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ORO- Z. 0021.17.2019 

SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego 

w okresie  od 22 listopada do 23 grudnia 2019 roku 

 

Na posiedzeniu w dniu 22 listopada br. Zarząd przyjął propozycję dofinansowania 

działalności spółek wodnych.  

  Gmina Zakrzewo wystąpiła z wnioskiem o użyczenie części nieruchomości, 

położonych w Zakrzewie, oznaczonych  na mapie ewid. obr. 0040 ark. numerami 2/4 o pow. 

0,6679 ha, 250/2 o pow. 0,6297 ha, 345 o pow. 1,2215 ha, stanowiących części dróg 

powiatowych, będących własnością Powiatu Złotowskiego, na okres 8 lat, celem wykonania 

inwestycji, polegającej na nasadzeniu drzew miododajnych, w związku z czym Gmina 

Zakrzewo będzie się ubiegała o przydzielenie środków z budżetu Województwa 

Wielkopolskiego. Jednym z obowiązkowych załączników do wniosku jest dokument,  

potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. W związku z czym na podstawie art. 32 ust. 2 

pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.2019.511 t.j. ze 

zm.), art. 11 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 oraz 25b ustawy o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U.2018.2204 t.j. ze zm.) Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 56/233/2019 w sprawie 

użyczenia Gminie Zakrzewo części nieruchomości poł. w Zakrzewie, gm. Zakrzewo – na 

okres 8 lat. 

 Zarząd przyjął Protokół zdawczo – odbiorczy w sprawie przekazania nieruchomości 

położonej w Dzierzążenku gm. Złotów, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 0051 na ark. 

mapy 2 numerami: 400/3, 400/52, 400/64, i 400/74 przez Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Złotowie do zasobu nieruchomości Powiatu Złotowskiego. 

Podpisano także protokół w sprawie przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg  

w Złotowie mienia Powiatu Złotowskiego, położonego w Dzierzążenku gm. Złotów, 

oznaczonego na mapie ewidencyjnej obr. 0051 na ark. mapy nr 2 numerami: 400/3 o pow. 

0,19 ha, 400/52 o pow. 0,0416 ha, 400/64 o pow. 0,2685 ha i 400/74 o pow. 0,0381 ha, 

zapisanych w księdze wieczystej numer PO1Z/00032196/4, stanowiących własność Powiatu 

Złotowskiego. 
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Zarząd  wystąpił do Wójta Gminy Złotów z propozycją przejęcia przez Gminę Złotów 

nieruchomości położonej w Dzierzążenku, gm. Złotów, oznaczonej na mapie ewidencyjnej 

obr. 0051 ark. mapy nr 2 numerami: 400/3 i 400/74.      

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 uchwały Nr L/211/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia  

22 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów 

aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz  

§ 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019.309) Zarząd podjął 

Uchwałę Nr 56/234/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzonych 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie „Programu współpracy 

powiatu złotowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. W terminie od 15 do 22 

listopada br. prowadzone były konsultacje  społeczne, w wyniku których nie wpłynęły 

jakiekolwiek opinie i uwagi. 

 Na podstawie § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp. 

2019.309)  w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2019.688 ze zm.) Zarząd podjął Uchwałę  

Nr 56/236/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania zadań publicznych, złożonych 

przez:   

1. Ochotniczą Straż Pożarną w Zakrzewie z realizacji zadania pod nazwą: „VII 

Manewry Medyczne w Gminie Zakrzewo”, 

2. Stowarzyszenie „Strefa Kultury” w Zakrzewie z realizacji zadania pod nazwą: „XII 

Festiwal Folklorystyczny  „Z PRZYTUPEM"”. 

 

Zarząd  wyznaczył dyrektora Wydziału Oświaty pana Krzysztofa Doroszuka do składu  

komisji  egzaminacyjnej dla nauczyciela religii w I Liceum Ogólnokształcącym w Złotowie, 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Następnie na podstawie art. 

9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 

(t.j.Dz.U.2019.2215) oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  

(Dz.U.2018.1574 ze zm. Dz.U.2019.1650) podjął Uchwałę Nr 56/238/2019 w sprawie 
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powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

 

Przyjęto  do wiadomości treść Uchwały nr 117/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 

29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań, zmierzających do 

przejęcia od Powiatu Złotowskiego zadania publicznego o charakterze ponadgminnym  

z zakresu edukacji publicznej w kierunku prowadzenia przez Gminę i Miasto Jastrowie  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu, Technikum nr 1 im. 

Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu oraz Branżowej Szkoły I stopnia im. Hipolita Cegielskiego 

w Jastrowiu.  

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2019.688 ze zm.), oraz 

z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.Dz.U.2019.294 ze zm.) podjął Uchwałę 

Nr 56/237/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego, polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2020 roku punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez 

organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego. Komisja 

Konkursowa dokonała oceny przedłożonych ofert i wyłoniła ofertę najkorzystniejszą – 

złożoną przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju  Miasta i Gminy Debrzno”, ul. Ogrodowa 

26, 77-310 Debrzno. Wysokość przyznanych środków w 2020 roku wynosi 60.060,00 zł na 

każdy punkt (łącznie 120.120,00zł) oraz 2.970,00 złotych na jedno zadanie z zakresu edukacji 

prawnej.  

 

Następnie Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie: 

 przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną  

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie w zakresie 

przygotowania do roku szkolnego 2019/2020; 

 przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną   

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radawnicy w zakresie realizacji 

wydatkowanych środków przekazanych przez Powiat Złotowski w 2018 roku; 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030; 

 zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok. 
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Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j.Dz.U.2019.869) Zarząd  podjął Uchwałę Nr 56/239/2019 w sprawie planu 

finansowego zadań z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 

2019 rok. 

 

  Na posiedzeniu w dniu 27 listopada br. na podstawie art. 33 i art. 36 ust. 1 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t,j.Dz.U.2019.511 ze zm.) oraz § 67  

ust. 4 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019.309)  Zarząd podjął Uchwałę  

Nr 57/240/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu 

Pracy w Złotowie. Celem wprowadzanych zmian było dostosowanie funkcjonowania jednostki 

do aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz liczby i struktury bezrobotnych. 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 32 ust. 1, art. 33 i art. 48 ust. 1 i ust. 2 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U.2019.511 ze zm.) oraz art. 9  

ust. 1 pkt 2 i 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (t.j.Dz.U.2019.1482 ze zm.) Zarząd podjął Uchwałę Nr 57/241/2019 w sprawie zmiany 

Uchwały nr 179/927/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie złotowskim (IV)”. Na mocy ww. uchwały przedłużono okres obowiązywania 

pełnomocnictwa, dotyczącego składania oświadczeń woli i reprezentowania Powiatu 

Złotowskiego, w związku z realizacją projektu, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

złotowskim (IV)”.  

Następnie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t,j.Dz.U.2019.511 ze zm.), art. 10b ust. 2 ustawy z dnia  

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 ze zm.) oraz § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego 

Zarząd podjął uchwały, uwzględniające 300,00 zł wzrostu kosztów na jednego uczestnika 

warsztatu terapii zajęciowej w 2019 roku: 
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 Nr 57/242/2019 w sprawie dokonania zmian w zatwierdzonym preliminarzu kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krajence w części objętej 

dofinansowaniem  ze środków PFRON na rok 2019; 

 Nr 57/243/2019 w sprawie dokonania zmian w zatwierdzonym preliminarzu kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipce w części objętej dofinansowaniem  

ze środków PFRON na rok 2019; 

 Nr 57/244/2019 w sprawie dokonania zmian w zatwierdzonym preliminarzu kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu w części objętej 

dofinansowaniem  ze środków PFRON na rok 2019; 

 Nr 57/245/2019 w sprawie dokonania zmian w zatwierdzonym preliminarzu kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Złotowie w części objętej 

dofinansowaniem  ze środków PFRON na rok 2019. 

 

Następnie na podstawie § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego  oraz art. 32 ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U.2019.511 ze zm.),  

art. 180 pkt 2 i pkt 13 lit. A, art. 191 ust. 1 pkt 1 i ust. 5, art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zarząd podjął Uchwały  

Nr 57/246/2019 oraz Nr 57/247/2019 w sprawie zawarcia porozumień w sprawie przyjęcia 

dzieci do rodziny zastępczej z terenu powiatu pilskiego. W myśl zapisu ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki na opiekę  

i wychowanie dziecka, umieszczonego w rodzinie zastępczej ponosi powiat właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 

zastępczej. Małoletni, których dotyczą zawierane porozumienia, zamieszkiwali przed 

umieszczeniem w pieczy zastępczej, na terenie powiatu złotowskiego, stąd Powiat Złotowski 

zobowiązany jest do ponoszenia odpłatności za ich pobyt w rodzinie zastępczej na rzecz 

Powiatu Pilskiego.    

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j.Dz.U.2019.511 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 Uchwały nr LIV/337/2018 z dnia  

26 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Złotowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu 

jej rozliczania (Dz.Urz.Woj.Wlkp.2018.2268 ze zm.) podjęto Uchwałę Nr 57/248/2019  

w sprawie zawarcia umów dotacji celowej ze spółkami wodnymi z terenu powiatu 

złotowskiego na konserwację i utrzymanie rowów. 
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Na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej 

nad uczniami (Dz.U.2019.1078) oraz § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego  

(t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019.309) Zarząd podjął Uchwałę Nr 57/249/2019 w sprawie zawarcia 

porozumienia na realizację usług stomatologicznych, w związku z realizacją zadania pn. 

„Objęcie opieką stomatologiczną uczniów/wychowanków szkół i placówek oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Złotowski”. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku 

o opiece zdrowotnej nad uczniami nakłada na organy prowadzące obowiązek zapewnienia 

możliwości korzystania z gabinetu stomatologicznego. Z uwagi na fakt, że szkoła i placówki 

oświatowe w Jastrowiu, dla których organem prowadzącym jest Powiat Złotowski, nie 

dysponują stosownym gabinetem zawarcie porozumienia było konieczne.  

 

 Na podstawie art. 19a ust. 1,5,6 i 7 ustawy z dnia 29 maja 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2019.688 ze zm.), § 1 pkt 9 rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 

oraz organizacjom pozarządowym (t.j.Dz.U.2016.1945), § 60 ust. 1 Statutu Powiatu 

Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019.309) Zarząd podjął Uchwałę Nr 57/250/2019  

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie wsparcia realizacji 

tych zadań dla : 

1. Fundacji CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa w Złotowie - KRS 0000335424  

 w wysokości 10.000,00 zł  na zadanie pod nazwą: „Bawmy się Razem”; 

2. Fundacji CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa w Złotowie - KRS 0000335424  

w wysokości 10.000,00 zł na zadanie pod nazwą: „Olimpiada umiejętności 

zawodowych”;     

3. Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gminie  

i Mieście Krajenka w Krajence – KRS 0000304972 w wysokości 10.000,00 zł  na 

zadanie pod nazwą: „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Gminie  

i Mieście Krajenka”.  

Następnie negatywnie rozpatrzono wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. ks. dra Bolesława Domańskiego w Zakrzewie w sprawie objęcia patronatem  

i dofinansowania I Edycji Powiatowego Konkursu Mikołajkowego Języka Angielskiego.  
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Na podstawie § 60 ust.1 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019 

poz.309) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.Dz.U.2019.294 

ze zm.) Zarząd podjął Uchwałę Nr 57/251/2019 w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu złotowskiego. W związku  

z obowiązkiem zorganizowania na terenie powiatu złotowskiego od 01 stycznia 2020 r. 

obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego konieczne było zawarcie porozumienia w tej sprawie z Okręgową Radą 

Adwokacką w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Bydgoszczy. 

 

Na podstawie art. 15 ust. 4 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2019.688 ze zm.) w związku  

z art. 11 ust. 1b i 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.Dz.U.2019.294 ze zm.) 

podjęto Uchwałę Nr 57/252/2019 w sprawie zawarcia umowy o realizację zadania 

publicznego, polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu złotowskiego Stowarzyszeniu 

„Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w Debrznie.  

 

Na podstawie § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp. 

2019.309) oraz art. 91 ust.1, art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) w związku z  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2019.1843) Zarząd podjął 

Uchwałę Nr 57/253/2019 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego   

w trybie przetargu nieograniczonego i zawarcia umowy. W wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej  

i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych 

Powiatu Złotowskiego”, komisja konkursowa wyłoniła najkorzystniejszą ofertę, złożoną 

przez firmę ENEA S.A. z Poznania. 

 

Na podstawie § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp. 

2019.309) oraz art. 91 ust.1, art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a, w związku z  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2019.1843) Zarząd podjął 

Uchwałę Nr 57/254/2019 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego   

w trybie przetargu nieograniczonego i zawarcia umowy. W wyniku postępowania  
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o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki  

i Kolejowej oraz drogi powiatowej – ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka”, komisja 

konkursowa wyłoniła najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez firmę POL – DRÓG z Drawska 

Pomorskiego.  

 

W związku ze zmianą budżetu Powiatu Złotowskiego, wprowadzoną Uchwałą  

Nr XV/106/2019 Rady Powiatu Złotowskiego, Zarząd na podstawie  art. 249 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019.869) podjął 

Uchwałę Nr 57/255/2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu zadań administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych na 2019 rok. 

 

Na posiedzeniu w dniu 06 grudnia br. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek 

Fundacji CIS Chcemy Integracji Społeczeństwa w sprawie dofinansowania Jubileuszu  

20-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Złotowie, stając na stanowisku, że fundacja może 

złożyć ofertę na realizację tego zadania w trybie pozakonkursowym. 

Następnie przyjęto rezygnację Pani Sabiny Chwarścianek ze stanowiska dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence, złożoną dnia  04.12.2019 r.. 

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia  

1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U.2019.2215) oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574 ze zm. Dz.U.2019.1650) Zarząd podjął 

Uchwałę Nr 58/256/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 56/238/2019 Zarządu Powiatu 

Złotowskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W związku  

z informacją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o oddelegowaniu innego przedstawiciela 

organu, sprawującego nadzór pedagogiczny, do pracy w Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, konieczna była 

zmiana uchwały Zarządu Powiatu Złotowskiego, podjętej na posiedzeniu w dniu 22 listopada 

2019 r., określającej skład osobowy ww. komisji.   

Następnie przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu złotowskiego w porze 

nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na 2020 rok, który na mocy uchwały 
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Zarządu Powiatu Złotowskiego  Nr 58/257/2019 w sprawie poddania konsultacji społecznej 

projektu uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu złotowskiego w porze nocnej, w niedzielę, święta  

i inne dni wolne od pracy na 2020 rok, poddano konsultacjom społecznym.  

 

Na podstawie z art. 66 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U.2019.1148) oraz § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego 

Zarząd  podjął Uchwałę Nr 58/258/2019 w sprawie wystąpienia o opinię do Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty w Poznaniu. 

 

W odpowiedzi na wniosek dyrektora CKZiU w Złotowie wyrażono zgodę na zakup 

tokarni MASTER 180. 

 

Zarząd przeprowadził dyskusję, z zaproszonym na posiedzenie Panem Andrzejem 

Henclem, na temat treści pisma, skierowanego przez dyrektora CKZiU, do Organu 

Prowadzącego w sprawie uzgodnienia z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi 

Starostwa Powiatowego w Złotowie oraz akceptacji Zarządu Powiatu Złotowskiego  

19 wypunktowanych działań, których realizacja przekracza wartość 10.000,00 zł. Dyrektor 

wyjaśnił, że wystosował je w związku z tym, że otrzymał od Starosty Złotowskiego pisemny 

zakaz podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie dysponowania nieruchomościami 

oraz składnikami majątku trwałego o wartości przekraczającej 10.000, 00 zł.    

Zarząd zaakceptował treść pisma znak. GN-RGN.6840.9.2019 w sprawie wydania 

opinii, a następnie decyzji, zatwierdzającej podział nieruchomości w Krajence, przy  

ul. Młyńskiej i ul. Szkolnej, oznaczonej na mapie geodezyjnej obręb 84, arkusz mapy 7, 

numerem 192/9 o powierzchni 1,0142 ha, stanowiącej własności Powiatu Złotowskiego,  

pozostającej w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Złotowie,   

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j.Dz.U.2019.511 ze zm.), art.13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2018.2204 ze zm.),                         

w związku z Uchwałą nr 56/233/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 listopada               

2019 roku r. w sprawie użyczenia Gminie Zakrzewo części nieruchomości poł. w Zakrzewie, 
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gm. Zakrzewo – na okres 8 lat, podjęto Uchwałę Nr 58/259/2019 w sprawie sporządzenia  

i ogłoszenia wykazu nieruchomości poł. w Zakrzewie gm. Zakrzewo przeznaczonej do 

oddania w użyczenie. Na mocy Uchwały Nr 56/233/2019 Zarząd wyraził zgodę na użyczenie 

Gminie Zakrzewo części nieruchomości poł. w Zakrzewie, stanowiących części dróg 

powiatowych o numerach: 1032 Prochy – Wersk i 1041P Zakrzewo - Śmiardowo Złotowskie, 

celem uzyskania dofinansowania na wykonanie inwestycji polegającej na nasadzeniu drzew 

miododajnych. Użyczenie tych nieruchomości, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wymaga sporządzenia stosownego 

wykazu i podania go do publicznej wiadomości.  

  

Zarząd zrzekł się prawa do odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Złotowa znak 

GNiE-GM.6831.10.2019 z dnia 06 grudnia 2019 r. zatwierdzającej podział nieruchomości  

w Złotowie przy ul. 8 Marca i ul. Leśnej. 

 

Przyjęto do wiadomości treść pisma Wójta Gminy Złotów w sprawie przekazania do 

Rady Gminy Złotów wniosku Zarządu Powiatu Złotowskiego dot. przekazania Gminie 

Złotów działek drogowych nr 400/3 i 400/74 w obrębie geodezyjnym Dzierzążenko,. 

 

 Na podstawie § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp. 

2019.309) oraz art. 91 ust.1, art. 94 ust. 2 pkt 2, w związku z  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2019.1843) podjęto Uchwałę  

Nr 58/260/2019 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego i zawarcia umowy. W wyniku postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo – 

Brzeźnica” wpłynęło 5 ofert. Komisja przetargowa dokonała ich oceny i wyłoniła ofertę 

najkorzystniejszą, złożoną przez firmę REDON NAKŁO SPÓŁKA z o.o..  

 

 Na podstawie § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp. 

2019.309) oraz Zarządzenia Starosty Złotowskiego nr 8/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku  

w sprawie regulaminu dokonywania zamówień dostaw, usług i robót budowlanych o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym 

w Złotowie Zarząd podjął Uchwałę Nr 58/261/2019 w sprawie zatwierdzenia wyników 

postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego i zawarcia umowy.  

W wyniku postępowania pn. „Dostawa paliw dla potrzeb Starostwa Powiatowego  
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w Złotowie” komisja przetargowa wyłoniła ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez firmę 

Budziak Sp. z o.o. z Poznania.  

 

Zarząd na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt  3 ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019.869 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały  

Nr III/25/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok podjął Uchwałę Nr 58/262/2019   

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok. 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz.U.2019.1172.  

ze zm.), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019.869 

ze zm.) oraz  § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019.309) 

Zarząd podjął Uchwałę Nr 58/263/2019 w sprawie zawarcia aneksów do umów dotacji. 

Konieczność ich zawarcia wynikała ze zmiany stawki dofinansowania na jednego uczestnika 

warsztatu terapii zajęciowej.  

 

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia br. Zarząd  na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U.2019.511 ze zm.)  

w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 

(t.j.Dz.U.2019.2215) i art. 66  ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2019 roku Prawo oświatowe 

(t.j.2019.1148 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy 

(t.j.Dz.U.2019.1040 ze zm.) oraz § 60 ust.1 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.2019.309) podjął Uchwałę Nr 59/264/2019 w sprawie odwołania Pani Sabiny 

Chwarścianek ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence  

z dniem 31 grudnia br.. 

 

Następnie na podstawie art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe (t.j.Dz.U.2019.1148 ze zm.) oraz § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego    

(t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019.309) podjęto Uchwałę Nr 59/265/2019 w sprawie powierzenia 

Pani mgr Joannie Chodzińskiej pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Krajence na okres od 01 stycznia 2020 r.  do czasu wyłonienia dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż 

na okres 10 miesięcy. 
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Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 uchwały Nr L/211/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 

22 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów 

aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz  

§ 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019.309) Zarząd podjął 

Uchwałę Nr 59/266/2019 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzonych 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu złotowskiego, w porze nocnej,  

w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na 2020 rok. W wyznaczonym terminie nie 

wpłynęły żadne opinie i uwagi na temat ww. projektu uchwały. 

 

Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie: 

 zmiany Uchwały Nr XI/66/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych 

innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski; 

 wystąpienia Powiatu Złotowskiego ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich  

z siedzibą w Pile; 

 uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Złotowskiego na 2020 rok; 

 zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok; 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030. 

 

Na podstawie § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wielk.2019.309) 

w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2019.688 ze zm.) Zarząd podjął Uchwałę  

Nr 59/267/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania zadań publicznych, 

powierzonych: 

1. Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie z realizacji zadania pod nazwą: 

III Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych w Złotowie „ZŁOTA TUBA”; 

2. Stowarzyszeniu „Strefa Kultury” w Zakrzewie z realizacji zadania pod nazwą: XXVII 

Festiwal „BLUES EXPRESS”; 
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3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie 

z realizacji zadania pod nazwą: Projekt KOSTKA 2019; 

4. Stowarzyszeniu Społeczno - Kulturalnemu Chór „Sonata” w Okonku z realizacji 

zadania pod nazwą: Okoneckie Spotkanie z Pieśnią Biesiadną.  

 

Następnie przyjął rezygnację ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, złożoną przez  Pana Andrzeja Hencla w dniu  

11 grudnia br.. 

Negatywnie rozpatrzono wniosek Zespołu Folklorystycznego KRAJNIACY  

z Wielkiego Buczka w sprawie dofinansowania wyjazdu do Gdańska. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j.Dz.U.2019.511 ze zm.), w związku z art. 673 § 1 Kodeksu Cywilnego 

(t.j.Dz.U.2019.1145) Zarząd podjął uchwałę w sprawie wypowiedzenia umów najmu, których 

przedmiotem była część nieruchomości poł. w Złotowie, przy ul. Szkolnej Nr 3. 

 

 Na podstawie art. 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 

cywilnego (t.j.Dz.U.2019.1460 ze zm.) i § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz. 

Urz.Woj.Wlkp.2019.309) Zarząd podjął: 

 Uchwałę Nr 59/269/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego do 

reprezentowania Powiatu Złotowskiego przed sądami powszechnymi w sprawach  

o orzeczenie przepadku pojazdu; 

 Uchwałę Nr 59/270/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego do 

reprezentowania Powiatu Złotowskiego przed sądami powszechnymi w sprawach  

o orzeczenie przepadku pojazdu. 

Na mocy ww. uchwał upoważniono dyrektora Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Inspektora 

w Wydziale Komunikacji i Dróg. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej (t.j.Dz.U.2019.294 ze zm.) podjęto Uchwałę Nr 59/271/2019 w sprawie zawarcia 

umów na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Na mocy ww. uchwały zawarte zostaną 

umowy na świadczenie usług z radcami prawnymi wskazanymi przez Okręgową Izbę Radców 
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Prawnych w Bydgoszczy oraz adwokatami, wskazanymi przez Okręgową Radę Adwokacką  

w Poznaniu.  

 

Na podstawie § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp. 

2019.309) w związku z  art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2019.1843) Zarząd podjął Uchwałę Nr 59/272/2019  

w sprawie zawarcia aneksów do umów o roboty budowlane. Dnia 27 listopada 2019 r. została 

podjęta Uchwała Nr 57/254/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego w sprawie zatwierdzenia 

wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i zawarcia 

umowy dot. „Przebudowy skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej – 

ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka”, natomiast 06 grudnia 2019 r. podjęto Uchwałę  

Nr 58/260/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego w sprawie zatwierdzenia wyników 

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i zawarcia umowy dot. 

„Przebudowy drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica”. Z uwagi na fakt,  

iż ww. zadania powierzono do realizacji Powiatowemu Zarządowi Dróg w Złotowie zasadna 

była zmiana zapisu § 10 ust. 5 umowy o roboty budowlane nr ORO.273.2.2019 z dnia 

03.12.2019 r. oraz zapisu § 10 ust. 5 umowy o roboty budowlane nr ORO.273.3.2019 z dnia 

13.12.2019 r. w zakresie odbiorcy faktur.  

 

Na podstawie § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.W.Wlkp.                  

2019.309) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j.Dz.U.2019.511  ze zm.) w związku z art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2018.2204 ze zm.) podjęto Uchwałę  

Nr 59/273/2019 w sprawie zawarcia porozumienia z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa                

i Krwiolecznictwa w Poznaniu dot. użyczenia lokalu nr 5 i korytarza w budynku Starostwa 

Powiatowego  w Złotowie.  

 

Zarząd na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019.869 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały  

Nr III/25/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok podjął Uchwałę Nr 59/274/2019   

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok. 
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Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia br.  na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U z 2019 roku, poz. 511 ze 

zm.) art. 66 ust. 1 i w związku z  art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2019 roku Prawo 

oświatowe (t.j.2019.1148 ze zm.) oraz art. 30 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku 

Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2019.1040 ze zm.) oraz § 60 ust.1 Statutu Powiatu Złotowskiego 

(t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019.309) Zarząd podjął Uchwałę Nr 60/275/2019 w sprawie 

odwołania Pana Andrzeja Hencla ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Złotowie. 

 

 Na podstawie art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe           

(t.j.Dz.U.2019.1148 ze zm.) oraz § 60 ust.1 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.2019.309) podjęto Uchwałę Nr 60/276/2019 w sprawie powierzenia Panu Grzegorzowi 

Kolerze pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Złotowie. 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  

powiatowym (t.j.Dz.U.2019.511 ze zm.) oraz § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego 

(t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019.309) w związku z Uchwałą Nr 60/276/2019 Zarządu Powiatu 

Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie Zarząd podjął 

Uchwałę Nr 60/277/2019 w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

 

Następnie Zarząd przyjął autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Złotowskiego na 

2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020-2030.   

  

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia br. Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu 

Złotowskiego w sprawie: 

 powołania Kapituły Nagrody Powiatu Złotowskiego za 2019 rok; 

 uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2019. 
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Na podstawie § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019. 

309) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U.2019. 511), art. 180 pkt 2 i pkt 13 lit. a, art. 191 ust. 1 pkt 1 i ust. 5, art. 192 ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2019.1111 

ze zm.)  Zarząd podjął Uchwałę Nr 61/278/2019 w sprawie zawarcia porozumienia. 

Porozumienie zawierane jest z Powiatem Pilskim w sprawie  przyjęcia dziecka do rodziny 

zastępczej oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j.Dz.U.2019.511 ze zm.), art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U.2019.1172 ze zm.) oraz § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz. 

Woj.Wlkp.2019.309) Zarząd podjął uchwały: 

 Nr 61/279/2019 w sprawie dokonania zmian w zatwierdzonym preliminarzu kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu w części objętej 

dofinansowaniem ze środków PFRON na rok 2019; 

 Nr 61/280/2019 w sprawie dokonania zmian w zatwierdzonym preliminarzu kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku w części objętej 

dofinansowaniem ze środków PFRON na rok 2019; 

 Nr 61/281/2019 w sprawie dokonania zmian w zatwierdzonym preliminarzu kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krajence w części objętej 

dofinansowaniem ze środków PFRON na rok 2019; 

 Nr 61/282/2019 w sprawie dokonania zmian w zatwierdzonym preliminarzu kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Złotowie w części objętej 

dofinansowaniem ze środków PFRON na rok 2019; 

 Nr 61/283/2019 w sprawie dokonania zmian w zatwierdzonym preliminarzu kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipce w części objętej dofinansowaniem 

ze środków PFRON na rok 2019. 

 

Następnie, w odpowiedzi na wniosek dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Złotowie, Zarząd wyraził zgodę na wycinkę drzew w zamian za pozyskane 

drewno.  
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Następnie na podstawie § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego 

(t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019.309) oraz Uchwały nr LIV/337/2018 Rady Powiatu Złotowskiego 

z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Złotowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu 

jej rozliczania (Dz.Urz.Woj.Wlkp.2018.7644) Zarząd podjął Uchwałę Nr 61/284/2019  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej spółkom 

wodnym.    

Na podstawie art. 19a ust. 1, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 29 maja 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2019.688 ze zm.) oraz  § 60 ust. 1 Statutu 

Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019.309) podjęto Uchwałę Nr 61/285/2019  

w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w formie wsparcia realizacji 

tego zadania w trybie pozakonkursowym.  

Na podstawie § 34 ust. 2 w związku z § 3 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych (Dz.U.2017.1632) i § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz. 

Woj.Wlkp.2019.309) Zarząd podjął uchwałę Nr 61/286/2019  w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za koszty kształcenia podczas kursów organizowanych przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. 

 

  Na podstawie § 76 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia                       

2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek 

publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 

odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach  

(Dz.U.2015.1872) i § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.  

2019.309) podjęto Uchwałę Nr 61/287/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

wysokości opłat za posiłki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Polskich 

Olimpijczyków w Jastrowiu. Na mocy niniejszej uchwały Zarząd zaakceptował opłatę za 

posiłki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Polskich Olimpijczyków  

w Jastrowiu, w wysokości 11,60 zł dziennie dla jednego wychowanka od dnia 1 stycznia 2020 

roku. 

 Na podstawie § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.  

2019.309) w związku z § 4 ust. 1, 3 i ust. 9 i § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 9 załącznika do Uchwały  
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Nr XI/66/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 09 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 

motywującego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników 

wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania 

nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Złotowski (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019.7245) Zarząd podjął Uchwałę  

Nr 61/288/2019 w sprawie ustalenia wysokości i przyznania dodatków motywacyjnego  

i funkcyjnego dla Pani Joanny Chodzińskiej pełniącej obowiązki dyrektora Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w Krajence. 

   Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  

powiatowym (t.j.Dz.U.2019.511 ze zm.) oraz § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego 

(t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019.309) w związku z Uchwałą Nr 59/265/2019 Zarządu Powiatu 

Złotowskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia Pani mgr Joannie 

Chodzińskiej pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  

w Krajence,  Zarząd podjął uchwałę Nr 61/289/2019 w sprawie upoważnienia Pani Joanny 

Chodzińskiej  p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence do składania 

oświadczeń woli w sprawach majątkowych, związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności powiatu. 

 Na podstawie § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.  

2019.309) w związku z § 4 ust. 1, 3, 5 i ust. 9  § 5 pkt 1 oraz § 6  ust. 1, 2, 3, 4, 9 załącznika 

do Uchwały Nr XI/66/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 09 sierpnia 2019 roku  

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków: motywującego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych 

składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 

 i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019.7245) 

Zarząd podjął Uchwałę Nr 61/290/2019 w sprawie ustalenia wysokości i przyznania 

dodatków motywacyjnego i funkcyjnego dla Pana Grzegorza Kolery, pełniącego obowiązki 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. 
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 Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej oraz § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019.309) 

podjęto Uchwałę Nr 61/291/2019 w sprawie zawarcia umowy na zapewnienie dostępu do 

systemu informatycznego do obsługi zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej  

w 2020 roku. 

 

 Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j.Dz.U.2019.869) Zarząd podjął Uchwałę Nr 61/292/2019 w sprawie planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na  

2019 rok.   

 

 Na posiedzeniu w dniu 23 grudnia br. Zarząd przyjął do wiadomości pismo Gminy  

i Miasta Jastrowie w sprawie przekazania zadania, polegającego na prowadzeniu I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu, Technikum nr 1 im. Hipolita 

Cegielskiego w Jastrowiu, Branżowej Szkoły I stopnia im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu, 

wchodzących aktualnie w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Złotowie. 

 

Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie: 

 przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną; 

 skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie; 

 skargi na zachowanie radnego Rady Powiatu Złotowskiego; 

 skargi na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Złotowie; 

 zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Złotowskiego na rok 2020; 

 rozpatrzenia petycji. 

 

Zarząd podjął Uchwałę Nr 62/293/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Złotowskiego na 2019 rok. 

         Starosta Złotowski 

         Ryszard Goławski  
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