Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu w Nidzicy
w okresie od 27 kwietnia do 19 czerwca 2019 r.
W okresie sprawozdawczym odbyło się siedem posiedzeń Zarządu Powiatu.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 6 maja br. Podjęto na nim uchwały
w sprawach:
1) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości
stanowiącej współwłasność Powiatu Nidzickiego (przy ul. Kolejowej 29, na
nieruchomości, której Powiat jest współwłaścicielem. Służebność ma
polegać na położeniu linii kablowej niskiego napięcia o napięciu 0,4 kW.
Komisja Budżetu 25 kwietnia br. wyraziła pozytywną opinię odnośnie
powyższej kwestii. Służebność odbywa się za wynagrodzeniem, którego
wysokość została ustalona w oparciu o operat szacunkowy i zgodnie z nim
wynosi kwotę 101,68 zł),
2) udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w placówce wsparcia
dziennego o zasięgu ponadgminnym (upoważnienie dotyczy kontroli, jaką
przeprowadzić ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie
przepisów wynikających z ustawy o wpieraniu rodziny i pieczy zastępczej w
placówce prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy, w terminie 20-24 maja
br.).
Ponadto Zarząd zapoznał się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej w
Powiecie Nidzickim za rok 2018, jak również z informacjami na temat
gospodarowania nieruchomościami powiatowymi:
- zamiarze zawarcia przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
umowy najmu pomieszczeń w szkole przy ul. Jagiełły 3 z Ośrodkiem Szkolenia
Kierowców na prowadzenie kursu nauki jazdy. Udostępnione będzie pomieszczenie
o powierzchni 49𝑚2 z dostępem do toalety, na 15 godzin, za kwotę 200,70 zł+ VAT,
- sprawą dotyczącą odszkodowania za grunty, które z mocy prawa przeszły na
własność Powiatu Nidzickiego w związku z podziałem działki na poszerzenie pasa
drogowego, który miał miejsce w m. Szkotowo. Po przeprowadzeniu całej
procedury, Powiat zostanie ujawniony w księdze wieczystej jako właściciel tych
gruntów. Kiedy to nastąpi, wtedy będzie można wrócić do sprawy odszkodowania
dla poprzedniego właściciela tej działki.
Dalej Zarząd odmownie rozpatrzył wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących o
zwolnienie z pensum.
Na posiedzeniu tym podjęto także decyzję o przystąpieniu do projektu
„Cyfrowe szkoły Powiatu Nidzickiego”, umożliwiającego zakup do pracowni
językowych w szkołach sprzętu komputerowego, tablic multimedialnych,
wizualizatorów do nauki matematyki, fizyki, biologii i geografii oraz języków obcych.

Projekt skierowany jest tylko do liceów. Wartość dofinansowania to 85%, wartość
projektu - 200.000 zł, a wkład własny powiatu - 30.000 zł.
Drugie posiedzenie Zarządu Powiatu odbyło się 13 maja 2019 r. Podjęto na
nim uchwały w sprawach:
1) nadania kategorii drogi gminnej drodze wewnętrznej leżącej na działce nr
27 obręb geodezyjny Kozłowo na terenie Gminy Kozłowo (uchwała ta i
trzy następne związane są z przebudową linii kolejowej na terenie Gminy
Kozłowo. drogi publiczne, które przecinają teren kolei lub biegną do niej
prostopadle mają do kolei dostęp nieograniczony, natomiast drogi
wewnętrzne są na stałe zamykane szlabanami i tutaj możliwości przejazdu
nie ma),
2) nadania kategorii drogi gminnej drodze wewnętrznej leżącej na działkach
nr 780 i 781 obręb geodezyjny Kozłowo na terenie Gminy Kozłowo,
3) nadania kategorii drogi gminnej drodze wewnętrznej leżącej na działkach
nr 241/1 i 22 obręb geodezyjny Pielgrzymowo na terenie Gminy Kozłowo.
4) nadania kategorii drogi gminnej drodze wewnętrznej leżącej na działkach
nr 29/1 i 174 obręb geodezyjny Zakrzewo na terenie Gminy Kozłowo,
5) zmiany uchwały nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 lutego
2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Nidzicy (w Wydziale Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania
Kryzysowego wprowadza się zadanie prowadzenia spraw związanych z
udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej),
6) przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2018 (uchwała ta
została przesłana radnym),
7) zmian w budżecie powiatu na rok 2019 (zwiększająca plany dotacji
celowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla Powiatowej Straży
Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, jak
również przesunięcia środków w Centrum Kształcenia Praktycznego i
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących),
8) ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Jagiełły 1 (w tym roku
mija 5 –letnia kadencja obecnego dyrektora).
Następnie, Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Powiatowego Zarządu
Dróg w Nidzicy o zakup ciągnika rolniczego małej mocy razem ze sprzętem
towarzyszącym: pługiem odśnieżnym, posypywarką, szczotką do zamiatania oraz
kosiarką do wykaszania poboczy na terenie Powiatu Nidzickiego.
Dalej Zarząd zapoznał się z informacją syndyka masy upadłościowej
PRDiUST dotyczącą ustnego przetargu na nieruchomość przy ul. Kolejowej 29,
który ma się odbyć 24 maja 2019 r. Cena wywoławcza to 830.000 zł netto.
W kwestii gospodarowania nieruchomościami, Zarząd wszczął procedurę
przekazania w trwały zarząd dla Powiatowego Zarządu Dróg nieruchomości zajętych
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pod drogę powiatową Nr 1613N w Gminie Janowiec Kościelny, jak również przyjął
informację o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na rozbudowę szpitala oraz
zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego.
W dalszej części obrad Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Nidzicy. Tematyką kontroli było przestrzeganie przepisów BHP, ppoż, kwalifikacje pracowników, wprowadzenie przepisów RODO w placówce, ilość
osób korzystających z usług Poradni, terminy rozpatrywania wniosków i realizacja
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w roku 2018 r. Komisja Rewizyjna
stwierdziła:
1. brak oświetlenia awaryjnego w korytarzu,
2. brak biurka w punkcie przyjęcia interesantów spełniającego przepisy
RODO,
3. brak poręczy przy wejściu do budynku,
4. dofinansowanie poradni celem zatrudnienia specjalisty psychologterapeuta.
Zarząd podejmie odpowiednie decyzje po zapoznaniu się z informacją
Dyrektor Poradni dotyczącą kosztów wszystkich powyższych zaleceń.
Następnie Zarząd pozytywnie zaopiniował rozbudowę drogi wojewódzkiej
604 na odcinku Robaczewo- Wielbark.
W zakresie oświatowym Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie procedury
przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia
Zawodowego. Zgodnie z przepisami ustawy z 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy
prawo oświatowe z mocy prawa CKP musi zostać przekształcone w CKZ. Uchwałę
o przekształceniu należy podjąć w terminie od 1 września do 30 listopada, natomiast
Dyrektor CKP musi do 15 maja powiadomić swoich pracowników, że od 1 września
br. CKP przekształca się w CKZ. Centra kształcenia zawodowego będą placówkami
wspierającymi edukację zawodową uczniów szkół prowadzących kształcenie
zawodowe w zakresie zajęć praktycznych lub dokształcania teoretycznego
młodocianych pracowników, a także będą mogły realizować kształcenie ustawiczne
w formach pozaszkolnych.
Dalej Zarząd analizował wynagrodzenia nauczycieli za okres 4 miesięcy.
Wymaganej średniej nie osiąga tylko grupa nauczycieli mianowanych, co jest
spowodowane małą liczbą osób w tej grupie zawodowej. Prawdopodobnie nastąpi
konieczność podjęcia od września działań zaradczych.
Na posiedzeniu tym Zarząd przeanalizował także wynagrodzenia
pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych. Zalecono ujednolicenie
regulaminów organizacyjnych w jednostkach oraz ustalenie wynagrodzenia dla
obsługi w kwocie 2250 zł + staż, natomiast wynagrodzenie administracji w wysokości
2500 zł + staż. Wprowadza się premię uznaniową w wysokości 3% wynagrodzenia
zasadniczego, ale nie więcej, niż 10% wyn. zasadniczego oraz likwidację stanowiska
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sekretarza i zaprzestania wypłacania dodatku funkcyjnego. Dodatek funkcyjny ma
być przyznawany wyłącznie osobom na stanowiskach kierowniczych.
Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się 17 maja br. Podjęto na nim uchwałę
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. W związku z pobytem nauczyciela w
sanatorium, po odejściu klas maturalnych pozostało 9 godzin dydaktycznych i 19
godzin w bibliotece. Przydzielono 9 godzin nauczycielowi geografii oraz zwiększono
o 10 godzin liczbę godzin nauczycielowi w bibliotece, któremu w to miejsce
zmniejszono o 9 liczbę godzin w internacie. Te 9 godzin w internacie rozdzielono
pomiędzy kolejne 2 nauczycielki.
Ponadto rozpatrzono petycję Sołtysa Sołectwa Olszewo w sprawie remontu
drogi powiatowej nr 1589N położonej w Olszewie. W budżecie powiatu na 2019 r.
nie planowano remontu tej drogi. Zarząd proponuje wniosek ten rozważyć przy
planowaniu budżetu na rok 2020.
Następnie Zarząd omówił projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2019-2038.
W związku z powyższymi zmianami i koniecznością przeprowadzenia
niezwłocznie procedury zakupu ciągnika z kosiarką w Powiatowym Zarządzie Dróg,
Zarząd wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie sesji
w trybie § 22 Statutu Powiatu Nidzickiego.
Czwarte posiedzenie Zarządu odbyło się 28 maja br. Podjęto na nim uchwały
w sprawach:
1) zatwierdzenia arkuszy organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy (arkusze placówek zostały zatwierdzone
warunkowo),
2) zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie,
3) zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Nidzicy,
4) zatwierdzenia arkusza organizacji Centrum Kształcenia Praktycznego w
Nidzicy,
5) zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Nidzicy,
6) zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Nidzicy,
7) wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu, w którym prowadzone
będzie kształcenie uczniów technikum, wchodzącym w skład Zespołu
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy (technik-logistyk),
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8) wyrażenia zgody na ustalenie nowego zawodu, w którym prowadzone
będzie kształcenie uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, wchodzącej w
skład Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
(kelner),
9) wyrażenia zgody na ustalenie nowych zawodów, w których prowadzone
będzie kształcenie uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, wchodzącej w
skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy
(cukiernik, murarz-tynkarz),
10) odwołania Pani Małgorzaty Wilińskiej ze stanowiska dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy (w związku z planowanym
utworzeniem Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, w skład którego
wchodzić będą Poradnia oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli),
11) przedstawienia Radzie Powiatu w Nidzicy raportu o stanie powiatu (został
on przesłany radnym i będzie przedmiotem dzisiejszej debaty),
12) zmian w budżecie powiatu na rok 2019 (zwiększającą plan dotacji celowej
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej; dotacji na pokrycie kosztów wyceny działek
w związku z realizacją inwestycji drogowej; dotacji na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz
przesunięcia środków w ramach budżetów: Powiatowego Urzędu Pracy,
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Powiatowego Zarządu
Dróg, Zespołu Szkół Ogólnokształcących),
13) przeprowadzenia kontroli zarządczej w Powiatowym Zarządzie Dróg w
Nidzicy (przedmiotem kontroli będzie gospodarowanie środkami
publicznymi w 2018 r.).
Ponadto Zarząd podjął decyzję o przekazaniu w trwały zarząd dla
Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy nieruchomości zajętych pod drogę
powiatową Nr 1613N o przebiegu Robaczewo-Piotrowice -Stare Połcie-Janowiec
Kościelny- Kołaki-Jabłonowo Adamy- Nowa Wieś Wielka do granicy z woj.
mazowieckim w m. Grzebsk.
Dalej Zarząd zapoznał się z informacją o wszczęciu postępowań
administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości
przejęte na rzecz Powiatu Nidzickiego w związku z realizacją inwestycji drogowej
dotyczącej przebudowy drogi powiatowej 1558N Safronka-Wiłunie- Powierż. Na
własność Powiatu przeszło 18 działek. Wszczęcie postępowania nastąpiło 16 maja.
Na podstawie operatów szacunkowych ustalone zostaną wysokości odszkodowań.
Następnie Zarząd zapoznał się z decyzjami Burmistrza Nidzicy, dotyczącymi:
- podziału nieruchomości z urzędu, która stanowi własność Powiatu Nidzickiego.
Jest to droga powiatowa Nr 1264N (dz. 45/6), która przebiega przez m. Rączki.
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Wydzielono działkę o pow. 285 𝑚2 , która ma być przekazana dla Gminy Nidzica
na zagospodarowanie przez sołectwo Rączki,
- podziału działki nr 101 w obrębie 6 miasta Nidzica, tj. ul. Warszawska i
Sienkiewicza. Zostały wydzielone działki 101/1 pod ul. Warszawską i 101/2 pod
ul. Sienkiewicza oraz 101/3 - rynek miasta.
Piąte posiedzenie Zarządu odbyło się 3 czerwca br. Podjęto na nim uchwałę
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 (zawierającą zmiany w planie
budżetów: Centrum Kształcenia Praktycznego, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz Starostwa Powiatowego).
Ponadto pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu przygotowane
na dzisiejszą sesję w sprawach:
1) udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum zaufania,
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2018,
3) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2018,
4) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2019-2038,
6) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy za 2018 rok,
7) zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
8) oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
9) zmiany uchwały Nr III/8/2018 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy,
10) przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.,
11) rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Mieszkańców bloków przy ul. 1 Maja 32, 32 a, 32
b, 34, 34 a oraz domów przy ul. 1 Maja 24 i 30 w Nidzicy.
Wszystkie one były przedmiotem obrad komisji stałych Rady Powiatu.
W dalszej części obrad Zarząd zapoznał się w wynikami audytów:
1) przeprowadzonego w ZOZ w Nidzicy w ubiegłym roku w zakresie:
„Prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi,
dostępność i jakość udzielania świadczeń”. Audytem zostały objęte lata 20152018. W trakcie audytu nie stwierdziła nieprawidłowości i uchybień o
charakterze systemowym. Natomiast stwierdzone zostało uchybienie w
zakresie kontroli zarządczej, w szczególności w stosunku do naliczania
odsetek ustawowych od nieterminowych płatności od najemców/
dzierżawców. Przyczyną powstania uchybienia w tym zakresie był brak
wewnętrznych regulacji - zasad przekazywania faktur VAT
najemcom/dzierżawcom i sposobu potwierdzania odbioru tychże
dokumentów. Zalecenia zostały przez ZOZ zrealizowane;
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2) przeprowadzonego w PZD w Nidzicy. Audyt obejmował zadania statutowe,
organizację, zatrudnienia, zamówienia publiczne, gospodarkę finansową oraz
wykorzystanie sprzętu i pojazdów. Jeśli chodzi o zadania statutowe i
ustawowe, to PZD realizuje te zadania zgodnie z przepisami prawa. Audyt nie
wykazał żadnych nieprawidłowości finansowych. PZD musi natomiast
podjąć działania korygujące, a mianowicie:
1. dostosować organizację i zatrudnienie do realnych zadań i potrzeb
jednostki;
2. zaktualizować rejestr zamówień nieprzekraczających kwoty 30 tys. euro;
3. dostosować wewnętrzną dokumentację dot. wyjść prywatnych do
standardów kontroli wewnętrznej;
4. egzekwować wykonywanie zadań, określonych w zakresach
obowiązków, przez pracowników PZD;
5. wzmocnić kontrolę zarządczą, sprawowaną zarówno przez Dyrektora
PZD jak i przez organ stanowiący.
Dyrektor PZD część zaleceń, zmierzających do usprawnienia pracy jednostki,
wykonał niezwłocznie. Pozostałe są w trakcie realizacji.
W dalszej kolejności Zarząd powrócił do wniosku PSONI dotyczącego
udostępnienia przez wynajęcie bądź użyczenie garażu w budynku w Napiwodzie.
Zarząd obył w tej sprawie wizję w terenie i zapoznał się z opinią prawną, z której
wynika, iż z tytułu wynajęcia garażu nie nastąpi naruszenie prawa. Zarząd wyraził
pozytywną opinię o wynajęciu garażu, ale zdecydował, że do tematu wróci po
skonsultowaniu go z radnymi Rady Powiatu.
Szóste posiedzenie Zarządu odbyło się 11 czerwca 2019 r. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) nadania kategorii drogi gminnej drodze wewnętrznej leżącej na działkach nr
106/2, 106/14, 107/21, 107/37, 107/39, 107/42, 107/44, 107/46 obręb
geodezyjny 4 Nidzica na terenie Gminy Nidzica,
2) pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1174N Łączno – Jurki (na terenie
Powiatu Ostródzkiego),
3) wyboru oferty dotyczącej przeprowadzenia emisji obligacji dla Powiatu
Nidzickiego (wpłynęła jedna oferta - Domu Maklerskiego banku BPS S.A. na
Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Nidzickiego na kwotę
3.685.000,00 zł),
4) zmian w budżecie powiatu na rok 2019 (zawierającą zmiany w budżecie w ramach
Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym),
5) powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy (skład
Komisji przedstawia się następująco:
- przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
1) Jolanta Tymińska – przewodnicząca komisji
2) Lech Brzozowski
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3) Małgorzata Jakubowska
- przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
4) Adam Bastek,
5) Piotr Raźniewski,
6) Tomasz Ziarek
- przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
7) Artur Jan Suwiński,
8) Teresa Kalinowska,
- przedstawiciele Rady Rodziców:
9) Piotr Ojdana,
10) Andrzej Karczewski
- przedstawiciel Związku ZNP O/Nidzica:
11) Marcin Pszczółkowski,
- przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników
Oświaty NSZZ „Solidarność” w Nidzicy:
12) Dariusz Czajka.)
Ponadto Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w
sprawach:
- ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na obszarze Powiatu Nidzickiego, od dnia 1 września 2019
roku,
- utworzenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy i nadania mu Statutu,
- utworzenia Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy i nadania mu
statutu.
Powyższe projekty uchwał omawiane były szczegółowo na posiedzeniach
komisji stałych Rady Powiatu.
Siódme posiedzenie Zarządu Powiatu odbyło się 18 czerwca 2019 r. Podjęto
na nim uchwały w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2019 (zawierający zmiany w planie
wydatków Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego),
2) przyznania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Nidzicki za wybitne osiągnięcia naukowe,
sportowe i artystyczne (wpłynęło 71 wniosków: 19 z ZSZiO, 44 z ZSO, 7
z SZRiO, 1 ze SOS-W. Stypendium otrzymało 43 uczniów: 6
gimnazjalistów, w tym: 5 z ZSO i 1 ze SOS-W, natomiast uczniów szkół
ponadgimnazjalnych – 37, w tym: 25 z ZSO , 11 z ZSZiO i 1 z ZSRiO.
W sumie na stypendia przeznaczono kwotę 41.800 zł),
3) zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy (na dyrektora wybrany został p. Bogdan
Malinowski).
STAROSTA
/-/ Marcin Paliński
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