Protokół nr 75/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego VI kadencji
w dniu 30 stycznia 2020
Posiedzenie zarządu rozpoczęto o godz. 10.05.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Tomasz Jaskuła – Starosta Sulęciński
2. Wojciech Lewicki – członek zarządu
3. Dawid Wygiera – członek zarządu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Z głosem doradczym:
1. Anna Kulczyńska – Skarbnik Powiatu
2. Edyta Kuszka – Sekretarz Powiatu
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Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Jaskuła – Starosta Sulęciński. Przedstawił następujący porządek
posiedzenia:
1. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im.
Unii Europejskiej w Sulęcinie środków trwałych zwiększających wartość inwestycji oraz środków
trwałych i pozostałych składników majątku, stanowiących pierwsze wyposażenie, nabytych w wyniku
zakupów i usług, zrealizowanych w ramach projektu "Modernizacja warsztatów budowlanych w Zespole
Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie".
2. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im.
Unii Europejskiej w Sulęcinie środków trwałych zwiększających wartość inwestycji, nabytych w wyniku
zrealizowania usługi rozdzielenia sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji
sanitarnej.
3. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia aneksu do umowy najmu nr U/R04/2617/000001/13 z dnia
1 lutego 2013r. dotyczącej nieruchomości przy ul. Lipowej 18D.
4. Informacja na temat wyników kontroli prowadzonej w Domu Dziecka w Sulęcinie w zakresie
prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w latach 2015-2018.
5. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu sulęcińskiego w 2019
roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok.
7. Informacja dotycząca wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Jolancie Zabłockiej - Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Zabłockiej – Dyrektorowi
Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie do czynności związanych z realizacją projektu: „Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sulęcińskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Zabłockiej – Dyrektorowi
Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie do czynności związanych z realizacją projektu: „Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych 30+ (2020)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Priorytetu Inwestycyjnego 8i.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sulęciński, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez podmioty,
o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania opłaty za wynajem hali
sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie od Hufca ZHP Sulęcin.
13. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych o zawartych umowach najmu.
14. Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono zmian do porządku obrad.
Ad. 1. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie środków trwałych zwiększających wartość inwestycji
oraz środków trwałych i pozostałych składników majątku, stanowiących pierwsze wyposażenie,
nabytych w wyniku zakupów i usług, zrealizowanych w ramach projektu "Modernizacja warsztatów
budowlanych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie".
Projekt uchwały przedstawiła Aleksandra Chłond – pracownik Wydziału Dróg, Inwestycji i Zamówień
Publicznych.
Uchwała została podjęta przy 3 głosach „za”, bez głosów „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się”
(na 3 obecnych).
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie środków trwałych zwiększających wartość inwestycji,
nabytych w wyniku zrealizowania usługi rozdzielenia sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitarnej.
Projekt uchwały przedstawiła Aleksandra Chłond – pracownik Wydziału Dróg, Inwestycji i Zamówień
Publicznych.
Starosta Sulęciński Tomasz Jaskuła podkreślił, że dobrze się stało, że w trakcie realizacji tej inwestycji ujawniły
się nieprawidłowości dotyczące kanalizacji. System był robiony bardzo dawno temu. Modernizacja była okazją
do uporządkowania tego stanu i rozdzielenia sieci.
Uchwała została podjęta przy 3 głosach „za”, bez głosów „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się”
(na 3 obecnych).
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Starosta Sulęciński Tomasz Jaskuła złożył podziękowanie pani Natalii Danilewicz oraz członkom zespołów
kontrolnych, za wykonywanie dobrej i rzetelnej pracy, która wymaga ciągłego poszerzania wiedzy, uaktualniania
przepisów prawa.
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Ad. 3. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia aneksu do umowy najmu nr U/R04/2617/000001/13 z dnia
1 lutego 2013r. dotyczącej nieruchomości przy ul. Lipowej 18D.
Magdalena Staszewska – pracownik Wydziału Gospodarowania Mieniem i Kontroli poinformowała, że aneks
dotyczy zwaloryzowania stawek czynszu o wskaźnik inflacji. Aneks będzie obowiązywał od 1 lutego br.
Zarząd powiatu podjął decyzję o podpisaniu aneksu przy 3 głosach „za”, bez głosów „przeciw”, bez głosów
„wstrzymujących się” (na 3 obecnych).
Projekt aneksu stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Natalia Danilewicz poinformowała, że widzi deficyty szczególnie w obszarze znajomości aktualnych przepisów
prawa.
Edyta Kuszka – Sekretarz Powiatu przypomniała, że dyrektorzy mogą korzystać z usług biura radców prawnych
zatrudnianego przez Starostwo Powiatowe w Sulęcinie. Dyrektorzy otrzymują informacje o dyżurach radcy,
ponadto opinie prawne można uzyskać także w drodze telefonicznej i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Natalia Danilewicz podkreśliła, że w jednostkach nie przywiązuje się należytej uwagi do prowadzenia
dokumentacji.
Starosta Sulęciński Tomasz Jaskuła zwrócił uwagę, że z deficyty kadrowe w jednostkach powodują, że dyrektor
musi się znać praktycznie na każdej dziedzinie funkcjonowania jednostek.
Edyta Kuszka – Sekretarz Powiatu podkreśliła, że zasoby kadrowe jednostek są skromne, ponieważ możliwości
finansowe są skromne. Tworzenie kolejnych stanowisk wymaga zgody i środków. Problemem jest to, że nie ma
osób do realizowania zadań. Wyzwaniem jest nawet utworzenie CUW, ponieważ zabranie zadań z jednostek
organizacyjnych wymaga zapewnienia zasobów personalnych do realizacji ich realizacji, a na rynku pracy nie
ma specjalistów.
Ad. 4. Informacja na temat wyników kontroli prowadzonej w Domu Dziecka w Sulęcinie w zakresie
prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w latach 2015-2018.
Natalia Danilewicz – pracownik Wydziału Gospodarowania Mieniem i Kontroli poinformowała, że największa
nieprawidłowość to nieprowadzenie inwentaryzacji do 2017 roku. Niestety wyniki kontroli wskazują na obszary,
które wymagają naprawy i wyjaśnienia. Uzgodniono z panią dyrektor, że Wydział Finansowy wraz ze
stanowiskiem ds. kontroli pomogą jednostce przy tworzeniu odpowiednich zarządzeń dotyczących
inwentaryzacji.
Anna Kulczyńska – Skarbnik Powiatu podkreśliła, że do należytego prowadzenia inwentaryzacji konieczne jest
wprowadzenie odpowiednich procedur postępowania.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 5. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu sulęcińskiego
w 2019 roku.
Natalia Danilewicz – pracownik Wydziału Gospodarowania Mieniem i Kontroli poinformowała, że informacje
o wynikach poszczególnych kontroli były przekazywane zarządowi powiatu na bieżąco. Nadal są obszary,
w których powtarzają się błędy, ale są też takie, w których jednostki po kontroli wprowadziły odpowiednie
procedury.
Edyta Kuszka – Sekretarz Powiatu przypomniała, że szereg podmiotów przekazuje darmowe produkty
żywnościowe lub kosmetyczne do domów dziecka i domów pomocy społecznej.
Zarząd powiatu przyjął sprawozdanie przy 3 głosach „za”, bez głosów „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących
się” (na 3 obecnych).
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7. Informacja dotycząca wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w 2019 roku.
Protokół nr 75/20 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku

Strona

3

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Anna Kulczyńska – Skarbnik Powiatu.
Uchwała została podjęta przy 3 głosach „za”, bez głosów „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się”
(na 3 obecnych).
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Anna Kulczyńska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela
sprawozdanie składa się raz do roku na podstawie podziału roku szkolnego. Jest to sprawozdanie łączne ze
wszystkich jednostek. Ze sprawozdania wynika, że nie będzie konieczności wykonywania dopłat, ponieważ
nauczyciele mają wynagrodzenie powyżej średniej.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Jolancie Zabłockiej - Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.
Projekt uchwały przedstawiła Anna Kulczyńska – Skarbnik Powiatu.
Dawid Wygiera zapytał, czy w innych jednostkach są takie upoważnienia.
Anna Kulczyńska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że dyrektor PUP jako jedyna wystąpiła o udzielenie
takiego upoważnienia. Nie było wniosków z innych jednostek.
Uchwała została podjęta przy 3 głosach „za”, bez głosów „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się”
(na 3 obecnych).
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Zabłockiej – Dyrektorowi
Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie do czynności związanych z realizacją projektu: „Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sulęcińskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekt uchwały przedstawiła Monika Apanowicz – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Edukacji i Spraw
Społecznych.
Uchwała została podjęta przy 3 głosach „za”, bez głosów „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” (na 3
obecnych).
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Zabłockiej – Dyrektorowi
Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie do czynności związanych z realizacją projektu: „Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych 30+ (2020)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Priorytetu Inwestycyjnego 8i.
Projekt uchwały przedstawiła Monika Apanowicz – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Edukacji i Spraw
Społecznych.
Uchwała została podjęta przy 3 głosach „za”, bez głosów „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się”
(na 3 obecnych).
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sulęciński, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez podmioty,
o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020.
Projekt uchwały przedstawiła Monika Apanowicz – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Edukacji i Spraw
Społecznych. Poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez związki zawodowe
nauczycieli. W zakresie kwot dofinansowania oraz kierunków kształcenia zgodnie z przepisami przeprowadzono
uzgodnienia z dyrektorami jednostek.

Starosta Sulęciński Tomasz Jaskuła przypomniał, że w proponowanym projekcie uchwały został zmieniony
sposób finansowania na korzyść pracowników jednostek oświatowych.
Uchwała została podjęta przy 3 głosach „za”, bez głosów „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się”
(na 3 obecnych).
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania opłaty za wynajem hali
sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie od Hufca ZHP Sulęcin.
Projekt uchwały przedstawiła Monika Apanowicz – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Edukacji i Spraw
Społecznych. Poinformowała, że nie ma przeszkód do bezpłatnego wynajęcia hali sportowej. Hala sportowa
będzie wynajęta na cele organizacji Rajdu „Czerwona Jedynka”, następnie na cele zjazdu harcerskiego.
Zgodnie z przepisami uchwały rady powiatu zarząd jest organem, który ma kompetencje do zwolnienia z opłat.
Uchwała została podjęta przy 3 głosach „za”, bez głosów „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się”
(na 3 obecnych).
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych o zawartych umowach najmu.
Monika Apanowicz – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Edukacji i Spraw Społecznych poinformowała, że
zgodnie z uchwałą rady powiatu dyrektor szkoły powiadamia zarząd powiatu o każdorazowym zawarciu umowy
najmu.
Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 14. Sprawy bieżące.
Wojciech Lewicki poinformował, że rozmawiał z dyrektorem jednej z firm w Słońsku z zakresie degradacji
chodnika przy drodze powiatowej. Firma dokonała przywrócenia należytego stanu, uprzątnięcia chodnika oraz
sąsiadującego terenu.
Monika Apanowicz poinformowała, że 15 stycznia dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej złożył
pismo, w którym poinformował o incydencie mającym miejsce w jednostce podczas którego osoba korzystająca
z usług poradni podważyła kompetencje pracowników. W dniu 16 stycznia br. wpłynęło pismo tej osoby, która
wnosi o przyspieszenie wydania opinii o dziecku. Z rozmowy z dyrektorem wynika, że nie dostarczono
kompletnej dokumentacji medycznej, w związku z tym nie jest możliwe wydanie opinii.
Edyta Kuszka – Sekretarz Powiatu poinformowała, że wpłynęła także skarga na Wydział Budownictwa
i Ochrony Środowiska. Została ona przekazana do zbadania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W obu
sprawach rozstrzygniecie podejmie Rada Powiatu Sulęcińskiego.
Posiedzenie zakończono o godz. 11.15.
Starosta Sulęciński
Tomasz Jaskuła
1. Wojciech Lewicki – członek zarządu ………………………………………………………..
Protokolant
Agnieszka Zmysłowska
inspektor ds. obsługi
Rady i Zarządu Powiatu
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2. Dawid Wygiera – członek zarządu …………………………………………………………..

