Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu w Nidzicy
w okresie od 22 lutego do 27 marca 2019 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu obradował trzykrotnie.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 4 marca br. Podjęto na nim uchwały w
sprawach:
1) udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Roman z Pracowni
Projektowej Mplan sp. z o.o., ul. Osińskiego 2/6, 13-100 Nidzica w sprawie
związanej z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla
zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku SafronkaWiłunie-Powierż” (udzielenie pełnomocnictwa jest niezbędne do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej);
2) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Nidzicy (zmiany dotyczą zastępstwa za nauczyciela
przedmiotów zawodowych przebywającego na zwolnieniu lekarskim);
3) udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Państwowej
Straży Pożarnej w Nidzicy (upoważniającego do składania „Raportu z
monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w danym roku” w
związku z przeprowadzoną termomodernizacją obiektu Komendy PSP).
W zakresie gospodarowania nieruchomościami Zarząd wszczął postępowania
administracyjne w sprawach ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w
Nidzicy trwałego zarządu nieruchomościami zajętymi pod drogi powiatowe: nr
1572N o przebiegu: Puchałowo- Baranowo, nr 1562N o przebiegu Jabłonowo DybyBukowiec Wielki oraz nr 1564N o przebiegu Bukowiec Wielki – Zaborowo.
Przypomnę, że od kilku lat trwa proces wyceny nieruchomości drogowych celem
ujawnienia majątku powiatu jako środka trwałego i oddania w trwały zarząd dla
Powiatowego Zarządu Dróg. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych PZD
zarządza gruntami zajętymi pod drogi powiatowe.
Ponadto Zarząd, jako strona postępowania zapoznany został z informacjami
dotyczącymi:
1) wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na
rozbudowę budynku szpitala (w związku ze złożonym przez wykonawcę projektem
zamiennym),
2) wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę instalacji
c.o. w lokalu przy ul. Mickiewicza 22a (nieruchomość ta w części stanowi własność
Powiatu Nidzickiego, a jest w użytkowaniu ZOZ),
3) najmu nieruchomości będących w trwałym zarządzie ZSRiO w Jagarzewie:
- sali na szkolenie dla rolników wraz z obiadem i serwisem kawowym w dniu
25.03.2019 r. za kwotę 2155,14 zł brutto;
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- pomieszczenia w internacie na imprezę okolicznościową w dniu 26 lutego br.
Szacowany dochód to 200 zł.
Następnie Zarząd Powiatu odmownie rozpatrzył wniosek Polskiego
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Nidzicy z dnia 4 lutego br. o udostępnienie garażu w budynku w Napiwodzie,
ponieważ związany jest on z lokalem mieszkalnym i użytkowany przez obecnego
najemcę.
Dalej Zarząd przeanalizował wynagrodzenia nauczycieli za miesiąc styczeń
2019 r. Wysokość osiąganych wynagrodzeń nie budzi żadnych obaw. Nie ma zatem
konieczności wprowadzania dodatkowych działań w tym zakresie.
Drugie posiedzenie odbyło się 11 marca br. Podjęto na nim uchwały w
sprawach:
1) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Nidzicy (w związku koniecznością zatrudnienia na
okres 3 miesięcy opiekuna nocnego wychowanków przebywających w
internacie);
2) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania
publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i
innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (celem
konkursu jest wytypowanie operatora, który w imieniu powiatu rozdzieli
dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na działalność na
terenie powiatu. W budżecie na ten cel zabezpieczono kwotę 29.000 zł.
Ubiegający się o dotację operator zobowiązany jest do zabezpieczenia
własnego wkładu finansowego w wysokości 50% wnioskowanej dotacji);
3) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2019 roku przez
podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w
celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z
realizacją zadań powiatu (chodzi głównie o zadanie z zakresu nauka,
szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie skierowane do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych- program stypendialny. W budżecie
powiatu zabezpieczone zostały środki w kwocie 10.000 zł na ten cel.
Podmiot, który wygra konkurs zobowiązany jest do zabezpieczenia
własnego wkładu finansowego, w kwocie co najmniej 50% wnioskowanej
dotacji);
4) naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na
realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego w roku 2019
(kandydatami powinny być osoby zgłoszone przez organizacje
pozarządowe, wyłonione w drodze naboru).
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Ponadto Zarząd wszczął procedury utworzenia nowych kierunków kształcenia
na poziomie branżowej szkoły I stopnia:
- w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w zawodzie
technik logistyk,
- w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w zawodzie
kelner.
Również na tym posiedzeniu Zarząd zapoznał się z informacjami o
przygotowaniu szkół średnich do przyjęcia absolwentów szkół podstawowych i
gimnazjów. Nie ma niebezpieczeństwa, że jakieś dzieci nie zostaną przyjęte. Szkoły
są w stanie przyjąć każdą liczbę uczniów, również z ościennych powiatów.
Dalej, Zarząd wyraził zgodę na usunięcie starego, o złym stanie zdrowotnym i
zagrażającego bezpieczeństwu osób i mienia drzewa znajdującego się na terenie
posesji szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Następnie Zarząd, jako strona postępowania, zapoznał się z informacjami
dotyczącymi:
- wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz
z montażem kotła gazowego oraz instalacją centralnego ogrzewania lokalu
mieszkalnego w budynku przy ul. Mickiewicza 22a (nieruchomość ta w części
stanowi własność Powiatu Nidzickiego, a jest w użytkowaniu ZOZ),
- wystąpienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy do
Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Ostrołęce
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na odprowadzanie wód z drogi powiatowej Nr
1528N przebiegającej przez Wietrzychowo. Poprzednie pozwolenie wodnoprawne
straciło ważność.
Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się 18 marca br. Podjęto na nim uchwały
w sprawach:
1) zmiany uchwały Nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 lutego
2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Nidzicy (polegającej na zamianie nadzoru merytorycznego nad działaniem
wydziałów Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz Oświaty, Promocji,
Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego przez Starostę i Wicestarostę);
2) zmian w budżecie powiatu na rok 2019 (obejmującej decyzję Wojewody o
wysokości ostatecznych kwot dotacji na 2019 r. oraz przesunięcia środków
w ramach posiadanych budżetów na wnioski: Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących).
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Poza tym, pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu w
sprawach:
1) określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób
niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
rok 2019,
2) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 20192038.
Uchwały powyższe zostały również szczegółowo omówione i pozytywnie
zaopiniowane przez komisje stałe Rady Powiatu.
Dalej Zarząd podjął decyzje o ustanowieniu na rzecz Powiatowego Zarządu
Dróg w Nidzicy trwałego zarządu nieruchomościami zajętymi pod drogi
powiatowe: nr 1572N o przebiegu: Puchałowo- Baranowo oraz nr 1564N o
przebiegu Bukowiec Wielki – Zaborowo oraz nr 1562N o przebiegu od drogi
powiatowej 1613N Jabłonowo Dyby poprzez Bukowiec Wielki do drogi
powiatowej 1619N. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych PZD zarządza
gruntami zajętymi pod drogi powiatowe.
Następnie Zarząd zapoznał się z postanowieniem dotyczącym uzupełnienia
wniosku w sprawie rozbudowy istniejącego budynku szpitala w Nidzicy. Do
uzupełnienia jest 21 braków w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
W kolejnym punkcie obrad Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli
przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy w
Warsztatach Terapii Zajęciowej. Wydano zalecenia wprowadzenia zapisu w
regulaminie zasad pierwszeństwa przyjmowania uczestników warsztatów;
uregulowania zapisów dotyczących sposobu naliczania kwot wypłat treningu
ekonomicznego poszczególnym uczestnikom warsztatów; regularne prowadzenie list
uczestników warsztatów terapii zajęciowej; uregulowanie spraw kadrowych w
przypadku gdy w pracowni jest więcej, niż 5 uczestników.
Zarząd na posiedzeniu tym udzielił pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy do działania w ramach projektu ERASMUS+.
Obejmuje ono współpracę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w
zakresie wszelkich prac związanych z programem.
Następnie Zarząd wszczął procedurę utworzenia nowych kierunków
kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nidzicy w zawodach
murarz-tynkarz oraz cukiernik.
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Przeanalizowano również wynagrodzenia nauczycieli za 2 miesiące br.
Obecnie tylko nauczyciele mianowani nie osiągają wymaganej średniej, ale nie
powoduje to konieczności wprowadzania dodatkowych działań.
Zarząd dalej zapoznał się z wynikami kontroli zewnętrznych:
- w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie odbyła się
kontrola sprawdzająca po poprzedniej kontroli, pod kątem ochrony
przeciwpożarowej. Zaleceń nie wydano;
- w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
przeprowadzone były w 2018 r. jeszcze trzy kontrole przez pracowników
Kuratorium Oświaty odnośnie zadań profilaktyczno-dydaktycznych oraz realizacji
programu profilaktyki uzależnień. Zaleceń nie wydano;
- w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy odbyła się kontrola
przeprowadzona przez Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego pod kątem BHP w jednostce. Zaleceń nie wydano;
- w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy Kuratorium
Oświaty przeprowadziło również kontrolę w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej, bezpieczeństwa uczniów przebywających w szkole w roku
2017/2018, przestrzegania przepisów, zmian w Statucie szkoły. Zaleceń nie wydano.
Zarząd Powiatu, analizując interpelacje i pytania radnych w kwestii dotyczącej
rozbudowy szpitala w Nidzicy, postanowił o wysłaniu do Urzędu Zamówień
Publicznych zapytania o prawidłowość prowadzonego przez Zespół Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy postępowania.
STAROSTA
/-/ Marcin Paliński
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