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Pan Piotr Dobrzański 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

w Sępólnie Krajeńskim 

Szanowny Panie Wiceprzewodniczący, 

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana w dniu 7 stycznia 2019 roku, informuję 

uprzejmie, co następuje. 

Po szczegółowym przeanalizowaniu potrzeb dotyczących komunalnej infrastruktury technicznej 

w zakresie dalszego usuwania skutków klęski żywiołowej, tj. nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 roku 

i jej późniejszych następstw, pod adresem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, pismem 

znak: ZK.5532.1.2019 z dnia 10 stycznia br., przekazane zostały propozycje najpilniejszych zadań 

wymagających realizacji na terenie powiatu sępoleńskiego w 2019 roku, które mają odniesienie do 

składników majątku trwałego będącego własnością Powiatu Sępoleńskiego. Mowa tu o przebudowie dróg 

publicznych kategorii powiatowej: 

1) nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka (II etap) na odcinku Wałdowo-Wałdówko o dł. 1,000 km, 

zlokalizowanym pomiędzy km 1+350, a km 2+350 przebiegu drogi; 

2) nr 1137C relacji Obodowo-Sośno-Wierzchucin Królewski na odcinku Sośno-gr. powiatu 

o dł. 2,203 km, zlokalizowanym pomiędzy km 5+081, a km 7+284 przebiegu drogi; 

3) nr 1 MOC relacji Sośno-Wąwelno-Mrocza (Las): 

a) na ode. Sośno-Dębowiec o dł. 1,556 km, zlokalizowanym pomiędzy km 0+131, a km 1+687 

przebiegu drogi; 

b) na ode. Toninek-Wąwelno o dł. 1,532 km, zlokalizowanym pomiędzy km 4+934, 

a km 6+466 przebiegu drogi. 

Forma i sposób złożenia ww. propozycji pozostają w zgodzie z treścią „Wytycznych Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zasad i trybu udzielania 

jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 

własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych 

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich 

zdarzeń w przyszłości". 

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim 
ul. Kościuszki 11 

89-400 Sępólno Krajeńskie 
NIP: 561-13-27-106 Regon: 092350926 
tel. 52-388-13-00 fax. 52-388-13-03 

sepolnopow@Dro.onet.pl www.powiat-sepolno.plwww.bip.powiat-sepolno.pl 



Starosta Sępoleński 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, zebrawszy uprzednio propozycje od wszystkich 

zainteresowanych samorządów, przygotuje wojewódzką listę zadań i przedstawi ją Ministrowi spraw 

Wewnętrznych i Administracji, od którego ostatecznej decyzji zależeć będzie przyznanie pomocy i jej 

wymiar finansowy, który nie może przekraczać 80% całkowitej kosztorysowej wartości zadania 

przewidzianego do realizacji w 2019 r. W odniesieniu do ww. zadań mowa jest o kwocie 9.966,00 tys. 

PLN. Wysokość proponowanego udziału własnego opiewa na kwotę równą 20% całkowitej 

kosztorysowej wartości zadań proponowanych do realizacji w 2019 r., która co do wartości równa jest 

2.492,65 tys. PLN. 

Biorąc zatem powyższe pod wzgląd łącznie, odpowiadam, że Powiat Sępoleński dokona w 2019 

roku przebudowy odcinków dróg, o których mowa powyżej, pod warunkiem uzyskania dofinansowania 

w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przyjęcia tegoż dofinansowania 

stosowną uchwałą Rady Powiatu z jednoczesnym wskazaniem przez Nią źródła finansowania 

wymaganego udziału własnego. 
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Andrzej Marach 
WICESTAROSTA 

Otrzymują: 
1. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Piotr Dobrzański -

za pośrednictwem Biura Rady Powiatu, 
2. Przewodniczący Rady Powiatu - za pośrednictwem Biura 

Rady Powiatu 
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