Protokół Nr 32/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 1 października 2019 r.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta- Paweł Przybyłek,
Członek Zarządu Lech Brzozowski, Skarbnik- Renata Mróz, Sekretarz- Elżbieta Bieniek, Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej- Anna Osłowska, Zastępca Dyrektora Zespołu Opieki ZdrowotnejAgnieszka Malinowska, Przewodniczący Rady Powiatu- Andrzej Bróździński, Kierownik Wydziału
Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego- Jolanta Tymińska.
Obrady otworzył i poprowadził Starosta Marcin Paliński. Rozpoczęto je w obecności 3
członków.
Porządek obrad:
I. Zespół Opieki Zdrowotnej:
1. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
składników aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
II. Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego :
1. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do porozumienia w celu zakupu
wspólnego energii elektrycznej.
III. Wydział Finansowy:
1.Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1) Zmian w budżecie powiatu na rok 2019
2) Zmian w wieloletniej prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2039,
2.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019.

Ad. I. 1.
p. Agnieszka Malinowska poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy o prawie
farmaceutycznym Pani Dyrektor Anna Osłowska na podstawie uchwały Rady Społecznej ZOZ
przygotowała projekt uchwały Rady Powiatu o zbycie aktywów trwałych w postaci apteki
ogólnodostępnej. Według ww. ustawy przedsiębiorcy prowadzący działalność leczniczą nie powinni
prowadzić apteki ogólnodostępnej. Pani Malinowska podkreśliła, że według statutu i opinii
mecenasa Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy nie jest przedsiębiorstwem, a samodzielnym
publicznym zakładem i nie posiada statusu przedsiębiorcy. Ministerstwo Zdrowia Departament
Polityki Lekowej i Farmacji w sierpniu tego roku wydał interpretację, że w ramach prowadzonej
apteki ogólnodostępnej ZOZ jest definiowany jako przedsiębiorstwo, co prowadzi do zakończenia
działalności tej apteki. Sprzedaż miałaby się odbyć na zasadzie ogłoszenia, a środki ze sprzedaży
zostaną przeznaczone na działalność statutową ZOZ-u .
Wicestarosta p. Paweł Przybyłek zapytał, na podstawie jakiego ogłoszenia ma odbyć się
sprzedaż apteki.
p. Agnieszka Malinowska odpowiedziała , że na podstawie ogłoszenia podanego do
publicznej wiadomości. Wynika to z ustawy o zamówieniach publicznych jednak nie jest to typowy
przetarg nieograniczony. W ogłoszeniu będą określone warunki kto może taką aptekę prowadzić.
Ten tryb został już upubliczniony przez inne szpitale, które również przeprowadzały tę procedurę.

Uwag i pytań nie było. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wyżej przedstawiony
projekt uchwały Rady Powiatu.
Ponadto p. Starosta zapytał o przebieg prac rozbudowy szpitala.
p. Agnieszka Malinowska poinformowała, że rozbudowa toczy się zgodnie z
harmonogramem. W najbliższym czasie firma wykonawcza przystąpi do zalewania stropu. Mniej
więcej co miesiąc są odbiory kolejnych etapów budowy.
p. Starosta poinformował Dyrektor ZOZ o posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia
Rady Miejskiej w Nidzicy, które odbędzie się 24 października 2019 r. Podczas obrad omawiana
będzie problematyka i funkcjonowanie służby zdrowia na terenie gminy Nidzica.
p. Agnieszka Malinowska i p. Anna Osłowska opuściły salę obrad, a dołączyła p. Jolanta Tymińska.
Ad. II. 1.
p. Jolanta Tymińska przedstawiła projekt uchwały dotyczącej przystąpienia do
porozumienia w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na okres od 01.01.2020. do
31.12.2022r. w celu uzyskania korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej dla Starostwa
Powiatowego w Nidzicy oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego. Liderem Grupy
Zakupowej jest Gmina-Miasto Działdowo, a w skład wchodzą gmina i miasto Działdowo, gmina
Działdowo, gmina Jedwabno, gmina Komarówka Podlaska, gmina Olsztynek, gmina Niegowo,
powiat Jarociński i powiat Nidzicki.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę:
Nr 32/113/2019 w sprawie przystąpienia do porozumienia w celu przeprowadzenia
wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę energii elektrycznej na okres od 01.01.2020. do 31.12.2022r. Stanowi ona
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. II. 2.
p. Jolanta Tymińska poinformowała, że w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
Oświatowe organ prowadzący do dnia 31 października musi złożyć sprawozdanie o stanie realizacji
zadań oświatowych Powiatu Nidzickiego. Informacja dotyczy roku szkolnego 2018/2019 oraz
zawiera dane o zadaniach jakie ciążą na powiecie, następnie o najważniejszych działaniach jakie
zostały podjęte w roku szkolnym. Informacja zawiera ponadto dane dotyczące :
-wyników naborów do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki,
- wykaz szkół i placówek działających na terenie Powiatu Nidzickiego,
-bazy lokalowej Powiatu Nidzickiego,
-kadry pedagogicznej,
-osiągnięć uczniów,
-wyników egzaminów zewnętrznych,
-wyników egzaminów maturalnych część pisemna i ustna,
-egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
-projektów realizowanych w powiatowych placówkach oświatowych,
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-wyników kontroli z zakresu nadzoru pedagogicznego,
-działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Uwag i pytań nie było.
Ad.III. 1. 1)
Renata Mróz- Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w
budżecie powiatu na rok 2019, w ktorym:
1. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80146 § 0970 o kwotę 9280,00 zł oraz zwiększa
się plan wydatków w rozdziale 85446 o kwotę 9280,00 zł, w § 4700 Powyższe zmiany
związane są z otrzymaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy ) środki KFS) na
dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczyciela na kierunku psychotrumatologia
– realizowane przez Centrum Studiów podyplomowych i szkoleń SWPS uniwersytetu
Humanistycznego w Warszawie.
2. Na wniosek Wydziału OZK Starostwa Powiatowego zabezpiecza się plan wydatków na
udział własny (50%) na zakupy inwestycyjne na zadanie pn ,, Zakup środków trwałych na
potrzeby placówek oświatowych dla których organem prowadzonym jest Powiat Nidzicki”.
Na podstawie art.42 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego został wystosowany wniosek do Wojewody o dofinansowanie w wysokości
50% powyższego zadania. Szacunkowy koszt wynosi 164.600 zł., z czego planowana
dotacja z budżetu Wojewody to kwota 81.850 zł. W ramach zakupów planuje się:
- zakup zmywarko -wyparzaczki gastronomicznej dla ZSRiO ;
- zakup szafy chłodniczej dla ZSRiO;
- zakup serwera dla ZSRiO
Szkoła jest położona na terenach wiejskich. Uczniowie dojeżdżają do szkoły autobusami
lub korzystają z internatu szkolnego, w którym funkcjonuje kuchnia i stołówka szkolna.
Obecnie wyposażenie kuchni w internacie jest przestarzałe i zamortyzowane. Należałoby
usprawnić pracę obsługi i zapewnić warunki higieny i bezpieczeństwa.
- zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSZiO;
- zakup zmywarki gastronomicznej dla ZSZiO;
- zakup serowarki dla ZSZiO;
Najpilniejsze potrzeby inwestycyjne w ww. placówce, związane są z zakupem urządzeń do
kuchni znajdującej się w internacie szkolnym. Internat posiada 96 miejsc, które zamieszkają
uczniowie Zespołu Szkół, SOSW oraz uczniowie dokształcający się na turnusach dla pracowników
młodocianych, które są realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy. Młodzież
tam mieszkająca korzysta z całodziennego wyżywienia. Niezbędny jest zakup pieca konwekcyjnoparowego, który pozwoli przyśpieszyć i poprawić jakość przygotowywanych posiłków. Obecnie
kuchnia bazuje na dwóch elektrycznych piekarnikach zakupionych w 2006r.Ponadto potrzebna jest
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nowoczesna zmywarka. Obecnie zmywarki coraz częściej ulegają awariom. Nieodzowny jest także
zakup szorowarki do podłóg. Zapewni to prawidłową konserwację podłogi na salach
gimnastycznych. Obecnie uzywana jest szorowarka przeznaczona do mniejszych powierzchni,
która sprawdza się tylko w pomieszczeniach klasowych.
- Zakup kotła na paliwo stałe dla CKP;
W placówce jest to najpilniejsza potrzeba inwestycyjna. Obecny kociół został przeniesiony
z ZSZiO i jest kotłem wyeksploatowanym. Był wielokrotnie naprawiany ze względu na przecieki i
ubytki wody. Zakup nowego kotła umożliwi efektywniejsze ogrzewanie pomieszczeń i zmniejszenie
zużycia węgla.
- zakup miksera cyfrowego dla ZSO; wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów

trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.


zakup szorowarki dla ZSO.

Profesjonalny mixer główne zastosowanie znajdzie podczas egzaminów maturalnych gdzie
młodzież zdajac egzamin z języka obcego musi mieć możliwie najlepsze warunki odsłuchu gdyż
wynik egzaminu może być pózniej decydujący przy rekrutacji na studia. Mixer będzie również
pomocny przy organizacji wszelkiego rodzaju akademii szkolnych i powiatowych podnosząc
znacząco walory artystyczne przygotowanych spektakli i akademii. W szkole 80% powierzchni
podłóg pokryta jest PCV, które wymagają cyklicznego czyszczenia. Profesjonalna szorowarka
poleruje i utwardza umyte powierzchnie podłogi. Powoduje to dłuższą żywotność. Polerka znajdzie
zastosowanie również na obiektach sportowych do polerowania parkietu na sali gimnastycznej oraz
będzie użyczana innym powiatowym placówkom oświatowym.
Klasyfikację budżetową ww. zakupów przedstawia zał. nr 5 do projektu uchwały. Źródłem
pokrycia wkładu własnego na wymienione zakupy będą uwolnione srodki przy zadaniach
drogowych.
3.

Na wniosek Starostwa Powiatowego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75020 §
6257 o kwotę 8.500 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75020 o kwotę 10.000
zł. zł, w tym: § 6057 – 8.500 zł, § 6059 – 1 500 zł. Żródłem pokrycia różnicy w wysokości
1.500 zł są środki z planu rozdziału 75020 § 4300. Powyższe zmiany wynikają z
wprowadzenia do budżetu Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2020 zadania pn ,, Eadministracja w Powiecie Nidzickim” na kwotę 869.577 zł. z tego: rok 2019- 10.000 zł,
rok 2020 – 859.577 zł. Zakres projektu obejmuje kompleksowane wdrożenie systemu
teleinformatycznego, wdrożenie e-usług, szkolenia personelu, promocję projektu,
wdrożenie strony WWW z standardem WCAG2.0, oraz zakup sprzętu
teleinformatycznego w tym m.in. serwer, macierzy dyskowa, szafa RACK, komputery20 szt., laptop, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacze awaryjne ups.

4.

Na podstawie otrzymanej informacji od Ministra Finansów dotyczącą zwiększenia dla
Powiatu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 zwiększa się plan dochodów o
kwotę 243.981 zł w rozdz.75801 § 2920.
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Na podstawie ww. informacji zwiększa się również plan wydatków w poszczególnych
placówkach oświatowych z przeznaczeniem na podwyżki nauczycieli od miesiąca września 2019r.
z tego:
- ZSZiO- kwota 79.345,88 zł. Rozdział 80115 w tym: § 4010 – 66.370,46 zł, § 4110 – 11.349,35 zł,
§ 4120 – 1 626,07zł,
- ZSRiO- kwota 35.115,00 zł. Rozdział 80115 w tym: § 4010 – 29.372,65 zł, § 4110 – 5.022,72 zł,
§ 4120 – 719,63zł,
- ZSO- kwota 59.121,42 zł. Rozdział 80120 w tym: § 4010 – 49.453,32 zł, § 4110 – 8.456,50 zł, §
4120 – 1.211,60zł,
- SOSW- kwota 39.253,47 zł. Rozdział 80102 w tym: § 4010 – 32.834,35 zł, § 4110 – 5.614,68 zł, §
4120 – 804,44zł,
- CKZ- kwota 16.350,42 zł. Rozdział 80140 w tym: § 4010 – 13.676,64 zł, § 4110 – 2.338,70 zł, §
4120 – 335,08zł,
- PORE- kwota 14.794,81 zł. Rozdział 80143 w tym: § 4010 – 12.375,42 zł, § 4110 – 2.116,20 zł, §
4120 – 303,19zł,
W związku ze zwiększonymi zadaniami oświatowymi w Powiecie planuje się wystąpienie z
wnioskiem do Ministra Finansów o dodatkowe środki z subwencji oświatowej. W planie wydatków
starostwa powiatowego zabezpiecza się środki w rozdz 80130 par. 4010- 97.708,50 zł., par.411080.480 zł, par.4120 – 24.510 zł. oraz rozdz.85410 par. 4010- 54.500 zł, par.4110- 24.900 zł, par.4120
– 600 zł na ww. zadania. Zródłem są uwolnione środki z planu na zadania drogowe.
5. Na podstawie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu powiatu na zadaniach inwestycyjnych i remontowych dróg
powiatowych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, na które
przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień, w wyniku których wystąpiły
różnice pomiędzy zaplanowanymi wartościami robót, a złożonymi ofertami. Plan
dochodów w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 9.186.327,42 zł z tego w rozdz.60014
par.2710 – 114.006,81 zł, par.6300- 251.441,69 zł. ,w rozdz.60018 par.2170 – 2.555.586,68
zł, par.6350 – 6.265.292,24 zł. natomiast plan wydatków o kwotę 9.551.775,92 zł. w rozdz.
60014 par. 4270 – 2.783.600,27 zł., par.6050 – 6.768.175,65 zł.
Plan po zmianach na remontach i inwestycjach drogowych przedstawia się następująco:
 „Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko na odc. RączkiŁyna” w kwocie 2.326.753,49 zł realizowany w latach 2019-2020, z tego rok 2019 –
1.628.727,44 zł. rok 2020 – 698.026,05 zł. Żródłem finansowania są;
środki własne – 349.013,03 zł;
dotacja z Gminy Nidzica – 349.013,02 zł;
środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.628.727,44 zł.
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 „Remont drogi powiatowej Rembowo-Zembrzus Mokry Grunt” w kwocie 737.532,60 zł
realizowany w latach 2019-2020, z tego rok 2019- 516.272,82, rok 2020 – 221.259,78 zł.
Źródłem finansowania są:
środki własne – 110.629,89 zł;
dotacja z Gminy Janowo – 110.629,89 zł;
środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 516.629,89 zł.
 „Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW
545 (m. Kozłowo)” w kwocie 1.631.534,98 zł realizowany w latach 2019-2020, z tego rok
2019- 1.142.074,49, rok 2020 – 489.460,49 zł. Źródłem finansowania są:
środki własne – 244.730,25 zł;
dotacja z Gminy Kozłowo – 244.730,24 zł;
środki z Funduszu Dróg samorządowych – 1.142.074,49 zł.
 „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierż”. W
kwocie 6.230.162,96 zł. realizowany w latach 2019-2020, z tego rok 2019- 392.229,70 zł.,
rok 2020 – 5.837.933,26 zł. Źródłem finansowania są:
środki własne – 1.146.423,93 zł;
dotacja z Gminy Janowiec K. – 1.146.423,91 zł;
środki z Funduszu Dróg samorządowych – 3.937.315,12 zł.
 „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza kosciuszki w
lok.0+3355 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705” w kwocie 17.405.629,89
zł. realizowany w latach 2019-2020, z tego rok 2019- 2.827.932,27 zł., rok 2020 –
14.577.697,62 zł. Źródłem finansowania są:
środki własne – 2.917.928,99 zł;
dotacja z Gminy Nidzica. – 2.917.928,98 zł;
środki z Funduszu Dróg samorządowych – 11.569.771,92 zł.
 ”Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj.nr 7 –
Nidzica ” realizowany w latach 2019-2020, w kwocie 3.229.017,12 zł. z tego rok 2019- 0
zł., rok 2020 – 3.229.017,12 zł. Źródłem finansowania są:
środki własne – 764.753,42zł;
dotacja z Gminy Nidzica. – 764.753,42 zł;
środki z Funduszu Dróg samorządowych – 1.699.510,28 zł.
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 ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątop- Szerokopaś-Nidzica m.Sławka Mała” w
kwocie 169.604,85 zł. realizowany w latach 2019-2020, z tego rok 2019- 0 zł., rok 2020 –
169.604,85 zł. Źródłem finansowania są:
środki własne – 25.440,73 zł;
dotacja z Gminy Kozłowo. – 25.440,72 zł;
środki z Funduszu Dróg samorządowych – 118.723,40 zł.
 ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne-Gr.woj.(Brzozowo Maje)”
w kwocie 1.649.683,55 zł. realizowany w latach 2019-2020, z tego rok 2019- 0 zł., rok
2020 – 1.649.683,55 zł. Źródłem finansowania są:
środki własne – 110.629,89 zł;
dotacja z Gminy Janowo. – 110.629,89 zł;
środki z Funduszu Dróg samorządowych – 516.272,82 zł.

Ad. III.1.2)
p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2039 wprowadza się
następujące zmiany:
- uaktualnia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu
w sprawie zmian w budżecie powiatu;
- zwiększa się plan przychodów o kwotę 318647,76 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi
4202466,93 zł;
- w załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmian , a mianowicie:
a) wprowadza się zadanie pn,, E-administracja w Powiecie Nidzikim” na lata 2019-2020 na kwotę
869577,00 zł., z tego rok 2019 – 10.000,00 zł, rok 2020 – 859.577,00 zł.. Projekt realizowany w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020. Kwota dofinansowania to 739.140,45 zł., z tego w 2019 roku 8.500,00 zł, w 2020 roku
730.640,45 zł.
b) wprowadza się zadania w zakresie remontów dróg dofinansowanych z Funduszu Dróg
Lokalnych tj,
- remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko na odc.Rączki-Łyna w
kwocie 2.326.753,49 zł. na lata 2019-2020, z tego w 2019 roku – 1.628.727,44 zł, w 2020 roku –
698.026,05 zł
- remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m.Sławka Wielka) do DW 545
(m.Kozłowo). w kwocie 1.631.534,98 zł. na lata 2019-2020, z tego w 2019 roku – 1.142.074,49 zł,
w 2020 roku – 489.460,49 zł
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-.remont drogi powiatowej Nr 1570N Rembowo-Zembrzus-Mokry Grunt w kwocie 737.532,60 zł.
na lata 2019-2020, z tego w 2019 roku – 516.272,82 zł, w 2020 roku – 221.259,78zł.
c) dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych drogowych.tj.
- przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711n Tadeusza Kościuszki w lok.0+3355 wraz
z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705. Plan po zmianach wynosi 17.405.629,89 zł, z tego
w roku 2019 – 2.827.932,27 zł, w roku 2020 – 14.577.697,62 zł.
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątop- szerokopaś-Nidzica m.Sławka Mała. Plan po
zmianach wynosi 169.604,85 zł, z tego w roku 2019 – 0 zł, w roku 2020 – 169.604,85 zł.
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne-Gr.woj.(Brzozowo Maje). Plan po
zmianach wynosi 1.649.683,55 zł. z tego w roku 2019 – 0 zł, w roku 2020 – 1.649.683,55 zł.
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierż” Plan po
zmianach wynosi 6.230.162,96 zł. z tego w roku 2019 – 392.229,70 zł, w roku 2020 – 5.837.933,26
zł.
Ad.III.2.
p. Renata Mróz przedstawiła decyzje Wojewody Warmińsko Mazurskiego oraz wnioski
jednostek organizacyjnych o zmiany w budżecie:
1) decyzja Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 281/2019 z dnia 26 września br.
zwiększająca plan dotacji celowej w rozdziale 85202 § 2130 o kwotę 6.488 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej – DPS w Napiwodzie.
Zarząd jednogłośnie dokonał zwiększenia planu dochodów, zgodnie w powyższą
decyzją, jak również zwiększył plan wydatków w tym samym rozdziale w § 2820 o kwotę
6.488 zł.
2) decyzja Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 293/2019 z dnia 30 września br.
zmniejszająca plan dotacji celowej w rozdziale 85203 § 2110 o kwotę 3.505 zł w związku z
weryfikacją potrzeb powiatów w zakresie wykorzystania miejsc w środowiskowych domach
samopomocy.
Zarząd jednogłośnie dokonał zmniejszenia planu dochodów, zgodnie w powyższą
decyzją, jak również zmniejszył plan wydatków w tym samym rozdziale w § 2820 o kwotę
3.505 zł.
3) decyzja Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 285/2019 z dnia 26 września br.
zwiększająca plan dotacji celowej w rozdziale 80153 § 2110 o kwotę 479,96 zł na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Zarząd jednogłośnie dokonał zwiększenia planu dochodów, zgodnie w powyższą
decyzją, jak również zwiększył plan wydatków w tym samym rozdziale w: § 4210 o kwotę
4,79 zł i § 4240 o kwotę 475,17 zł.
4) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wnioskowała o zmianę w planie
wydatków w obrębie rozdziału 75411 na kwotę 28.295,50 zł, tj. zmniejszenie planu wydatków w: §
4040 o kwotę 303,21 zł, § 4050 o kwotę 22.265,22 zł, § 4070 o kwotę 5.692,07 zł, § 4120 o kwotę
35 zł, natomiast zwiększenie planu wydatków w: § 4020 o kwotę 303,21 zł, § 4060 o kwotę 5.038,59
zł, § 4260 o kwotę 13.918,70 zł, § 4270 o kwotę 9.000 zł, § 4440 o kwotę 35 zł. Oszczędności
jednostka chciałaby przeznaczyć na: uzupełnienie funduszu nagród członków KSC, zużycie gazu
ziemnego i energii elektrycznej, zakup usług remontowych, uzupełnienie odpisu na ZFŚS, wypłatę
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nagród dla funkcjonariuszy, wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w
zastępstwie strażaków przebywających za zwolnieniach lekarskich.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
5) Starostwo Powiatowe wnioskowało o zmianę w planie wydatków w obrębie rozdziału
75019 na kwotę 11.300 zł, tj. zmniejszenie planu wydatków w § 4210, a zwiększenie planu
wydatków w § 3030 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na diety radnych.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
6) Powiatowy Urząd Pracy wnioskował o zmianę w planie wydatków w obrębie rozdziału
85333 na kwotę 3.080 zł, tj. zmniejszenie planu wydatków w § 4010, a zwiększenie planu wydatków
w § 4170 w związku z koniecznością zlecenia zadań inspektora ds. informatyki i statystyki.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
Powyższe zmiany zawarte zostały w uchwale Nr 32/114/2019 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
/ - / Lech Brzozowski
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