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PROTOKÓŁ Nr 144.2022

Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 23 września 2022 r.

Przewodniczył: Pan Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Anna Mazurowska - pomoc administracyjna w Biurze Rady

i Zarządu Powiatu

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Zarządu, zgodnie
z listą obecności, która stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 12:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:

1. Pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu,
2. Pan Zbigniew Garwacki - Skarbnik Powiatu,
3. Pan Jerzy Suski - Mecenas,
4. Pani Nina Gąsiorowska - Dyrektor Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew
z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
5. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały z dnia 23 września 2022 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022
rok oraz do projektu uchwały z dnia 23 września 2022 roku zmieniającą uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na
lata 2022-2035.
6. Zapoznanie się z informacją o podejmowanych działaniach w zakresie
zapewnienia wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
7. Zamknięcie posiedzenia.



/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt l

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Andrzej Cześnik - Starosta
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu (stan
członków: 4 - obecnych, l - nieobecny) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Starosta wnioskował o rozszerzenie porządku o:
pkt 2a. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia dotacji jednostkom Ochotniczych
Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - obecnych,
l - nieobecny) przyjęli porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 września
2022 r., z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.

a) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji jednostkom Ochotniczych
Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew
z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
5. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały z dnia 23 września 2022 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022
rok oraz do projektu uchwały z dnia 23 września 2022 roku zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na
lata 2022-2035.
6. Zapoznanie się z informacją o podejmowanych działaniach w zakresie
zapewnienia wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 2a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji jednostkom
Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.

Pan Starosta powiedział, że odbyła się komisja.



Pan Sekretarz poinformował, że Prezes jednostki OSP Malanowo Stare, tak jak było
mówione na komisji wycofał wniosek o udzielenie dotacji celowej /pismo
0 wycofanie wniosku o dzielenie dotacji celowej stanowi załącznik nr 3 do
mniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za,
1 - nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 712.144.2022

w sprawie udzielenia dotacji jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych
działających na terenie Powiatu Sierpeckiego /uchwała stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie
/wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta powiedział, że chodzi o to, aby rozszerzyć ten schemat organizacyjny
0 Vz etatu psychologa.
Pan Sławomir Krystek zapytał o ile wzrośnie koszt?

Pan Sekretarz powiedział, że na pewno wzrośnie i dodał, że to będzie stałe
zatrudnienie. Pan Sekretarz powiedział, że po rozmowie z Panią Dyrektor, wie, że
jej bardzo na tym zależy, ponieważ to zlecenie, to jest tylko zlecenie.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za,
1 - nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 713.144.2022
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie /uchwała stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu/.

Pan Starosta poinformował Panią Dyrektor, że podjęli decyzję i pozwalają dalej
działać w tym kierunku, aby został zatrudniony psycholog na Vz etatu.
Pani Dyrektor powiedziała, że bardzo się cieszy i dodała, że jest taka potrzeba.



Pan Sławomir Krystek zapytał, czy Pani Dyrektor policzyła już jaki będzie wzrost
kosztów?
Pani Dyrektor powiedziała, że jeszcze do końca nie, ale myśli, że na te pól etatu, to
2.300 zł brutto, to takie minimum, które trzeba będzie zapłacić psychologowi,
ponieważ się cenią. Kolejna Pani psycholog niestety odeszła, ta, która dojeżdża
z Warszawy, ale Pani Dyrektor dogadała się z psychologiem, który będzie od
października, mieszkał na terenie gminy Szczutowo. Pani Dyrektor powiedziała, że
zwróciła się o 1A etatu, ponieważ zdaje obie sprawę, że pracują też w szkole innych
miejscach, a im jest potrzebny też popołudniami, w weekendy, więc uda się to
pogodzić.
Więcej pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew
z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego /wniosek stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta wyjaśnił, że chodzi o drzewa przy CKZ-cie. Trwają remonty elewacji
zewnętrznej budynku, które się zaczęły na dobre i rzeczywiście od strony
Konstytucji 3-go Maja warto odsłonić ten budynek, tym bardziej, że mogą stanowić
też pewne zagrożenie.
Pan Sławomir Krystek zwrócił się do Pana Mecenasa mówiąc, że organ, czyli
wójt, burmistrz, prezydent miasta wydając decyzję na to, nalicza opłatę, albo
nasadzenia zastępcze i zapytał, czy nie warto byłoby dopisać w tej uchwale
zarządzającemu, że ma dokonać, albo złożyć we wniosku chęć dokonania nasadzeń
zastępczych, aby nie było już problemy, czy taki zapis jest niekonieczny?
Pan Sekretarz powiedział, że zadzwoni i porozmawia z dyrektorem o tym
wniosku.
Pan Mecenas powiedział, że generalnie z samych przepisów prawa, wynika
obowiązek wyrażenia zgody przez właściciela, natomiast już kwestia
gospodarowania mieniem, czyli czy się złoży wniosek o nasadzenia, czy o opłatę,
należy do dyrektora i dyrektor powinien gospodarować w taki sposób jak
najbardziej oszczędny.
Pan Marek Chyłiński powiedział, że wydaje mu się, iż te decyzje są zbudowane
w ten sposób, że naliczają opłatę, ale odstąpi się od tego, jeśli w ciągu 3 lat
dokonają nasadzeń i przedstawią dokumenty to potwierdzające, w przeciwnym
przypadku będą musieli zapłacić.
Pan Mecenas powiedział, że to nie jest z urzędu, tylko na wniosek, trzeba złożyć
wniosek o te nasadzenia, iż chcą dokonać.



Pan Sławomir Krystek powiedział, że w takim przypadku organ warunkowo
dopuszcza odstąpienie od opłaty pod warunkiem dokonania tych nasadzeń.
Więcej pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za,
ł - nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 714.144.2022
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Sierpeckiego /uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu/.

Ad. pkt 5. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały z dnia 23 września
2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2022 rok oraz do projektu uchwały z dnia 23 września 2022
roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
Pan Skarbnik przedstawił projekt autopoprawki do projektu uchwały z dnia
23 września 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok oraz do projektu uchwały z dnia 23 września
2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035 /projekt autopoprawki stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/,
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy Pan Starosta zgłosi autopoprawkę przed
głosowaniem uchwały budżetowej?
Pan Skarbnik potwierdził i dodał, że uchwała jest już przygotowana w ostatecznej
wersji, natomiast z uwagi, że jest autopoprawka, to musi być zgłoszona.
Pan Sekretarz powiedział, że rozważali zarząd wczoraj przed komisjami.
Pan Skarbnik powiedział, że sytuacja jest taka, że pieniądze przychodzą, decyzja
powinna być do 11, a pieniądze przyszły w dniu komisji i decyzja w zasadzie
przyszła też dzień przed komisją i nie można było tego wprowadzić.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (3 - za, 2 - nieobecni)
podjęli:



Autopoprawkę

do projektu uchwały z dnia 23 września 2022 roku zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok oraz do
projektu uchwały z dnia 23 września 2022 roku zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego
na lata 2022-2035 /przyjęta autopoprawka stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu/.

Ad. pkt 6. Zapoznanie się z informacją o podejmowanych działaniach
w zakresie zapewnienia wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją o podejmowanych działaniach
w zakresie zapewnienia wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży /załącznik
nr Ił do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 7. Zamknięcie posiedzenia.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała Zarząd

Anna Mazurowska Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak .M&l
f

•'Y \Sławomir Krystek ..L. y.

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński



Żal. Nr ...A.... do protokołu
z posiedzenia Zarządu Powiatu

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwisko i imię

Cześnik Andrzej

Olejniczak Sławomir

Krystek Sławomir

Chyliński Marek

Twardowski Dariusz

Funkcja

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

Podpis
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