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ORO - Z. 0021.1.2020 

SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego 

w okresie  od 30 grudnia 2019 r. do 23 stycznia 2020 r. 

 

Zarząd Powiatu Złotowskiego w okresie sprawozdawczym obradował na  

5 posiedzeniach, w trakcie których podjął 26 uchwał i przyjął 6 projektów uchwał Rady 

Powiatu Złotowskiego.       

 

Na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2019 r. Zarząd przyjął: 

 projekt autopoprawki uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok; 

 projekt autopoprawki uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019-2030; 

 projekt autopoprawki uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok; 

 projekt autopoprawki uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020-2030; 

 projekt uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie przyjęcia stanowiska 

dotyczącego sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego; 

 projekt autopoprawki uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie  

uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2019. 

 

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

publicznych (t.j.Dz.U.2019.869 ze zm.) Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 63/264/2019  

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych na 2019 rok. 

  

  Na posiedzeniu w dniu 08 stycznia 2020 r. Zarząd rozpatrywał wniosek dyrektora 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie w sprawie zwiększenia liczby miejsc 

parkingowych przy siedzibie poradni i podjął decyzję o uporządkowaniu terenu przy 
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Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie poprzez wyburzenie 13 

garaży, wybudowanych na nieruchomości gruntowej, położonej w Złotowie przy ul. Szkolnej 

3, stanowiącej część działki oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 89 ark. 7 numerem 

282/21 o pow. 0,0995 ha, której właścicielem jest Powiat Złotowski. Zajął także stanowisko, 

że decyzja w sprawie wybudowania nowych miejsc parkingowych podjęta zostanie  

w terminie późniejszym. 

 

  Na podstawie art. 68 ust. 9  w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 roku – Prawo oświatowe (t.j.2019.1148 ze zm.) i § 60 ust. 2 Statutu Powiatu 

Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019.309) Zarząd  podjął Uchwałę Nr 64/295/2020  

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego im. dr. Janusza Korczaka w Jastrowiu. 

 

 Na podstawie art. 1 ust. 4, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku                            

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz.U.2018.1983 ze zm.) i art. 4 

ust. 1 pkt 7 i pkt 21, art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

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

(t.j.Dz.Urz.W.Wlkp.2019.309) podjęto Uchwałę Nr 64/296/2020 w sprawie zawarcia umowy 

sponsorskiej, której przedmiotem było objęcie patronatem i wsparcie finansowe Koncertu 

pieśni operowych i kolęd w wykonaniu artystów scen operowych z Ukrainy, organizowanego 

przez Proboszcza Parafii pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów w Złotowie. 

 

 Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2020 r. na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 i pkt 20 

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

§ 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (Wielk.2019.309 t.j.) Zarząd podjął Uchwałę  

Nr 65/297/2020 w sprawie porozumienia o współpracy Powiatu Złotowskiego z 12. Bazą 

Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. W ramach tego porozumienia Baza 

zobowiązała się m.in. do udziału swoich przedstawicieli oraz asysty wojskowej w obchodach 

ważnych świąt państwowych, organizowanych przez Powiat Złotowski, udzielania 

merytoryczno – organizacyjnej i logistycznej pomocy w procesie edukacyjnym klas 

mundurowych oraz do prowadzenia działań promocyjno – informacyjnych, dotyczących 

popularyzacji służby wojskowej wśród społeczności lokalnej i uczniów naszych szkół. 

Następnie przyjęto: 

https://sip.lex.pl/#/akt/16799844/2016-06-09/event
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 informację o współpracy partnerskiej Powiatu Złotowskiego z powiatami Gifhorn  

i Jampol w 2019 roku; 

 Sprawozdanie Starosty Złotowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za rok 2019. 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 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) Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 65/298/2020 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Kolerze p.o. dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Pełnomocnictwo niezbędne było do realizacji 

projektu pt. „Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia 

zawodowego CKZiU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski”  

nr RPWP.08.03.01-30-0050/18. 

 

Na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2020 r. na podstawie § 60 ust. 1 Statutu Powiatu 

Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.W.Wlkp.2019.309) oraz § 7 umowy nr OS.604.19.2019 z dnia  

14 sierpnia 2019 r., udzielającej dotacji Powiatowi Pilskiemu na realizację XII 

Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski Zarząd 

Powiatu Złotowskiego podjął Uchwałę Nr 66/299/2020 w sprawie przyjęcia rozliczenia 

dotacji celowej na realizację XII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu 

Północnej Wielkopolski. 

 

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), art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

(t.j.Dz.U.2018.511 ze zm.) oraz § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.2019.309) Zarząd podjął uchwałę Nr 66/300/2020 w sprawie zmiany rodzaju pracowni 

oraz obsady w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Lipce.  

 

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

powiatowym (t.j.Dz.U.2019.511 ze zm.), art. 180 ust. 5 i art. 97 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2019.1111 ze zm.) 

oraz zgodnie z  Uchwałą Nr XXVIII/207/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lutego 

2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki powiatowej pod nazwą „Szczęśliwa 
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Trzynastka” Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Okonku - § 6 ust 1 

Statutu, Zarząd podjął Uchwałę Nr 66/301/2020 w sprawie powołania Dyrektora „Szczęśliwa 

Trzynastka” Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Okonku. Pani Alina 

Kowalska – Pietrzyk dotychczasowy dyrektor  Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu 

rodzinnego „Szczęśliwa Trzynastka” w Okonku, po przejściu na emeryturę z dniem 22 

stycznia br., wyraziła chęć dalszego pełnienia swojej funkcji. 

 

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.), § 60 ust. 2 Statutu Powiatu 

Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wielk.2019.309) Zarząd podjął Uchwałę Nr 66/302/2020  

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

tego zadania w trybie pozakonkursowym, przyznając dofinansowanie realizacji zdania 

publicznego pn. „Podwyższanie kwalifikacji ratowniczych członków WOPR Złotów”, 

realizowanego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa 

Wielkopolskiego Oddział Miejsko – Powiatowy w Złotowie w wysokości 3.000 zł. 

 

Zarząd  przyjął do wiadomości pismo dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych  

im. Jana Pawła II w Złotowie na temat osiągnięć szkoły. W tegorocznym Rankingu Liceów 

Ogólnokształcących 2020, ogłoszonym przez Portal edukacyjny, II Liceum Ogólnokształcące 

w ZSE zajęło 86 miejsce w Wielkopolsce. Natomiast Technikum Nr 2 sklasyfikowano na  

29. miejscu w Wielkopolsce i 282. w kraju. W podrankingu maturalnym Technikum Nr 2 

sklasyfikowano na 129 miejscu w kraju, co pozwoliło na zdobycie tytułu „Srebrnej Szkoły 

2020”. Fundacja Rozwoju Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała 

Zespołowi Szkół Ekonomicznych  „Kartę jakości mobilności” na okres od 30.09.2019 r. do 

31.12.2020 r..  

 

Zarząd przyjął informację z realizacji umowy sponsorskiej, zawartej z Parafią  

p.w. Św. Piotra i Pawła Apostołów w Złotowie, na dofinansowanie Koncertu kolęd i pieśni 

operowych, który odbył się 11.01. br. w kościele parafialnym przy ul. Leśnej w Złotowie.  

 

Na podstawie art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych 

(t.j.Dz.U.2019.869) oraz § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (tj.Dz.Urz.Woj. 

Wlkp.2019.309)  Zarząd podjął Uchwałę Nr 66/303/2020 w sprawie zawarcia umowy dotacji. 

W związku z realizacją partnerskiego projektu pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów 
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geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, 

Wągrowieckiego i Złotowskiego” konieczne było przekazanie, na rzecz Powiatu 

Wągrowieckiego, dotacji w kwocie 26.000 zł na zadanie, polegające na zarządzaniu oraz 

sprawowaniu nadzoru nad wspólną realizacją tego projektu. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j.Dz.U.2019.511 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1, 2, 4 , 4a i 5 ustawy z dnia 

21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.Dz.U. 

2019.1541 ze zm.), Zarząd podjął Uchwałę Nr 66/304/2020 w sprawie zawarcia porozumienia 

z Wojewodą Wielkopolskim, dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej, 

w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu złotowskiego  

w roku bieżącym. 

 

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

2019.309) i art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.Dz.U.2019.1541 ze zm.) Zarząd podjął Uchwałę  

Nr 66/305/2020 w sprawie podpisania umów z lekarzami specjalistami oraz Szpitalem 

Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie na obsługę lekarską Powiatowej 

Komisji Lekarskiej w Złotowie w czasie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku. 

 

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

2019.309) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 66/306/2020 w sprawie podpisania 

porozumienia na transmisję i archiwizację nagrań obrazu i dźwięku. 

 

Następnie Zarząd przyjął informację na temat wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez Powiat Złotowski za rok 2019. 

 

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

publicznych (t.j.Dz.U.2019.869 ze zm.) Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 66/307/2020  

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych na 2020 rok. 
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Na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 r. 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 (t.j.Dz.U.2019.poz. 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 (t.j.Dz.U.2019.1111 ze zm.)  Zarząd podjął Uchwałę  

Nr 67/308/2020 w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny 

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

Zarząd przyjął informację na temat aktu oskarżenia, postawionego wobec dyrektora  

i dwóch pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie. 

 

Następnie na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U.2019.511 ze zm.), art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2020.65), § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały  

Nr XXXIV/147/2001 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2001 roku w sprawie 

określenia zasad nabycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urzęd.Woj.Wlkp.124.2422), w wykonaniu 

uchwały Rady Powiatu Złotowskiego Nr LIV/342/2018 z dnia 26 września 2018 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości położonej  

w Kamieniu, gm. Złotów, Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 67/309/2020 w sprawie 

darowizny nieruchomości, położonej w miejscowości Kamień gmina Złotów, oznaczonej 

numerem 310/1 o powierzchni 1,1109 ha. Darowizna na rzecz Gminy Złotów następuje  

z przeznaczeniem na funkcjonowanie publicznej drogi gminnej.  

 

Zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

(t.j.Dz.U.2020.55) Zarząd wystąpił do Burmistrza Miasta Złotowa z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzewa - 1 szt. lipy drobnolistnej, znajdującego się na nieruchomości 

gruntowej, oznaczonej numerem ewid. 136/3, położonej w obrębie geodezyjnym 0093 

Złotów, stanowiącej pas drogi, będącej własnością Powiatu Złotowskiego. 

 

Następnie Zarząd rozpatrywał wniosek p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Krajence dot. utworzenia placówki koedukacyjnej oraz wyrażenia zgody na 

utworzenie dodatkowych dwóch oddziałów klasowych i wychowawczych od kwietnia br.  
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i stanął na stanowisku, że decyzja w przedmiotowych sprawach podjęta zostanie w terminie 

późniejszym, kiedy znana będzie już ostateczna wysokość subwencji oświatowej.     

 

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.), § 60 ust. 2 Statutu Powiatu 

Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wielk.2019.309) Zarząd podjął Uchwałę Nr 67/310/2020  

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

tego zadania w trybie pozakonkursowym, przyznając dofinansowanie w wysokości  

2.250,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Półkolonia zimowa – eksperymenty  

w różnych kolorach”, realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Gminny  

w Okonku. 

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

powiatowym (t.j.Dz.U.2019.511 ze zm.) i art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 

roku o finansowaniu zadań oświatowych (t. j.Dz.U.2020.17) oraz  § 60 ust. 1 Statutu Powiatu 

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

Nr 67/311/2020 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji celowej w kwocie 4.038,20 zł, 

udzielonej z budżetu Powiatu Złotowskiego w roku 2019, z przeznaczeniem na wyposażenie 

szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2019 roku, 

złożonego przez Szkołę Podstawową w Radawnicy. 

 

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

powiatowym (t.j.Dz.U.2019.511 ze zm.), § 6 ust. 2 uchwały Nr XLVI/281/2018 Rady 

Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji, udzielanych z budżetu Powiatu Złotowskiego dla publicznych i niepublicznych szkół  

i placówek oświatowych, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego (Dz.Urz.Woj.Wlkp.2018.1123 ze zm.) oraz  § 60 ust. 1 

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

Uchwałę Nr 67/312/2020 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji w kwocie 174.176,39 zł, 

udzielonej z budżetu Powiatu Złotowskiego w roku 2019 dla Stowarzyszenia Polskie 

Uniwersytety Ludowe w Radawnicy, na prowadzenie Policealnej Szkoły Nr 1 w Radawnicy 

oraz Policealnej Szkoły Nr 2 w Radawnicy. 
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Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t j.Dz.U.2019.511 ze zm.), § 6 ust. 2 uchwały Nr XLVI/281/2018 Rady 

Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji, udzielanych z budżetu Powiatu Złotowskiego dla publicznych i niepublicznych szkół  

i placówek oświatowych, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego (Dz.Urz.Woj.Wlkp.2018.1123 ze zm.) oraz  § 60 ust. 1 

Statutu Powiatu Złotowskiego (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019.309) Zarząd Powiatu Złotowskiego 

podjął Uchwałę Nr 67/314/2020 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji w kwocie  

181.826,45 zł, udzielonej z budżetu Powiatu Złotowskiego w roku 2019, dla fundacji  

„Jaś i Małgosia” Szkoły i Placówki Terapeutyczne w Szczecinku, na prowadzenie zajęć 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną „Jaś i Małgosia” w Złotowie. 

 

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

powiatowym (t.j.Dz.U.2019.511 ze zm.), § 6 ust. 2 uchwały Nr XLVI/281/2018 Rady 

Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji, udzielanych z budżetu Powiatu Złotowskiego dla publicznych i niepublicznych szkół  

i placówek oświatowych, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego (Dz.Urz.Woj.Wlkp.2018.1123 ze zm.) oraz  § 60 ust. 1 

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

Nr 67/315/2020 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji w kwocie 687.449,52 zł, udzielonej  

z budżetu Powiatu Złotowskiego w roku 2019, dla fundacji „Jaś i Małgosia” Szkoły  

i Placówki Terapeutyczne w Szczecinku na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – 

Edukacyjno - Wychowawczego  w Złotowie. 

 

Na podstawie § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego 

(t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.2019.309) w związku z § 4 ust. 1, 3 i ust. 9 oraz § 6 ust. 1, 2  

i ust. 8 i 9 załącznika do Uchwały Nr XI/66/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia  

9 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 
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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 67/316/2020 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 41/168/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku  

w sprawie ustalenia wysokości i przyznania dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla 

Dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu Złotowskiego. 

 

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

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

(t.j.Dz.Urz.W.Wlkp.2019.309) Zarząd podjął Uchwałę Nr 67/317/2020 w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Kolera – p.o. dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie do samodzielnego reprezentowania Powiatu 

Złotowskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 

(Fundacja), dotyczących udziału Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Złotowie w programie Erasmus +. 

 

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.) podjął Uchwałę Nr 67/318/2020 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok. 

 

Następnie na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

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) podjęto uchwałę Nr 67/318/2020 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Złotowie. 

 

       Starosta Złotowski 

       Ryszard Goławski 
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