Protokół nr 103/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 października 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

Władysław Rembelski

-

Skarbnik;

Anna Deja - Dobrowolska

-

Sekretarz;

Elżbieta Maziarz-Rudnik

-

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

Artur Juhnke

-

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

Lidia Sokulska - Tłok

-

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

Grzegorz Szlezer

-

Radca Prawny;

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

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 102/2018.

3.

Podjęcie uchwały w sprawie:
1) uchwalenia zmian w budżecie powiatu sępoleńskiego na 2018 rok;
2) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej prowadzenie na terenie Powiatu Sępoleńskiego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Intelektualnie;
3) powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie na terenie Powiatu Sępoleńskiego
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie;
4) powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2019 r." oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji
Konkursowej.

4.

Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie:
1) pisma Dyrektor CAPÓW sygn. CAPOW.033.15.2018;
2) pisma mieszkanki Sypniewa z 22.10.2018 r.
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5.

Sprawy wniesione.

6.

Wolne wnioski.

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
Starosta Sępoleński rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu Sępoleńskiego dnia 31 października 2018 roku
o godz. 1200, powitał wszystkich przybyłych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek obrad
stanowiący załącznik nr 1 do protokołu. Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 5 głosami „za" zatwierdzili
proponowany porządek obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 102/2018;
Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za" zatwierdził protokół z posiedzenia zarządu Nr 102/2018.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia zmian w budżecie powiatu sępoleńskiego na 2018 rok;
Projekt uchwały omówił Skarbnik. Przedstawił zmiany w budżecie powiatu sępoleńskiego po stronie
dochodów i wydatków. Zmiany planu dochodów: W rozdziale 01005 - zwiększa się plan dotacji o
kwotę 16.560,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018
z przeznaczeniem na opracowanie map glebowo-rolniczych oraz ich aktualizację. W rozdziale 80153 zwiększa się plan dotacji o kwotę 258,50 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Nr WFB.1.3120.3.59.2018 z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych. W rozdziale 85156 - zwiększa się plan
dotacji o kwotę 31.076,00 zł na podstawie decyzji

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr

WFB.1.3120.3.60.2018 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
uprawnione. W rozdziale 85202 - zwiększa się plan dotacji o kwotę 96.122,00 zł na podstawie decyzji
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.64.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie
bieżącej działalności domów pomocy społecznej. W rozdziale 85321 - zwiększa się plan dotacji o kwotę
24.579,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2018 z
przeznaczeniem

na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o

niepełnosprawności oraz na finansowanie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem
legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności. W rozdziale 85504
- zwiększa się plan dotacji o kwotę 620,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Nr WFB.1.3120.3.64.2018 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start" (300+). W rozdziale
85508 - zwiększa się plan dotacji o kwotę 92.282,00 zł w tym o kwotę 12.418,00 zł na podstawie
decyzji

Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Nr

WFB.I.3120.3.60.2018

z

przeznaczeniem

na

zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, oraz o kwotę 79.864,00 zł na podstawie decyzji
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.61.2018 z przeznaczeniem na realizację ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.
Zmiany planu wydatków: W rozdziale 01005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.560,00 zł
tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie map glebowo-rolniczych oraz ich
aktualizację. W rozdziale 75085 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 300,00
zł z przeznaczeniem na zakup usług w wyniku oszczędności na podróżach służbowych biura do spraw
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wspólnej obsługi jednostek oświatowych. W rozdziale 75109 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy
paragrafami zadań z zakresu administracji rządowej celem rozliczenia otrzymanej dotacji na realizację
wyborów do rady powiatu. W rozdziale 80120 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z
przeznaczeniem na rozdział 80130 w CKZiU Więcbork celem zakupu środków dydaktycznych w szkole
zawodowej. W rozdziale 80130 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł w CKZiU z
przesunięcia z rozdziału 80120 oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w ZSP
Sępólno o kwotę 1.445,00 zł w wyniku oszczędności na zakupie energii celem przeprowadzenia
remontu klatek schodowych w szkole. W rozdziale 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę
258,50 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2018 z
przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat.
edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych. W rozdziale 80195 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy
paragrafami w CKZiU Więcbork w wyniku zmian zakresu działań w ramach projektu „Zawodowe
spotkanie z Europą". W rozdziale 85156 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.076,00 zł

na

podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z przeznaczeniem na
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione zarejestrowane w PUP Sępólno. W
rozdziale 85202 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.122,00 zł na podstawie decyzji Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej
działalności domów pomocy społecznej, w tym na wyrównanie do kosztu utrzymania mieszkańca dps
oraz wydatki remontowe związane z instalacją p.poż. w podziale na DPS Suchorączek

- kwota

11.920,00 zł, DPS Kamień ul. Podgórna - kwota 50.687,00 zł oraz DPS Kamień ul. Dworcowa - kwota
33.515,00 zł. W rozdziale 85295 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PCPR
Więcbork celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2". W rozdziale
85321 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.579,00 zł

na podstawie decyzji Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.63.2018 z przeznaczeniem na finansowanie działalności
powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na finansowanie

kosztów

obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność
albo stopień niepełnosprawności. W rozdziale 85504 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 620,00 zł
na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.64.2018 z przeznaczeniem
na realizację programu „Dobry Start" (300+). W rozdziale 85508 - zwiększa się plan wydatków w
PCPR Więcbork o kwotę 92.282,00 zł w tym o kwotę 12.418,00 zł na podstawie decyzji Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na rok 2018, oraz o kwotę 79.864,00 zł na podstawie decyzji Wojewody KujawskoPomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2018 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego. Zarząd po zapoznaniu się z uchwałą
jednogłośnie 5 głosami „za" podjął uchwałę Nr 103/243/2018 z dnia 31 października 2018 roku.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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2) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej - prowadzenie na terenie Powiatu Sępołeńskiego Domu Pomocy Społecznej dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie;
Projekt uchwały omówiła Elżbieta Maziarz - Rudnik. Przedstawiła ogłoszenie otwartego konkursu
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie na terenie Powiatu
Sępołeńskiego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie.
Zarząd po zapoznaniu się z uchwałą jednogłośnie 5 głosami „za" podjął uchwałę Nr 103/244/2018
z dnia 31 października 2018 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

3) powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na
realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie na terenie
Powiatu Sępołeńskiego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
Intelektualnie;
Projekt uchwały omówiła Elżbieta Maziarz - Rudnik. Przedstawiła projekt uchwały dotyczący
powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w otwartym

konkursie na

realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie na terenie Powiatu
Sępołeńskiego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie.
Zarząd po zapoznaniu się z uchwałą jednogłośnie 5 głosami „za" podjął uchwałę Nr 103/245/2018
z dnia 31 października 2018 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

4) powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na
powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w
zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępołeńskiego w 2019
r." oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
Projekt uchwały omówiła Sekretarz Powiatu. Przedstawiła projekt uchwały dotyczący powołania
Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej na terenie powiatu sępołeńskiego w 2019 r." oraz przyjęcia Regulaminu Pracy
Komisji Konkursowej. Zarząd po zapoznaniu się z uchwałą jednogłośnie 5 głosami „za" podjął
uchwałę Nr 103/246/2018 z dnia 31 października 2018 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.

Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie:
1) pisma Dyrektor CAPÓW sygn. CAPOW.033.15.2018;
Pismo sygn. CAPOW.033.15.2018 z dnia 22 października 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do
protokołu. Pismo omówił Wicestarosta. W piśmie Pani Dyrektor udzieliła szczegółowych wyjaśnień
dotyczących premii, dodatków specjalnych, okresowych i stałych. Zarząd przyjął informację. Pani K.
Kolasa złożyła wniosek o przygotowanie wykazu dodatków w placówce - od czasu audytu, kto i jakie
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kwoty dodatków dostał (z zachowaniem RODO oraz z podziałem na placówkę w Małej Cerkwicy i w
Więcborku). Zarząd upoważnił Wicestarostę do przekazania wniosku do realizacji dla Pani B, Lida.
2) pisma mieszkanki Sypniewa z 22.10.2018 r.
Pismo mieszkanki Sypniewa z dnia 22 października znajduje się w dokumentacji Wydziału Edukacji
(...). Sprawę omówił Mecenas. Zarząd po zapoznaniu się z pismem upoważnia Dyrektora Wydziału
Edukacji (...) do udzielenia pisemnej odpowiedzi mieszkance Sypniewa i załatwienia sprawy.

5. Sprawy wniesione:
a) dotyczy zatwierdzenia materiałów sesyjnych; uchwała 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
2018;
Zarząd powiatu jednogłośnie 5 głosami „za" pozytywnie opiniuje materiały sesyjne;
b) dotyczy rozbudowy szpitala powiatowego w Więcborku;
sprawę omówił Wicestarosta. Przedstawił zakres planowanych prac - ich uściślenie oraz terminy. Trzeba
wprowadzić do WPF-u zwiększenie środków finansowych w 2020 roku. Szczegóły będzie zawierała stosowana
uchwała. Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za" popiera wniesienie powyższej zmiany pod obrady Rady Powiatu.
c) dotyczy wyników kontroli RIO;
Starosta i Skarbnik przedstawili wyniki kontroli RIO. Zarząd przyjął informację bez uwag.
6. Wolne wnioski: brak
7. Zakończenie.
Starosta zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu dnia 31 października 2018 roku o godz. 1300

Członkowie Zarządu Po\ ' '
Jarosław Tadych
Andrzej Marach
Danuta Zalewska
Katarzyna Kolasa
Kazimierz Fiałkowski
Załączniki:

1. porządek obrad;
2. uchwała nr 103/243/2018 z dnia 31 października 2018
roku;
3. uchwała nr 103/244/2018 z dnia 31 października 2018
roku;
4. uchwała nr 103/245/2018 z dnia 31 października 2018
roku;
5. uchwała nr 103/246/2018 z dnia 31 października 2018
roku;
6. Pismo sygn. CAPOW.033.15.2018 z dnia 22 października
2018 roku;
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