Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu w Nidzicy
w okresie od 30 sierpnia do 15 października 2019 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył pięć posiedzeń, w tym
pierwsze – 30 sierpnia br. Podjęto na nim uchwałę w sprawie poręczenia kredytu
długoterminowego (zaciągniętego przez ZOZ w Nidzicy). Ponadto wyrażono
pozytywną opinię na temat kandydatury na Wicedyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy, jak również pozytywnie rozpatrzono wniosek
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących na przydział 3 godzin
ponadwymiarowych Wicedyrektorowi oraz 4 godzin nauczycielowi matematyki.
Drugie posiedzenie odbyło się 6 września br. Podjęto na nim uchwałę w
sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 uwzględniającą decyzje Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń i
pochodnych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Nidzicy, na realizację świadczenia „Dobry start” i na wynagrodzenia wraz z
pochodnymi doradców metodycznych zatrudnionych w Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Nidzicy, jak również wnioski Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o przesunięcie
środków w ramach budżetu.
Na posiedzeniu tym pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektora Zespołu
Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie o wyrażenie zgody na
dodatkowe zatrudnienie w Działdowskiej Agencji Rozwoju w szkole dla dorosłych
w wymiarze 97 godzin w I semestrze.
Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 16 września br. Przedmiotem
obrad było m. in. zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1) zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych,
2) przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy w Centrum
Kształcenia Zawodowego w Nidzicy,
3) 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.
Były one szczegółowo omawiane na ostatnich posiedzeniach komisji.
Ponadto na posiedzeniu tym wręczono podziękowania klubom sportowym za
promocję powiatu podczas rozgrywek piłkarskich na terenie kraju. Otrzymały je
kluby: LKS Orzeł Janowiec Kościelny, Klub Sportowy Gmina Kozłowo oraz MKS
Start Nidzica.

Dalej podjęto uchwały w sprawach zatwierdzenia aneksów do arkuszy
organizacji powiatowych placówek oświatowych, jak również w sprawach:
- zmian w budżecie powiatu na rok 2019 (uwzględniająca wnioski Starostwa
Powiatowego oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
o przesunięcie środków w ramach posiadanych budżetów),
- założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na
2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039 oraz terminów
ich opracowania przez jednostki organizacyjne (planowane wydatki bieżące
dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, jak również pozostałe wydatki bieżące –
planuje się ze wzrostem o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019
roku. Materiały planistyczne do budżetu powiatu na rok 2020 jednostki składają
do 14 października br.).
Dalej wyrażono zgodę na zatrudnienie w Zespole Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy dwóch nauczycieli do prowadzenia przedmiotów
zawodowych i zajęć na kursach dokształcających w zawodzie elektryk, na zastępstwo
za nauczyciela przebywającego na długotrwałym urlopie zdrowotnym. Następnie
Zarząd analizował wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych
grupach awansu zawodowego za 8 miesięcy 2019 r. Wymaganej średniej nie osiągają
nauczyciele mianowani.
Ponadto Zarząd zapoznał się z informacją na temat wynajmu pomieszczeń
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących dla Ośrodka Szkolenia
Kierowców na prowadzenie zajęć teoretycznych w ramach kursu na prawo jazdy w
dniach 09.09-11.10.2019 r. w wymiarze 15 godzin za kwotę 200,70 zł netto.
Następnie, zgodnie z wnioskiem radnych powiatu, Zarząd postanowił
wystosować do dyrektorów szkół zalecenie przeanalizowania zmian stawek czynszu
za najem nieruchomości. Ponadto zebrane zostały uwagi dotyczące wyceny gruntu
przejętego przez Powiat Nidzicki na przebudowę drogi powiatowej SafronkaWiłunie-Powierż, które w ocenie radnych zasługiwały na uwzględnienie i zostały
przekazane do rzeczoznawcy majątkowego. Wyrażono też prośbę o ponowne
przeanalizowanie wyceny ogrodzenia znajdującego się na nieruchomościach.
Dalej Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli:
1) przeprowadzonej przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
– Wydział Finansów i Kontroli w dniach 23-24. 05.2019 r. w Starostwie
Powiatowym w Nidzicy w Wydziale Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania
Kryzysowego w zakresie realizacji przez powiat zadania zleconego – udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
2) przeprowadzonej w dniu 25 lipca br. przez Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w Poradni
Zdrowia Psychicznego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z

przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w
dziedzinie psychiatrii w roku 2018, w tym: zasoby kadrowe oraz procedury,
dostępność do świadczeń zdrowotnych i prowadzona dokumentacja przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych w w/w zakresie;
3) przeprowadzonej w dniu 12 sierpnia br. przez Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w zakresie
zgodności wykonywanej działalności leczniczej w dziedzinie chorób
wewnętrznych w 2018 r., w tym: dostępności do świadczeń zdrowotnych,
prowadzonej dokumentacji medycznej oraz stosowanych standardów
postępowania podczas udzielania świadczeń; kwalifikacji personelu
medycznego; wyposażenia oddziału oraz stanu techniczno-użytkowego
wyrobów medycznych; oceny stanu użytkowego pomieszczeń; prawidłowości
oznakowania oddziału. Działalność ZOZ w w/w zakresie oceniono
pozytywnie;
4) wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie w dniach 24.06.2019 – 31.08.2019 w zakresie
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów
szkoły. Uwag nie było;
5) przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych w Olsztynie w lipcu
br. w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie
społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład
oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych
świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i
terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń
społecznych.
Dalej Zarząd zapoznał się z uchwałą Nr 0102-335/19 Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie badania
zgodności z prawem uchwały Nr 22/80/2019 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 28
czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Nidzickiego na lata 2019-2038. Stwierdzono nieważność uchwały w części zał. nr 2
do uchwały, w zakresie pozycji 1.3.2.3. „Budowa ciągu pieszo rowerowego na
odcinku od drogi wojewódzkiej 545 do drogi krajowej nr 7, 1.3.2.5. „Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Janowiec Kołaki – Gołębie-Jabłonowo
Dyby, opracowanie dokumentacji projektowej”, 1.3.2.8. „Przebudowa ulicy
Warszawskiej od km 0+000 do km 0+603 oraz ul. Sienkiewicza od km 0+000 do km
0+574 w m. Nidzica, opracowanie dokumentacji projektowej”.
Czwarte posiedzenie Zarządu odbyło się 26 września br.
Podjęto na nim uchwały w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2019 (uwzględniającą decyzje finansowe
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące: składek na ubezpieczenia

zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
wypłaty świadczeń dobry start, jak i kosztów ich obsługi; dofinansowania
działalności domów pomocy społecznej oraz wnioski o przesunięcia
środków w Starostwie Powiatowym i Zespole Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących),
2) zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę serwera
i macierzy na potrzeby realizacji projektu pn. „Zintegrowana informacja
geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” (za
najkorzystniejszą uznano ofertę firmy ATURI Paweł Maćkiewicz z Mrągowa
za cenę ofertową 65.559 zł).
Na posiedzeniu tym pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze
stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Zakłada on zmianę zapisu dotyczącego dodatku funkcyjnego dla dyrektorów, tj.
zmienia się § 11 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Nauczycielowi, któremu
powierzono stanowiska kierownicze w szkole potwierdzone w statucie szkoły
przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:
a) dyrektorowi – w wysokości nie mniej niż 260,00 zł,
b) wicedyrektorowi – w wysokości nie mniej niż 190,00 zł,
c) kierownikowi szkolenia praktycznego – w wysokości nie mniej niż 120,00 zł,
d) kierownikowi internatu – w wysokości nie mniej niż 120,00 zł,
e) inne funkcje kierownicze – w wysokości nie mniej niż 120,00 zł.”
Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian. Projekt ten podlegać będzie
opiniowaniu przez nauczycielskie związki zawodowe i zostanie rozpatrzony przez
Radę Powiatu na następnej sesji.
Ponadto, Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w
sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich
przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu z drogi, który omawiany był szczegółowo na posiedzeniach komisji.
Tego dnia Zarząd wystąpił z zaproszeniem do składania ofert na opiekę
stomatologiczną nad uczniami, w związku z wejściem w życie w dniu 12 września br.
ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która
zobowiązuje organ prowadzący do podpisywania porozumień w sprawie
zapewnienia opieki stomatologicznej, w ramach podpisanych umów z NFZ.

Świadczenia opieki stomatologicznej realizowane będą w gabinecie podmiotu,
z którym organ zawrze porozumienie.
Dalej, pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora Centrum Kształcenia
Zawodowego o zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodzie
kucharz w zastępstwie nauczycielki przebywającej na urlopie macierzyńskim.
W sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami, Zarząd zapoznał
się z odpowiedzią Urzędu Marszałkowskiego na propozycję nabycia przez Powiat
Nidzicki nieruchomości na ul. Olsztyńskiej przy 99% bonifikacie. Wspomnieć
należy, że w ramach dobrej współpracy województwo otrzymało od powiatu pomoc
finansową w kwocie 1.358.892 zł. Oferta zakupu dotyczyła części budynku należącej
do Województwa wycenionej na 1.244.325 zł. Po raz kolejny Wicemarszałek
Województwa proponuje nabycie tej nieruchomości za 50% wartości, z możliwością
nabycia na raty. W nieruchomości tej mieści się również lokal mieszkalny. Budynek
to współwłasność Województwa i Skarbu Państwa. Zarząd jednogłośnie stwierdził,
że powiatu nie stać na zakup przedmiotowej nieruchomości za proponowaną przez
Pana Wicemarszałka cenę. Jednocześnie Zarząd kontynuuje starania o nabycie
budynku po byłym Zakładzie Gazowniczym, proponując wykorzystanie go na urząd,
w którym prowadzone byłyby prace zlecone z zakresu administracji rządowej.
Następnie Zarząd zapoznał się z informacjami o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie budowy przyłącza wodociągowego do budynku
Starostwa Powiatowego w Nidzicy pod instalację przeciwpożarową, jak również
informacją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu
postępowania odnośnie wydania pozwolenia wodnoprawnego, prowadzonego na
wniosek Gminy Nidzica, dotyczącego odprowadzania wód deszczowych z ulic:
Dubińska, Kosmonautów, Robotnicza, Piaskowa, Wincentego Pola, Bogumiła Linki,
Mazurska.
W dalszej części obrad Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli:
1) przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa WarmińskoMazurskiego w dniu 29.05.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Nidzicy w
Wydziale Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego w
zakresie prawidłowości realizacji projektu „Nowoczesne Szkoły Zawodowe
w Powiecie Nidzickim” i wykorzystania dofinansowania zgodnie z
określonymi celami oraz zgodności z rzeczywistością przekazanych przez
Beneficjenta wyników z realizacji projektu;
2) przeprowadzonego przez firmę Audyt i Wycena Consulting Group Sp. z o.o.
w dniach 19 sierpnia - 23 września br. audytu bezpieczeństwa informacji w
Starostwie Powiatowym w Nidzicy. Stwierdzono, że system bezpieczeństwa
informacji, w tym bezpieczeństwa danych osobowych, w Starostwie
Powiatowym w Nidzicy funkcjonuje w sposób skuteczny i adekwatny.

Piąte posiedzenie Zarządu odbyło się 1 października br. Omówiono na nim i
pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu przygotowane na dzisiejszą
sesję w sprawach:
1) wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy,
2) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2019-2039
oraz zapoznano się z treścią informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny.
Powyższe projekty omawiane były szczegółowo na posiedzeniach komisji.
Ponadto podjęto uchwały w sprawach:
1) przystąpienia do porozumienia w celu przeprowadzenia wspólnego
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na okres od 1 stycznia
2020 r. do 31.12.2022 r. (w ramach grupy zakupowej energii elektrycznej,
której liderem jest Gmina-Miasto Działdowo, w celu uzyskania korzystanej
ceny zakupu energii dla Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.
Uczestnikami porozumienia będą: Gmina-Miasto Działdowo, Gmina
Działdowo, Gmina Jedwabno, Gmina Komarówka Podlaska, Gmina
Niegowa, Gmina Olsztynek, Powiat Jarociński oraz Powiat Nidzicki),
2) zmian w budżecie powiatu na rok 2019 (uwzględniającą zmiany w planach
dotacji celowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących:
dofinansowania działalności domów pomocy społecznej i środowiskowych
domów samopomocy; wyposażenia szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz wnioski jednostek organizacyjnych
o przesunięcie środków w obrębie swoich budżetów, tj.: Powiatowego
Urzędu Pracy, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz
Starostwa Powiatowego).
Starosta
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