Protokół Nr 31/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 26 września 2019 r.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta –Paweł Przybyłek,
Członkowie Zarządu: Krzysztof Zdziarski, Lech Brzozowski oraz Skarbnik – Renata Mróz,
Sekretarz - Elżbieta Bieniek, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania
Kryzysowego – Jolanta Tymińska, Geodeta Powiatowy – Iwona Urbanowicz i Kierownik Wydziału
Komunikacji – Grzegorz Gromański.
Obrady otworzył i poprowadził Starosta Marcin Paliński.
Porządek obrad:
I. Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego:
1. Omówienie projektu 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.
2. Zaproszenie do składania ofert: opieka stomatologiczna nad uczniami.
3. Wniosek o zatrudnienie nauczyciela zawodu.
II. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
1. Podjęcie uchwały w sprawie 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”.
2. Informacje o gospodarowaniu nieruchomościami powiatowymi.
III. Wydział Komunikacji:
1. Omówienie projektu 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.
IV. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:
1. Informacja o kontroli.
V. Wydział Finansowy:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019.
Ad. 1.
p. Jolanta Tymińska przedstawiła 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. p. J. Tymińska
podkreśliła, że chodzi o 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)
b)
c)
d)
e)

dyrektorowi – w wysokości nie mniej niż 260,00 zł.
wicedyrektorowi – w wysokości nie mniej niż 190,00 zł.
kierownikowi szkolenia praktycznego – w wysokości nie mniej niż 120,00 zł.
kierownikowi internatu – w wysokości nie mniej niż 120,00 zł.
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.
Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie pozytywnie zaopiniował powyższy projekt
uchwały.
Ad. I. 2.
p. Jolanta Tymińska poinformowała, że weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad
uczniami, która zobowiązuje organ prowadzący do podpisywania porozumień w sprawie
zapewnienia opieki stomatologicznej, w ramach podpisanych umów z NFZ. Powiat z tego tytułu
nie ponosi kosztów. Jeśli żadne punkt stomatologiczny nie zgłosi się, to trzeba będzie zwrócić się
o dentobus do Urzędu Wojewódzkiego. Ogłoszenie wywieszone zostanie na stronie internetowej,
na tablicy ogłoszeń. Pracownicy wydziału będą również kontaktować się z działającymi w Nidzicy
punktami. Termin składania ofert wyznaczony został na 10 października br.
Zarząd jednogłośnie wystąpił z zaproszeniem do składania ofert w przedstawionym
wyżej zakresie.
Ad. I.3.
p. Jolanta Tymińska przedstawiła prośbę Centrum Kształcenia Zawodowego o wyrażenie
zgody na zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodzie kucharz w
zastępstwie nauczycielki przebywającej na urlopie macierzyńskim. We wrześniu była osoba na
zastępstwo, ale wracają uczniowie z praktyki i konieczny jest jej powrót do placówki macierzystej.
Niezbędne jest zatem zatrudnienie kolejnej osoby. Proponowana osoba ma uprawnienia do
prowadzenia zajęć praktycznych.
Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie przychylił się do powyższej prośby.
p. Jolanta Tymińska opuściła salę obrad, a dołączyła p. Iwona Urbanowicz.
Ad. II. 1.
p. Iwona Urbanowicz omówiła wyniki przetargu na: Dostawę serwera i macierzy na potrzeby
realizacji projektu pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w
Powiecie Nidzickim”. Poinformowała, że wpłynęły 2 oferty:
- Signus Sanwit z Kowalewa Pomorskiego za cenę 79.701 zł i 5-letnim okresem gwarancji,
- ATURI Paweł Maćkiewicz z Mrągowa za cenę 65.559 zł. Również z 5-letnim okresem
gwarancji.
O ocenie decydowały cena i okres gwarancji. Oferty nie podlegały odrzuceniu. Kwota
najkorzystniejszej oferty nie przekroczyła tej, którą mamy zabezpieczoną.
Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę firmy ATURI za cenę ofertową 65.559 zł.
Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 31/111/2019 w sprawie
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”. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. II.2.

p. Iwona Urbanowicz poinformowała, że wpłynęła odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego
na propozycję nabycia przez Powiat Nidzicki nieruchomości na ul. Olsztyńskiej przy 99%
bonifikacie. Wspomniała, 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. Dodała, że w tej
nieruchomości mieści się również lokal mieszkalny. Jest to współwłasność Województwa i Skarbu
Państwa
Zarząd jednogłośnie stwierdził, że powiatu nie stać na zakup przedmiotowej
nieruchomości za proponowaną przez Pana Wicemarszałka cenę.
p. Iwona Urbanowicz wspomniała również propozycję nabycia nieruchomości po Zakładzie
Gazowniczym w Nidzicy. Poinformowała, że nie ogłoszono jeszcze przetargu na jego sprzedaż.
Ostatnia wycena opiewała na kwotę 1.100.000 zł. Do tego doszłyby jeszcze koszty nabycia.
Starosta Marcin Paliński proponował przygotować pismo, w którym zaproponujemy
wykorzystanie budynku na urząd, gdzie prowadzone byłyby prace zlecone z zakresu administracji
rządowej. Później zostanie podjęta decyzja, do kogo pismo będzie wystosowane.
p. Lech Brzozowski zwolnił się z dalszej części posiedzenia i opuścił salę obrad. Odtąd w obradach
uczestniczyło 3 członków Zarządu.
p. Iwona Urbanowicz poinformowała, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie
budowy przyłącza wodociągowego do budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy pod instalację
przeciwpożarową. Ponadto, z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynęła
informacja 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.
Powiat jest stroną postępowania z uwagi na sąsiedztwo ul. Olsztyńskiej, której jest właścicielem.
Postępowanie zostaje wydłużone z uwagi na skomplikowany charakter proceduralny.
p. Iwona Urbanowicz opuściła salę obrad, a dołączył p. Grzegorz Gromański.
Ad. III.
p. Grzegorz Gromański omówił 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. Minister Finansów ogłosił już maksymalne
stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Rada Powiatu
corocznie ustala wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi. Różnią się one niewiele
w stosunku do ubiegłorocznych, nastąpił wzrost o stopień inflacji. W projekcie uchwały również
zaproponowane są maksymalne stawki. Stawki te pokrywają obecne koszty realizacji zadania.
Zarząd bez uwag jednogłośnie pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały.
Ad. IV.1.
p. Elżbieta Bieniek przedstawiła wyniki kontroli:
1) przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego –
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. Zaleceń pokontrolnych
nie wydano;
2) przeprowadzonej 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. Zalecono systematyczne dokonywanie czynności sprawdzających
funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa danych osobowych oraz na bieżąco szkolenie
nowych pracowników, a także aktualizowanie na bieżąco rejestrów. Nie stwierdzono
uchybień o charakterze systemowym i nie wydano rekomendacji w zakresie objętym
audytem.
Ad. V.1.
p. Renata Mróz przedstawiła decyzje Wojewody Warmińsko Mazurskiego oraz wnioski
jednostek organizacyjnych o zmiany w budżecie:
1) decyzja Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 283/2019 z dnia 25 września br.
zmniejszająca plan dotacji celowej w rozdziale 85156 § 2110 o kwotę 39.246 zł przeznaczonych
na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotne).
Zarząd jednogłośnie dokonał zmniejszenia planu dochodów, zgodnie w powyższą
decyzją, jak również zmniejszył plan wydatków w tym samym rozdziale w § 4130 o
kwotę 39.246 zł.
2) decyzja Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 274/2019 z dnia 20 września br.
zwiększająca plan dotacji celowej w rozdziale 85504 § 2110 o kwotę 3.384 zł na wypłatę
świadczeń dobry start, jak i kosztów ich obsługi.
Zarząd jednogłośnie dokonał zwiększenia planu dochodów, zgodnie w powyższą
decyzją, jak również zwiększył plan wydatków w tym samym rozdziale w: § 3110 o kwotę
3.240 zł i § 4010 o kwotę 144 zł.
3) decyzja Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 279/2019 z dnia 20 września br.
zmniejszająca plan dotacji celowej w rozdziale 85202 § 2130 o kwotę 30.336 zł przeznaczonych
na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.
Zarząd jednogłośnie dokonał zmniejszenia planu dochodów, zgodnie w powyższą
decyzją, jak również zmniejszył plan wydatków w tym samym rozdziale w § 2820 o
kwotę 30.336 zł.
4) Starostwo Powiatowe wnioskowało o zmianę w planie wydatków w obrębie rozdziału 75020 na
kwotę 700 zł, tj. zmniejszenie planu wydatków w § 4410, a zwiększenie planu wydatków w §
4280 w związku z koniecznością wykonania badań wstępnych medycyny pracy pracowników
skierowanych do odbycia stażu w Starostwie Powiatowym.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
5) Starostwo Powiatowe wnioskowało o zmianę w planie wydatków w obrębie rozdziału 75515 na
kwotę 1.629,65 zł, tj. zmniejszenie planu wydatków w: § 4170 o kwotę 60 zł i § 4210 o kwotę
1.569,65 zł, a zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 1629,65 zł na pokrycie kosztów
promocji zadania: edukacja prawna oraz organizacja zasad udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej w roku 2020.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
6) Zespół Szkół Zawodowy i Ogólnokształcących w Nidzicy wnioskował o zwiększenie planu
wydatków w rozdziale 80115 § 4240 o kwotę 45.000 zł. Jednostka uzasadnia wniosek
koniecznością zakupu sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do
prowadzenia kształcenia w zawodzie technik informatyk. W bieżącym roku szkolnym, w
porównaniu do roku ubiegłego, funkcjonują o dwa oddziały więcej w wyżej wymienionym
zawodzie. W wakacje na potrzeby nowej pracowni informatycznej szkoła wykonała z własnych

środków instalację elektryczną. Pani Skarbnik dodała, że szkoła próbowała pozyskać środki na
ten cel z dwóch różnych źródeł, ale się nie udało. Proponowała przesunąć środki dla ZSZiO z
rozdziału 80120 § 4270 w kwocie 29.510,01 zł oraz rozdziału 80195 § 4010 w kwocie 15.489,99
zł.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku i dokonał zmniejszenia
planu wydatków w zwiększenia planu wydatków rozdziału 80120 § 4270 w kwocie
29.510,01 zł oraz rozdziału 80195 § 4010 w kwocie 15.489,99 zł, a następnie zwiększenia
planu wydatków w rozdziale 80115 § 4240 o kwotę 45.000 zł.
Powyższe zmiany zawarte zostały w uchwale Nr 31/112/2019 w sprawie zmian w
budżecie powiatu na rok 2019. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
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

