Protokół nr 94/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 20, 22 i 29 czerwca 2018 roku
W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli:
Zarząd Powiatu w składzie:
Jarosław Tadych

Starosta Sępoleński

Andrzej Marach

Wicestarosta

Danuta Zalewska

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Kazimierz Fiałkowski

Członek Zarządu

oraz
Władysław Rem bełski

Skarbnik Powiatu

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

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

2.

Informacja Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w sprawie rozstrzygnięcia przetargu dot. przebudowy

wybranych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego.
3.

Sprawy wniesione.

4.

Wolne wnioski.

5.

Zakończenie.

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
Starosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu Sępoleńskiego dnia 20 czerwca 2018 roku o godz.
12 15 , powitał wszystkich przybyłych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek obrad stanowiący
załącznik nr l do protokołu. Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 4 głosami „za" ( absencja Danuty
Zalewskiej) zatwierdzili proponowany porządek obrad.
2. Informacja Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w sprawie rozstrzygnięcia przetargu dot.
przebudowy wybranych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego.
Sprawę omówił Starosta Sępoleński. Przedstawił członkom zarządu rozstrzygnięcie przetargu dot. przebudowy
wybranych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego. Aby rozstrzygnąć
przetarg konieczne jest podjęcie decyzji o zwiększeniu kwoty kredytu o 5 min. 100 tyś zł. (o tyle większa jest
najkorzystniejsza oferta). Zarząd po zapoznaniu się szczegółowym z informacją jednogłośnie 4 głosami „za"
(absencja Danuty Zalewskiej) wyraża zgodę na rozpoczęcie procedury zmian w budżecie i przygotowania się do
wzięcia kredytu aby zabezpieczyć 40% wkładu własnego do zadań drogowych ponawałnicowych.
Na tym zakończono I część zarządu dnia 20 czerwca 2018 roku o godzinie 12:45
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II część Zarządu Powiatu dnia 22 czerwca 2018 roku. Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w
Sępólnie Krajeńskim. Godzina 8:00.
3. Sprawy wniesione:
1) dot. przyznania dotacji na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego w roku 2018 z pominięciem
otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
Projekt uchwały omówiła K. Jabłońska. Dnia 29 maja 2018 roku do Starostwa Powiatowego wpłynął
wniosek dotyczący upowszechniania i wspierania kultury fizycznej złożony przez Miejsko - Gminny
Ludowy Klub Sportowy „GROM" Więcbork dotyczące zadania pn. „Organizacja imprez
towarzyszących w ramach obchodów 35-lecia sekcji podnoszenia ciężarów MGLKS GROM
Więcbork". Natomiast 13 czerwca 2018 roku do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek dotyczący
upowszechniania i wspierania kultury fizycznej złożony przez Miejski Ludowy Klub Sportowy
„Krajna" dotyczące zadania pn. „Organizacja jubileuszu obchodów 80-lecia Klubu".
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oferty Stowarzyszeń zamieszczono w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Sępoleńskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa Powiatowego z informacją o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty.
W ciągu siedmiu dni od dnia zamieszczenia oferty do tut. Starostwa nie wpłynęła żadna uwaga. Wobec
powyższego ze względu na celowość realizacji i na regionalny charakter przedsięwzięcia, Zarząd
Powiatu uznaje za zasadne przyznanie dotacji na wsparcie zadań, o których mowa powyżej w
następującej wysokości: Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy „GROM" Więcbork - 1000,00
zł natomiast Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna" - 2500,00 zł
Zarząd po zapoznaniu się z uchwałą jednogłośnie 4 głosami "za" (absencja Pani D. Zalewskiej) podjął
uchwałę nr Nr 94/232/2018 z dnia 22 czerwca 2-18 roku w sprawie przyznania dotacji na wsparcie
zadań Powiatu Sępoleńskiego w roku 2018 z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej . Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na tym zakończono II część zarządu dnia 22 czerwca 2018 roku o godzinie 8:15

III część Zarządu Powiatu dnia 29 czerwca 2018 roku. Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w
Sępólnie Krajeńskim. Godzina 8:45.
3. Sprawy wniesione:
2) udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku;
Projekt uchwały omówiła K. Jabłońska. W związku z planowaną realizacją projektu „Profesjonalne
wsparcie, lepsze jutro - krok III" od lipca do grudnia 2018r. w ramach Programu Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018r.
niezbędne

jest powierzenie Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie

Krajeńskim z siedzibą w Więcborku upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności związanych
z realizacją projektu, celem usprawnienia działań zaplanowanych w projekcie.
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Zarząd po zapoznaniu się z uchwałą jednogłośnie 3 głosami "za" (absencja Wicestarosta i K. Kolasa)
podjął uchwałę nr Nr 94/233/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. Uchwała stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.
4. Wolne wnioski - brak.
5. Zakończenie.
Na tym zakończono III część zarządu dnia 29 czerwca 2018 roku o godzinie 8:50

Protokołowała Kamila Jabłońska

Członkowie Zarządu Powi?*"*
Jarosław Tadych
Andrzej Marach
Danuta Zalewska
Katarzyna Kolasa
Kazimierz Fiałkowski

Załączniki:
1. porządek obrad;
2. Uchwała Nr 94/232/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku;
3. Uchwala Nr 94/233/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku;
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