Protokół nr 93/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 czerwca 2018 roku
W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli:
Zarząd Powiatu w składzie:
Jarosław Tadych

Starosta Sępoleński

Andrzej Marach

Wicestarosta

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Kazimierz Fiałkowski

Członek Zarządu

oraz
Władysław Rembelski

Skarbnik Powiatu

Gabriela Malczewska

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji;

Magdalena Maluchnik

Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości;

Sławomir Kulpiński

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Więcborku;

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim;
Porządek obrad:
1.

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 92/2018.

3.

Podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok;
2) udzielenia pracownikowi jednostki organizacyjnej powiatu, Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Więcborku pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
powiatu;
3) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest powiat sępoleński.

4.

Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie:
1)

wniosku

mieszkańca

Kamienia

Krajeńskiego

o

wydzierżawienie

działki

548/2

położonej

w Kamieniu Krajeńskim;
2)

wniosku Burmistrza Więcborka o wyrażenie zgody na bezpłatne zakwaterowanie policjantów w internacie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku;

3)
5.

wniosków Komisji Edukacji, Kultury, Sportu (...) przekazanych pismem RO.0012.1.31.2018

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie w sprawie zwiększenia zryczałtowanej
kwoty na utrzymanie dziecka w placówce - zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu.

6.

Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.

7.

Sprawy wniesione.

8.

Wolne wnioski.

9.

Zakończenie.
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1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
Starosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu Sępoleńskiego dnia 18 czerwca 2018 roku o godz.
800, powitał wszystkich przybyłych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek obrad stanowiący
załącznik nr 1 do protokołu. Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za" ( absencja Danuty
Zalewskiej) zatwierdzili proponowany porządek obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 92/2018.
Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za" (absencja Danuty Zalewskiej) zatwierdził protokół z posiedzenia zarządu
Nr 92/2018.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok;
Projekt uchwały omówił Skarbnik.
Zmiany planu dochodów: W rozdziale 71012 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.000,00 zł
tytułem

przyznanej

dotacji

na

podstawie

decyzji

Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Nr

WFB.1.3120.3.23.2018 z przeznaczeniem na modernizacje ewidencji gruntów i budynków dla
wybranych obrębów powiatu, a w szczególności gminy Sośno. W rozdziale 80195 - zwiększa się plan
dochodów o kwotę 4.684,29 zł jako niewykonaną części dotacji z roku ubiegłego dotyczącą projektu:
„Kształcenie zawodowe bez granic" realizowanego w CKZiU Więcbork.
Zmiany planu wydatków: W rozdziale 71012 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł
tytułem

przyznanej

dotacji

na

podstawie

decyzji

Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Nr

WFB.1.3120.3.23.2018 z przeznaczeniem na modernizacje ewidencji gruntów i budynków dla
wybranych obrębów powiatu, a w szczególności gminy Sośno. W rozdziale 75020 - przesuwa się plan
wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.400,00 zł celem realizacji szkoleń m.in. dot. RODO oraz
geodezji i kartografii. W rozdziale 75085 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę
1.000,00 zł celem realizacji szkoleń. W rozdziale 75212 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy
paragrafami o kwotę 4.000,00 zł celem realizacji szkolenia w zakresie obrony narodowej. W rozdziale
80120 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.000,00 zł celem realizacji
przyłączenia szkoły LO Sępólno do sieci światłowodowej (związane

z lepszą jakością i przesyłem

Internetu). W rozdziale 80146 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5.000,00
zł w ZSNr2 celem realizacji szkoleń i delegacji nauczycieli. W rozdziale 80195 - zwiększa się plan
wydatków o kwotę 4.684,29 zł oraz dokonuje przesunięć pomiędzy paragrafami celem realizacji
projektu: „Kształcenie zawodowe bez granic" prowadzonego w CKZiU Więcbork. W rozdziale 85202 przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.540,00 zł w DPS Suchorączek celem
realizacji bieżących wydatków. W rozdziale 90019 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy
paragrafami o kwotę 401,00 zł celem realizacji nagród konkursowych.
Zarząd po zapoznaniu się z uchwałą jednogłośnie 4 głosami "za" (absencja Pani D. Zalewskiej) podjął
uchwałę nr Nr 93/228/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
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2) udzielenia pracownikowi jednostki organizacyjnej powiatu, Dyrektorowi Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku pełnomocnictwa do składania oświadczeń wołi w
sprawach majątkowych powiatu;
Projekt uchwały omówił Dyrektor Kulpinski. W celu pozyskania środków zewnętrznych Powiat
Tucholski w partnerstwie z Powiatem Sępoleńskim oraz Świeckim przystąpił do konkursu ogłoszonego
przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej i po
podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu oraz Umowy o partnerstwie na rzecz
realizacji Projektu zawartej między w. wym. Powiatami, projekt „Edukacja dorosłych na rzecz rynku
pracy w powiecie sępoleńskim świeckim i tucholskim" jest przewidziany do realizacji zgodnie z
harmonogramem zadań zawartych we wniosku. Zgodnie z tym wnioskiem w powiecie sępoleńskim
projekt ma realizować Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. W związku z
powyższym konieczne jest udzielenie Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Więcborku panu Sławomirowi Kulpinskiemu, pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Powiatu
Sępoleńskiego

obowiązków

Partnera

związanych

z

planową

realizacją

Projektu,

w

tym

przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na szkolenia i kursy zawodowe.
Zarząd po zapoznaniu się z uchwałą jednogłośnie 4 głosami "za" (absencja Pani D. Zalewskiej) podjął
uchwałę nr Nr 93/229/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
3) ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest powiat sępoleński.
Projekt uchwały omówiła G. Malczewska. W związku z upływem okresu obowiązywania przyznanego
dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu Sępoleńskiego istnieje
konieczność wywołania przedmiotowej uchwały i ustalenia ich na okres od 01 lipca 2018 do 31 grudnia
2018 roku.
Zarząd po zapoznaniu się z uchwałą jednogłośnie 4 głosami "za" (absencja Pani D. Zalewskiej) podjął
uchwałę nr Nr 93/230/2018 w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych. Uchwała
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
4. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie:
1) wniosku mieszkańca Kamienia Krajeńskiego o wydzierżawienie działki 548/2 położonej
w Kamieniu Krajeńskim;
Sprawę omówiła Pani M. Maluchnik. Cała dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Geodezji
(...). Pani Maluchnik przedstawiła wniosek oraz mapy przedstawiające działkę 548/2 oraz budynek,
który chciałby wydzierżawić mieszkaniec Kamienia Krajeńskiego. Po analizie dokumentacji oraz po
uzyskaniu informacji, co do stanu technicznego budynku, zarząd przekłada podjęcie decyzji na termin
późniejszy. Biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa potencjalnego dzierżawcy, zarząd planuje
przegląd budynku i wówczas po wizji lokalnej podejmie stosowne decyzje.

Strona 3 z 5

2) wniosku Burmistrza Więcborka o wyrażenie zgody na bezpłatne zakwaterowanie policjantów
w internacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku;
Sprawę omówił Dyrektor Kulpinski. Przedstawił pismo z prośbą Burmistrza Więcborka sygn.
ZWB.5520.1.201 8 z dnia 22 maja 2018 roku dotyczące bezpłatnego zakwaterowania w internacie
CKZiU oddelegowanych czterech dodatkowych policjantów do pełnienia służby na terenie Więcborka
w okresie wakacji. Zarząd po zapoznaniu się z pismem, wyraża zgodę stosunkiem głosów 3 „za"
(Starosta, Wicestarosta, K. Fiałkowski) przy 1 „przeciw" (K. Kolasa) na powyższe. Zarząd upoważnia
dyrektora do omówienia z burmistrzem szczegółów współpracy w powyższym zakresie i załatwienia
sprawy. Pismo sygn. ZWB.5520.1.2018 z dnia 22 maja 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
3) wniosków Komisji Edukacji, Kultury, Sportu (...) przekazanych pismem R0.0012.1.31.2018
Komisja Edukacji (...) wnosi do Zarządu Powiatu o zatrudnienie psychologa w PPP. Zarząd po
analizie wysokości subwencji oświatowej (zmniejszona o ok. min. zł)

nie widzi na ten moment

możliwości finansowych zatrudnienia psychologa w PPP.
Komisja Edukacji (...) pyta także o utrzymanie etatu osoby zatrudnionej w zlikwidowanej bibliotece
pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim. Wniosek omówił Starosta. Etat jest utrzymany tylko do końca
wakacji. Jakby była refundacja z PUP, to istnieje wówczas możliwość zatrudnienia w innej bibliotece.
Temat jest otwarty.
Wnioski Komisji sygn. RO.0012.1.3 1.2018 stanowią załącznik nr 6 do protokołu.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwełnie w sprawie zwiększenia
zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce - zatwierdzenie projektu uchwały Rady
Powiatu.
Wniosek omówiła K. Jabłońska. Dyrektor RDD w Wąwełnie wnosi o zwiększenie zryczałtowanej
kwoty na utrzymanie dziecka w placówce - zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu w związku z
planowanym zorganizowaniem wypoczynku letniego dla dwójki dzieci przebywających w placówce. Pismo z
dnia 6 czerwca 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Zarząd po zapoznaniu się z prośbą jednogłośnie
4 głosami „za" (absencja D. Zalewska) pozytywnie opiniuje powyższe i kieruje projekt uchwały (materiał
sesyjny) na najbliższą sesję rady powiatu.
6. Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.
Zarząd jednogłośnie 4 głosami "za" pozytywnie opiniuje materiały sesyjne. Materiały i projekty uchwał
stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
7. Sprawy wniesione.
a) uchwała Zarząd Powiatu dot. udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zarządu Drogowego
w Sępólnie Krajeńskim;
Projekt uchwały omówiła K. Jabłońska. W związku z planowaną kontynuacją realizacji drogowego
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej
należących do Powiatu Sępoleńskiego" w zakresie, jak w projekcie treści uchwały, niezbędne jest
powierzenie dyrektorowi Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim obowiązków związanych z
udzieleniem stosownych zamówień publicznych w imieniu zarządu.
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Zarząd po zapoznaniu się z uchwałą jednogłośnie 4 głosami "za" (absencja Pani D. Zalewskiej) podjął
uchwałę nr Nr 93/231/2018 w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych. Uchwała
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
b) dot. wyrażenia zgody na likwidację pomocy dydaktycznych - zużytego sprzętu elektronicznego,
kotła żeliwnego oraz przestarzałego sprzętu gospodarczego i biurowego;
Sprawę omówił Dyrektor Kulpinski. Pismo sygn. CKZiU/206/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku
stanowi zalgcznik nr 10 do protokołu. Prosi o wyrażenia zgody na likwidację pomocy dydaktycznych zużytego sprzętu elektronicznego, kotła żeliwnego oraz przestarzałego sprzętu gospodarczego i
biurowego. Zarząd po zapoznaniu się z prośbą jednogłośnie 4 głosami „za" (absencja D. Zalewska)
wyraża zgodę na powyższe i upoważnia dyrektora do załatwienia sprawy.
c) dot. dowóz młodzieży do CKZiU z kierunku Mrocza;
Sprawę omówił Dyrektor Kulpinski. Przedstawił sytuację dowozu młodzieży do CKZiU z kierunku
Mrocza. Do końca roku szkolnego dyrektor zorganizował dowóz zastępczy. Niestety od września trasa
nie będzie obsługiwana przez obecnego przewoźnika, wobec powyższego dyrekcja podjęła rozmowy z
innym przewoźnikiem. Jeżeli grupa osób do przewiezienia będzie liczyła ok. 20 osób, nie będzie
problemu z organizacja nowego dowozu. Rozmowy planowane są na dzisiejsze popołudnie (18
czerwca). Zarząd przyjął informację dyrektora bez uwag.
d) dot. zawiadomienia zarządu odnośnie prowadzenia nielegalnej budowy;
Pan D. Kędziora - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przekazał pisemną informację zawiadomienie o prowadzeniu na terenie Dużej Cerkwicy (Gmina Kamień Krajeński) nielegalnej
budowy. Zarząd przyjął informację.
8. Wolne wnioski - brak.
9. Zakończenie.
Starosta zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu dnia 18 czerwca 201 8 roku o godz. 9'6.
Protokołowała Kamila Jabłońska

Członkowie Zarządu Pow
Jarosław Tadych
Andrzej Marach
Danuta Zalewska
Katarzyna Kolasa
Załączniki:

Kazimierz Fiałkowski

1. porządek obrad;
2. Uchwała Nr 93/228/2018 z dnia 18 czerwca 2018
roku;
3. Uchwała Nr 93/229/2018 z dnia 18 czerwca 201 8 roku;
4. Uchwała Nr 93/230/2018 z dnia 1 8 czerwca 201 8 roku;
5. Pismo sygn. ZWB.5520.1.2018 z dnia 22 maja 2018 roku;
6. wnioski Komisji Edukacji, Kultury. Sportu (...) przekazane
pismem RO.OO 12.1.3 1.2018;
7. Pismo Dyrektora RDD z dnia 6 czerwca 2018 roku;
8. Materiały sesyjne;
9. Uchwała Nr 93/231/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku;
10. Pismo sygn. CKZiU/206/2018 z dnia 15 czerwca 2018
roku;
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