
RAPORT O STANIE 
POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

ZA 2019 ROK

maj 2020 r.



Raport został opracowany przez poszczególne 
jednostki organizacyjne oraz wydziały tutejszego 

Starostwa.



PODSTAWA PRAWNA

Od 2018 r., zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511 z późn. zm.), zarząd 
powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie 
powiatu raport o stanie powiatu. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu 
powiatu w roku poprzednim, w szczególności 
realizację polityk, programów i  strategii, uchwał rady 
powiatu. 
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FINANSE POWIATU

DOCHODY: 61.857.036,69 zł
w tym:

- dochody własne 19.532.384,70 zł (31, 58% dochodów 
ogółem),

-  dotacje 19.268.107,99 zł (31, 15% dochodów ogółem),

-  subwencje 23.056.544,00 zł (37, 27% dochodów ogółem).



DOCHODY wykonano w 98 % planu rocznego. Różnicę 
stanowią głównie środki, które przyznano dla Powiatu, 

lecz jeszcze nie przekazano na zrealizowane w tym 
roku projekty „unijne”. 

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 
8.073.817,65 zł zostały zrealizowane w kwocie 

7.846.108,49 zł, co stanowi 97 %.
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FINANSE POWIATU
DOCHODY – zestawienie porównawcze od 2014 r.



FINANSE POWIATU

WYDATKI:  60.914.631,05 zł
w tym: 

- wydatki majątkowe 10.705.713,78 zł (17, 57% ogółu 
wydatków).

 Na dzień 31.12.2019 r. wykonano nadwyżkę ·w 
wysokości  942.405,64 zł.



WYDATKI majątkowe zaplanowane w kwocie 
10.744.700,29 zł zostały zrealizowane 

w kwocie 10.705.713,78 zł. Realizacja wydatków 
inwestycyjnych stanowi niemal 100 % planu. 

Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane, a 
niewykonanie planu wynika z rozliczeń tych inwestycji 

i stanowi oszczędności budżetu oraz zwroty 
niewykorzystanych środków w oparciu o pomoc 

finansową udzieloną przez samorządy gmin.
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FINANSE POWIATU
WYDATKI – zestawienie porównawcze od 2014 r.



Na poprawę infrastruktury drogowej Powiat Sępoleński wydał 
łącznie w 2019 roku 7.628.887,51 zł, z czego udział gmin 

wynosił: 559.271,07 zł (Gmina Kamień Krajeński: 55 912, 97, 
Gmina Sępólno Krajeńskie: 131 441, 22, Gmina Więcbork: 

96 919, 55, Gmina Sośno: 274 997, 33), udział powiatu: 
1 067 414, 44, a dotacje z zewnątrz: 6 002 202,00 zł   

(szczegółowe dane inwestycji w tabeli na str. 6). 

W budżecie Powiatu Sępoleńskiego przeprowadzono jeszcze 
szereg innych inwestycji podyktowanych przepisami prawa i 
zmieniającymi się wymogami. Łączna kwota wykonanych w 

2019 roku wydatków majątkowych wynosi 10.705.713,78 zł i 
stanowi 18 % wydatków ogółem. 
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FINANSE POWIATU

infrastruktura drogowa - przebudowa i rozbudowa dróg, 
chodników

7 628 887,51

infrastruktura dot. pomocy społecznej i rodziny 365 895,00

infrastruktura dot. ochrony zdrowia 2 406 576,00

geodezja i kartografia - Infostrada 304 355,27

Łączne wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) 
poniesione przez Powiat Sępoleński w roku 2019

10 705 713,78

Łączna kwota wykonanych w 2019 roku wydatków 
majątkowych:



FINANSE POWIATU



SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ w 2019 r.: w kwocie 
1.362.000,00 zł.
 
Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu 
zaciągniętych kredytów i umowy wierzytelności z roku 
2011 dotyczącej rozbudowy szpitala na dzień 
31.12.2019 roku wynosi 29.771.471,21 zł 
(szczegółowo: tabela na stronie nr 4). 

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie 
występują. 

FINANSE POWIATU



L.p. Nazwa zobowiązania Rok zaciągnięcia 
zobowiązania

Nazwa/rodzaj zadania Termin spłaty 
ostatniej raty

Kwota zadłużenia 
na koniec 2019 r.

1 KREDYT DŁUGOTERMINOWY 
134/2013/006 (AB.273.39.2013) BS 
Bydgoszcz - ODDZIAŁ ZŁOTNIKI 

KUJAWSKIE

2013 SFINANSOWANIE DEFICYTU 
ROKU BUDŻETOWEGO W 

KWOCIE 1.568.463,00 ZŁ I SPŁATĘ 
WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH 

ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 
1.931.537,00 ZŁ

Maj 2024 2 625 000,00

2 KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 
40102014620000749600867051 

(AB.273.59.2014) PKO Warszawa

2014 SFINANSOWANIE WYKUPU 
OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 

700.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ 
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I 

POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 
1.400.000,00zł

Grudzień 2022 1 400 000,00

3 KREDYT DŁUGOTERMINOWY 
nrAB.273.4.2015 - ozn. Powiatu 

Sępoleńskiego nrCE/1/GRK/1/2015 - ozn. 
BS Więcbork

2015 SFINANSOWANIE WYKUPU 
OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 

800.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ 
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I 

POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 
218.200,00zł ORAZ NA POKRYCIE 

DEFICYTU 1.328.353,89zł

Lipiec 2025 1 986 553,89

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.



L.p. Nazwa zobowiązania Rok zaciągnięcia 
zobowiązania

Nazwa/rodzaj zadania Termin spłaty 
ostatniej raty

Kwota zadłużenia 
na koniec 2019 r.

4 KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 
AB.273.1.2016 - ozn. Powiatu 

Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2016 - ozn. 
BS Więcbork

2016 SFINANSOWANIE WYKUPU 
OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 

800.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ 
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I 

POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 
950.000,00zł

Październik 2025 1 390 000,00

5 KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 
AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu 

Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn.  BS 
Bydgoszcz ODDZIAŁ ZŁOTNIKI 

KUJAWSKIE

2017 SFINANSOWANIE WYKUPU 
OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 

600.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ 
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I 

POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 
1.342.846,96 zł

Grudzień 2027 1 930 846,96

6 KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 
S2309/KO/2018 Getin Noble Bank S.A. 

Warszawa

2018 SFINANSOWANIE WYKUPU 
OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 

300.000,00 zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ 
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I 

POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 
1.165.200,00 zł oraz pokrycie deficytu 

w wysokości 13.657.323,66 zł

Grudzień 2027 15 122 523,66

RAZEM KREDYTY: 24 454 924,51

KWOTA DŁUGU SZPITALA – spłata z wydatków budżetu: 5 316 546,70

RAZEM ZADŁUŻENIE: 29 771 471,21
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●  Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały 
podjęte w 2019 r.

● Uchwały podjęte: 56
− w tym:
− zrealizowane: 52;
− niezrealizowane: 1 (uchwała intencyjna – likwidacja 

internatu;
− w trakcie realizacji: 3 (Program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego, Program Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi, Plan Pracy Rady 
Powiatu w 2020 r.).



Wykonanie strategii wyznaczających ogólne kierunki 
rozwoju Powiatu 

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego została przyjęta, jako 
konsekwencja Uchwały Nr XLIV/296/2014 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 
z dn. 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia na rzecz 
rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego na lata 
2014-2020. 
          Porozumienie zostało zawarte 3 września 2014 r. pomiędzy Powiatem Sępoleńskim 
a Gminą Sępólno Krajeńskie, Gminą Więcbork, Gminą Sośno i Gminą Kamień Krajeński. 
Decyzje podejmowane są na doraźnych posiedzeniach Komitetu Sterującego, którego 
przewodniczącym jest Starosta, a członkami burmistrzowie i wójt 4 gmin. 
     W 2019 r. odbyły się 4  posiedzenia Komitetu Sterującego ORSG, na których 
sygnatariusze podjęli 9 uchwał, głównie w sprawie aktualizacji listy projektów 
podstawowych i całej Strategii. 
          Na liście projektów podstawowych znajdują się obecnie 44 pozycje, z których 33 
to projekty, które uzyskały już dofinansowanie i są zakończone lub w fazie realizacji. 
Cała Strategia dostępna jest do wglądu na stronie www powiatu (lista projektów na 29 
str.).
Obecnie w Instytucji Zarządzającej RPO trwają prace nad nową perspektywą finansową 
obejmującą lata 2021-2027. W II połowie 2021 roku planowane jest uruchomienie 
pierwszych konkursów. 



L.p. Nazwa zadania Wartość całkowita Wartość dofinansowania Uwagi

1. Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 

publicznej powiatu 
sępoleńskiego

663 543,63 357 231,99 Termomodernizacja 4 budynków 
(Poradnia Sępólno, DPS 

Suchorączek, Laboratorium i 
Prosektorium Szpitala Więcbork. 

Zadanie zakończone.

2. Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 

publicznej powiatu 
sępoleńskiego – budynek 

Warsztatów Terapii 
Zajęciowej

 

1 015 498,50

po przetargach:

746 383,72            

810 342,99

po przetargach:

607 210,17

Termomodernizacja obiektu na ul. 
Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim. 

Zadanie zakończone.

3. Doposażenie szkół 
kształcenia zawodowego 

na potrzeby pracowni 
kształcenia zawodowego

998 899,82 849 064,84 Wyposażenie pracowni 
przedmiotowych w ZSP Sępólno, 

CKZiU Więcbork, ZSCKR Sypniewo). 
Zadanie zakończone.

4. Mój start w życie 
zawodowe 2017-2019

1 294 160,02 1 100 036,01 Kursy i szkolenia dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych (ZSP Sępólno i 
CKZiU Więcbork). Projekt aktualnie 

realizowany (do 2020 r.)

Lista zadań, które Powiat zgłosił na listę projektów do realizacji ze środków 
ORSG:



L.p. Nazwa zadania Wartość całkowita Wartość dofinansowania Uwagi

5. Wspieranie uczniów 
zagrożonych 

przedwczesnym 
wypadnięciem z systemu 

oświaty oraz o 
specjalnych potrzebach 

edukacyjnych

118 000,0 99 886,00 Zajęcia dla uczniów z trudnościami w 
nauce w Poradni. Projekt w fazie 

przygotowania.

6. Przyszłość w naszych 
rękach

405 601,38 344 761,17 Projekt Liceum w Sępólnie i w 
Więcborku (zajęcia dodatkowe). 
Projekt aktualnie realizowany.

7. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 600-lecia 

w Więcborku

450 000,00 382 500,00 Projekt we wstępnej fazie 
przygotowania.

Lista zadań, które Powiat zgłosił na listę projektów do realizacji ze środków 
ORSG:

PODSUMOWANIE:

1. Środki zdobyte w ramach Strategii: 3 258 304,18 zł.
2. Środki „do wykorzystania” w konkursach: ok. 450 000,00 zł.



Posiedzenie Komitetu Sterującego ORSG Powiatu Sępoleńskiego



1. Krótki opis placówek oświatowych.

2. Egzaminy maturalne w 2019 r. w szkołach - 
WYNIKI: Raport str. 32.

3. Remonty w placówkach oświatowych (działania 
powiatowej ekipy remontowej i usługi zlecone 
innym wykonawcom).

EDUKACJA PUBLICZNA



ZSP - malowanie klas i gabinetu Dyrektora:



LO Więcbork - malowanie sali gimnastycznej



ZS nr 2 - malowanie klas i kuchni



EDUKACJA PUBLICZNA
Projekt edukacyjny

Powiat Sępoleński w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Tucholskim realizuje projekt „Edukacja 

dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”. Głównym elementem 

tego zadania są szkolenia, które pozwolą na zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie powiatów 

sępoleńskiego, świeckiego lub tucholskiego, nieprowadzące działalności gospodarczej, które spełniają 

co najmniej jeden z poniższych warunków:

• osoby w wieku 18-65 lat, posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (z wyłączeniem 
wykształcenia policealnego),
• osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
• osoby powyżej 50 roku życia, bez względu na poziom wykształcenia.
 Okres realizacji projektu:
- od maja 2018r. do grudnia 2020 r.

Do końca 2019 r. 250 osób mieszkających lub pracujących na terenie powiatu sępoleńskiego 

skorzystało z pomocy doradcy zawodowego. Dzięki udziałowi w projekcie 18 osób ukończyło kurs 

kelner/barman/barista, 13 osób nabyło kompetencje w zakresie stylizacji paznokci, 26 osób ukończyło 

kurs obsługi koparko-ładowarki, 10 osób nabyło uprawnienia spawacza, 3 osoby ukończyły kurs obsługi 

suwnic, a 6 wózków widłowych. Grupa 55 osób rozpoczęła kurs prawo jazdy kat. B.



POMOC SPOŁECZNA

Jednostki realizujące zadanie to m.in.: 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku;
- Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim;
- Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku;
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 

Świętej Elżbiety;
- Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku;
- Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie.
-

Przykłady niektórych inwestycji w obszarze pomocy społecznej w 2019 r.:

1. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w 
miejscowości Kamień Kraj. – adaptacja  II piętra na cele mieszkań chronionych” - kompleksowy remont 
pomieszczeń i zakup wyposażenia - wartość zadania: 373 032,00 zł (dofinansowanie z EFRR: 317 077,20 zł);

+ 19 seniorów, którzy już skorzystali z możliwości zamieszkania w mieszkaniach chronionych w ramach 
projektu: RAZEM SAMODZIELNI (bezpłatnie, pełne wyżywienie, opieka asystentów osób starszych, zajęcia 
z terapeutą, psychologiem i rehabilitantem).

2. Projekt: RAZEM W DOROSŁOŚĆ - Wsparcie dla dzieci i młodzieży przygotowującej się do usamodzielnienia, 
opuszczających pieczę zastępczą (1) nauka gospodarowania pieniędzmi (budżetem domowym), 2) układanie 
jadłospisu, 3) samodzielne zakupy artykułów żywnościowych, składników do przygotowania posiłków, w tym 
nauka gotowania, 4)atrakcyjne wspólne spędzanie czasu wolnego, w tym: wyjazdy do kina, parku linowego czy 
na spływ kajakowy,5)wsparcie psychologiczne, 6) zajęcia z socjoterapeutą, 7) zajęcia z dietetykiem, 8) zajęcia z 
pierwszej pomocy przedmedycznej, 9) zajęcia z rękodzielnictwa, 10) zakupiony zostanie sprzęt sportowy, który 
posłuży do zajęć sportowych poza budynkiem, na podwórku placówki,11) wyjazd na obóz „4 żywioły” do Piły 
Młyn w Borach Tucholskich) - grant z LGD = 60 000,00 zł.



POMOC SPOŁECZNA

3. Projekt pn. „Rodzina w Centrum 2 - Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu 
pomocy dla rodzin w województwie kujawsko – pomorskim. Głównymi beneficjentami są: 
wychowankowie rodzin zastępczych, rodziny zastępcze, rodziny naturalne, usamodzielnieni 
wychowankowie pieczy zastępczej. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. „Program wyrównywania różnic między regionami III” - dofinansowanie z PFRON m.in. na 
likwidację barier architektonicznych w budynkach wielorodzinnych, barier transportowych 
(dofinansowanie do auta dla osób niepełnosprawnych). 

5. Program „Aktywny samorząd” - w 2019 r. udzielano dofinansowania w zakresie m.in.:
- pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 
- pomocy w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
- pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 
-dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania, 
- pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym, 
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, 
- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

6. Projekt: „Zajęcia klubowe w WTZ” - wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu 
samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez 
warsztat terapii zajęciowej zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
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Przebudowa DP nr 1140C (Sośno-Wąwelno-Mrocza las)

zdjęcia: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim



Przebudowa DP nr 1114C (Wałdowo-Olszewka)

zdjęcia: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim



Przebudowa DP nr 1137C (Obodowo-Sośno-Wierzchucin Królewski)

zdjęcia: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim



III etap budowy chodnika w ciągu DP nr 1127C relacji Zakrzewek - droga nr 189 na odcinku o
długości 0,05751 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+097,30 a km 1+154,81 przebiegu drogi w m.

Zakrzewek

zdjęcia: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim



II etap budowy chodnika w ciągu DP nr 1130C relacji Borzyszkowo - Rościmin na odcinku o 
długości 0,02710 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+385,90 a km 0+413,00 przebiegu drogi w 

m. Borzyszkowo

zdjęcia: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim



III etap budowy chodnika w ciągu DP nr 1132C relacji Sępólno Krajeńskie – Jastrzębiec 
w m. Szynwałd.

zdjęcia: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim



TRANSPORT ZBIOROWY
Powiat Sępoleński od 1 września 2019 r. jest organizatorem 

transportu publicznego na terenie powiatu. Wcześniej na zasadach 
komercyjnych usługi transportowe wykonywał PKS Chojnice. Chcąc 
umożliwić mieszkańcom powiatu dalsze korzystanie z komunikacji 
publicznej włodarze gmin i powiatu postanowili skorzystać z możliwości 
dopłaty przez wojewodę kwoty w wys. 1 zł do każdego wozokilometra 
nierentownych linii a cztery samorządy i powiat solidarnie pokryją resztę 
kwoty deficytu wozokilometra.

Ostateczny kształt sieci połączeń autobusowych po terenie powiatu to 
19 linii komunikacyjnych o rocznym przebiegu 160 tysięcy km, 
docierających głównie w godzinach porannych i popołudniowych do 
większości miejscowości tak, by młodzież szkół średnich mogła 
swobodnie dojechać i wrócić ze szkoły. Autobus dojeżdża do 
miejscowości które do niedawna nie były ujęte w dotychczasowym 
rozkładzie jak np.: Radzim, Wałdowo, Teklanowo, Zalesie, Skarpa, 
Mierucin, Szynwałd, Runowo Krajeńskie, Borzyszkowo, Zakrzewek, 
Lubcza. 



TRANSPORT ZBIOROWY



ZDROWIE PUBLICZNE

1. KARETKA DLA SZPITALA:
W listopadzie 2019 roku na rzecz Pacjentów w NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku pozyskano nowoczesny 
ambulans przystosowany do funkcjonowania w systemie ratownictwa medycznego.  
Na zakup nowego ambulansu (karetki) Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego  „Programu 
wymiany ambulansów”. Dnia 18 września 2019 r. Wiceminister Resortu Zdrowia podpisał umowę na udzielenie w 
2019 r. dotacji celowej na zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego i przekazał Prezes 
Zarządu NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku symboliczny czek na kwotę 400 tysięcy złotych. Do wskazanego 
zakupu Spółka dołożyła ok 9 000 zł. Pojazd stacjonuje przy Szpitalu Powiatowym NZOZ w Więcborku i funkcjonuje 
w systemie od dnia 08.11.2019 r.



ZDROWIE PUBLICZNE

2. NOWY APARAT RTG:
W grudniu 2019 roku Pracownia Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku 
została wyposażona w nowy, cyfrowy aparat rentgenowski. Stare urządzenie rtg było już bardzo 
wysłużone i wymagało wymiany. Koszt wykonania tej inwestycji wyniósł 961.740,00 zł w tym 
672.000,00 zł otrzymane dzięki wsparciu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.



ZDROWIE PUBLICZNE

3. PLANOWANY KOLEJNY ETAP STANDARYZACJI SZPITALA: 
Szpital otrzymał dofinansowanie na projekt: „Podniesienie jakości świadczonych usług 
poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy 
i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku”.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa, przebudowa i doposażenie Oddziału Chorób 
Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i doposażenie: 
Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Niemowlęcym, Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Powiatowego im. dr 
Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku. 

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich
Całkowity koszt projektu: 3 142 854,00
Dofinansowanie z EFRR: 1 992 987,21

4. ZWIĘKSZENIE UDZIAŁÓW POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO W SPÓŁCE NOVUM-MED o kwotę 
765 500,00 zł z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług 
poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i 
dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku”.



GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
MIENIE POWIATOWE:

- nastąpiło nabycie nieruchomości gruntowej położonej przy drodze publicznej 

kategorii powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie w 

miejscowości Sępólno Krajeńskie -  na poszerzenie drogi powiatowej;

- zawarto kolejną umowę dzierżawy tej samej nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata - umowa na okres 10 lat ze Szpitalem 

Powiatowym im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego w Więcborku;

- przeznaczono do sprzedaży - lokal nr 1, działka nr 101/10 o powierzchni 0,0919 

haha, położony Więcborku, obręb 1;

- wyrażono zgodę na użyczenie na okres 5 lat, części nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Sępoleńskiego przy ul. Kościuszki 3, oraz zezwolono na 

odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej – w odniesieniu do 1/2 

części nieruchomości położonej w miejscowości Sępólno Krajeńskie, stanowiącej 

działkę nr 623, celem prowadzenia przez Stowarzyszenie „Dorośli - Dzieciom” w 

Sępolnie Krajeńskim - warsztatu terapii zajęciowej,



GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody Powiatu Sępoleńskiego uzyskane z tytułu 
wykonywania praw własności nieruchomości w 2019 r.: 

- dochody uzyskane z najmu i dzierżawy wyniosły 
ogółem: 446 614,57 zł;

- dochody z wpływów z opłat za trwały zarząd, 
użytkowanie: 31 199,11 zł.



Prace wykonane przez ekipę remontowo-budowlaną 



KORYTARZ STAROSTWA POWIATOWEGO:

ADAPTACJA ARCHIWUM UL. PRZEMYSŁOWA: ZS NR 2 FILIA W WIĘCBORKU:



MIESZKANIE CHRONIONE UL. JEZIORNA

DPS SUCHORĄCZEK



KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

Wykaz przedsięwzięć z zakresu kultury, sportu i turystyki:
(szczegółowy opis + kwoty: Raport str. 60).

1. Współfinansowanie działalności Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie 
Krajeńskim, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sępólno Krajeńskie.

2. Targi Pracy i Edukacji „Twoja przyszłość w twoim regionie”.

3. Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych.

4. IX Krajeński Rajd Rowerowy.

5. Powiatowy Dzień Matki w Lutowie.

6. IV Regaty Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego.

7. Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze.

8. VI Turniej o Puchar Starosty Sępoleńskiego w Siatkówkę Plażową Mężczyzn.

9. Rajd rowerowy- Bike Krajna 2019.

10. Dożynki Powiatowo-Gminne w Sośnie.

11. Dzień Edukacji Narodowej.

12. Powiatowa Wystawa Stołów Wigilijnych.



Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna

Po zmianach przepisów, z nieodpłatnej pomocy prawnej od 2019 roku może 
skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść 
kosztów pomocy odpłatnej. Zmiana ustawy spowodowała, że system pomocy 
prawnej i poradnictwa obywatelskiego działa znacznie efektywniej.

W roku 2019 w naszym powiecie w ramach ww. zadania z pomocy 
skorzystało 597 osób, 423 osoby z nieodpłatnej pomocy prawnej, a 174 osoby z 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Powiat realizuje zadanie we współpracy z Gminami, które udostępniają 
lokale pod potrzeby Punktów. 

Powiat na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymał w 2019 roku 
dotację z budżetu państwa w wysokości  132.000,00 zł.

+ Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla Mieszkańców Powiatu 
Sępoleńskiego, który funkcjonuje w strukturach Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie.





Członkostwo w związkach i stowarzyszeniach



Powiat w rankingach
1. RANKING WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDÓW - 9. miejsce!

We wrześniu 2019 r. na łamach Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” ukazał się 
Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2016-2018. W  zestawieniu brano pod uwagę całość 
wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat w przeliczeniu na mieszkańca - na 
podstawie sprawozdań budżetowych wszystkich samorządów w Polsce.  

Na tak wysoką pozycję w rankingu złożyło się szereg powiatowych inwestycji, m.in.: wydatki 
związane z rozbudową Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w 
Więcborku, VII i VIII etap przebudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo, wzmocnienie 
warstw konstrukcyjnych i nawierzchni DP nr 1121C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie, 
zakończenie budowy windy w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, dofinansowanie 
pracowni na potrzeby kształcenia zawodowego w szkołach oraz liczne inwestycje w przebudowę i 
remonty dróg powiatowych (m.in. przebudowa DP 1104C relacji Stare Gronowo-Witkowo-Kamień 
Krajeński, przebudowa DP nr 1139C relacji Dziedno-Sitowiec), zakończenie projektów: - „Przebudowa i 
rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ” i 
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów 
Terapii Zajęciowej”;- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych 
placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”;- 
„Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce 548/4 położonej w 
miejscowości Kamień Krajeński” wraz projektem komplementarnym pn. „RAZEM SAMODZIELNI”; - 
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego”.

Największą część wydatków inwestycyjnych w 2018 r. stanowiły te związane z przebudową dróg 
powiatowych: wyremontowano 24,311 km dróg o łącznej wartości: 28.762.994,81 (z czego: 
19.547328,00 to kwota dotacji, a 9.215.666,81 środki własne powiatu). 





POWIAT W RANKINGACH
2. RANKING POWIATÓW ZPP - 8 miejsce!

              Związek Powiatów Polskich chcąc promować zaangażowanie samorządów, od 2003 roku  
prowadzi  Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów. Jest on oparty na zasadzie bezpłatnego i 
dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego i jest jedynym 
w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.

Ranking trwa przez cały rok, po jego zamknięciu ogłaszane są wyniki, a następnie – z reguły przy 
okazji Zgromadzenia Ogólnego ZPP – wszystkim laureatom wręczane są okolicznościowe dyplomy 
oraz nagrody.  

     Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów 
zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i 
prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki 
samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań 
z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i 
sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i 
proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; oraz działania promocyjne.

      Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz 
zrealizowanych projektów. Po podsumowaniu przesłanych w 2019 r. danych okazało się, że powiat 
sępoleński zajął 8. miejsce w kategorii powiatów do 60 tysięcy mieszkańców. 




