCĄ W 2020 ROKU
2.317.000,00 ZŁ I SPŁATĘ
ZOBOWIAZAŃ PRZYPADAJĄCĄ PO ROKU BUDŻETOWYM
16.775.000,00 ZŁ)
RAZEM KREDYTY i OBLIGACJE:
KWOTA DŁUGU SZPITALA – spłata z wydatków budżetu:
RAZEM ZADŁUŻENIE:
Opracował: Wydział Finansów

23 222 000,00
4 565 970,70
27 787 970,70

Tabela finansowa nr 2 - Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w 2020 roku
jednostka organizacyjna realizująca program
lub koordynująca wykonanie
programu

% wykonania

Wykonane wydatki

0,00

Zarząd Drogowy
w Sępólnie Kr.

100%

0,00

Zarząd Drogowy
w Sępólnie Kr.

100%

0,00

Zarząd Drogowy
w Sępólnie Kr.

100%

0,00

Zarząd Drogowy
w Sępólnie Kr.

100%

0,00

Zarząd Drogowy
w Sępólnie Kr.

100%

z tego źródła finansowania
Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

1

Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej w m. Orzełek oraz Kamień
Krajeński-Dąbrowa, gmina Kamień Krajeński

2

3

4

5

Przebudowa DP nr 1112C relacji Trzciany Wałdowo-Gostycyn na odcinku od km
3+499,65 do km 3+623,43 oraz od km
3+633,19 do km 3+687,81 - w zakresie
kontynuacji budowy chodnika w m. Włościbórz, gmina Sępólno Krajeńskie
Przebudowa DP nr 1140C relacji SośnoWąwelno- Mrocza (Las) na odcinku od km
11+584,65 do km 11+718,90 str. P w zakresie budowy chodnika w m. Tuszkowo,
gmina Sośno
IV ETAP budowy chodnika w ciągu DP nr
1127C relacji Zakrzewek- DW nr 189 na
odcinku o długości 0,12768 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+154,81 a km
1+282,49 przebiegu drogi

2020 rok

24 958,85

50 000,00

49 999,68

49 986,13

dochody
własne jst

0,00

25 000,00

24 999,84

24 993,07

środki pochodzące z innych
źródeł*
A.

24 958,85

B.

0,00

C.

0,00

A.

25 000,00

B.

0,00

C.

0,00

A.

24 999,84

B.

0,00

C.

0,00

A.

24 993,06

B.

0,00

C.

0,00

A.

0,00

Przebudowa drogi publicznej kategorii
B.
powiatowej nr 1133C relacji WięcborkWielowicz na odcinku Więcbork (ul. Woj- 399 938,39 399 938,39
ska Polskiego)-Suchorączek (rozpoczętej w
C.
2016 roku)
C.

środki wymienione w
art. 5 ust.1
pkt 2 i 3
u.f.p.

0,00
0,00
0,00
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6

Zakup wielofunkcyjnego zestawu maszyn
do drogowych robót utrzymaniowych

A.

0,00

B.

0,00

C.

361 866,00

A.

0,00

B.

0,00

C.

0,00

A.

0,00

109 200,55 109 200,55 B.

0,00

C.

0,00

A.

0,00

B.

0,00

C.

60 000,00

A.

0,00

B.

0,00

C.

0,00

A.

0,00

B.

0,00

C.

98 000,00

A.

0,00

B.

0,00

361 866,00

552 727,32
7

8

9

10

11

0,00

0,00

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Zakup samochodu służbowego

Zakup kserokopiarki

Zakup samochodu lekkiego

Zakup motopompy

60 000,00

11 500,00

98 000,00

44 000,00

0,00

11 500,00

0,00

0,00

C.
A.
Rozbudowa z przebudową Szpitala Powia12 towego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego 750 576,00 750 576,00 B.
NZOZ w Więcborku
C.
Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na
A.
projekt "Podniesienie jakości świadczoB.
nych usług poprzez rozbudowę, przebu13
363 000,00 363 000,00
dowę i doposażenie Szpitala Powiatowego
im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego
C.
NZOZ w Więcborku - Szpital"

14

15

16

Zakup maszyny czyszcząco-zbierającej
wraz z akcesoriami

Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych

Zakup kotła olejowego wraz z montażem

20 000,00

15 992,02

0,00

0,00

44 000,00
0,00
0,00
0,00

100%

Starostwo Powiatowe - Geodezja

53%

0,00

PINB Sępólno

100%

0,00

KPPSP Sępólno

100%

0,00

KPPSP Sępólno

100%

0,00

KPPSP Sępólno

100%

0,00

NOVUM MED w
Więcborku Starostwo

100%

0,00

NOVUM MED w
Więcborku Starostwo

100%

0,00

NOVUM MED w
Więcborku Starostwo

100%

0,00

NOVUM MED w
Więcborku Starostwo

99%

0,00

DPS Kamień Kraj.
100%
ul. Podgórna

552 727,32

0,00

0,00
0,00
0,00

A.

0,00

B.

20 000,00

C.

0,00

A.

0,00

B.

0,00

C.

15 992,02

A.

0,00

104 898,10 104 898,10
B.

Zarząd Drogowy
w Sępólnie Kr.

0,00

0,00
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17

Rozbudowa i przebudowa budynku Domu
Pomocy Społecznej na działce nr 548/4
położonej w miejscowości Kamień Kraj. adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych
Ogółem
Opracował: Wydział Finansów

A.
B.
C.

0,00
67 381,00
13 459,55
3 134 024,04

1 827 565,50

C.

0,00

A.
B.
C.
A.
B.
C.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
699 809,77

53 921,45
DPS Kamień Kraj.
100%
ul. Podgórna
0,00
606 648,77

X

Pomoc z Gmin i Powiatów
Dotacja z PFRON lub stowarzyszeń
Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa
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Łączna kwota wykonanych w 2020 roku wydatków majątkowych wynosi 3.134.024,04 zł i stanowi ponad 5 % wydatków ogółem, co zobrazowano poniżej:
infrastruktura dot. ochrony zdrowia

1 149 568,02

infrastruktura drogowa - przebudowa i rozbudowa dróg,
chodników

936 749,05

geodezja i kartografia - Infostrada

661 927,87

infrastruktura dot. pomocy społecznej i rodziny

172 279,10

zakupy inwestycyjne w KPPSP

153 500,00

nadzór budowlany

60 000,00

Łączne wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) poniesione przez Powiat Sępoleński w roku 2020

4,90%

1,91%

3 134 024,04

infrastruktura dot. ochrony zdrowia

5,50%

infrastruktura drogowa - przebudowa i
rozbudowa dróg, chodników

36,68%

geodezja i kartografia - Infostrada

21,12%
infrastruktura dot. pomocy społecznej i
rodziny
zakupy inwestycyjne w KPPSP

29,89%

nadzór budowlany
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FINANSE - ZESTAWIENIA PORÓWNAWCZE:

WYKONANIE BUDŻETU ZA LATA 2014-2020

84 630 785,05

90 000 000,00
80 000 000,00

72 578 652,75

wykonanie w zł

70 000 000,00
55 252 784,14
52 355 817,44
54 474 497,66
51 319 216,76
47
671
272,33
54 544 902,86
46 515 176,35
50 000 000,00 52 535 823,41

61 857 036,69
60 914 631,05 61 079 053,23

60 000 000,00

58 599 885,73

40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

rok
DOCHODY

WYDATKI
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WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W LATACH 2014-2020
59 556 741,48
60000000

49 519 352,16

49 231 287,61

50000000

47 285 671,45

48 987 378,60

54 010 928,20
49 318 338,07

wykonanie w zł

40000000

30000000

23 260 314,68
20000000

10000000

3 016 471,25

7 846 108,49

5 243 210,05

3 368 438,84

1 522 311,75

385 600,88

0
2014

2015

2016
DOCHODY BIEŻĄCE

2017

2018

2019

2020

DOCHODY MAJĄTKOWE

Strona 10 z 74

RAPORT O STANIE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA 2020 r.

UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH DO WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH
2014-2020

94,26%
100,00%

99,19%
90,37%

97,51%

93,57%
87,32%

90,00%
80,00%

67,95%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

11,30%

30,00%
20,00%

5,74%

9,63%

12,68%
0,81% 5,74%

10,00%

2,49%

0,00%

2014
rok

2015

2016

2017
bieżące

2018

2019

2020

majątkowe

Strona 11 z 74

RAPORT O STANIE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA 2020 r.

Wydatki majątkowe (inwestycje) w latach 2014-2020
37 748 863,97
40 000 000,00
35 000 000,00

wykonanie w zł

30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00

10 705 713,78

15 000 000,00
10 000 000,00

6 166 148,46

9 132 270,94
4 629 968,55

3 134 024,04

1 697 722,02

5 000 000,00
0,00
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

rok
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DEFICYT/NADWYŻKA W LATACH 2014-2020

2 479 167,5
4 000 000

1 156 095,98

942 405,64

1 036 600,68

2 000 000

wykonanie w zł

0
-2 000 000

-778 286,48
-2 009 079,45

-4 000 000

-6 000 000
-8 000 000

-10 000 000
-12 000 000

-12 052 132,3

-14 000 000

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ROK
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FINANSOWANIE DEFICYTU W LATACH 2014-2020
25 000 000

20 984 924,51

20 324 924,51

20 000 000
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10 000 000

5 905 689,97
3 896 610,52
3 309 104,00
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5 000 000
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1 362 000,00
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ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE W LATACH 2013-2020
35 000 000,00 zł

31 884 047,21 zł
29 771 471,21 zł

30 000 000,00 zł

27 787 970,70 zł

25 000 000,00 zł
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ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE W LATACH 2013-2023
35 000 000,00 zł

31 884 047,21 zł
30 000 000,00 zł
25 000 000,00 zł

21 877 404,59 zł
21 417 367,54 zł
20 000 000,00 zł
21 249 626,70 zł
21 076 828,59 zł
18 977 299,55 zł

29 771 471,21 zł
27 787 970,70 zł
25 009 894,70 zł
22 231 818,70 zł
18 803 742,70 zł

15 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł
5 000 000,00 zł

- zł
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE STAN NA 31 GRUDNIA W LATACH 2014-2020 WG TYTUŁÓW
UMÓW
30 000 000,00 zł
25 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
15 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł
5 000 000,00 zł
- zł
OBLIGACJE
POŻYCZKI
KREDYTY
KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU

2014
2 800 000,0
361 900,00
9 018 300,0

2015
2 000 000,0
193 700,00
11 364 853,

2016
1 200 000,0
83 700,00 z
12 224 853,

2017
600 000,00
- zł
11 559 600,

2018
300 000,00
- zł
25 516 924,

2019
- zł
- zł
24 454 924,

2020
19 092 000,
0
4 130 000,0

9 069 426,7

8 318 850,7

7 568 274,7

6 817 698,7

6 067 122,7

5 316 546,7

4 565 970,7

Opracował: Wydział Finansów
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IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2020 r.
Lp.

Data
Numer uchwały
Tytuł uchwały

1.

24.01.2020 r.
XVII/89/2020
w sprawie upamiętnienia Jubileuszu 100-lecia utworzenia Powiatu
Sępoleńskiego

2.

31.01.2020 r.
XVIII/90/2020
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sępoleńskiego

3.

31.01.2020 r.
XVIII/91/2020
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego

4.

31.01.2020 r.
XVIII/92/2020
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. na 2020 r.

5.

6.

31.01.2020 r.
XVIII/93/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji w części dotyczącej poparcia petycji
skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej
Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski

31.01.2020 r.
XVIII/94/2020
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenia na
odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej

Sposób realizacji
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono poszczególnym Przewodniczącym Komisji.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Przewodniczącemu Rady Powiatu
uwagi:
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim postanawia odmówić jej uwzględnienia. Wnioskowane działanie nie mieści się w zakresie
kompetencji organów powiatu. Poparcie w formie uchwały petycji mogłoby godzić w
zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polski.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
uwagi:
Dotychczasowy najemca części nieruchomości, tj. działki,
oznaczonej numerem 623 o
powierzchni 0,1566 ha, położonej w miejscowości Sępólno
Krajeńskie, obręb 1, przy ul.
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7.

31.01.2020 r.
XVIII/95/220
w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na
utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego pn.: ,,Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”

8.

24.02.2020 r.
XIX/96/2020
w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie
Krajeńskim ·w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim

9.

10.

24.02.2020
XIX/97/2020
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej przed oddaniem nieruchomości w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata.
24.02.220
XIX/98/2020
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu
Sępoleńskiego na lata 2020 – 2023, z perspektywą na lata 2024 –
2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

11.

24.03.2020 r.
XX/99/2020
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020

12.

21.04.2020 r.
XXI/100/2020
w sprawie przyjęcia
Programu Postępowania Naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego
na lata 2020-2022

13.

21.04.2020 r.
XXI/101/2020
w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania osobom
niepełnosprawnym oraz uprawnionym podmiotom ze środków
PFRON, do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych w 2020 r.

14.

21.04.2017 r.
XXI/102/2020
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON
dla Powiatu Sępoleńskiego ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2020

Kościuszki 3a, WTZ zwrócił się
do Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z wnioskiem
o zawarcie umowy użyczenia
przedmiotowej nieruchomości.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu w
Sępólnie Krajeńskim
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierza
się Zarządowi Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim
i Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Sępólnie Krajeńskim
z siedzibą w Więcborku.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
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15.

29.05.2020 r.
XXII/103/2020
w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

ZREALIZOWANA

16.

29.05.2020 r.
XXII/104/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

ZREALIZOWANA

17.

29.05.2020 r.
XXII/105/2020
w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
absolutorium za 2019 rok

18.

29.05.2020 r.
XXII/106/2020
w sprawie wyodrębnienia z budżetu Powiatu Sępoleńskiego środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

19.

29.05.2020 r.
XXII/107/2020
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego
na 2020 rok

20.

21.

22.

23.

24.

29.05.2020 r.
XXII/108/2020
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu
pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne
w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawskopomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3
Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych
25.06.2020 r.
XXIII/109/2020
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie
Krajeńskim
25.06.2020 r.
XXIII/110/2020
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Sępoleński
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej
26.06.2020 r.
XXIII/111/2020
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego
na 2020 rok
26.06.2020 r.
XXIII/112/2020
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
NIEZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
Uwagi:
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Uchylona uchwała Nr
XXVII/124/2020

25.

26.

26.06.2020 r.
XXIII/113/2020
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego NOVUM-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Więcborku prowadzącą Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J.
Łaskiego NZOZ w Więcborku zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2017-2027
26.06.2020 r.
XXIII/114/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych

27.

26.06.2020 r.
XXIII/115/2020
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego

28.

26.06.2020 r.
XXIII/116/2020
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego

29.

28.08.2020 r.
XXIV/117/2020
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

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Staroście Sępoleńskiemu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Staroście Sępoleńskiemu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA

30.

28.08.2020 r.
XXIV/118/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w
zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

31.

28.08.2020 r.
XXIV/119/2020
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego
na 2020 rok

32.

28.08.2020 r.
XXIV/120/2020
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sępoleńskiego

33.

18.09.2020 r.
XXV/121/2020

Wykonanie uchwały powierzono
Przewodniczącemu Rady Powiatu
Uwagi:
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim postanawia odmówić jej uwzględnienia.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
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w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Sępoleńskim i Powiatem Nakielskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

34.

25.09.2020 r.
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

35.

25.09.2020 r.
XXVI/123/2020
w sprawie Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021

36.

29.09.2020 r.
XXVII/124/2020
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

37.

29.09.2020 r.
XXVII/125/2020
w sprawie emisji obligacji Powiatu Sępoleńskiego oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

38.

29.09.2020 r.
XXVII/126/2020
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego
na 2020 rok

39.

29.09.2020 r.
XXVII/127/2020
w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sępoleńskiego

40.

41.

42.

30.10.2020 r.
XXVIII/128/2020
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie
powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzający jest
Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
30.10.2020 r.
XXVIII/129/2020
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
30.10.2020 r.
XXVIII/130/2020
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

Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
Uwagi: Podjęcie niniejszej
uchwały jest konsekwencją
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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

zmiany ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podział 30-osobowej
Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Małej Cerkwicy na dwie 14 – osobowe,
to spełnienie zapisu ustawowego, który nakłada na powiat reorganizację istniejącej
30 osobowej placówki.
ZREALIZOWANA

43.

30.10.2020 r.
XXVIII/131/2020
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego
na 2020 rok

44.

27.11.2020 r.
XXIX/132/2020
w sprawie ustalenia opłat na 2021 rok za usuwanie pojazdu z drogi
i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia
pojazdu

45.

27.11.2020 r.
XXIX/133/2020
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego
na 2020 rok

46.

18.12.2020 r.
XXX/134/2020
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sępoleńskiego

47.

18.12.2020 r.
XXX/135/2020
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok
2021

48.

18.12.2020 r.
XXX/136/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat na 2021 rok
za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu

18.12.2020 r.
XXX/137/2020
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Sępoleński
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności
publicznej

ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
Uwagi:
Ustawa z dnia 16 maja 2019
o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
(Dz. U z 2019 r. poz. 1123)
stanowi, że dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie
komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące

49.

Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
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50.

18.12.2020 r.
XXX/138/2020
w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na
2021 r.,

51.

18.12.2020 r.
XXX/139/2020
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na 2021 r.

52.

18.12.2020r.
XXX/140/2020
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2023

53.

18.12.2020 r.
XXX/141/2020
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

54.

18.12.2020 r.
XXX/142/2020
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na
2020 rok.

55.

18.12.2020 r.
XXX/143/2020
w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sępoleńskiego

przed dniem wejścia w życie
ustawy oraz linie, na które
umowa
o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie
zawarta po dniu wejścia w
życie. Zawarcie umowy wymaga uzyskania zgody organu
stanowiącego właściwego
organizatora.
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Przewodniczącemu Rady
Powiatu
W TRAKCIE REALIZACJI
Wykonanie uchwały powierzono
Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
ZREALIZOWANA
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu

Opracował: Biuro Rady Powiatu

V. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 1 stycznia 2020 r. ale obejmujące
swym zakresem 2020 r.
Lp.

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot

1.

28.06.2019 r.
X/55/2019
w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na obszarze

Informacja o wykonaniu

W TRAKCIE REALIZACJI
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu
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Powiatu Sępoleńskiego, od
dnia 1 września 2019 roku
30.08.2019 r.
XII/63/2019
wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem
2.
Sępoleńskim ·i Powiatem
Człuchowskim w zakresie
powierzenia zadania organizacji publicznego transportu
zbiorowego
29.11.2019 r.
XV/78/2019
wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Sępoleński
3.
umowy o świadczenie usług w
zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej
29.11.20189 r.
XV/80/2019
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego
NOVUM-MED spółka z ograni4.
czoną odpowiedzialnością w
Więcborku prowadzącą Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i
dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku
Opracował: Biuro Rady Powiatu

W TRAKCIE REALIZACJI

Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu

W TRAKCIE REALIZACJI
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu

W TRAKCIE REALIZACJI
Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu

VI. Wykonanie strategii wyznaczających ogólne kierunki rozwoju Powiatu
Nazwa dokumentu

Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem ewentualnych zmian dokumentów)

Podstawowe założenia

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego została przyjęta, jako
konsekwencja Uchwały Nr XLIV/296/2014 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dn. 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu
Sępoleńskiego na lata 2014-2020. Porozumienie zostało zawarte
3 września 2014 r. pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Gminą Sępólno Krajeńskie, Gminą Więcbork, Gminą Sośno i Gminą Kamień Krajeński.
Polityka terytorialna stanowi instrument realizacji założeń Strategii
Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan Modernizacji 2020+ poprzez wykorzystanie m.in. środków unijnych, w tym środków
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.
Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata
2014-2020, przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu 30 października 2013 r., zakładają cztery poziomy, na których będzie
odbywał się proces planowania i wdrażania polityki terytorialnej:
1. Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz ich
obszar funkcjonalny tzw. (ZIT wojewódzki);
2. Poziom regionalny i subregionalny – obejmuje miasta Włocławek,
Grudziądz i Inowrocław wraz z ich obszarami funkcjonalnymi (OSI
regionalny i subregionalny);
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3.

4.

Poziom ponadlokalny (powiatowy) – obejmuje swym zasięgiem obszar powiatu ziemskiego (Obszar Rozwoju SpołecznoGospodarczego);
Poziom lokalny – rozwój w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną (RLKS).

Polityka terytorialna na poszczególnych poziomach zarządzania będzie realizowana w oparciu o proces programowania, którego podstawą będą
strategie rozwoju określające uwarunkowania, specyfikę oraz kierunki
i przedsięwzięcia rozwojowe. Pozwolą one na sformułowanie logiki funkcjonowania oraz wskazanie celów, zadań i środków ich realizacji.
Obszar powiatu sępoleńskiego objęty jest wdrażaniem trzeciego poziomu polityki terytorialnej, tj. realizuje zapisy Strategii Obszaru Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego. Przedmiotowa Strategia wskazuje specyfikę danego obszaru, cele, zadania i środki realizacji. Dokument ten uwzględnia
specyfikę społeczno-gospodarczą oraz funkcjonalną i przestrzenną rozpatrywanego obszaru i stanowić będzie instrument umożliwiający podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych
ORSG Powiatu Sępoleńskiego. Ponadto Strategia uwzględnia różne źródła
finansowania, a w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych w ramach
alokacji dla polityki terytorialnej w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, uwzględnia zarówno inwestycje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak
i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracowana Strategia jest spójna ze strategią rozwoju województwa
oraz krajowymi i wspólnotowymi dokumentami strategicznymi czy programowymi, a jej celem nadrzędnym jest rozwiązywanie problemów danego
obszaru. W procesie opracowania strategii zapewniona została ścisła współpraca z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto, w
proces przygotowania i realizacji Strategii Obszaru Rozwoju SpołecznoGospodarczego Powiatu Sępoleńskiego zaangażowane zostały wszystkie
instytucje i podmioty, które mogą mieć wpływ na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej ORSG Powiatu Sępoleńskiego, m.in. jst, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni oraz gospodarczy, instytucje
rynku pracy, organizacje skupiające pracodawców, instytucje pomocy i integracji społecznej, Lokalna Grupa Działania, szkoły i placówki prowadzące
kształcenie
ogólne,
zawodowe
i
ustawiczne,
spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe.
Strategia ma służyć, jako skuteczne narzędzie w procesie rozwoju
Powiatu. Dzięki powiązaniu jej celów z planowanymi do realizacji działaniami,
zapewniona zostanie ich kompleksowość oraz znacznie lepsza efektywność
gospodarowania zasobami i środkami finansowymi. Strategia, oprócz wskazania kierunków rozwoju, stanowić ma podstawowy instrument służący pozyskaniu funduszy unijnych oraz krajowych środków finansowych
w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Strategia po uzyskaniu pozytywnej
opinii IZ RPO WK-P, jest podstawą do uruchomienia konkursów z tzw.: „kodem dostępu”.
Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego pozwala na identyfikację i charakterystykę specyfiki obszaru, jak też
określa kierunki rozwoju oraz wskazuje najważniejsze priorytety inwestycyjne. Dokument ten będzie stanowił ważne narzędzie informowania, wdrażania, koordynowania i kontroli w odniesieniu do procesu rozwojowego.
W szczególności Strategia umożliwia:
 identyfikację i formułowanie problemów ważnych dla danego obszaru wraz ze wskazaniem sposobów ich rozwiązywania lub łagodzenia,
 formułowanie celów rozwoju,
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kreowanie nowych sposobów działania,
wskazywanie zagadnień gospodarczych, w tym problemów istotnych
dla tego obszaru,
wskazanie rodzajów działań ukierunkowanych na poprawę jakości
życia,
zidentyfikowanie i podjęcie działań na rzecz wzmocnienia
i utrzymania stałej przewagi konkurencyjnej,
wykreowanie instrumentów na rzecz sprawnego zarządzania.

Zadaniem strategii jest dostarczenie podstaw racjonalnego działania.
Strategia opracowana została w oparciu o proces planowania przyszłego
rozwoju. Strategia stanowi jakościową koncepcję przyszłości, jest zbiorem
celów i zadań oraz głównych przedsięwzięć koniecznych, by powiat sępoleński, jako zidentyfikowany obszar funkcjonalny, stał się nowoczesnym, przyjaznym środowisku przyrodniczemu i mieszkańcom, konkurencyjnym gospodarczo – regionem województwa kujawsko-pomorskiego.
Współdziałanie Powiatu oraz pozostałych jednostek terytorialnych zainicjowano Porozumieniem zawartym dnia 03 września 2014 r. Efektem tego Porozumienia jest Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu
Sępoleńskiego. Strategia ta jest odpowiedzią samorządów Gmin: Kamień
Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork oraz Powiatu Sępoleńskiego
na wyzwania, jakie niesie za sobą nowa perspektywa finansowa budżetu UE
na lata 2014-2020.
Wsparcie trafia na realizację przedsięwzięć m.in. z zakresu efektywności
energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki wodno-ściekowej,
rewitalizacji społeczno-gospodarczej, edukacji przedszkolnej i zawodowej
oraz projektów zmniejszających bezrobocie.
W 2020 roku prace nad aktualizacją Strategii były aktywnie realizowane. Podczas 3 posiedzeń Komitetu Sterującego ORSG sygnatariusze podjęli
5 uchwał, głównie w sprawie aktualizacji listy projektów podstawowych i
całej Strategii. Na liście projektów podstawowych znajdują się obecnie 44
pozycje, z których 33 to projekty, które uzyskały już dofinansowanie i są
Realizacja założeń przyjęzakończone lub w fazie realizacji. Cała Strategia dostępna jest do wglądu na
tych w dokumencie wg
stronie www powiatu.
stanu na dzień 31 grudnia
Obecnie w Instytucji Zarządzającej RPO trwają prace nad nową per2020 r.
spektywą finansową obejmującą lata 2021-2027 – konsultowana jest Umowa
Partnerska, która będzie podstawą konstruowania regionalnych programów.
Ze wstępnych założeń wynika, że powiat będzie zobowiązany do opracowania nowej strategii rozwoju. Na początku 2022 roku planowane jest uruchomienie pierwszych konkursów.
Opracował: stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych

Lista zadań, które Powiat zgłosił na listę podstawową wraz ze stanem realizacji:

L.p.

1.

Nazwa zadania
Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego

Wartość
całkowita

663 543,63

Wartość
dofinansowania

Uwagi

357 231,99

Termomodernizacja 4 budynków (Poradnia Sępólno, DPS
Suchorączek, Laboratorium i
Prosektorium Szpitala Więcbork. Zadanie zakończone.
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2.

Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego –
budynek Warsztatów
Terapii Zajęciowej

3.

Doposażenie szkół
kształcenia zawodowego na potrzeby
pracowni kształcenia
zawodowego

1 015 498,50
po przetargach:
746 383,72

998 899,82

810 342,99
po przetargach:
607 210,17

Termomodernizacja obiektu na
ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie zakończone.

849 064,84

Wyposażenie pracowni przedmiotowych w ZSP Sępólno,
CKZiU Więcbork, ZSCKR Sypniewo). Zadanie zakończone.

Kursy i szkolenia dla uczniów
szkół ponadpodstawowych (ZSP
4.
1 294 160,02
1 100 036,01
Sępólno i CKZiU Więcbork).
Projekt aktualnie realizowany
(do 06.2021 r.)
Projekt Liceum w Sępólnie i w
Przyszłość w naszych
5.
405 601,38
344 761,17
Więcborku (zajęcia dodatkowe).
rękach
Projekt aktualnie realizowany.
Opracował: stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych
Mój start w życie
zawodowe 20172019

PODSUMOWANIE:
1.

Środki zdobyte w ramach Strategii: 3 258 304,18 zł.

VII. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów i strategii dotyczących tych zadań.
Nazwa zadania

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.

Edukacja publiczna.
1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM, UL MŁYŃSKA 42, 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE,
TEL. 52 388 21 54,
2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. KORCZAKA W WIĘCBORKU,
UL. POCZTOWA 14A, 89-410 WIĘCBORK
3. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W WIĘCBORKU, UL. POCZTOWA 14B, 89-410 WIĘCBORK, TEL. 52 389 71 60,
4. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
UL. PRZEMYSŁOWA 15, 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, TEL. 52 388 21 07,
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
UL. HALLERA 29, 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE,
6. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM, UL. WOJSKA POLSKIEGO 20, 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE.
7. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

1.Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim:
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim dołączyło do grona najlepszych
liceów w ogólnopolskim rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Na podstawie wyników egzaminu maturalnego w 2020 r. zostaliśmy sklasyfikowani w 1000 najlepszych szkół w Polsce – w rankingu głównym zajęliśmy
935 miejsce i zdobyliśmy honorowy tytuł „Brązowej” Szkoły 2021. To sukces wynikający ze współpracy nie tylko
grona pedagogicznego i ambitnych uczniów, ale również lokalnych władz samorządowych, dbających o dobre
warunki pracy swoich szkół. Świetna lokata w rankingu głównym, ma oczywiście przełożenie na ranking wojewódzki. W porównaniu z rokiem ubiegłym awansowaliśmy z 44 na 41 miejsce w województwie kujawskopomorskim na 196 liceów ogólnokształcących. Sukces w rankingu zapewniły nam przede wszystkim bardzo
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dobre wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych. Uzyskany wynik 72,01 pkt plasuje szkołę
na 27 miejscu w województwie.
Wybór klas:
- klasa medialno-artystyczna z rozszerzonym językiem polskim i angielskim. Tu rozwiniesz swoje umiejętności
kreatywnego,
niezależnego
myślenia
i
działania
oraz
krytycznej
refleksji.
- klasa medyczno-przyrodnicza z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Tu zdobędziesz wiedzę medycznoprzyrodniczą, poznasz problematykę ochrony środowiska i ekologii, dowiesz się jak dbać o zdrowie i urodę.
- klasa politechniczna z rozszerzoną matematyką i językiem angielskim. Tu rozwiniesz umiejętności logicznego
i abstrakcyjnego myślenia, analizy i syntezy problemów, dokładności i konsekwencji w swoich działaniach.
- klasa policyjna z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie i językiem angielskim. Tu rozwiniesz swoje umiejętności: postawę odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i osób towarzyszących, stanowczość i konsekwencję w
działaniu, pracy w zespole, analizy i formułowania wniosków.
- klasa sportowa o specjalności piłka nożna dziewcząt i chłopców z rozszerzoną biologią i językiem angielskim.
Tu zdobędziesz wiedzę medyczno-przyrodniczą i sportową, poznasz pracę trenera piłki nożnej, rozwiniesz swoje
zainteresowania sportowe i umiejętności piłkarskie.
Nasi partnerzy: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Kujawsko-Pomorska szkoła Wyższa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła
Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa
Policji, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy,
Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, Narodowa Agencja Programu Erasmus +.
Udział w projektach:
 Ereasmus+ „From school to life – my knowledge helps me in mylife” (kontynuacja w 2021 r.).
 Projekt edukacyjny „Przyszłość w naszych rękach” – cykl zajęć edukacyjnych rozwijających u uzupełniających w bloku j. obcych, matematyczno – przyrodniczym i informatycznym (koniec w 2020 r.)
 Projekt „Ruchome święto” – cykl wykładów i warsztatów tematycznych z eksperymentami z fizyki;
współpraca z UMK Toruń (kontynuacja w 2021 r.) Projekt „Z przyrodą za pan brat” – cykl zajęć edukacyjnych na UKW w Bydgoszczy (wykłady, warsztaty, laboratoria, kontynuacja w 2021 r.).
 Projekt „Strefa EduBiznes” i Konferencja popularnonaukowa „Przyroda kluczowym zasobem zrównoważonego rozwoju" – współpraca z WSZŚ w Tucholi (kontynuacja w 2021 r.)
2.Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku
 Dla osób, które chcą połączyć solidne przygotowanie do matury z rozwojem pasji humanistycznych, psychologiczno-pedagogicznych, prawnych i językowych.
 Dla uczniów, którzy chcą poszerzyć wiedzę z przedmiotów przyrodniczych lub ścisłych i przygotować się
do podjęcia studiów na kierunkach medycznych oraz politechnicznych.
 Dla wszystkich, którzy chcą studiować lub podjąć pracę w służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Wojsko, służby więzienne) oraz administracji państwowej i samorządowej lub w sektorze bezpieczeństwa.
 Dla tych, którzy nie mają sprecyzowanych planów edukacyjno-zawodowych, a chcą solidnie przygotować
się do matury i rozwijać swoje pasje.
LICEUM 4-LETNIE PO SZKOLE PODSTAWOWEJROZSZERZENIA WYBIERANE OD KLASY PIERWSZEJ!
 BLOK HUMANISTYCZNY- do wyboru: język polski, historia, WOS, podstawy prawa.
 BLOK BIOTECHNOLOGICZNY- do wyboru: biologia, chemia, geografia lub matematyka.
 BLOK NAUK ŚCISŁYCH – do wyboru: matematyka, informatyka, fizyka lub język obcy.
 Oferujemy także rozszerzoną naukę języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego.
Ponadto:
 Rozwój umiejętności interpersonalnych oraz przedsiębiorczości.
 Współpracę z kadrą profesorską szkół wyższych.
 Zajęcia laboratoryjne i warsztaty na uczelniach wyższych.
 Udział w konferencjach przyrodniczych.
 Doskonalenie umiejętności językowych z wolontariuszami z innych krajów.
 Rozwój pasji artystycznych (muzycznych i aktorskich).
Dla grupy mundurowej:
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 Przedmioty dodatkowe dla grupy mundurowej: podstawy prawa, bezpieczeństwo wewnętrzne, służby
mundurowe.
 Zajęcia prowadzone przez specjalistów:
 Zajęcia strzeleckie, samoobrony, ratownictwa medycznego.
 trening psychologiczny,
 musztra.
 Obozy szkoleniowe
 Przygotowanie do testów sprawnościowych
Więcej niż szkoła…
 Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa w zakresie określenia predyspozycji zawodowych.
 Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Camerimage”.
 Koło Teatralne „Efemeryda”.
 Konkursy o zasięgu ogólnopolskim.
 Szkolny Klub Sportowy „Uczniak”.
 Klub Wolontariuszy „Amicus”.
 Konkurs Piosenki Angielskiej .
 Prężnie działający samorząd Uczniowski.
 Rajd Korczakowski.
 Dzień Patrona Szkoły.
 Dzień Młodzieży.
 Udział w projektach edukacyjnych.
 Zajęcia rozwijające i przygotowujące do matury.
PARTNERZY SZKOŁY:
 Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.
 Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim.
 Zakład Karny w Potulicach.
 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.
 Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy.
 Wyższa Szkoła |Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

3.Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU (LICZBA UCZNIÓW: 437, LICZBA
ODDZIAŁÓW: 16) ·Technikum kształci w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i
usług gastronomicznych, technik informatyk, technik logistyk.
W szkole branżowej działają klasy: sprzedawca, kucharz, wielozawodowa.
Za wyniki egzaminów zewnętrznych 2020 i udział w olimpiadach szkoła została sklasyfikowana w Rankingu
Perspektyw w kategorii Techników, na 11 miejscu w województwie (w roku 2019 również 11 miejsce) oraz na
236 miejscu w Polsce, na ponad 1700 sklasyfikowanych szkół, uzyskując ponownie tytuł Srebrnej Szkoły.
Partnerzy szkoły: Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Studies and Training Department CASA DA EDUCAÇÃO - Sapere Aude w Lizbonie-Portugalia, Your International Training- Irlandia, TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.- Hiszpania i Sistema Turismo s.r.l.- Włochy.
Udział w projektach edukacyjnych w 2020 r.
Projekt „Mój start w życie zawodowe 2017- 2018”
Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Sępoleńskim poprzez kompleksową współpracę 2 zespołów szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w okresie od 01.02.2018 do 30.06.2021.
W ramach projektu realizowano następujące zadania:
1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów: zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego, tworzenie stron internetowych,
2. Kursy i szkolenia dla uczniów: kurs: - operatora wózka jezdniowego, operatora koparko-ładowarki, kurs spawania, kurs prawa jazdy kat. B, kurs barmański, kurs baristy,
3. Szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
4.Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w formie indywidualnych zajęć dla uczniów,
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5. Staże dla uczniów Technikum w wymiarze czterech tygodni w zakładach pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, stażyści otrzymali stypendium stażowe.
Wartość projektu: 1 294 160,02 zł
Erasmus+
Dotychczas w szkole zrealizowano 5 projektów dotyczące realizacji staży zawodowych w krajach Unii Europejskiej, w których wzięło udział 171 uczniów i 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Odbywały się one w
Niemczech, Irlandii, Hiszpanii, Włoszech.
W 2020 r. realizowano kolejny projekt pt. „Nasz Euro – start”.
W projekcie wzięły udział dwie 20-osobowe grupy uczniów klas II i III kształcących się w zawodach: technik
żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik hotelarstwa. Młodzież ta odbywała staże zawodowe w Portugalii w Lizbonie we wrześniu i październiku 2020 roku.
Uczniowie przygotowywali się do wyjazdu uczestnicząc w zajęciach z przygotowania językowego, kulturowego
oraz psychologiczno-pedagogicznego .
Wartość projektu: 99 144 EURO
4.Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim
Zespół Szkół Ponadpodstawowych (liczba uczniów 320, liczba oddziałów 13).
 Technikum kształci w zawodach: technik mechatronik, technik budownictwa, technik budowy dróg,
technik organizacji turystyki.
 Branżowa szkoła I stopnia kształci w zawodach: mechatronik, sprzedawca, ślusarz, fryzjer, monter
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, stolarz, tapicer, kucharz i innych zawodach oczekiwanych przez pracodawców.
Partnerzy szkoły:
 Eggersmann Polska Sp. z o.o.,
 Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej,
 Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,
 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
Z w/w partnerami zostały podpisane umowy i jest prowadzona owocna współpraca, co skutkuje wymiernymi
korzyściami dla uczniów. Szkoła współpracuje także z innymi lokalnymi zakładami, szkolącymi pracowników
młodocianych oraz z różnymi instytucjami.
Szkoła kładzie duży nacisk na zdobywanie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji przez młodzież. Uczniowie
chętnie z tej możliwości korzystają. Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe są bardziej konkurencyjni na rynku
pracy. W ramach projektu „Mój start w życie zawodowe” uczniowie uczestniczyli w dodatkowych, bezpłatnych
formach:








kurs obsługi kas fiskalnych,
kurs wózków jezdniowych,
kurs prawa jazdy kat. B,
kurs spawania,
zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów zawodowych dla sprzedawców,
indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Doposażono pracownię mechatroniczną o nowe urządzenia, które spełniają wszystkie wymogi dla stanowisk
egzaminacyjnych w tym zawodzie. Celem projektów jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji i podniesienie
kompetencji uczniów, co ma wpływ na lepsze wyniki zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w
zawodzie, w których od lat uzyskujemy wyższe wyniki od średniej krajowej.


Oferta edukacyjna na rok 2021/2022
 Technikum 5-letnie:
 technik mechatronik
 technik mechanik
 technik budownictwa
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technik budowy dróg

Uczniowie technikum w trakcie nauki mają możliwość uzyskania następujących kwalifikacji:
technik mechatronik
 montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
 eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
technik mechanik
 montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
 użytkowanie obrabiarek skrawających,
 wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
technik budownictwa
 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
 organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów,
technik budowy dróg
 eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
 organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie
kosztorysów.
 Branżowa szkoła I stopnia 3-letnia - kształcąca w wielu zawodach:
 kształcenie ogólne odbywa się w szkole,
 teoretyczne zawodowe zgodnie z wybranym zawodem na kursach I, II i III stopnia w innych ośrodkach szkoleniowych,
praktyki zawodowe odbywają się w lokalnych zakładach pracy i przedsiębiorstwach.

5.Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Oferta placówki:
zajęcia
edukacyjne
i
rewalidacja
indywidualna
według
ramowego
planu
nauczania
dla szkół specjalnych oraz zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój psychofizyczny ucznia tj.: zajęcia korygujące wady wymowy z zastosowaniem kompleksowego masażu logopedycznego oraz innych technik, zajęcia w
zakresie neuropsychostymulacji metodą EEG Biofeedback zajęcia w zakresie diagnozy i terapii metodą Integracji
Sensorycznej, zajęcia metodą Stymulacji Polisensorycznej, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia korekcyjne wad postawy, zajęcia wyrównawcze w różnych obszarach edukacyjnych, zajęcia z elementami socjoterapii, alternatywne sposoby komunikowania, modyfikowanie zachowań zaburzonych niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem, praca z dzieckiem autystycznym. Do prowadzenia lekcji i zajęć wykorzystywany jest
nowoczesny sprzęt, aparatura i pomoce dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w pracowniach i gabinetach specjalistycznych. Placówka posiada także pracownie internetowe i biblioteki z bogatą ofertą czytelniczą.
W ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdują się:
zajęcia sportowe, zajęcia turystyki rowerowej i pieszej,
zajęcia tańca nowoczesnego,
zajęcia teatralne,
zajęcia plastyczno-techniczne.
Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych, wystawach
plastycznych, kiermaszach. Biorą udział w wycieczkach, biwakach. Redagują szkolną gazetę, prowadzą kroniki
oraz fotokroniki, działają w Samorządzie Uczniowskim. Uczniowie współtworzą bogate życie kulturalne szkoły,
organizują uroczystości, spotkania, debaty uczniowskie, imprezy integracyjne. Szkoła realizuje ogólnopolskie
programy bezpieczeństwa, zdrowia, profilaktyki, wychowania oraz własne projekty edukacyjne. Placówka zapewnia całodzienną opiekę pielęgniarską. Uczniowie mogą również korzystać ze stołówki, internatu, świetlicy.
Dojazd do szkoły organizują gminy powiatu sępoleńskiego. Uczniom przysługuje się nieodpłatny dojazd do szkoły. Rodzic lub opiekun ma prawo do ulgi za przejazd do placówki oświatowej lub rehabilitacyjnej, a także do
lekarza specjalisty w wysokości 78% ceny biletu. W czasie zajęć panują bezpieczne i optymalne warunki do
nauki. W placówce aktywnie działa Rada Rodziców.
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6.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim
Do głównych zadań PPP należy diagnozowanie dzieci i młodzieży, udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom
bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Ponadto realizowanie zadań profilaktycznych oraz
wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki w tym wspieranie nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. PPP udziela dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w obszarze wychowania i kształcenia od momentu urodzenia
dziecka do chwili ukończenia szkoły podstawowej. Głównym celem pomocy jest wspieranie potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły
i placówki oraz środowisku społecznym. W swojej działalności PPP dąży do systematycznego poszerzania oferty
programowej.

Szczególne osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2019/2020
1. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim
- II MIEJSCE W REGIONALNYM KONKURSIE STREFA EDUBIZNES II ORGANIZOWANYM PRZEZ WSZŚ W TUCHOLI:
ANTONINA DOBROWOLSKA, KAROLINA TAFF, JULIA PICK, MAJA SOKULSKA, KLAUDIA MAGDA, SERGIUSZ ANIŚKO.
- KONKURS MIĘDZYNARODOWY „KANGUR MATEMATYCZNY” – WYRÓŻNIENIE ANTONINA DOBROWOLSKA.
- OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY „GALILEO” – WYRÓŻNIENIE ŁUKASZ PISZKA, ANTONINA DOBROWOLSKA.
-KONKURS MATEMATYCZNY NORA MATH 2020 – WYNIK 100% ANTONINA DOBROWOLSKA, AWANS DO II ETAPU.
- OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PT. „UNIA I TY” – WYRÓŻNIENIE
ANTONINA SCHEFFLER.
-OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY „FRASZKA” – WYRÓŻNIENIE MAGDALENA GAPPA.
- POWIATOWY KONKURS LITERACKI „NADZIEJA PRZEZ OKNO” – LAUREATKA AGATA WESOŁOWSKA.
- POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI – I M-CE ERYK JUHNKE, II M-CE KATARZYNA DĄMBEK, WYRÓŻNIENIE
JULIA PICK.
- ETAP WOJEWÓDZKI OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ – KWALIFIKACJE UZYSKAŁ KAJETAN WIESE.
- UDZIAŁ UCZNIÓW KL II I III W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE CHEMICZNYM „ALCHEMIK”
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku
Po raz pierwszy w historii szkoły oraz wszystkich szkół Powiatu Sępoleńskiego: Uzyskanie przez Technikum tytułu Srebrnej Szkoły w ramach rankingu „Perspektyw” – 11 miejsce w województwie i 165 w kraju w rankingu
Techników (styczeń 2020- za rok szkolny 2018/2019).
- TYTUŁ LAUREATA W 12 EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ W POZNANIU - 2 UCZNIÓW
(MATEUSZ ZAPALSKI I KRZYSZTOF BARANOWICZ)
- XXXIII OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ (MATEUSZ ZAPALSKI ZAKWALIFIKOWAŁ SIĘ DO ETAPU OKRĘGOWEGO)
-UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE PROGRAMISTYCZNYM PIX PROGRAMMING CHALLENGE
- UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWEJ GRZE KRYPTOLOGICZNEJ THE CODEBREAKERS.
- OLIMPIADA STATYSTYCZNA.
- OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
- OLIMPIADA - „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH”, SZKOLNA INTERNETOWA GRA
GIEŁDOWA.
- KONKURS „KSIĘGOWI JUTRA”.
- SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA,
- OLIMPIADA EKONOMICZNA
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3.Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim

4.Liceum ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku
- KAMILA ZABOROWSKA ORAZ MICHAŁ TOMASZ ZAKWALIFIKOWALI SIĘ FINAŁU KONKURSU MATEMATYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ WOJSKOWĄ AKADEMIĘ TECHNICZNĄ (FINAŁ ODWOŁANY PRZEZ COVID). - OPIEKUN MAŁGORZATA MUCHA
- OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ – ETAP OGÓLNOPOLSKI – FINAŁ
- MAKSYMILIAN MACHOWSKI- ZDOBYŁ WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE MATEMATYCZNYM "KANGUR"- OPIEKUN
MAŁGORZATA MUCHA
- NAGRODA SPECJALNA DLA MARCELI KIESTRZYN W XVII MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
DZIECI I MŁODZIEŻY "TĘCZOWY KALENDARZ" ORGANIZOWANY PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W TYCHACH- OPIEKUN MAGDALENA TURZYŃSKA
- III MIEJSCE W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE FILMOWYM "CAMERIMAGE" W RAMACH PROJEKTU "SZTUKA WYBORU", TORUŃ OLIWIA TUSZNIO, OLIWIA REIMAN, ADRIANNA BORDIEHN OPIEKUN ALEKSANDRA PISKORSKA
5.SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
- MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W JESIENNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 9.10.201 DRUŻYNA ZDOBYŁA TRZY MEDALE: W KATEGORII DZIEWCZĄT STARSZYCH MONIKA WYROBEK ZAJĘŁA I MIEJSCE, W KATEGORII CHŁOPCÓW MŁODSZYCH ERYK MRÓZ I MIEJSCE, III PAWEŁ CZAJKOWSKI W KATEGORII CHŁOPCÓW STARSZYCH IV MIEJSCE ZAJĄŁ JAN BRAL, VI MACIEJ PANKAU.
- MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W WARCABACH CHEŁMŻA 6 LISTOPADA 2019
ROKU W CHEŁMŻY ODBYŁY SIĘ XII MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W WARCABACH 64 POLOWYCH ZWIĄZKU
STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH „SPRAWNI RAZEM”. REPREZENTANCI ZS NR 2 W KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ
ZAJĘLI CZWARTE MIEJSCE. INDYWIDUALNIE WYPADLI NASTĘPUJĄCO: PAWEŁ ABRAMCZYK BYŁ 9, IGOR SOMMERFELD 10, MATEUSZ MAŁEK 24, PAWEŁ CZAJKOWSKI 39, ERYK MRÓZ 44 MIEJSCE, TURZYŃSKI MATEUSZ 49
WSZYSCY OTRZYMALI NAGRODY ZA UDZIAŁ W TURNIEJU.
- OGÓLNOPOLSKIE JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE WARSZAWA 4-5.10.2019 W KATEGORII CHŁOPCÓW MŁODSZYCH 8 MIEJSCE ZAJĄŁ ERYK MRÓZ (ROCZNIK 2003 I MŁODSI) A PAWEŁ CZAJKOWSKI ZAJĄŁ 15 MIEJSCE W TEJ
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SAMEJ KATEGORII. NATOMIAST MONIKA WYROBEK W KATEGORII DZIEWCZĄT STARSZYCH (ROCZNIK 2002 I
STARSZE) ZDOBYŁA SWÓJ PIERWSZY ZŁOTY MEDAL W OGÓLNOPOLSKICH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH. PRZEZ
OSTATNIE PIĘĆ LAT PLASOWAŁA SIĘ NA DRUGIM LUB TRZECIM MIEJSCU I W KOŃCU STANEŁA NA UPRAGNIONYM NAJWYŻSZYM STOPNIU PODIUM. PO POWROCIE 6.10.2019 POSTANOWIŁA WZIĄĆ UDZIAŁ W BIEGU
IMIENIEM KAJETANA BĄGORSKIEGO NA DYSTANSIE 10 KILOMETRÓW W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM. W SWOJEJ
KATEGORII WIEKOWEJ WYGRAŁA I ZDOBYŁA NAGRODĘ FINANSOWĄ A W BIEGU OPEN BYŁA CZWARTA.

Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach

Egzamin maturalny
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PROJEKTY
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM”
Funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością, pełni w Powiecie Sępoleńskim Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim
(po przekształceniu Zespołu Szkół nr 2), który mieści się w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Hallera 29. W roku
2020, Ośrodek objął swoim wsparciem 34 dzieci z terenu całego Powiatu Sępoleńskiego. Dzieci biorące udział
w programie korzystały z kompleksowych form specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz
medycznej rehabilitacji ruchowej. W 2020 roku z Ośrodkiem współpracowało 11 specjalistów/terapeutów.
Ośrodek kontynuował współprace z logopedą mobilnym, który w sytuacjach tego wymagających pracował
z podopiecznym w jego środowisku domowym/przedszkolnym. Ośrodek współpracował również z Centrum
Małego Dziecka i Rodziny (żłobkiem) obejmując opieką dzieci do niego uczęszczające. Ze względu na obostrzenia i reżimy („zamknięcie” jednostek systemu oświaty, gabinetów rehabilitacji medycznej, ograniczenia w życiu
społecznym oraz wiele innych) spowodowane pandemią wirusa COVID-19, działania Ośrodka były
w roku 2020 w znacznej mierze ograniczone. W okresach, w których było to możliwe, Ośrodek pracował
z dziećmi realizując swoje zadania. Rodzice, których dzieci wcześniej korzystały ze wsparcia Ośrodka, lub którym
proponowano rozpoczęcie terapii, nie wykazywali chęci uczestniczenia w zajęciach. Swoją decyzje argumentowali obawami o zdrowie i życie swoich dzieci i swoje w związku z niebezpieczeństwem zakażenia wirusem
COVID-19, co jest zrozumiałe i w pełni uzasadnione.

Komputery do nauki zdalnej
70 tysięcy złotych, to kwota, jaką Powiat Sępoleński pozyskał na zakup sprzętu komputerowego
dla uczniów szkół „powiatowych”, które posłużą do realizowania nauki zdalnej. Z pozyskanych pieniędzy
udało się zakupić laptopy (25 szt.) i tablety (10 szt.) z niezbędnym oprogramowaniem wyposażone dodatkowo
w zestawy słuchawkowe. Środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Cyfryzacji są bezzwrotne, a Powiat nie
poniósł żadnych kosztów w związku z ich pozyskaniem.

Remonty w placówkach oświatowych w 2020 r.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku
Zakup materiałów do napraw bieżących, materiałów budowlanych.
Zakup usług remontowych tj. naprawa i konserwacja dźwigu, naprawa obieraczki, regeneracja gaśnic, roboty remontowe
Razem

6 407,00 zł
5 645,03 zł
12 052,03 zł

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku
Zakup materiałów do napraw bieżących, materiałów budowlanych.
Zakup usług remontowych, tj. naprawa i konserwacja kserokopiarki
Razem

675,51 zł
61,50 zł
737,01 zł

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim
Zakup materiałów do napraw bieżących, materiałów budowlanych.
Zakup usług remontowych tj. remont C.O.
Razem

5 966,11 zł
1 537,50 zł
7 503,61 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
Zakup materiałów do napraw bieżących, materiałów budowlanych.

297,20 zł
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Zakup usług remontowych tj. naprawa zaworu instalacji C.O.
Razem

358,96 zł
656,16 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Zakup materiałów do napraw bieżących, materiałów budowlanych.
Zakup usług remontowych tj. naprawa grzejnika, regeneracja i naprawa gaśnic, naprawa dachu
Razem
Opracował: Biuro ds. Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek Oświatowych

3 073,35 zł
6 614,97 zł
9 688,32 zł

Projekt edukacyjny
Powiat Sępoleński w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Tucholskim realizuje projekt „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”. Głównym elementem tego zadania są szkolenia, które pozwolą na zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Dla kogo:
W szkoleniach mogą wziąć udział osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie powiatów sępoleńskiego, świeckiego lub tucholskiego, nieprowadzące działalności gospodarczej, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
• osoby w wieku 18-65 lat, posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (z wyłączeniem wykształcenia policealnego),
• osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
• osoby powyżej 50 roku życia, bez względu na poziom wykształcenia.
Okres realizacji projektu:
- od maja 2018r. do czerwca 2021 r..
Korzyści z przystąpienia do projektu:
• samodzielny wybór kursu i szkolenia, zgodnie z zainteresowaniami;
• zwiększone szanse na znalezienie pracy lub lepsze zarobki,
• współpraca z pracodawcami,
• zwrot koszty dojazdu na kursy/szkolenia.
Przykłady oferowanych kursów i szkoleń:
spawanie MIG, MAG, TIG, diagnosta samochodowy, operator koparko – ładowarek, operator suwnic, kierowca
kat. B, C, C+E, operator obrabiarek numerycznych CNC, wizaż i stylistyka paznokci, kelner, barman, barista,
pilarz/drwal, kucharz oraz inne kursy, na które będzie zapotrzebowanie.
Do końca 2020 r. 275 osób mieszkających lub pracujących na terenie powiatu sępoleńskiego skorzystało z pomocy doradcy zawodowego, który pomógł w wyborze odpowiedniego kursu lub szkolenia. Dzięki
udziałowi w projekcie 18 osób ukończyło kurs kelner/barman/barista, 13 osób nabyło kompetencje
w zakresie stylizacji paznokci, 26 osób ukończyło kurs obsługi koparko-ładowarki, 10 osób nabyło uprawnienia spawacza, 3 osoby ukończyły kurs obsługi suwnic, 5 osób ukończyło kurs w zakresie wykrawania materiałów, a 10 wózków widłowych. 46 osób uzyskało dzięki udziałowi w projekcie prawo jazdy kat. B. 40 osób
uczestniczy w kursie kat. C, C+E. W 2021 roku planowane jest uruchomienie kolejnych specjalistycznych kursów – w zależności od potrzeb np. pracodawców.
Całkowita wartość projektu:
Kwota dofinansowania:
(w tym 4.447.606,42 zł z UE)
Wkład własny niepieniężny:

- 5.232.478,15 zł
- 4.709.191,15 zł
- 523.287,00 zł

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 437 osób dorosłych oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez 245 osób dorosłych do 31 grudnia 2020 roku.
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W efekcie realizacji projektu do czerwca 2021 r. w 3 powiatach planuje się osiągnięcie następujących wskaźników:
- liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 973 osoby (K 389, M 584);
- liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 437 osób (K175, M 262);
- liczba osób, które zdobyły wiedzę, umiejętności lub kompetencji w ramach pozaszkolnych form kształcenia:
245 osób (K 98, M 147).
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna
Edukacja”, Działanie 10.4 „Edukacja dorosłych”, Poddziałanie 10.4.2 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy”.

Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.

Zdrowie publiczne
Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania w
2020 r.

1. Zakup sprzętu przez NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku w ramach
projektu dotyczącego „walki” z pandemią i poprawy diagnostyki oraz leczenia osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2, finansowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
1) Respirator - Izba Przyjęć – 96 00 zł
2) Urządzenie do końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem
wodoru –Izba Przyjęć – 79 950 zł
3) Pulsoksymetr - Zespół Ratownictwa Medycznego Więcbork „P1” 3 132 zł
4) Pulsoksumetr - Zespół Ratownictwa Medycznego Kamień Krajeński
„P2” - 3 132 zł
5) Pulsoksymetr - Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego Sępólno Krajeńskie „S” - 3 132 zł
6) Monitor do znieczulania, hemodynamiczny, OAIT, przenośny – Izba
Przyjęć - 12 960 zł
7) Ssak mobilny – Izba Przyjęć – 9 505 zł
8) Centrala telefoniczna – Szpital – 43 900 zł
2. W 2020 roku w budynku „E” utworzono tymczasowy oddział do leczenia
pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2. W tym celu wydzielono śluzę
i oddzielono część „brudną” od „czystej” zainstalowano monitoring, dostosowano instalacje telefoniczną i IT oraz zamontowano instalację tlenu na
salach chorych ze źródłem poboru tlenu przy oddziale (tlen dostarczany
jest z butli tlenowych do budynku).
3. Zwiększenie udziałów Powiatu Sępoleńskiego w spółce NOVUM-MED.
o kwotę 363 000,00 zł z przeznaczeniem na podniesienie jakości świadczonych usług i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr
Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku. Spółka w ramach przedmiotowego
zadania realizuje inwestycje w zakresie doposażenia Izby Przyjęć i Oddziałów Szpitalnych w sprzęt i urządzenia oraz przebudowa Oddziałów: Chorób
Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
Pediatrycznego z Pododdziałem Niemowlęcym, Oddziału GinekologicznoPołożniczego, Oddziału Noworodkowego oraz kuchni szpitalnej.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została opracowana polityka/ strate-

Pomoc społeczna.
1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępoleńskiego
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gia/program.
Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2020 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z
danego obszaru i wskazać
stan realizacji na koniec 2020
r.

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.
Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania w
2020 r.

na lata 2014 – 2021 została przyjęta Uchwałą Nr XLVII/314/2014 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 wrześnie 2014r.
Strategia zawiera 4 cele strategiczne:
1. Zintegrowany system wsparcia rodziny.
2. Ograniczenie bezrobocia oraz ubóstwa.
3. Wsparcie osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych.
4. Doskonalenie i tworzenie warunków organizacyjnych do realizacji zadań
z zakresu pomocy społecznej oraz usprawnienie systemu komunikacji
i współpracy pomiędzy realizatorami pomocy społecznej.
Wyznaczone zostały również cele operacyjne określone jako etapy realizacji
celów strategicznych.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej
W oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej powiatu tut. PCPR
przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej, a następnie przedstawia
radzie powiatu co roku, do dnia 30 kwietnia ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami jest
podstawą do planowania budżetu na rok następny. Narzędzie jest dość
obszerne i swoim zasięgiem znacznie wykracza poza obszar pomocy społecznej. Zawiera zagadnienia związane między innymi z sytuacją demograficzną, lokalnym rynkiem pracy oraz infrastrukturą powiatową.
3. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie opracowało powiatowy program
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie na lata 2017-2022. Program został przyjęta Uchwałą Nr
XXIX/146/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2017
r. Adresatami programu są m.in. ofiary przemocy w rodzinie, w tym dzieci,
sprawcy przemocy w rodzinie oraz instytucje zajmujące się szeroko
rozumianą pomocą rodzinie. Realizacja programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie zakłada następujące kierunki działań: działania
profilaktyczne, działania interwencyjne, działania wspierające, jak również
działania korekcyjno- edukacyjne.
4. Realizacja projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej
usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawskopomorskiego”
Powiat Sępoleński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w 2020 r. przystąpiło w roli partnera Województwa Kujawsko-Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry
świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9
Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Projekt był realizowany w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r.
W ramach projektu wsparciem objęto między innymi domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczowychowawcze funkcjonujące na terenie powiatu sępoleńskiego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda
Powiatowa Policji, Warsztat Terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej,
Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, Stowarzyszenia
1. Zgodnie z zapisami Strategii, monitoring prowadzony jest
w cyklu rocznym. Sprawozdania z monitoringu opracowywane są przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą
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w Więcborku. Bezpośrednie postępy w realizacji poszczególnych celów
strategii określone są w oparciu o przyjęte wskaźniki monitorowania.
2. Informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej sporządza się co
roku na podstawie danych tut. PCPR oraz uzyskanych między innymi
z podmiotów i jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie Powiatu Sępoleńskiego. Zasoby pomocy społecznej na terenie Powiatu Sępoleńskiego są zadowalające, szczególnie w zakresie pomocy instytucjonalnej
w odniesieniu do zadań własnych powiatu, określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Złożoność problemów jakie występują w Powiecie Sępoleńskim, wymaga stałego podnoszenia jakości usług kierowanych do różnych grup społecznych, podejmowanie nowych rozwiązań oraz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
3. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2022 - działania profilaktyczne
odbywają się m.in. poprzez podnoszenie wrażliwości społecznej wobec
przemocy w rodzinie m.in. w wyniku podnoszenia kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Sępoleńskiego. W celu udoskonalenia sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu organizowane są
szkolenia, skierowane do kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Sępoleńskiego zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Dodatkową wartością organizowanych szkoleń jest określenie i promowanie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, w tym wymiana informacji dotyczących różnych regulacji prawnych, sankcji i osiąganych rezultatów mających
na celu zapobieganie i zwalczanie wszelkich form przemocy wobec dzieci,
młodzieży i osób dorosłych.
W ramach realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tut.
PCPR prowadzi również działania wspierające m.in. poprzez bieżące informowane o możliwości uzyskania pomocy, osób dotkniętych przemocą
w rodzinie. Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w 2020r. oparta była również na udzielaniu informacji o możliwościach
podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz
o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia w instytucjach świadczących
specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Działania podejmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
o których mowa powyżej mają na celu m.in. zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Sępoleńskim, podniesienie
jakości usług kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz
inicjowanie i wspieranie czynności polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.
4. W ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi
społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19,
łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawskopomorskiego” zrealizowano następujące zadania: zakup środków ochrony
indywidualnej oraz materiałów i środków do dezynfekcji, finansowanie
kosztów dodatków do wynagrodzenia, zakup testów na obecność koronawirusa. Projekt był realizowany w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r.
Projekt w zakresie zakupu testów i finansowania kosztów dodatków do
wynagrodzenia przez okres 3 miesięcy obejmował pracowników Domu
Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Kamieniu
Kr. oraz Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych
w Suchorączku.
Opracował: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
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Nazwa zadania

Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2020 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z
danego obszaru i wskazać
stan realizacji na koniec 2020
r.

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
1. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2020 roku opracowało Powiatowy
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego na
lata 2021-2023, który został przyjęta Uchwałą Nr XXX/140/2020 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2020 r.
Opracowanie powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej, który
uwzględnia lokalne uwarunkowania
i nakreśla kierunki działań w perspektywie 3–letniej, których głównym celem jest rozbudowanie i wspieranie istniejącego systemu pieczy zastępczej
rodzinnej i instytucjonalnej,
ze szczególnym uwzględnieniem pieczy rodzinnej oraz organizowanie
wsparcia osobom usamodzielnianym, opuszczającym pieczę zastępczą.
Zakładane rezultaty realizacji programu to:
1) zmniejszenie liczby dzieci z terenu Powiatu Sępoleńskiego umieszczanych w pieczy zastępczej.
2) zwiększenie liczby dzieci wracających z pieczy zastępczej do rodziny
biologicznej.
3) zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat wartości rodziny, rodzicielstwa zastępczego poprzez podejmowanie działań profilaktycznych i promujących wartości rodzinne.
4) zwiększenie liczby niezawodowych rodzin zastępczych.
5) utworzenie zawodowych rodzin zastępczych.
6) zawieranie umów z rodzinami pomocowymi i ich finansowanie na czas
nie sprawowania opieki przez rodziny zastępcze zawodowe
i prowadzącego rodzinny dom dziecka.
7) zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, celem udzielania pomocy rodzinom sprawującym pieczę zastępczą w realizacji ich zadań oraz współpracy z asystentami rodziny zatrudnionymi w gminach.
8) wsparcie funkcjonujących rodzin zastępczych poprzez organizowanie
specjalistycznych szkoleń mających na celu podniesienie ich kompetencji
opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie grup wsparcia, zapewnianie
dostępu do specjalistycznej pomocy i przyznawanie dodatkowych świadczeń dla rodzin zastępczych.
9) większe zaktywizowanie osób usamodzielnianych do uczestnictwa
w życiu społecznym, kontynuowania nauki, uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz podejmowania pracy.
10) zapewnienie kompleksowej pomocy osobom usamodzielnianym oraz
większe wsparcie w realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia, w tym poprzez wsparcie rzeczowe i finansowe.
11) utrzymanie mieszkania chronionego treningowego dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.
12) wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin biologicznych zagrożonych
bezradnością opiekuńczo – wychowawczą oraz rodzin dysfunkcyjnych.
2. Zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
W roku 2020 PCPR zatrudniał trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w ramach umów cywilnoprawnych.
3. Realizacja projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” w okresie od lipca 2018
r. do września 2020 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2020 r. uczestniczyło w realizacji
projektu
partnerskiego
Województwa
Kujawsko–Pomorskiego
/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu „Rodzina w Centrum”
w okresie od lipiec 2018 r. do września 2020 r. Projekt realizowany był
w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym liderem jest Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
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Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy
dla rodzin w województwie kujawsko – pomorskim. Głównymi beneficjentami byli: wychowankowie rodzin zastępczych, rodziny zastępcze, rodziny
naturalne, usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej. Udział
w projekcie był dobrowolny i bezpłatny. Rekrutacja prowadzona była
w sposób ciągły do zakończenia działań w projekcie.
4. Realizacja
projektu
pn.
„Wsparcie
dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2020 r. realizowało projekt pn.
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii
COVID-19” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 20142020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania w
2020 r.

1.
2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku

PCPR:
1. W realizację programu nałożono nacisk na zadania wynikające
z ustawy oraz na działania profilaktyczne i międzyinstytucjonalną współpracę, których celem jest wyposażenie rodzin i wychowanków
w kompetencje pozwalające im w przyszłości na funkcjonowanie poza systemem pomocy społecznej.
2. Wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego w 2020 r. zostało objętych 50 rodzin zastępczych,
w których przebywało 70 dzieci.
3. Podjęte działania w 2020 r. w ramach projektu „Rodzina
w Centrum 2” to: wsparcie specjalistyczne psychologa, pedagoga, radcy
prawnego, terapia rodzinna, warsztaty dla rodzin zastępczych i rodzin naturalnych, zajęcia animacyjne dla dzieci, grupa wsparcia, wyjazdy edukacyjne,
superwizja rodzin zastępczych, warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków, warsztaty „Moje emocje” dla dzieci przebywających w pieczy
zastępczej, bony edukacyjne, spotkania dotyczące rozwoju rodzinnej pieczy
zastępczej, utrzymanie mieszkania wspomaganego treningowego dla osób
opuszczających pieczę zastępczą.
4.
W
ramach
projektu
„Wsparcie
dzieci
umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”zakupiono 119 laptopów
z oprogramowaniem, 119 słuchawek z mikrofonem, 4 urządzenia wielofunkcyjne, 1 odtwarzacz audio, 2 oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością, 7 telewizorów oraz środki ochrony indywidualnej tj. 1.900 szt.
maseczek, 7.500 szt. rękawiczek i 285l płynu dezynfekcyjnego. Sprzęt oraz
środki ochrony indywidualnej zostały przekazane rodzinom zastępczym
oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Ponadto wyposażono 3 miejsca kwarantanny/ izolacji dla dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
CADDD:
Zadanie nr 1.
Przekształcenie 30-osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w dwa
14-osobowe Domy Dla Dzieci w Małej Cerkwicy w związku z realizacją zapiStrona 44 z 74
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sów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wskazuje, iż od 1 stycznia 2021r w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie
może przebywać więcej niż 14 wychowanków.
W budynku dokonano remontu, który obejmował swoim zakresem:
PARTER BUDYNKU –
 Usunięcie ściany działowej pomiędzy dwoma pomieszczeniami w wyniku
czego powstanie aneks kuchenny (na rzucie przyziemia – to pomieszczenie nr 12). Zamurowanie jednego otworu drzwiowego. Położenie tynków,
gładzi gipsowych, płytek ściennych i podłogowych. Instalacja lamp sufitowych. (Płytki ścienne, podłogowe, farba ścienna w zasobach Centrum
Administracyjnego).
 Wyodrębnienie łazienki (na rzucie przyziemia pomieszczenie nr 10A) poprzez postawienie ściany, wstawienie drzwi, podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż kabiny prysznicowej, umywalki, wc. (biały
montaż w zasobach Centrum Administracyjnego DDD).
 Wyodrębnienie pomieszczenia gospodarczego (na rzucie przyziemia pomieszczenie nr 01) poprzez postawienie ścian, wstawienie drzwi, położenie tynku i gładzi gipsowych. Wykonanie instalacji elektrycznej.
 Wymurowanie ścianki działowej wraz z montażem drzwi (na rzucie przyziemia pomieszczenie nr 02)
 Montaż drzwi przy zejściu do piwnicy.
PIĘTRO BUDYNKU –
 Wykonanie otworu drzwiowego z klatki schodowej do pomieszczenia nr
18, zamurowanie istniejącego przejścia do tego pomieszczenia. Wstawienie drzwi. Nałożenie tynku i gładzi gipsowej.
 Usunięcie ściany działowej pomiędzy dwoma pomieszczeniami w wyniku
czego powstanie aneks kuchenny (na rzucie przyziemia – to pomieszczenie nr 31) . Zamurowanie jednego otworu drzwiowego. Położenie tynków, gładzi gipsowych, płytek ściennych i podłogowych. Instalacja lamp
sufitowych.
 Położenie płytek podłogowych na schodach.
Wartość remontu - 57.757,85 zł (środki w całości pochodziły z budżetu
powiatu sępoleńskiego)
Zadanie nr 2.
Realizacja projektu współfinansowanego przez Fundację Agencji Rozwoju
Przemysłu z Warszawy pod nazwą: „ WYPOSAŻENIE DWÓCH ANEKSÓW
KUCHENNYCH W DOMU DLA DZIECI NR 3 W MAŁEJ CERKWICY”:
Głównym celem było zakupienie sprzętu AGD dla dwóch aneksów kuchennych w dwóch planowanych do utworzenia Domach Dla Dzieci Nr 3 i Nr 4.
Z uwagi na fakt, że zakupiony sprzęt jest bardzo dobrej jakości z pewnością
przyczyni się do długotrwałego korzystania z niego, co przełoży się na prowadzeniu przez wychowawców zajęć kulinarnych z wychowankami, jak
również nabywania umiejętności kulinarnych przez naszych podopiecznych
podczas przygotowywania posiłków. Zakupienie pralki również będzie służyło do celów edukacyjnych, gdyż nasi wychowankowie są przygotowywani
do samodzielności, co w następstwie przyczyni się do racjonalnego funkcjonowania w społeczeństwie w samodzielnym już życiu. Wsparcie finansowe z Fundacji pomogło nam zrealizować długofalowe zamierzenia. Przyspieszyło w ogromnym stopniu uruchomić nasze zamierzenia edukacyjne
w stosunku do wychowanków.
Z uwagi na ciągłe potrzeby naszych domów, zapewne będziemy starali się
realizować projekty, które będą podnosić kompetencje edukacyjne
i rozwojowe naszych wychowanków.
Wartość zadania - 10.000,00 zł (środki w całości pochodziły z Fundacji
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Agencji Rozwoju Przemysłu)
Zadanie nr 3.
Realizacja projektu wakacyjnego dzięki współpracy z Kujawsko-Pomorskim
Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej z Bydgoszczy.
Wyjazd kolonijny rekreacyjno – sportowo – edukacyjny do Przyjezierza
wszystkich wychowanków z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z Małej
Cerkwicy i Więcborka
Program kolonijny obejmował:
 zajęcia rekreacyjno-sportowo-edukacyjne, w tym wyjazd do stadniny koni. Dla początkujących – jazda na lonży, nauki stępowania
i kłusowania, a także przygotowanie konia do jazdy. Zaawansowani
koloniści mogli doskonalić technikę jazdy kłusem i galopem, a z
czasem jazdę w terenie. Poznanie tajników jeździectwa rozpoczynając od obchodzenia się z koniem (czyszczenie, pielęgnowanie,
siodłanie) ukształtowanie prawidłowej postawy jeździeckiej (jazda
na lonży, jazda po padoku, nauka stępowania i kłusowania, jazda
w zastępie).
 plażowanie pod okiem ratownika, nabywanie umiejętności pływackich, nabywanie umiejętności korzystania ze sprzętu wodnego.
 Integracja ze środowiskiem lokalnym.

Wartość zadania - 43,200,00 zł (całość zadania została sfinansowana
przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy).
PROJEKT „RAZEM W DOROSŁOŚĆ” UMOWA NR 2/2019/EFSG
Realizowany w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania NASZA
KRAJNA
Cel główny: Wsparcie dla dzieci i młodzieży przygotowującej się do usamodzielnienia, opuszczających pieczę zastępczą.
Cele szczegółowe:
1) kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych
2) rozwój zdolności interpersonalnych
3) wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem

Inwestycje
realizowane
w obszarze, którego dotyczy
zadanie (jeżeli dotyczy) w
roku sprawozdawczym.

Cele szczegółowe zgodne są ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego
przez społeczność (LSR) Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Nasza
Krajna 2016-2023 tj. z rozwojem lokalnych inicjatyw na rzecz budowania
kapitału społecznego, cel szczegółowy: pobudzenie aktywności społecznej
mieszkańców poprzez rozwój lokalnej infrastruktury. Cel główny
i szczegółowe projektu realizują wskaźniki zawarte w Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Nasza Krajna 2016-2023.
Projekt był przewidziany dla osób zamieszkujących powiat sępoleński,
przebywających w pieczy zastępczej przygotowujących się do usamodzielnienia, w wieku od 13 do 18 roku życia. Dla nich został utworzony Klub
Młodzieżowy, który będzie działał 3 dni w tygodniu po 5 godzin na terenie
Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy. Godziny funkcjonowania klubu nie
kolidowały z wypełnianiem obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży. W dni
nauki szkolnej zajęcia w klubie odbywały się popołudniami, poza planem
szkolnym tak, aby uczestnicy w sposób aktywy mogli skorzystać z oferowanego
wsparcia.
W
dni
wolne
od
nauki
zajęcia
w klubie odbywały się także w godzinach przedpołudniowych. Jego zadaniem było niwelowanie różnic pomiędzy przygotowaniem dzieci
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i młodzieży do pełnienia ról społecznych w rodzinach biologicznych
i w pieczy zastępczej.
Zorganizowane zostały następujące działania dla 10 uczestników projektu:
1) nauka gospodarowania pieniędzmi (budżetem domowym), 2) układanie
jadłospisu, 3) samodzielne zakupy artykułów żywnościowych, składników
do przygotowania posiłków, w tym nauka gotowania, 4)atrakcyjne wspólne
spędzanie czasu wolnego, w tym: wyjazdy do kina, parku linowego czy na
spływ kajakowy,5)wsparcie psychologiczne, 6) zajęcia z socjoterapeutą, 7)
zajęcia z dietetykiem, 8) zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, 9)
zajęcia z rękodzielnictwa, 10) zakupiony zostanie sprzęt sportowy, który
posłuży do zajęć sportowych poza budynkiem, na podwórku placówki,11)
zorganizowany zostanie wyjazd na obóz „4 żywioły” do Piły Młyn w Borach
Tucholskich. Tan uczestnicy będą mogli wspólnie spędzić kilka dni
i uczestniczyć w wielu atrakcjach proponowanych przez ten ośrodek.
W Klubie Młodzieżowym było można także otrzymać wsparcie przy odrabianiu lekcji. Dzieci i młodzież mogli spędzić czas ucząc się i bawiąc, rozwijając swoje zdolności manualne i poznawcze.
Projekt zakończył się piknikiem z samodzielnie przygotowanymi potrawami
przez uczestników projektu, na którym wspólnie spędzą czas. Podczas którego została zorganizowana wystawa prac uczestników, wykonanych na
warsztatach rękodzielnictwa. Osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi
i młodzieżą to częściowo pracownicy domu dla dzieci.
Wychowawcy DDD nr 3 pracowali jako opiekunowie Klubu Młodzieżowego
w ramach projektu "Razem w dorosłość": L.B, K.C.B, I.S, H.G, K.M, P.S oraz
koordynator projektu E.T. Młodzież w ramach projektu wyjeżdżała na kręgle, do parku linowego i do kina a także na 3 dniowy biwak. Wszystkie działania zgodnie z projektem odbywały się na terenie województwa kujawskopomorskiego.
W ramach klubu młodzieżowego uczestnicy spotkali się z dietetykiem, ratownikiem medycznym, socjoterapeutą i psychologiem. Młodzież uczyła się gotowania, pieczenia i przygotowywania deserów.
Łączny koszt projektu – 60.000,00 zł
Opracował: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Centrum Administracyjne Domów Dziecka

Nazwa zadania
Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2020 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z
danego obszaru i wskazać
stan realizacji na koniec 2020
r.

Wspieranie osób niepełnosprawnych.
1.Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Sępoleńskim na lata 2016-2021.
„Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Sępoleńskim na lata 2016-2021” został przyjęty Uchwałą Nr XV/92/2015
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2015 roku. Program
ten jest dokumentem służącym realizacji aktywnej polityki społecznej zmierzającej do integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną w
Powiecie Sępoleńskim. Ma on za zadanie kierunkować i koordynować działania, jakie mają być realizowane w tej dziedzinie. Ponadto stanowi podstawę do opracowania i realizacji programów na rzecz tej grupy społecznej
i pozyskania dodatkowych środków.
2. Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przyjętego uchwałą Zarządu PFRON z dnia 06.12.2019r. w sprawie przyjęcia
Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020r.
Obszary programu:
Obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
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Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.
Inwestycja ma zapewnić dostęp do co najmniej dwóch lokali, w których
mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. Dofinansowanie
może wynieść nawet 165.000 zł. Pomoc PFRON jest komplementarna
z instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
Dofinansowanie obejmuje część kosztów likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania.
Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektu
składanego w ramach obszaru B programu wynosi do 150.000,00 zł.
Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
Dofinansowanie obejmuje część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnych
w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla
osób niepełnosprawnych.
Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do
34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby
niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.
Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.
Obszar D - likwidacja barier transportowych.
Dofinansowanie obejmuje część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.
Dofinansowaniem objęty jest zakup fabrycznie nowych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych lub przystosowanie posiadanych pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych (zakup i montaż
windy, pojazdu lub innego urządzenia dostosowującego pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych).
Adresatami programu w w/w obszarze mogą być:
placówki służce rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez:
organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, (tj. placówki działające co
najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest
wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły, tzn. co
najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku),
jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi:
do 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
do 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej
„mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
do 270.000,00 zł dla autobusów.
Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach
dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.
Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do
15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały
korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najStrona 48 z 74
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mniej 30 osób niepełnosprawnych.
Adresatami programu w w/w obszarze mogą być: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.
Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie
degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.
Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 70%
kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla
osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż
160.000,00zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji
infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.
Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
W przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania
realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.
3.Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, na podstawie
tekstu jednolitego pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, zgodnie
z Uchwałą Nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dn. 10.12.2018r., zasad
dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosku o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”Zał. Nr 1 do uchwały 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 22.02.2013r., Kierunków działań i warunków brzegowych obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku - Zał. do uchwały nr
31/2020 Zarządu PFRON z dn. 14.02.2020r. oraz Uchwały Nr 5/20/2019
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kr. z dn. 25.02.2019r. w sprawie ustalenia
zasad przyznawania osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu sępoleńskiego dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.
Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
W 2020r. udzielano dofinansowania w zakresie m.in.:
- pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania,
-dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej,
- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
4. Realizacja programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, na podstawie umowy Nr
KLU/000005/02/D z dn. 11.03.2020r. zawartej między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Sępoleńskim oraz
umowy Nr WTZ/KLU/1/2020 z dn. 16.03.2020r. zawartej pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Stowarzyszeniem „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kr.
Realizacja programu „Zajęcia klubowe w WTZ” - wsparcie osób niepełnoStrona 49 z 74
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sprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztat terapii zajęciowej
zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
5. Realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi”, na podstawie umowy Nr POB/000021/02/D z dn. 18.05.2020r.
z późn. zm. zawartej między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych a Powiatem Sępoleńskim.
Pomocą zostali objęci:
- uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej,
- uczestnicy środowiskowego domu samopomocy,
- podopieczni dziennego domu pomocy społecznej,
- pełnoletni uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- pełnoletni
wychowankowie specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy.
Pomoc ta udzielana była w formie dofinansowania kosztów związanych
z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
W w/w zakresie możliwe było elektroniczne składanie wniosków poprzez
System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW).
6. Realizacja zadania w zakresie zadań Powiatu realizowanych zgodnie z art.
35 a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych(Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm.) w zakresie dofinansowania kosztów tworzenia i działania Warsztatu Terapii Zajęciowej,
zgodnie z umową Nr PCPR.ON.807.1.2020 z dn. 02.01.2020r. z późn. zm.
oraz umową Nr WTZ-1/2020 z dn. 02.01.2020r.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.Działania w zakresie osób niepełnosprawnych, w tym zadania zapisane
w „Powiatowym programie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
w Powiecie Sępoleńskim na lata 2016-2021” umożliwiają realizację celów
szczegółowych określonych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014-2021”. Ponadto program jest
spójny z innymi dokumentami krajowymi i unijnymi, m. in. „Wojewódzkim
programem dotyczącym wyrównania szans osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji
zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pn. „Równe szanse.
Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku”.
3. Realizacja
„Programu
wyrównywania
różnic
między
regionami III” w 2020r. pozwoliła na realizację złożonych projektów
4. w obszarze B i F, tj.
a) „Likwidacji barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr
1 im. Polskich Noblistów w Więcborku”
Zakupiony został transporter schodowy gąsienicowy dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim.
b)„ Remont i modernizacja mniejszego budynku siedziby Warsztatu Terapii
Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim”
Przedmiotem projektu był remont i częściowa modernizacja jednego
z dwóch budynków, w których funkcjonuje warsztat terapii zajęciowej.
Odnowiono cztery pracownie, wykonano szatnię, zaplecze socjalne oraz
dostosowano łazienki do obowiązujących norm, dokonano wymiany armatury sanitarnej w pracowniach i łazienkach. Wymieniono instalację elektryczną oraz wydzielono pomieszczenie na kotłownię z nowym piecem
gazowym. Wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną. Wyrównano ściany
i sufity, wymieniono nawierzchnię podłóg, wymieniono stolarkę drzwiową.
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Na zewnątrz budynku wyremontowano podjazd dla wózków inwalidzkich.
3. Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego
ze środków PFRON. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany
ujęte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014-2021 i Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Powiecie Sępoleńskim na lata 2016-2021.
4. Z zajęć w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” korzystało
w 2020r. 13 osób w formie stacjonarnej jak również zdalnej (spowodowanej zawieszeniem decyzją wojewody, z uwagi na panującą pandemię. Zajęcia z trenerami pracy wprowadzały uczestników w proces adaptacji do
uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej a zajęcia edukacyjnokulturalne integrowały klubowiczów.
5. W zakresie Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi”, złożono 254 wnioski, wymogi formalne spełniały
224 osoby, którym udzielono wsparcia w ramach programu.
6. Ze wsparcia w ramach realizowanego zadania Powiatu ze środków
PFRON korzystało w 2020r. 47 osób, będących uczestnikami Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kr. z terenu Powiatu sępoleńskiego. W 2020r.
trzy osoby z WTZ podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Powiat wspierał realizację zadania w ramach dotacji podmiotowej.
Opracował: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Nazwa zadania
Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2020 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z
danego obszaru i wskazać
stan realizacji na koniec 2020
r.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania w
2020 r.

Drogi publiczne.

Uchwała Nr 85/207/2013 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia
18 września 2013 roku w sprawie uchwalenia planu rozbudowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim

1. Łączna długość dróg publicznych kategorii powiatowej = 285,445 km
2. Łączna ilość obiektów mostowych = 14
3. Wykonanie budżetu:
a) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe = 5.327.582,32 zł;
b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska = 107.250,00 zł.
RAZEM 3a) + 3b) = 5.434.832,32 zł
4. Dotacje i dofinansowania:
a) 500.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, spoStrona 51 z 74
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żytkowane w 2020 roku w kwocie 361.866,00 zł na zakup wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych,
tj. ciągnika rolniczego ZETOR, rok produkcji 2020 o wartości
255.717,00 zł wyposażonego w tylne hydrauliczne ramię wysięgnikowe, rok produkcji 2020 o wartości 90.405,00 zł i pług odśnieżny,
rok produkcji 2020 o wartości 15.744,00 zł. Pozostałe 138.134,00 zł
przeznaczone zostało na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępolenkę w ciągu
DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka w m. Olszewka (termin poniesienia i rozliczenia tego wydatku: 31 grudnia 2022 roku);
b) 754.578,50 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka]-gr. woj.-Sępólno Krajeńskie na odc.
nr 1 o dł. 0,20000 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km
2+477,80 oraz na odc. nr 2 o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50”;
c) 47.520,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Nowe
nasadzenia przy drogach powiatowych Powiatu Sępoleńskiego”;
d) 100.000,00 zł z budżetów jst szczebla podstawowego w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań
związanych
z
opracowaniem
dokumentacji
projektowokosztorysowych dla przebudowy DP nr 1103C w m. Orzełek oraz
DP 1105C w m. Dąbrowa/Kamień Krajeński w zakresie budowy
chodników oraz budową komunikacyjnych ciągów pieszych (chodników) w ciągu DP nr 1112C w m. Włościbórz, DP nr 1127 C w m. Zakrzewek oraz DP nr 1140C w m. Tuszkowo;
e) 407.000,00 zł z budżetu jst szczebla podstawowego w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na remont DP nr 1120C w m. Iłowo/Lutowo oraz DP nr 1121C w m. Radońsk.
RAZEM 4a) + 4b) + 4c) + 4d) + 4e) = 1.809.098,50 zł
Inwestycje
realizowane
w obszarze, którego dotyczy
zadanie (jeżeli dotyczy) w
roku sprawozdawczym.

Wg tabel poniżej

Zbiorcze zestawienie inwestycji w zakresie: Drogi publiczne powiatowe
WYDATKI
INWESTYCYJNE

PLAN
(budżet
2020)

ŚRODKI
WŁASNE

DOTACJE

PONIESIONY
WYDATEK

SALDO

ZAKRES
W
[KM]

Chodniki w m. Orzełek oraz
Dąbrowa / Kamień Kraj. –
opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej

25.000,00

0,00

25.000,00

24.958,85

41,15

0,00000

Chodnik Włościbórz –
roboty budowlane

50.000,00

25.000,00

25.000,00

50.000,00

0,00

0,17840

Chodnik Zakrzewek –
roboty budowlane

50.000,00

25.000,00

25.000,00

49.986,13

13,87

0,12768

Chodnik Tuszkowo –
roboty budowlane

50.000,00

25.000,00

25.000,00

49.999,68

0,32

0,13425

Przebudowa DP nr 1133C
na odc. Więcbork-

400.000,00

400.000,00

0,00

399.938,39

61,61

0,36037
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Suchorączek –
roboty budowlane
RAZEM:

575.000,00

475.000,00

100.000,00

574.883,05

116,95

0,80070

Opracował: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim

ZAKUPY
INWESTYCYJNE

PLAN
(budżet
2020)

ŚRODKI
WŁASNE

FUNDUSZ
PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19

PONIESIONY
WYDATEK

SALDO

Zakup wielofunkcyjnego
zestawu maszyn
do drogowych robót
utrzymaniowych

500.000,00

0,00

500.000,00

361.866,00

138.134,00

RAZEM:

500.000,00

0,00

500.000,00

361.866,00

138.134,00

Opracował: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Ważniejsze zadania bieżące zrealizowane przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.
1.

Remont drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka]-gr. woj.-Sępólno Krajeńskie na odcinku nr 1 o dł. 0,20000 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 oraz na odcinku nr 2
o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74, a km 6+156,50.

ŚRODKI WŁASNE

382.101,50

DOTACJA
(Gmina
Sępólno
Krajeńskie)

DOFINANSOWANIE
(Fundusz Dróg
Samorządowych)

PONIESIONY WYDATEK

377.000,00

754.578,50

1.513.679,77

1.513.680,00

Opracował: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim

2.

Remont drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku Iłowo-Radońsk o długości 0,603 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+972,00 a km 4+575,00 jej przebiegu.
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ŚRODKI WŁASNE

DOTACJA
(Gmina
Sępólno
Krajeńskie)

PONIESIONY WYDATEK

149.940,00

30.000,00

179.939,60

179.940,00
Opracował: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim

3.

Doraźne utrzymaniowe roboty remontowe na wiadukcie drogowym zlokalizowanym km 3+712 przebiegu
DP nr 1137C relacji Obodowo-Sośno-Wierzchucin Królewski w m. Zielonka.

ŚRODKI WŁASNE

DOTACJE

PONIESIONY WYDATEK

5.904,00

0,00

5.904,00

Opracował: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim

Nazwa zadania

Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2019 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z
danego obszaru i wskazać
stan realizacji na koniec 2020
r.

Transport zbiorowy
Powiat Sępoleński od 1 września 2019 r. jest organizatorem transportu
publicznego na terenie powiatu.
W 2020 r. na terenie powiatu funkcjonowało 21 linii komunikacyjnych
docierających głównie w godzinach porannych i popołudniowych do większości miejscowości tak by młodzież szkół średnich mogła swobodnie dojechać i wrócić ze szkoły. Spośród 21 linii 5 linii potocznie nazywane targowymi były dostosowane do potrzeb mieszkańców powiatu, którzy chcieli
skorzystać z komunikacji publicznej w celu dojechania na targ, do urzędów,
lekarza i rozkład kursów był dostosowany do zgłoszonych potrzeb zainteresowanych mieszkańców.
Z uwagi na ogłoszoną pandemię COVID19 począwszy od połowy marca do
końca sierpnia większość kursów została zawieszona. W okresie od połowy
czerwca na próbę zostało ponownie uruchomione 5 linii komunikacyjnych
ale nie było większego zainteresowania do korzystania z komunikacji publicznej. Po okresie wakacyjnym uruchomiono wszystkie 21 linii, które
kursowały do czasu ponownego zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkołach.
Pozostałe linie tkz targowe z bardzo małym zainteresowaniem funkcjonowały do końca roku. Z uwagi na dwukrotne zawieszenie zajęć lekcyjnych w
szkołach wykonano tylko 105 tysięcy wozokilometrów.
Od początku 2020 roku zwiększono ilość linii komunikacyjnych z 15 na
koniec 2019 r. do 19, a następnie od czerwca do 21
Jedna nowa linia dodatkowa w dni nauki szkolnej
Sępólno Kr. – Więcbork – Nowy Dwór – Więcbork – Sępólno Kr.
Pozostałe 3 linie jeden i dwa razy w tygodniu


Sępólno Kr. – Wiśniewka – Lutowo – Radońsk – Wiśniewa – Sępólno Kr. (piątek)
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Sępólno Kr. – Trzciany – Włościbórz – Wilkowo – Wałdówko –
Przepałkowo – Komierowo – Niechorz – Sępólno Kr. (wtorek, piątek)
Więcbork – Jastrzębiec – Karolewo – Ostrówek – Jastrzębiec –
Więcbork (czwartek)

W czerwcu Rada Powiatu w Sępólnie wyraziła zgodę na zawarcie umowy o
świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na kolejnych 2
liniach komunikacyjnych w trybie bezpośrednim.
 Sępólno Kraj. – Trzciany - Mała Cerkwica - Dąbrówka – Kamień
Kraj. - Sępólno Kraj.
 Sępólno Kraj. – Kamień Kraj. – Dąbrowa – Lutówko - Sępólno Kraj.
W grudniu samorządowcy z terenu powiatu ( starosta, burmistrzowie, wójt)
zdecydowali o rezygnacji z tkz linii targowych z uwagi na małe zainteresowanie tymi liniami.
W styczniu 2021 została podpisana kolejna umowa z wojewodą o dopłatę z
Funduszu Przewozów Autobusowych w ramach 16 linii komunikacyjnych
jak również aneksowano umowę z operatorem PKS Chojnice.
Wykonującym przewozy dla organizatora czyli powiatu jest PKS Chojnice
Sp. z o.o.
Ogólne zestawienie dopłat i płatności poszczególnych samorządów
w ramach organizacji transportu publicznego o charakterze użyteczności
publicznej na terenie powiatu – poniżej w tabeli.
Opracował: Wydział Komunikacji i Dróg

Ogólne zestawienie dopłat i płatności poszczególnych samorządów w ramach organizacji transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu.
Miesiąc

Deficyt
ogólny
wszystkich
linii

Dopłata
wojewody

styczeń
11082,66
6393,90
luty
14939,98
8698,00
marzec
4869,42
2376,00
kwiecień
------------------maj
------------------czerwiec
23575,58
19722,00
lipiec
9078,88
7712,76
sierpień
7750,40
6700,80
wrzesień
28779,00
25643,48
październik
29714,08
26310,00
listopad
31888,79
25868,01
grudzień
8005,96
6312,18
razem
169684,75
135737,13
Opracował: Wydział Komunikacji i Dróg

Dopłata-Wkład
samorządu
A

Rozsądny zysk
6%
B

Razem dopłata samorządu
C=A+B

4688,76
6241,98
2493,42
--------------------------3853,58
1366,12
1049,60
3135,52
3404,08
6020,78
1693,78
33947,62

1889,23
2303,26
629,59
----------------------------1459,43
576,31
502,61
3440,99
3628,80
2144,75
505,71
17080,68

6577,99
8545,24
3123,01
----------------------------5313,01
1942,43
1552,21
6576,51
7032,88
8165,53
2199,49
51028,30
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Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.

Wydział Komunikacji i Dróg
Rozsądny zysk jest liczony tylko od linii, które są poniżej kosztu netto 3,70 zł

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania w
2020 r.

1. Powiat Sępoleński przekazał do 31 grudnia 2020 r. dopłatę do biletów
ulgowych w kwocie 64638,96 zł operatorowi jako rekompensatę w części
stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym
straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów
w publicznym transporcie zbiorowym oraz zgodnie z zawartym porozumieniem rozliczył do dnia 11 stycznia br przekazane środki.
2. Powiat Sępoleński rozliczył wojewodzie przekazane środki na dopłaty z
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – nie było dopłaty ani zwrotu.
3. Samorządy z terenu powiatu przekazały po 15 tys. zł każdy na realizację
w/w zadania co razem dało 75000 zł. Z tej kwoty wykorzystano 48 828,81 zł
a pozostała kwota 26171,19 zł zgodnie z zawartym porozumieniem została
zwrócona do 31 stycznia br na rachunki samorządów.

Opracował: Wydział Komunikacji i Dróg

Wykaz linii komunikacyjnych na terenie Powiatu Sępoleńskiego o charakterze użyteczności publicznej
Lp.

Nr linii

Nazwa linii komunikacyjnej (relacja)
6.35 Mała Cerkwica - Radzim - Duża Cerkwica - Kamień Kr.- Sępólno Kr -Więcbork 1.
22705
Sypniewo - Sępólno Kr. 8.32
14.05 Więcbork – Wysoka Krajeńska – Zboże - Więcbork - Zakrzewek -Sypniewo 2.
22709
Sępólno Kr. - Kamień Kr. - Radzim - Mała Cerkwica 16.05
6.15 Sośno –Wąwelno – Tuszkowo -Wąwelno - Sitno - Pęperzyn - Więcbork- Syp3.
22704
niewo -Więcbork - Sępólno Kr. 8.16
6.00 Sępólno Kr. - Obodowo - Sośno – Jastrzębiec – Ostrówek - Wielowicz –
4.
22703
Suchorączek - Więcbork - Borzyszkowo – Klarynowo –Więcbork 7.50
5.
22707
6.50 Szynwałd - Wielowicz - Sośno – Obodowo- Komierowo - Sępólno Kr. 7.46
14.20 Sępólno Kr. - Sypniewo - Więcbork - Borzyszkowo – Klarynowo –Więcbork 6.
22702
Pęperzyn - Sitno -Wąwelno - Tuszkowo- Wąwelno -Mierucin- Sośno – Dębiny
16.47
15.40 Sępólno Kr. – Komierowo - Obodowo - Sośno -Wąwelno -Sitno – Pęperzyn 7.
22708
Śmiłowo – Więcbork 17.05
8.
22711
6.05 Sępólno Kr. - Sypniewo - Lubcza - Zakrzewek – Nowy Dwór – Więcbork 7.20
9.
22710
15.40 Sępólno Kr. – Jazdrowo - Sypniewo - Lubcza – Więcbork 16.41
10.
22713
13.15 Sępólno Kr. - Sypniewo - Lubcza –Więcbork- Sępólno Kr. 14.55
11.
22714
6.25 Więcbork - Zakrzewek - Lubcza - Sypniewo – Jazdrowo -Sępólno Kr. 7.38
15.40 Sępólno Kr. Trzciany - Wałdowo - Teklanowo - Zalesie -Skarpa - Sępólno Kr.
12.
22712
16.24
6.00 Sępólno Kr. Trzciany - Wałdowo - Teklanowo - Zalesie -Skarpa - Sępólno Kr. 13.
22706
Kamień Kr. 6.51
15.50 Sypniewo - Więcbork - Jastrzębiec – Ostrówek –Jastrzębiec -Wielowiczek –
14.
22700
Płosków - Wielowicz – Szynwałd 17.00
15.
22701
Sępólno Kr. – Więcbork 12.45-13.07;Więcbork –Sępólno 12.20-12.41; 13.40-14.05
14.25 Sępólno Kr. – Więcbork 15.05 – Nowy Dwór 15.11 – Więcbork – Sępólno Kr.
16.
22719
15.35
Opracował: Wydział Komunikacji i Dróg
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Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania w
2020 r.

Geodezja, kartografia i kataster.
Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
W roku 2017 zawarta została Umowa Partnerska nr WCFI.433.UE.312/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem
Kujawsko – Pomorskim z siedzibą w Toruniu a Powiatem Sępoleńskim
z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.
Strony Umowy Partnerskiej zgodnie postanawiają zrealizować wspólne
przedsięwzięcie, polegające na: przygotowaniu do realizacji, a następnie
w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 wspólnym
wdrożeniu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zachowania
jego trwałości.
Zgodnie z harmonogramem okres realizacji projektu określony jest na lata
2018 do 2021, wkład własny 15 %.
W zakresie powyższego projektu realizowane są następujące zadania:
1. Zakup infrastruktury technicznej – 184 000,00 zł;
2. E-administracja – 30 200,00 zł;
3. System Informacji Przestrzennej - 111 696,72 zł;
4. Prace geodezyjno - kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK,
utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych –
1 930 754,00 zł;
5. Dostawa zobrazowań lotniczych – 192 969,84 zł;
6. Nadzór nad pracami geodezyjno – kartograficznymi oraz dostawa zobrazowań lotniczych – 165 327,98 zł;
7. Działania informacyjno – promocyjne projektu – 10 000,00 zł;
8. Zarządzanie projektem 30 135,00 zł;
RAZEM: 2 655 083,54 zł.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr
AB.272.9.2018 wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy pod nazwą
19 E Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C. K. Norwida 9/1A.
W dniu 06 lutego 2019 r. została podpisana z ww. Firmą, umowa na wykonanie zadania pn. „Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych
BDOT 500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory
danych powiatu sępoleńskiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2014 – 2020.
Odbiór pierwszych prac geodezyjnych tj. etap I prac dokonany został
w miesiącu marcu i maju 2020 r., są to prace polegające na digitalizacji
dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , jest
to tzw. cyfryzacja zasobu. Wartość odebranych prac to 583 020,00 zł.
Z tego wkład własny 97 364,35 zł , dofinansowanie 485 655,65 zł.
Realizacja powyższej części projektu umożliwia geodetom zgłaszającym
Staroście Sępoleńskiemu prace geodezyjne i kartograficzne korzystanie
z materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym poprzez Portal Geodety. Geodeta zgłaszający pracę geodezyjną
ma możliwość przeglądania na zaznaczonym obszarze wszystkich prac
geodezyjnych niezbędnych do wykonania jego pracy , a po opłaceniu wystawionego przez system Dokumentu Obliczenia Opłaty uzyskuje wybrane
materiały do wykonania swojej pracy geodezyjnej.
Płatność realizowana jest elektronicznie na podstawie umowy o korzystanie
z Usługi Paybynet zawartej pomiędzy Krajową Izbą Rozliczeniową Spółką
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Akcyjną z siedzibą w Warszawie a Powiatem Sępoleńskim.
W roku 2020 odebrano również inne prace realizowane w zakresie projektu
,,Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,” tj.:
1. Modernizacja i rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej województwa Kujawsko-Pomorskiego wartość prac 29 625,67zł . Z tego wkład własny
4 443,86zł , dofinansowanie 25 181,81zł
2. Kompleksowa inspekcja, monitoring i kontrola prac geodezyjnokartograficznych – wartość prac 49 282,20 zł.
Z tego wkład własny 7 392,34 zł, dofinansowanie 41 889,86 zł.
Łączna wartość prac wykonanych w roku 2020 w ramach projektu
,,Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wynosi 661927,87 zł - z tego dofinansowanie w ramach RPOWK-P wyniosło 552 727,32 zł, wkład własny 109
200,55 zł.
W roku 2020 rozpoczęto realizację drugiego etapu prac geodezyjnych
realizowanych w ramach projektu<< Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”
Prace te polegają na budowie baz BDOT i GESUT. Baza BDOT to baza
obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5 000 natomiast baza GESUT to baza zawierająca informacje dotyczące geodezyjnej
inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu.
W związku z wprowadzeniem układu wysokościowego PL - EVRF 2007 NH,
który od roku 2023 ma być jedynym obowiązującym układem wysokościowym, jednocześnie ma zastąpić dotychczasowy układ PL – KRON 86 – NH i
inne lokalne układy – przystąpiono do prac wdrożeniowych.
W ramach ww. prac zlecono wykonanie I etapu modernizacji szczegółowej
wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej powiatu sępoleńskiego. W wyniku zleconych prac zastabilizowano znakami ziemnymi 18 nowych punktów osnowy wielofunkcyjnej, 4 nowe punkty osnowy wielofunkcyjnej zastabilizowano znakami ściennymi na budowlach, włączono do sieci
6 adaptowanych punktów osnowy wielofunkcyjnej stabilizowanej znakami
ziemnymi, zastabilizowano 44 nowe punkty osnowy wysokościowej stabilizowanej znakami ściennymi ,adaptowano 48 punktów osnowy wysokościowej stabilizowanej znakami ściennymi ,łącznie założono 120 punktów
osnowy szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej . Całkowita długość
linii niwelacyjnych wyniosła 133 km.
Koszt wykonania powyższych prac wyniósł 68 880,00 zł
W ramach przedsięwzięcia pozostało do założenia ok. 412 punktów osnowy wysokościowej , które należy założyć do roku 2023 ,aby w terminie
zrealizować prace związane z przejściem na nowy układ wysokościowy.
Bieżące prace Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości w 2020 r.:
- przyjęcie i zaewidencjonowanie 1366 zgłoszeń prac geodezyjnych w tym
100 w formie tradycyjnej /papierowej/ i 1266 poprzez Portal Geodety,
oraz wydanie dla nich danych geodezyjnych,
- wystawienie 4 194 Dokumentów Obliczenia Opłaty za : udostępnienie
materiałów z PODGiK w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych , wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków ,sporządzenie
map do celów informacyjnych, uzgodnienie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu, udostępnienia informacji z Rejestru cen nieruchomości , z tytułu udostępniania innych materiałów i kopii z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uwierzytelnienie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych na łączną kwotę 323 021,08 zł.
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- weryfikacja 1247 prac geodezyjnych , sporządzenie protokołów weryfikacji prac geodezyjnych oraz przyjęcie tych prac do zasobu PODGiK i
wprowadzenie zmian wynikających z tych opracowań do baz danych prowadzonych przez Starostę Sępoleńskiego, cyfryzacja dokumentów przyjętych do zasobu
- przeprowadzono 25 narad koordynacyjnych – dotyczących 222 uzgodnień
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
- udostępniono 5953 wypisy z ewidencji gruntów i budynków
-wprowadzono 2 781 zmian w EGiB na podstawie 2649 dokumentów,
-sporządzono 2570 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i
budynków , oraz sporządzono stosowne dokumenty do wprowadzenia
zmian w księgach wieczystych.
Opracował: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

Nazwa zadania
Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2020 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z
danego obszaru i wskazać
stan realizacji na koniec 2020
r.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania w
2020 r.

Gospodarka nieruchomościami.

„Informacja o stanie mienia Powiatu Sępoleńskiego, stan na dzień
31.12.2020 r.”

Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
Gospodarka nieruchomościami:
I. Na stan mienia powiatowego miały wpływ następujące czynności prawne:
- zawarto umowę użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Sępoleńskiego na okres 10 lat, tj. do dnia 31.12.2029r., po wyrażeniu zgody na użyczenie z odstąpieniem od obowiązku zastosowania drogi
przetargowej - w odniesieniu do 1/2 części nieruchomości położonej w
miejscowości Sępólno Krajeńskie przy ul. Kościuszki 3a, stanowiącej działkę
nr 623, celem prowadzenia -przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”
w Sępolnie Krajeńskim- warsztatu terapii zajęciowej (na mocy Uchwały Nr
XVIII/94/2020 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 31 stycznia 2020r.),
- zawarto umowę użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Sępoleńskiego na okres 5 lat, tj. do dnia 31.12.2024r., po wyrażeniu zgody na użyczenie z odstąpieniem od obowiązku zastosowania
drogi przetargowej – w odniesieniu do 1/2 części nieruchomości położonej
w miejscowości Sępólno Krajeńskie przy ul. Kościuszki 3, stanowiącej działkę nr 623, celem prowadzenia -przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”
w Sępolnie Krajeńskim- warsztatu terapii zajęciowej (na mocy Uchwały Nr
XVI/85/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 19 grudnia 2019r.),
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- nastąpiło zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 22,80m²
z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o pow. 5,36m² i udziałem
we współwłasności w gruncie w części 122/1000.(nieruchomość zabudowana położona przy ul. Pocztowej 16a w Więcborku, stanowiąca działkę
o numerze ewidencyjnym 101/10, obręb Więcbork 1);
- nastąpiło zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Zamarte przy
ul. Parkowej o pow. 0,0017 ha, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 24/2, obreb Zamarte wyodrębnionej z drogi powiatowej; po aktualizacji użytków przeznaczonej na tereny rekreacyjno – wypoczynkowe;
- przeznaczono do sprzedaży - lokal nr 5 o pow. użytkowej 20,69 m² (usytuowany na poddaszu) w budynku wielorodzinnym z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 16,50 m² i 23,21 m² i piwnicą o pow. 1,45
m² oraz udziałem w gruncie w części 150/1000, położony w Sypniewie przy
ul. 29 Stycznia 43, działka nr 278/9 o powierzchni 0, 1532ha,
- przeznaczono do sprzedaży nieruchomość o pow. 0,9844 ha zabudowaną
pawilonem dydaktyczno-administracyjnym o pow. użytkowej 241,29 m²
(użytkowanym ówcześnie przez szkołę rolniczą) położonej w Sypniewie,
stanowiącej działkę nr 278/78, obręb Sypniewo - nieruchomość z przewagą
terenu o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym
II. Dochody Powiatu Sępoleńskiego uzyskane z tytułu wykonywania praw
własności nieruchomości w 2020r.:
- dochody uzyskane z najmu i dzierżawy wyniosły ogółem: 439.486,34 zł,
- dochody z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie: 35.119,36 zł.
Szczegółowe przedstawienie stanu mienia w Powiecie Sępoleńskim na
dzień 31.12.2020r. z podziałem na jednostki powiatu, czy też ze szczegółowym wykazem nieruchomości przedstawia odrębne opracowanie o nazwie
„Informacja o stanie mienia Powiatu Sępoleńskiego, stan na dzień
31.12.2020 r.”
Opracował: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.

Administracja architektoniczno-budowlana.
Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w
Sępólnie Krajeńskim

1. Pozwolenia na budowę, zmiana sposobu użytkowania, projekty zmian,
przeniesienie pozwolenia na budowę:
- wydane decyzje o pozwoleniu na budowę - 441
2. Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę:
- przyjęte wnioski na zgłoszenie 373
3. Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące planowania
Najważniejsze
informacje i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa (sprawy
dotyczące realizacji zadania w ogólne) – 120
2020 r.
4. Zaświadczenia o samodzielności lokali i zaświadczenia do dodatku mieszkaniowego – 45
5. Uzgodnienia decyzji lokalizacyjnych – 3
6. Wydane dzienniki budowy – 402
7. Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy (poniżej 30 000 euro) – 8;
8. Zamówienia publiczne (przetargi) – 1
9. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego – 323.
Opracował: Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju
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Nazwa zadania
Jednostka

CKZiU w Więcborku

Starostwo Powiatowe
Internat przy Al. 600-lecia
W Więcborku

Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz obiektów administracyjnych – prace wykonane przez ekipę remontowo-budowlaną składającą się z 4 pracowników
Wykonane roboty:
- malowanie korytarza i biura
- remont klasy 44
- malowanie zaplecza auli
- malowanie 3 łazienek
- malowanie klasy na I p
- malowanie sekretariatu
- malowanie balustrady
- przebudowa wejścia do budynku przy Al. 600-lecia

- remont łazienki
- remont korytarza
- malowanie biura i biblioteki
- remont korytarza
LO w Sępólnie
- remont hollu głównego
DPS dla dzieci w Kamieniu
- remont 3 klatek schodowych
- remont pomieszczeń terapii zajęciowej
- malowanie siłowni
DPS Suchorączek
- malowanie mieszkania samodzielnego
- remont kotłowni
- remont opaski przy budynku administracyjnym
- tworzenie punktu Drive Thru
Szpital Powiatowy
- przebudowa oddziału dziecięcego na oddział COVID
Opracował: Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju
ZS nr 2 filia w Więcborku

Nazwa zadania

Czy dla zadania została opracowana
polityka/strategia/program
Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2020 r..
Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z
danego obszaru i wskazać
stan realizacji na koniec 2020
r.

Ochrona środowiska, przyrody, geologia.
„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 20202023 z perspektywą na lata 2024-2027” wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko. Uchwała Nr XIX/98/2020 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 lutego 2020 r.
REALIZACJA PROGRAMU
1. Program przyjęty został Uchwałą Nr XIX/98/2020 Rady Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2020 r.,
2. Program opracowany zgodnie z obowiązującymi strategiami, branżowymi programami oraz krajową polityką rozwoju.
3. Program zawiera krótką charakterystykę Powiatu, jego położenie, demografię, użytkowanie gruntów. Opisuje aktualny stan infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, transportowej, zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczna i gaz na terenach poszczególnych gmin.
4. Powiat Sępoleński charakteryzuje się dużym udziałem obszarów chronionych. Na jego terenie znajduje się 61,5 tys. ha obszarów objętych ochroną
prawną, co stanowi 77,8% ogólnej powierzchni powiatu. Pod tym względem lokuje powiat na pierwszej pozycji w województwie. Lasy
i grunty leśne zajmują 25,55%, natomiast grunty rolne stanowią 65,02%
powierzchni powiatu.
5. Gleby całego województwa kujawsko-pomorskiego charakteryzują się
niskim stopniem zanieczyszczenia. Wyjątek stanowią gleby znajdujące się
wzdłuż głównych tras komunikacyjnych przebiegających przez województwo kujawsko – pomorskie, gdzie stwierdzono zanieczyszczenie gleb wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)..Zanieczyszczenie
gleb metalami występowały głównie w glebach ciężkich i średnich, w odcinStrona 61 z 74
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kach zlokalizowanych wzdłuż dróg, które były remontowane poprzez nałożenie nowej warstwy asfaltu, szczególnie
w odległości 5 m od krawędzi jezdni.
6. Na terenie powiatu występują złoża surowców mineralnych, głównie
kruszyw naturalnych piasków i żwirów, których rozmieszczenie na analizowanym terenie jest nierównomierne. Obecnie eksploatuje się kruszywa
naturalne piaski i żwiry w czterech złożach tj.: Kamień Krajeński II, Puszcza I,
Zakrzewska Osada I oraz Rogalin I. W najbliższym czasie planowana jest
eksploatacja nowego złoża w Piaseczne gmina Sępólno Kraj.
7 .Głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza na terenie
powiatu jest tzw. emisja niska, związana ze stosowaniem paliw o niskiej
jakości w paleniskach domowych oraz emisja liniowa przy głównych traktach komunikacyjnych (droga krajowa nr 25). W strefie kujawskopomorskiej, do której należy powiat sępoleński, od kilku lat utrzymuje się
tendencja przekroczenia stężenia dla: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 i benzo(a)pirenu.
8. Na obszarze powiatu zidentyfikowano tylko jeden Główny Zbiornik Wód
Podziemnych. Jest to subzbiornik nr 127 Złotów – Piła – Strzelce Krajeńskie,
obejmujący trzeciorzędowe warstwy wodonośne o powierzchni 387 600 ha.
9. Na terenie powiatu występują 2 jednolite części wód podziemnych
(JCWPd) oznaczone kodem PLGW600035 oraz PLGW200036. Ich stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry, cele środowiskowe są niezagrożone. Ostatnie badania jakości wód podziemnych na terenie powiatu
sępoleńskiego, prowadzone były w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska w 2016 r. w m. Więcbork. W badanym punkcie stwierdzono
występowanie wód podziemnych dobrej jakości (II klasy).
10. Jakość wody przeznaczonej do spożycia corocznie jest badana, w 2020
r.. Jej jakość po uzdatnieniu była odpowiednia pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym we wszystkich wodociągach.
11. Na terenie powiatu sępoleńskiego przeważają wody powierzchniowe
o umiarkowanym stanie/potencjale ekologicznym. o wynikach stanu/potencjału ekologicznego wód decydowały wyniki badań elementów
biologicznych, fizykochemicznych i morfologicznych.
12. Stan sanitarny 3 kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli nie
budził zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sępólnie Krajeńskim.
13. Na obszarze powiatu sępoleńskiego w wyniku wstępnej oceny ryzyka
powodziowego wyznaczono obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP) od strony rzeki Kamionka (częstotliwość powodzi raz na 500
lat). Zasięg ONNP obejmuje gminę: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie.
Dla powyższych obszarów Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
sporządził mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego, na których zostały przedstawione „obszary szczególnego zagrożenia
powodzią”.
14. Przez teren powiatu sępoleńskiego przebiegają drogi: krajowa nr 25,
wojewódzkie nr 241, 242 i 189 o łącznej długości 94 km. Ponadto
w powiecie występuje gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych, po których
odbywa się głównie ruch lokalny. Drogi przebiegające przez obszary zabudowane są głównym źródłem hałasu. Z przeprowadzonego w 2018 r. Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego (GPRD) wynika, że najbardziej uczęszczaną drogą w powiecie jest droga krajowa nr 25. Ruch komunikacyjny na
tej drodze powoduje przekroczenia norm hałasu, szczególnie w centrach
miast przez które przebiega. GPRD przeprowadzany jest co 5 lat. Brak budowy obwodnic miast powodować oraz ciągły wzrost natężenia ruchu,
powodować będzie nasilanie się problemu hałasu komunikacyjnego.
15. Na terenie powiatu coraz powszechniej stosowane są ogniwa fotowoltaiczne do użytku gospodarstw domowych, oraz powstają liczne farmy
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Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania w
2020 r.

fotowoltaiczne.
16. Gminy powiatu sępoleńskiego wraz z innymi 22 gminami należą do
Regionu 1 Północnego, który zamieszkuje ponad 327 tys. mieszkańców.
W regionie tym system gospodarki odpadami komunalnymi opiera się na
działalności instalacji RIPOK zlokalizowanych w: Bladowie, Sulnówku
i Zakurzewie.
17. Na terenie powiatu sępoleńskiego znajdują się 4 składowiska odpadów
komunalnych, w tym 1 zamknięte i zrekultywowane (Dalkowo), 3 zamknięte i w trakcie rekultywacji (Skoraczewo, Kamień Kraj., Włościbórek). Na
składowiskach prowadzony jest monitoring.
18. Na podstawie danych z Bazy Azbestowej oszacowano, że na terenie
powiatu sępoleńskiego pozostało do usunięcia ok. 14,25 tys. Mg wyrobów
azbestowych. Corocznie gminy prowadzą działania zmierzające do usuwania odpadów azbestowych, środki finansowe na ten cel pochodzą głównie z
WFOŚiGW w Toruniu.
19. Odnotowywany jest wzrost nasilenia skutków zmian klimatu, zwłaszcza
wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych np.
nawałnice czy ulewne deszcze. Działania naprawcze, usuwanie skutków
tych zdarzeń oraz działania adaptacyjne wiążą się ze znacznymi kosztami.
Istotą działań adaptacyjnych podejmowanych zarówno przez podmioty
publiczne, jak i prywatne, poprzez realizację polityk, inwestycje
w infrastrukturę i technologie, a także zmiany zachowań, jest uniknięcie
ryzyk i wykorzystanie szans.
20. Istotną rolę w szerzeniu wiedzy ekologicznej na terenie powiatu odgrywają m.in.: jednostki oświatowe: przedszkola i szkoły; Nadleśnictwa, Krajeński Park Krajobrazowy, Starostwo Powiatowe i Gminy.
21. W poszczególnych latach obowiązywania programu realizowane były
zadania inwestycyjne oraz pozainwestycyjne mające pozytywny wpływ na
środowisko naturalne np. termomodernizacje budynków, rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowy oczyszczalni ścieków,
remonty i przebudowy dróg, wprowadzanie nasadzeń przydrożnych itp.
22. Program ochrony środowiska dla powiatu sępoleńskiego jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych
i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska, które mogą być
w całości lub w części finansowane ze środków będących w dyspozycji Powiatu oraz Gmin wchodzących w skład Powiatu.
23. W realizacji poszczególnych zadań programu uczestniczą: Powiat, Gminy, inne jednostki działające na danym terenie, realizujące swoje zadania,
podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu (WIOŚ, PWIS,
Urząd Marszałkowski itp.); społeczność powiatu, jako główny podmiot odbierający wyniki działań Programu.
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim – opracowujący dokument.
Starosta Sępoleński, Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim, powiatowe
jednostki oświatowe, domy pomocy społecznej, szpital – podmioty realizujące program (np. wprowadzanie nasadzeń zastępczych, ograniczanie emisji
zanieczyszczeń i hałasu do środowiska poprzez remont
i przebudowę dróg, podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez edukację dzieci i młodzieży, działania termomodernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej).
OCHRONA ŚRODOWISKA
- 12 zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
- 1 zezwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska,
- 18 zgłoszeń instalacji,
PRZYRODA
- 82 decyzje na usunięcie drzew z gruntów gminnych,
GEOLOGIA
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- 1 zatwierdzony projekt robót geologicznych,
- 1 decyzje zatwierdzające dokumentację geologiczną,
- 1 koncesja na wydobywanie kopalin ze złoża Rogalin I,
- 21 zaświadczeń o występowaniu złóż,
- 7 uzgodnień mpzp i decyzji o warunkach zabudowy.
Inwestycje
realizowane
w obszarze, którego dotyczy Przebudowa dróg powiatowych wg informacji Zarządu Drogowego w Sęzadanie (jeżeli dotyczy) w pólnie Krajeńskim,
roku sprawozdawczym.
Opracował: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Nazwa zadania
Czy dla zadania została opracowana
polityka/strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2020 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z
danego obszaru i wskazać
stan realizacji na koniec 2020
r.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać na-

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.
Nazwa:
Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy
Data i tryb przyjęcia:

Uproszczone Plany Urządzenia Lasów Niestanowiących Własności Skarbu
Państwa – W ramach zadania własnego Starosta zobowiązany jest do sporządzenia UPUL dla lasów prywatnych. Powyższe plany dla terenu gminy
Sośno i Więcbork obowiązują na okres 2015- 2024 rok, dla gminy Kamień
Krajeński i Sępólno Krajeńskie na okres 2016-2025.

Nadzór sprawowany we własnym zakresie przez Starostę Sępoleńskiego
w kompetencji Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowanych przez Starostę wynosi – 2247,64 ha.
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
- 0 wydanych decyzji na zrąb sanitarny,
- 18 obsłużonych wniosków na sprzątanie powierzchni leśnych,
- 55 zgłoszeń prac w lasach prywatnych,
- 19 wydane świadectwa legalności pozyskania drewna,
- 310 zaświadczeń o objęciu działki UPUL,
- 13 spraw dot. łowiectwa.
Najważniejsze
informacje
3
- 444 m pozyskanego i ocechowanego drewna,
dotyczące realizacji zadania w
ROLNICTWO
2020 r.
- 302 uzgodnień warunków zabudowy,
- 7 decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej,
- 62 informacje o braku potrzeby wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- 36 sprawy dotyczące gminnych spółek wodnych
RYBACTWO
- 146 wydanych kart wędkarskich,
- 41 zarejestrowanego sprzętu do połowu ryb (do VIII.2020),
Opracował: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
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zwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2020 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z
danego obszaru i wskazać
stan realizacji na koniec 2020
r.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/269/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.
Podstawowe założenia:
Główne obszary wsparcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu:
1. Wspieranie procesu powstawania firm jednoosobowych.
2. Wsparcie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
3. Wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez wsparcie zatrudnienia osób z grup ryzyka tj.: kobiet, osób zamieszkujące obszary
wiejskie, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych,
osób powyżej 50 roku życia, osób w wieku do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim

1. Wspieranie procesu powstawania firm jednoosobowych
 Zapewniono dostępność jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych:
o W 2020 r. z jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej skorzystało 61 osób w kwocie 1 278 050 zł.;
 Realizowano formy pomocy w ramach „Tarczy antykryzysowej” mające
na celu wsparcie mikroprzedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19:
o Udzielano umarzalne pożyczki w kwocie do 5 tys. zł na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
w 2020 r. z pożyczki skorzystało 1602 przedsiębiorców, a wartość udzielonych pożyczek wyniosła 8 800 000,00 zł;
o Wypłacano dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, w 2020 r.
ze wsparcia skorzystało 303 przedsiębiorców na łączną kwotę
2 082 051,59 zł;
 Współpracowano z funduszami pożyczkowymi tj. Kujawsko-Pomorskim
Funduszem Pożyczkowym, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, BydgoNajważniejsze
informacje
skim Funduszem Poręczeń Kredytowych, Lokalną Grupą Działania Stodotyczące realizacji zadania w
warzyszenie Nasza Krajna w Sępólnie Krajeńskim i innymi placówkami
2020 r.
udzielającymi bezzwrotne dotacje;
 Współpracowano i promowano organizacje świadczące wsparcie prawne, finansowe i doradcze dla małych firm:
o W 2020 r. współpracowano z Cechem Rzemiosł Różnych
w Sępólnie Kraj. oraz informowano o usługach Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego;
2. Wsparcie rozwoju sektora małych i średnich · przedsiębiorstw
 Inicjowano i nawiązywano współpracę z podmiotami udzielającymi
wsparcia finansowego na rozwój firm (fundusze pożyczkowe, fundusze
poręczeń kredytowych) tj. Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowy, Bydgoskim Funduszem Poręczeń;
 Wspierano proces tworzenia nowych miejsc pracy poprzez refundację
kosztów wyposażenia i doposażenia miejsc pracy oraz realizację subsydiowanego zatrudnienia:
o Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia miejsc pracy –
28 osób, 582 558,20 zł;
o Prace interwencyjne – 297 osób, 1 257 605,89 zł;
o Staże – 162 osoby, 671 437,17 zł;
 Realizowano formy pomocy w ramach „Tarczy antykryzysowej” mające
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na celu wsparcie przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii
COVID-19:
o Wypłacano dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych
w następstwie wystąpienia COVID-19, w 2020 r. ze wsparcia skorzystało 235 przedsiębiorców (na 1 064 pracowników) na łączną
kwotę 4 027 753,49 zł;
 Wspierano pracodawców w zakresie pozyskiwania pracowników
o wymaganych kwalifikacjach poprzez refundowanie kosztów:
o Szkoleń - 30 osób, 95 461,35 zł;
o Szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 211
osób, 368 779,11 zł;
o Studiów podyplomowych - 4 osoby, 8 887,93 zł.
 Inicjowano i nawiązywano współpracę z podmiotami wspomagającymi
zakłady pracy w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozwój
z funduszy UE:
o Informowano o usługach Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
3. Wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez wsparcie zatrudnienia
osób z grup ryzyka
 Utrzymywano wysoki poziom nakładów finansowych na realizację
programów rynku pracy celem zwiększenia dostępności programów
rynku pracy;
o W 2020 r. wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły: 6 299 208,88 zł.;
 Pozyskiwano dodatkowe środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych z Funduszu Pracy i EFS:
o W 2020 r. pozyskano dodatkowo 4 939 846,77 zł. z FP i EFS;
 Promowano realizację kompleksowego wsparcia obejmującego usługi
i instrumenty rynku pracy:
o W 2020 r. opracowano 2 584 Indywidualnych Planów Działania,
udzielono 195 porad zawodowych, 61 indywidualnych informacji
zawodowych, zorganizowano 1 warsztat (poradnictwo grupowe)
dla 8 osób;
 Prowadzono działania dotyczące pozyskiwania ofert pracy
i organizowano giełdy pracy:
o W 2020 r. podjęto 1 005 kontaktów z pracodawcami, zrealizowano 1 288 ofert pracy, zorganizowano 13 giełd pracy;
 Rozpowszechniano oferty pracy poprzez ich publikację w Centralnej
Bazie Ofert Pracy, na stronie internetowej PUP, na tablicy ogłoszeń PUP
oraz przekazywano informacje w trakcie kontaktów z osobami bezrobotnymi;
Przeprowadzono we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu
badanie mające na celu określenie kompetencji deficytowych na lokalnym
rynku pracy - prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych
zawodach tzw. Barometr zawodów.
Opracował: Powiatowy Urząd Pracy
Nazwa zadania
Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia da-

Ochrona praw konsumenta.
Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) do zadań powiatu
należy ochrona praw konsumenta. Zadania z zakresu ochrony konsumentów są realizowane przez samorząd szczebla powiatowego jako zadania
własne. Zadanie to realizuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów, działający
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nego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2020 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z
danego obszaru i wskazać
stan realizacji na koniec 2020
r.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania w
2020 r.

na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369). Rzecznik, zgodnie z art.
43 ust. 1 tej ustawy, w terminie do 31 marca każdego roku przedkłada Staroście roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
Zadania Rzecznika oraz formę ich realizacji określają przede wszystkim
przepisy art. 37–43 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
W roku 2020 Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił porad i informacji
prawnej 157 konsumentom, z czego 134 wymagało jedynie krótkiej odpowiedzi na pytania, przekazania formularza reklamacyjnego, informacji ogólnej .
Pomocy Konsumentom udzielano podczas rozmów telefonicznych, za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź też bezpośrednio w urzędzie.
W związku pandemią Covid -19 przez 3 miesiące zawieszone było poradnictwo bezpośrednie, co przełożyło się na spadek udzielanych porad. Konsumenci w dalszym ciągu preferują kontakt osobisty. W związku z wymuszaną sytuacją pandemiczną poradnictwo naturalnie przeniosło do narzędzi
umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Wnioski o pomoc
Rzecznika w takich sytuacja wysyłane są po ich uprzednim podpisaniu. Pisma dla konsumentów nie mogących korzystać z drogi email wysyłane są w
sposób tradycyjny. Z porad Rzecznika najczęściej korzystały osoby aktywne
zawodowe, te preferowały wyłącznie kontakt poprzez email. Nastąpił
znaczny spadek porad udzielanych seniorom. Rzecznik tendencje te wiążę z
wymuszoną izolacją tej grypy i praktycznie całkowicie wygaszoną sprzedażą
poza lokalem. Jest to jeden z nielicznych, pozytywnych aspektów sytuacji
pandemicznej w Kraju.
Ze względu na sposób zawarcia umowy najwięcej zgłoszeń dotyczyło umów
zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa- 55, umów zawieranych poza lokalem – 15. Znaczący wzrost, bo o 50 % stanowiły umowy zawierane na odległość i wynosiły -40.
Informacje dotyczące wystąpień Rzecznika.
Podstawą prawną wystąpień Rzecznika Konsumentów do przedsiębiorstwa
w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów jest art. 42 ust. 1
pkt.3 ustawy o ochronie praw konkurencji i konsumentów. Wystąpienia te
kierowane były do przedsiębiorców w sytuacji, gdy roszczenia konsumenta
nie zostały załatwione, albo też zostały załatwione niezgodnie z oczekiwaniami konsumenta. Wystąpienia są najczęstszą pożądaną formą interwencji przez konsumentów. Jest to jednak forma czasochłonna, wymagająca
wnikliwej analizy stanu prawnego i faktycznego. Niejednokrotnie wymagana jest kilkukrotna interwencja.
Konsument każdorazowo proszony jest o to, żeby samodzielnie przeszedł
procedurę reklamacyjną zanim Rzecznik podejmie interwencję.
konsumenci najczęściej prosili o interwencję w sprawach wad towarów
obuwia i odzieży ( 10 wystąpień). Jeśli chodzi o skuteczność wystąpień
z ogółu 22 spraw 10 zostało pozytywnie rozpatrzonych, 10 negatywnie,
w sprawie dwóch brak jest odpowiedzi.
Lokalni przedsiębiorcy co do zasady pozytywnie odnosili się do wystąpień
Rzecznika. Niejednokrotnie w kontakcie z nimi Rzecznik korzystał z nieformalnych metod perswazji.
Średnia wartość reklamowanego przedmiotu sporu wynosiła 300 zł , natoStrona 67 z 74
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miast średnia wartość sporna usługi wyniosła 10 tys. zł. Łączna kwota
spornych roszczeń w roku sprawozdawczym wyniosła około 35 tys. zł.
Na dzień złożenia sprawozdania, w związku z brakiem udzielenia odpowiedzi, Rzecznik skierował zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia.
W ramach swoich zadań Rzecznik kontynuował współpracę z z Urzędem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz
Powiatowymi Rzecznikami. Kontakt z innymi Rzecznikami odbywa się
w zasadzie stale, drogą elektroniczną.
Na bieżąco Rzecznik współpracuje także z Europejskim Centrum Konsumenckim oraz Federacją Konsumencką.
Bardzo pomocny w pracy rzecznika jest newsletter wysyłany przez UOKIK.
Często treść komunikatów zamieszczonych na stronie Urzędu jest udostępniania na stronie internetowej powiatu.
W okresie sprawozdawczym Rzecznik przygotował Konsumentowi pozew
do samodzielnego złożenia przez Konsumenta. W pozostałych przypadkach
konsumenci odstępowali od dalszego dochodzenia swoich praw z uwagi na
relatywnie niska wartość przedmiotu sporu lub czynnik czasu.
W roku sprawozdawczym w związku z obostrzeniami epidemiologicznymi
Rzecznik nie prowadził edukacji konsumenckiej. Materiały edukacyjne zamieszczone zostały na stronie internetowej Starostwa. Prezentacje multimedialne zostały przekazane szkół do wykorzystania podczas lekcji z młodzieżą.
Opracował: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Nazwa zadania

Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2020 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z
danego obszaru i wskazać
stan realizacji na koniec 2020
r.

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna.
Na terenie powiatu sępoleńskiego funkcjonuje system darmowej pomocy
prawnej. W 2020 roku oferta pomocy została poszerzona o nieodpłatną
mediację. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy muszą złożyć oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów wizyty u prawnika. W powiecie
sępoleńskim darmowe wsparcie prawne, obywatelskie i mediacyjne uzyskać można łącznie w 4 punktach. Realizację zadania koordynuje Starostwo
Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. Powiat we współpracy z Gminami podejmuje starania, aby dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego był
dla mieszkańców łatwy i obejmował jak najszerszy zakres.
Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji
rządowej. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu państwa.
W roku 2020 w naszym powiecie nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono
368 osobom natomiast 85 osób skorzystało z nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego. W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji było szczególnie potrzebne.
W 2020 roku punkty poradnictwa funkcjonowały w trybie stacjonarnym
oraz zdalnym poprzez zapewnienie dostępu do usług za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość.
Wszystkie lokale, w których usytuowane są punkty są dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
W 2020 roku Powiat we współpracy z Fundacją „CIVITAS” z Nakła nad
Notecią zrealizował cykl spotkań edukacyjnych z młodzieżą szkolną oraz
seniorami. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 spoStrona 68 z 74
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tkania przeprowadzono w formie zdalnej. Uczestnicy spotkań otrzymali
materiały edukacyjne w formie elektronicznej.
Powiat na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymał w 2020
roku dotację z budżetu państwa w wysokości 132.000,00 zł
Wydatkowanie środków:
Dotację na realizację zadania pn. „Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego w 2020 roku” w wysokości
64.020,00 zł. otrzymała Fundacja „CIVITAS” z Nakła nad Notecią.
Wynagrodzenie radców prawnych i adwokatów: 64.020,00 zł
Pozostałe wydatki: 3.960,00 zł (m.in. utrzymanie lokali oraz systemu informatycznego).
2. Punkt poradnictwa specjalistycznego w PCPR:
W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Punkt
Poradnictwa Specjalistycznego dla Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego.
W ramach punktu, w 2020 r. prowadzone było specjalistyczne poradnictwo
prawne. Poradnictwo specjalistyczne świadczone jest osobom i rodzinom
bez względu na posiadany dochód, które mają trudności lub wskazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. W ramach
Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w 2020 roku udzielono 218 bezpłatnych porad.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.

1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Sępólnie Krajeńskim
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania w
2020 r.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej fizycznej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z pomocy mogą korzystać
również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
Od 18 maja 2020 roku, w związku z wprowadzeniem Tarczy 3.0, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ponadto rozszerzono zakres pomocy
o sprawy, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a katalog osób
uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej porady objął także osoby
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Z tej formy pomocy
prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby, które nie są
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie stosowane jest w odniesieniu do
problemów, których rozwiązanie wymaga bardziej wnikliwego zanalizowania sytuacji życiowej obywatela i źródeł problemu. Obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do
podniesienia świadomości prawnej z zakresu przysługujących uprawnień
i wypełniania obowiązków obywatelskich,
a także zrozumienia konsekwencji dokonanych wyborów rozwiązania problemów. W razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z zainteresowanym planu działania i pomoc w jego realizowaniu.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady
dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Poradnictwo obywatelskie obejmuje wsparcie osób w trudnych sytuacjach
życiowych, również związanych z sytuacją pandemii.
Porady obywatelskie dotyczą:
 sytuacji na rynku pracy,
 spraw finansowych, zadłużeń, upadłości konsumenckiej,
 spraw mieszkaniowych,
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rodzinnych,
świadczeń/zasiłków,
dziedziczenia, własności.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:
 prawa pracy,
 prawa cywilnego,
 prawa karnego,
 prawa administracyjnego,
 prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 prawa podatkowego (również w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej),
 ubezpieczenia społecznego,
 mediacji.
Formy nieodpłatnej pomocy prawnej:
 poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym; administracyjnym, sądowym
lub sądowoadministracyjnym;
 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w z
wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika
patentowego
w
postępowaniu
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i
ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę
sądową.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku odbywało się w punktach wyznaczonych przez powiat, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu
wizyty. Ustawa przewiduje także możliwość skorzystania z pomocy poza
kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Mieszkańcy mogli umówić
się na wizytę korzystając ze specjalnej aplikacji lub telefonicznie.
Opracował: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich/PCPR Więcbork

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Rok

2016

2017

Liczba udzielonych porad
466
622
Opracował: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

2018

2019

2020

448

597

453
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Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.

Kultura, sport i turystyka.
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
W związku z panującą w 2020 r. pandemią korona wirusa większość cyklicznych imprez i wydarzeń sportowych została odwołana.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania w
2020 r.

Na początku roku udało się jeszcze zorganizować:
Turniej Steel Darta na 100-lecie Powiatu Sępoleńskiego
W sobotę 8 lutego rozegrano pierwszy, i jak się później okazało jedyny, w 2020 r. turniej darta. Zawodnicy rywalizowali w zawodach związanych z obchodami 100-lecia istnienia Powiatu Sępoleńskiego. Warto podkreślić fakt, że do zawodów przystąpili przedstawiciele niemal wszystkich
gmin powiatu sępoleńskiego. Do rywalizacji stanęli również darterzy z Czaplinka, Wrzosowa, Olszewki, Bydgoszczy, Nakła nad Notecią, Inowrocławia,
Paterka, Występu oraz Chojnic. Wśród 36 zgłoszonych uczestników znalazła
się jedna kobieta.
Otwarcia turnieju oraz oddania pierwszych rzutów do tarczy dokonał
Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, a towarzyszyli mu Przewodniczący
Rady Powiatu Marek Chart, zastępca burmistrza Sępólna Krajeńskiego Marek Zieńko oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
Franciszek Lesiński.
Po zakończeniu zawodów najlepsza „8” turnieju została nagrodzona
pucharami, medalami, monografią „Powiat Sępoleński 1920-2020” wydaną
przez Powiat oraz okolicznościowymi książkami przygotowanymi przez
organizatorów.

Regaty św. Wawrzyńca, o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
8 i 9 sierpnia 2020 r. na jeziorze sępoleńskim zostały rozegrane regaty św.
Wawrzyńca o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w ramach Pucharu
Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Regaty te, to
jedna z wielu imprez odbywających się w Sępólnie Krajeńskim w ramach
obchodów Dni Sępólna Krajeńskiego.
W ramach współorganizacji imprezy Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych
ufundował upominki dla trzech najlepszych zawodników jednego, losowo
wybranego biegu. Spośród wcześniej wspomnianych czterech biegów wylosowano bieg 3.
Opracował: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Nazwa zadania
Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego

Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjęła Uchwałę nr XIV/72/2019 z
dnia 25 października 2020 roku w sprawie Programu Współpracy Powiatu
Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Głównym celem programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego
z organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 było budowanie partnerstwa
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podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2020 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu
o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z
danego obszaru i wskazać
stan realizacji na koniec 2020
r.

między powiatową administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi. Program określił zasady wspierania przez Powiat organizacji pozarządowych w tym poprzez przekazywanie dotacji na realizację zadań publicznych.
Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV2 oraz wprowadzeniem w związku z tym przepisów związanych z koniecznością zaprzestania organizacji zorganizowanych imprez 28.04.2020r. podjął uchwałę nr 26/94/2020 w sprawie odwołania otwartych konkursów
ofert na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w zakresie: wspierania
i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. W 2018 roku została podpisana umowa nr PCPR.PR.PS.430.3. 1.2018 o
powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej –
prowadzenie na terenie Powiatu Sępoleńskiego Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, między Powiatem
Sępoleńskim a Prowincją Toruńską Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety.
Termin realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie na terenie Powiatu Sępoleńskiego Domu Pomocy Społecznej dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, ustalono na okres od
dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne
w jednostkach
realizujące
zadanie.

1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Sępólnie Krajeńskim
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Termin realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie na terenie Powiatu Sępoleńskiego Domu Pomocy Społecznej dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, ustalono na okres od
dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2023r.
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzi nadzór stowarzyszeniami.
Na terenie powiatu w 2020 roku funkcjonowało:
73 Stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
Informacje dotyczące organi23 Stowarzyszeń zwykłych zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym
zacji pozarządowych funkcjoprzez Starostę Sępoleńskiego;
nujących na terenie powiatu
34 Klubów Sportowych zarejestrowanych w rejestrze Klubów Sportowych,
sępoleńskiego w 2020 roku.
który prowadzi Starosta Sępoleński;
38 Ochotniczych Straży Pożarnych;
7 fundacji,
oraz Uczniowskie Kluby Sportowe, których działalność nadzoruje Wydział
Edukacji (…)
Opracował: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich/PCPR Więcbork
Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji zadania w
2020 r.

Nazwa zadania

Członkostwo w związkach i stowarzyszeniach
Nadzór nad stowarzyszeniami
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Powiat sępoleński jest członkiem następujących organizacji:
 Stowarzyszenia „Salutaris”
Stowarzyszenie „Salutaris” to zrzeszenie kujawsko-pomorskich samorządów, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami
klęsk żywiołowych lub katastrofami. Cel działalności organizacji, to wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków
zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków
bytowych mieszkańców.
Wysokość składki w 2020 r. = 2 052,80
 Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA
Zadaniem stowarzyszenia „NASZA KRAJNA" jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
a także tworzenie możliwości do aktywizowania działań społeczności lokalnej w dążeniu do poprawy jakości życia.
Wysokość składki w 2020 r. = 8 327,20
 Stowarzyszenia ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
Związek Powiatów Polskich, to jedna z najbardziej powszechnych ogólnopolskich organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, od początku swojego istnienia, stawia sobie za cel wspieranie idei samorządu
terytorialnego, integrowanie i obronę wspólnych interesów powiatów i miast na prawach powiatu, a także kształtowanie wspólnej polityki.
Wysokość składki w 2020 r. = 6 979,35
 Stowarzyszenia BANK ŻYWNOŚCI W CHOJNICACH
Zadaniem Banku Żywności jest łagodzenie skutków ubóstwa, poprzez realizację działań mających na celu przeciwdziałanie niedożywieniu, a w szczególności zwiększenie dostępu do żywności poprzez organizowanie zbiórek
żywności dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Wysokość składki w 2020 r. = 9 864,00
 Stowarzyszenia ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
Celem Związku jest:
- tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków
i lokali, ·- przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej, ·- założenie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
- informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie ich poprzez
portal internetowy uprawnionym podmiotom.
Wysokość składki w 2020 r. = 8 211,00
Opracował: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Nazwa zadania
Powiat w rankingach
1. RANKING WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDÓW:
Podobnie jak w poprzednich latach, na początku października Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA
opublikowało „Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017-2019. LIDERZY INWESTYCJI”. Powiat sępoleński obronił pozycję z zeszłego roku i ponownie uplasował się na miejscu nr 9! W poprzednim roku to nam
przypisano największy w historii rankingu skok – aż o 150 pozycji w kategorii POWIATY! Ranking WSPÓLNOTY to
jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę bierze się całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017-2019). W ten sposób wyklucza się duże,
chwilowe wahania wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z
realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu. Poszczególne samorządy
ustawione są w swoich kategoriach na podstawie przelicznika – średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach
2017-2019 (w zł). Na wysoką lokatę powiatu sępoleńskiego złożyło się szereg inwestycji sfinansowanych m.in. z
Funduszy Europejskich, Funduszu Dróg Samorządowych itp. Rok 2017 to głównie wydatki związane z rozbudową
Szpitala Powiatowego, zakończenie budowy windy w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, dofinanStrona 73 z 74
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sowanie pracowni na potrzeby kształcenia zawodowego w szkołach oraz liczne inwestycje w przebudowę i remonty dróg powiatowych (m.in. przebudowa DP 1104C relacji Stare Gronowo-Witkowo-Kamień Krajeński, przebudowa DP nr 1139C relacji Dziedno-Sitowiec). W wyniku nawałnicy, która przeszła w 2017 r. m.in. przez nasz
powiat, konieczna była odbudowa wielu dróg, co możliwe było głównie dzięki funduszom pochodzącym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy udziale środków własnych powiatu. W 2018 r. zakończyło się
kilka bardzo dużych inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
m.in.:
- „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę
WTZ” i „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów
Terapii Zajęciowej”;
- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczowychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”;
- „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce 548/4 położonej w miejscowości
Kamień Krajeński” wraz projektem komplementarnym pn. „RAZEM SAMODZIELNI”;
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego”.
Największą część wydatków inwestycyjnych w 2018 r. stanowiły te związane z przebudową dróg powiatowych.
Poza wydatkami na drogi, powiat w 2019 roku zainwestował w rozbudowę Szpitala Powiatowego w Więcborku,
zakup nowego aparatu RTG i podniesienie wkładu z przeznaczeniem na projekt pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego” oraz prace budowlane w
Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim (budowa mieszkań chronionych).
7 i 8 października 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się XVIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, na którym wręczono laureatom pamiątkowe tablice.
Tegoroczna edycja Forum tradycyjnie połączyła liderów samorządu i biznesu. Bogata tematyka 6 równoległych
konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące, takie jak: Gala Inwestorów Samorządowych, strefy
eksperckie, wystawy targowe i promocyjne, były doskonałym miejscem do pozyskiwania wiedzy i wymiany doświadczeń. Ponadto podczas wieczornej gali zostali uhonorowani laureaci rankingu WSPÓLNOTY w poszczególnych kategoriach.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem sprawował Związek Powiatów Polskich.
2. RANKING POWIATÓW:
Związek Powiatów Polskich chcąc promować zaangażowanie samorządów, od 2003 roku prowadzi
Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów. Jest on oparty na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa
wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego i jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.
Ranking trwa przez cały rok, po jego zamknięciu ogłaszane są wyniki, a następnie – z reguły przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ZPP – wszystkim laureatom wręczane są okolicznościowe dyplomy oraz nagrody.
Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego.
Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania
poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań
z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; oraz działania promocyjne.
Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. Po podsumowaniu przesłanych w 2020 r. danych okazało się, że powiat sępoleński zajął 10. miejsce
w kategorii powiatów do 60 tysięcy mieszkańców. Szczegółowa punktacja dostępna jest na stronie www: Ranking powiatów do 60 tysięcy mieszkańców.
Opracował: stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych
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