Protokół Nr 30/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 16 września 2019 r.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta –Paweł Przybyłek,
Członkowie Zarządu: Krzysztof Zdziarski, Lech Brzozowski, Mateusz Budka oraz przedstawiciele
Klubów Sportowych: „Orzeł” Janowiec Kościelny – Moszczyński Bogdan i „Start” Nidzica – Artur
Pacuszka, Skarbnik – Renata Mróz, Sekretarz - Elżbieta Bieniek, Kierownik Wydziału Oświaty,
Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego – Jolanta Tymińska, Geodeta Powiatowy – Iwona
Urbanowicz, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Anna Kalinowska.
Obrady otworzył i poprowadził Starosta Marcin Paliński. Rozpoczęto je w obecności 4
członków (p. M. Budka dołączył w trakcie).
Porządek obrad:
I. Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego:
1. Wyróżnienia dla klubów sportowych.
2. Podjęcie uchwał w sprawach aneksów do arkuszy organizacji szkół.
3. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia z obowiązku
realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
4. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Centrum
Kształcenia Praktycznego w Nidzicy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy.
5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dwóch nauczycieli na zastępstwo osoby przebywającej
na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (CKP i ZSZiO).
6. Wynagrodzenia nauczycieli za osiem miesięcy.
II. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
1. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 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.
III. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
1. Informacje o gospodarowaniu nieruchomościami powiatowymi.
IV. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:
1. Omówienie wyników kontroli.
V. Wydział Finansowy:
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
2) 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.
Ad. I. 1)
Zarząd podziękował przedstawicielom Klubów sportowych za promocję powiatu podczas
rozgrywek piłkarskich na terenie kraju. Podziękowania otrzymały kluby: LKS ORZEŁ
JANOWIEC KOŚCIELNY, KLUB SPORTOWY GMINA KOZŁOWO oraz MKS START
NIDZICA.
Przedstawiciele Klubów sportowych opuścili salę obrad.
Ad. I. 2)
p. Jolanta Tymińska poinformowała, że aneksy do arkuszy zostały zaopiniowane przez
Kuratorium Oświaty. Do arkuszy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zespołu Szkół

Ogólnokształcących nie było uwag, natomiast w pozostałych jednostkach były uwagi odnośnie
godzin dyrektorskich i kwalifikacji kadry. Dyrektorzy złożyli stosowne wyjaśnienia i zostały one
uwzględnione. Żadna z opinii Kuratorium nie jest negatywna.
p. Lech Brzozowski zapytał, czy zmienił się nabór w stosunku do ostatnich danych.
p. Jolanta Tymińska odpowiedziała, że nie.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwały:
1) Nr 30/103/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu;
2) Nr 30/104/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu;
3) Nr 30/105/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji
Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu;
4) Nr 30/106/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy. Stanowi ona załącznik do
niniejszego protokołu;
5) Nr 30/107/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Stanowi ona załącznik do
niniejszego protokołu;
6) Nr 30/108/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji
Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Stanowi ona załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. I.3.
p. Jolanta Tymińska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia z
obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych (Dyrektor ZSRiO). W
przypadku dyr. ZSRiO pensum wynosi obecnie 7 godzin. Dyrektor uzasadnia prośbę brakiem
Wicedyrektora oraz pracownika administracji w sekretariacie, który przebywa na długotrwałym
zwolnieniu lekarskim. p. Jolanta Tymińska dodała, że jest to wyjątkowa sytuacja, która pozwala na
zwolnienie dyrektora z pensum.
Starosta Marcin Paliński stwierdził, że nowa dyrektor wzięła się do pracy z zapałem,
nawiązuje kontakty z Ministerstwem. Uważa, że mimo braku doświadczenia na takim stanowisku,
bardzo dobrze sobie radzi.
Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wyżej przedstawiony
projekt uchwały Rady Powiatu.
Ad. I.4.
p. Jolanta Tymińska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia
Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy.
Przypomniała, że przekształcenie następuje z mocy prawa. Uchwałę można podjąć między 1
września a 30 listopada 2019 r. Dochodzą jednostce nowe zadania – kursy dla młodocianych.
Dyrektor pozostaje ten sam.
Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt
uchwały Rady Powiatu.
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Ad. I.5.
p. Jolanta Tymińska przedstawia prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących o wyrażenie zgody zatrudnienie nauczyciela emeryta do prowadzenia
przedmiotów zawodowych na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na długotrwałym
zwolnieniu lekarskim oraz prośbę o zatrudnienie dyrektora CKZ na zastępstwo za nauczyciela
przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, do prowadzenia zajęć na turnusach
dokształcających pracowników młodocianych w zawodzie elektryk.
Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
Ad. I.6.
p. Jolanta Tymińska poinformowała, że za 8 miesięcy średniego wynagrodzenia nie osiągają
nauczyciele mianowani, mimo, że mają dużo nadgodzin, średnio powyżej 4. Czy nagrody z okazji
DEN zniwelują różnicę, jeszcze nie wiadomo.
Do posiedzenia dołączył p. Mateusz Budka. Odtąd w obradach uczestniczyło 5 członków Zarządu.
p. Mateusz Budka zapytał, czy było spotkanie z dyrektorami w sprawie orkiestry.
p. Jolanta Tymińska podpowiedziała, że dyrektorzy zostali poinformowani o możliwości
reaktywacji orkiestry. Muszą się zorientować, czy będą chętni uczniowie.
p. Jolanta Tymińska opuściła salę obrad, a dołączyła p. Anna Kalinowska.
Ad. II.1.
p. Anna Kalinowska omówiła projekt uchwały w sprawie 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.
W związku z bardzo dużą liczbą osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz z
powodu niewystarczających środków zaplanowanych na realizację tego zadania w 2019 r., zaistniała
potrzeba przesunięcia środków na w/w zadanie. PCPR wnioskuje o przesunięcie kwoty 17.865 zł
z zadań: dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (4.840 zł) i dofinansowanie
likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych (13.025 zł) na zadanie:
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze.
Uwag nie było. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wyżej przedstawiony
projekt uchwały Rady Powiatu.
Ad. III.1.
p. Iwona Urbanowicz przedstawiła informację Dyrektora ZSZiO o podpisaniu z Ośrodkiem
Szkolenia Kierowców w dniu 3 września br. umowy najmu pomieszczeń w budynku szkolnym,
(wraz z dostępem do WC) 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. Zaznaczyła, że kwota
najmu została zwaloryzowana o wskaźnik inflacji.
Uwag i pytań nie było.
p. Iwona Urbanowicz przypomniała kwestię stawek najmu garaży, którą radni poruszyli na
posiedzeniu komisji. Przypomniała, że stawka najmu garażu to 34 zł netto/mies. Garaże są w złym
stanie technicznym. Przygotuje pismo do Dyrektora w sprawie zmiany stawki czynszu oraz
zweryfikowanie pod kątem wszystkich aktualnych umów.
Zarząd przyjął informację bez uwag.
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p. Iwona Urbanowicz poinformowała, że uwagi dotyczące wyceny gruntu przejętego przez
Powiat Nidzicki na przebudowę drogi powiatowej Safronka-Wiłunie-Powierż, które w naszej
ocenie zasługują na uwzględnienie, zostały przekazane do rzeczoznawcy majątkowego. Wyrażono
też prośbę o ponowne przeanalizowanie wyceny ogrodzenia znajdującego się na nieruchomościach.
Zarząd nie miał uwag.

1)

2)

3)

4)
5)

Ad. IV.1.
p. Elżbieta Bieniek przedstawiła wyniki kontroli:
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 (w Punkcie w MOPS oraz
Punkcie mobilnym w gminach). Działalność w w/w zakresie oceniono pozytywnie z
nieprawidłowościami. Zalecono prowadzenie kontroli wykonania przez organizację
pozarządową warunków umowy;
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. W wyniku kontroli
stwierdzono uchybienia w prowadzeniu dokumentacji medycznej polegające na braku
oznakowania stron i braku oceny somatycznej pacjenta, braku oświadczenia o udostępnianiu
informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych. ZOZ w celu realizacji
zaleceń przeprowadził z pracownikami Poradni szkolenie dotyczące prowadzenia
dokumentacji medycznej; poinformowano o konieczności stosowania się do ustawy o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia o
rodzajach, zakresie i wzorach dokumentacji medycznej i sposobie jej przetwarzania w celu
prawidłowego stosowania; przekazano informacje o przetwarzaniu danych osobowych i
zbieraniu wymaganych oświadczeń od pacjentów;
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;
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;
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. W toku kontroli wykazano jedną nieprawidłowość: błędne naliczenie składek
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pracowników po 55 r.ż. (kobiety) i 60 r.ż. (mężczyźni), osób powracających do pracy po
urlopach macierzyńskich, a także osób z wynagrodzeniami niższymi od minimalnego
wynagrodzenia za pracę, dla których praca ta stanowiła jedyne źródło przychodów z tytułu
pracy. Różnica w naliczeniu składek wynosi 902,78 zł (nadpłata).
p. Elżbieta Bieniek poinformowała, że 20 września br. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Minimalne wymagania
służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotyczą:
1) dostępności architektonicznej,
2) dostępności cyfrowej,
3) dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
Ustawa ta określa, że organ administracji samorządowej wyznacza co najmniej jedną osobę
pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności. Podmiot publiczny przekazuje co 4 lata
raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie
i publikuje go na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Sekretarz podkreśliła, że prace nad poprawą dostępności trwają.
Ad. V.1.1)
p. Renata Mróz przedstawiła wnioski jednostek organizacyjnych o zmiany w budżecie:
1) Starostwa Powiatowego w Nidzicy o zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 237.655 zł:
w rozdziale 80120 § 2540 o kwotę 21.743 zł oraz w rozdziale 80152 § 4010 o kwotę 215.912 zł,
a zwiększenie planu wydatków o tę samą kwotę wg następującego wyszczególnienia: w rozdziale
80115 § 2540 o kwotę 58.000 zł, rozdziale 80130 § 2540 o kwotę 21.655 zł oraz w rozdziale
80130 § 2540 o kwotę 158.000 zł.
Zmiany te związane są z przesunięciem środków do planu szkół niepublicznych.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
2) Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy o zmniejszenie planu wydatków
na łączną kwotę 4.059 zł, wg następującego wyszczególnienia: w rozdziale 80115: § 4270 o
kwotę 800 zł , § 4280 o kwotę 1.000 zł, § 4520 o kwotę 298 zł oraz w rozdziale 80146 § 4410 o
kwotę 1.961 zł, natomiast zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80115 § 4300 o kwotę 4.059
zł. zmiany te dotyczą opłaty przygotowawczej dla Wielkopolskiej Akademii Nauk i Rozwoju sp.
z o.o. sp. k. za sporządzenie wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową (projekt technik
– logistyk- pomoce).
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
Powyższe zmiany zawarte zostały w uchwale Nr 30/110/2019 w sprawie zmian w
budżecie powiatu na rok 2019. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Ad. V.1.2)
p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały w sprawie 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. Podkreśliła, że
przyjmuje się w nim planowane wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, jak również
pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku.
Materiały planistyczne do budżetu powiatu na rok 2020 jednostki składają do 14 października br.
Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 30/109/2019 w sprawie
założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2020
rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039 oraz terminów ich
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opracowania przez jednostki organizacyjne. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.
p. Renata Mróz przedstawiła wniosek Starostwa Powiatowego o przesunięcie planu
dochodów i wydatków zabezpieczonych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku z
powstaniem nowej jednostki – Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, tj. o przesunięcie planu
na dzień 1 września br. z byłej Poradni do Poradni działającej w ramach PORE, w kwocie
140.872,59 zł, w ramach tego samego rozdziału.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
p. Renata Mróz przedstawiła uchwałę 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”.
Skarbnik wyjaśniła, że uchylono zadania, na których były zerowe kwoty. Dodała, że 30
czerwca br. były kolejne zmiany WPF i zapomniano usunąć zadania z zerami.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.
p. Renata Mróz przypomniała kwestię powstania wspólnej obsługi księgowej dla jednostek
oświatowych. Proponowała odłożyć reorganizację na przyszły rok ze względów organizacyjnych,
finansowych, lokalowych. Powiat ma obecnie więcej zadań w oświacie, na które może zabraknąć
środków. Poza tym księgowość w szkołach już jest ograniczona.
Starosta Marcin Paliński podkreślił, że jest problem, jeśli ktoś zachoruje, bo nie ma komu
zastąpić pracownika. Następnie Starosta poinformował, że uzgodnił z Przewodniczącym Rady
termin następnej sesji, po rozstrzygnięciu przetargów na przebudowę dróg, w październiku.
Stwierdził, że udało się w dobrym czasie ogłosić przetargi i są oszczędności. Trzeba będzie
poprzesuwać środki między zadaniami. Dodał, że drogę Robaczewo- Piotrowice, którą wskazał p.
Lech Brzozowski, też trzeba by zrobić, dopóki nie jest jeszcze całkiem zniszczona, bo nie będzie
wymagała aż tak dużych nakładów finansowych, jak wówczas, gdy trzeba by ją budować od nowa.
Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Inspektor
/-/ Małgorzata Jarka

Starosta
/ - / Marcin Paliński
Wicestarosta
/ - / Paweł Przybyłek
Członek Zarządu
/ - / Krzysztof Zdziarski
Członek Zarządu
/ - / Lech Brzozowski
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Członek Zarządu
/ - / Mateusz Budka
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