Protokół Nr 33/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 21 października 2019 r.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta –Paweł Przybyłek,
Członkowie Zarządu: Krzysztof Zdziarski, Lech Brzozowski, Mateusz Budka oraz Przewodniczący
Rady- Andrzej Bróździński, Skarbnik – Renata Mróz, Sekretarz - Elżbieta Bieniek, Kierownik
Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska - Agnieszka Szczepkowska, Inspektor w Wydziale
Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego – Sławomir Knapiński, Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – Bogdan Malinowski, Geodeta Powiatowy – Iwona
Urbanowicz. Obrady otworzył i poprowadził Starosta Marcin Paliński.
Porządek obrad:
I. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
1. Informacje o gospodarowaniu nieruchomościami powiatowymi.
II. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska:
1. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na usunięcie drzew na działce będącej w
trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.
2. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w
części obrębu geodezyjnego Załuski, Gmina Nidzica.
III. Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego:
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2020 r.,
2) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: pn.
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego
w 2020 r.”,
3) konsultacji projektu „Program współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,
4) zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Nidzicy,
5) zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy,
6) zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie,
7) zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy.
2. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum w Zespole
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
2) zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XLVI/273/2018 z dnia 31 sierpnia
2018 r. 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,
3) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach
zawodu,
4) obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w
publicznych placówkach oświatowych Powiatu Nidzickiego.
3. Omówienie wniosku Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej odnośnie
przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do centrum miasta.
4. Informacja o wynagrodzeniach nauczycieli.
IV. Wydział OSO:
1. Omówienie pisma Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie
geriatrii.
2. Protokół z kontroli w ZOZ.
3. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych w Starostwie Powiatowym.
V. Wydział Finansowy:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019.
Ad. I.1.
p. Iwona Urbanowicz przypomniała, że rzeczoznawca majątkowy uwzględnił uwagi organu
i na 2 października br. złożył nowe operaty na nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi
powiatowej. Zaznaczyła, że przygotowała decyzje o ustaleniu odszkodowania dla kilku
nieruchomości i ustaliła termin załatwienia sprawy na 29 listopada 2019 r. Poinformowała strony
o sporządzeniu nowego operatu. Część stron postępowania otrzyma decyzje po ustaleniu terminu
wypłaty, ponieważ trwają negocjacje.
p. Iwona Urbanowicz przedstawiła informację Dyrektora ZSRiO o wynajęciu pokoju w
terminie 7-31.10.2019 r. za cenę 24,60 zł za dobę + 18,36 zł (za wyżywienie).
p. Iwona Urbanowicz opuściła salę obrad, a dołączyła p. Agnieszka Szczepkowska.
Ad. II.1.
p. Agnieszka Szczepkowska przedstawiła wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie 7 drzew
(1 akacja, 4 wierzby, 1 klon, 1 jarzębina) na działce będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących. Dyrektor zwraca uwagę, że drzewa te są częściowo suche i
stanowią zagrożenie dla ruchu pieszego w obrębie szkoły.
Zarząd jednogłośnie bez uwag wyraził zgodę na usunięcie w/w drzew.
Ad II.2.
p. Agnieszka Szczepkowska przedstawiła wniosek Burmistrza Nidzicy o uzgodnienie
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w części obrębu
geodezyjnego Załuski, Gmina Nidzica. A. Szczepkowska zaznaczyła, że są to dwie działki
niedaleko m. Szerokopaś. Planowana jest tam zabudowa przemysłowo-usługowa. Podano
wysokość max. obiektów – 50 m, odnawialne źródła energii też są dopuszczalne.
p. Paweł Przybyłek poinformował, że zakupem tej nieruchomości jest zainteresowane
przedsiębiorstwo, zakład produkcyjny. Warunkiem jest plan.
A. Szczepkowska potwierdziła, że określono przeznaczenie na zakład przemysłowy.
Przedstawiła swoje uwagi odnośnie przedstawionego do uzgodnienia planu:
1. W projekcie planu dla symbolu terenu elementarnego 1PU jako przeznaczenie podstawowe
określono: zabudowa przemysłowo-usługowa co jest niezgodne z wymogami rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.2003.164.1587), a dokładnie z
załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, który ustala oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia
terenów, które należy stosować na projekcie rysunku planu miejscowego, tj. U – to tereny
zabudowy usługowej, a oznaczenie P – to tereny obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów;
2. Ze względu na przeznaczenie w planie miejscowym obiektów infrastruktury technicznej,
w tym odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW, brak jest oznaczenia granic
terenów przeznaczonych pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz z granicami ich stref ochronnych.
Zgodnie ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
planie miejscowym określa się, w zależności od potrzeb, granice terenów pod budowę urządzeń,
o których mowa w art. 10 ust. 2a (urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100 kW) oraz granice ich stref ochronnych związanych z
ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem
znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko.
3. Projekt rysunku planu nie zawiera linii zabudowy, o której mowa w ustaleniach projektu tekstu
planu miejscowego.
Zarząd jednogłośnie postanowił uzgodnić przedłożony projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów w części obrębu Załuski, gm. Nidzica, z wyżej
wymienionymi uwagami.
p. Agnieszka Szczepkowska opuściła salę obrad, a dołączył p. Sławomir Knapiński.
Ad. III.1.1)
p. Sławomir Knapiński omówił projekt uchwały w sprawie powołania składu Komisji
Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2020 r. Skład komisji:
Jolanta Tymińska- przewodnicząca, Lech Brzozowski – z-ca przewodniczącej i członkowie:
Elżbieta Bieniek, Małgorzata Jakubowska, Przemysław Burdyński, Przedstawiciel Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego.
Zarząd bez uwag jednogłośnie podjął uchwałę Nr 33/115/2019 w sprawie powołania
składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w
zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu
nidzickiego w 2020 r. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. III.1.2)
p. Sławomir Knapiński omówił projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego: pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu
nidzickiego w 2020 r.”
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 33/116/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego: pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2020 r.” Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.
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Ad. III.1.3)
p. Sławomir Knapiński omówił projekt uchwały w sprawie konsultacji projektu „Program
współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Dodał,
że na 82 wysłane deklaracje współpracy, wróciło 19. Podobnie, jak w latach poprzednich. Zadania
będą realizowane takie, jak w roku ubiegłym. Na razie nie ma kwot, ponieważ nie ma budżetu na
2020 r. Program się nie zmienił.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 33/117/2019 w sprawie konsultacji projektu
„Program współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2020 rok”. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. III.1.4)
p. Sławomir Knapiński omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do
arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy, zawierający
zwiększenie o:
- 2 godziny zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- 2 godziny techniki dla kl. VII-VII (zgodnie z ramowym planem nauczania jeżeli uczeń nie
uczy się drugiego języka obcego nowożytnego, musi uczęszczać na zajęcia z techniki),
- 2 godziny religii dla SPdP w związku ze zbyt dużą liczebnością oddziału – 12 uczniów.
Zaszła konieczność rozdzielenia lekcji religii.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 33/118/2019 w sprawie zatwierdzenia
aneksu nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Nidzicy. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. III.1.5)
p. Sławomir Knapiński omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do
arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Zmiany dotyczą;
- przydzielenia zajęć rewalidacyjnych uczniowi I kl. Liceum Ogólnokształcącego – wzrost
liczby godzin o 2,
- przydzielenie godzin rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne uczniom klas
pierwszych Technikum i Liceum Ogólnokształcącego – wzrost liczby godzin o 1,
- likwidacja wakatu 5 godzin zajęć w Technikum Informatycznym - zatrudniony zostanie
nauczyciel mianowany , który posiada odpowiednie kwalifikacje.
Nauczyciele w wyniku powyższych zmian nie przekroczą wymiaru 1,5 etatu.
Starosta Marcin Paliński zapytał, czy tutaj będą skutki finansowe.
p. Sławomir Knapiński odpowiedział, że dyrektorzy jeśli będą skutki finansowe, to dokładają
informację. Tutaj nie ma.
Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 33/119/2019 w sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. III.1.6)
p. Sławomir Knapiński omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do
arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Dyrektor szkoły
p. H. Cierkowskiej określono pensum na 7 godzin dydaktycznych. W związku z tym p. Cierkowska
będzie nauczała następujących przedmiotów: historia – 2 godziny w kl. I TA, historia i
społeczeństwo- 2 godziny w kl. III Ta i TŻ, historia i społeczeństwo- 2 godziny w kl. IV TŻ, język
polski – 2 godziny w kl. III TA i TŻ. Ponadto w kl. I TA zmienia się nauczanie przedmiotu filozofia
na przedmiot plastyka. Przedmiotu będzie nauczała nauczycielka, która ukończyła trzysemestralne
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studia podyplomowe w zakresie wiedzy o kulturze na UW-M. Kolejna zmiana dotyczy potrzeby
nauczania indywidualnego uczennicy kl. IV TŻ na podstawie Orzeczenia nr 108/18/19.
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty nie wniósł uwag do wyżej wymienionych zmian w arkuszu
organizacji.
Zarząd bez uwag jednogłośnie podjął uchwałę Nr 33/120/2019 w sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. III.1.7)
p. Sławomir Knapiński omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do
arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Zmiana dotyczy przydziału
godzin nauczania indywidualnego – 13,5 godz. tygodniowo dla ucznia I klasy. Uczeń posiada
stosowne orzeczenie. Ponieważ jest duża ilość godzin j. polskiego i matematyki, dyrektor zwrócił
się z prośbą o wyrażenie zgody na przydzielenie godzin z tych przedmiotów nauczycielom
emerytowanym zatrudnionym na część etatu. W ujęciu rocznym nauczyciele nie przekroczą
ustawowego 1,5 etatu.
Starosta Marcin Paliński spytał, czy zmian rodzi skutki finansowe. Potrzebne jest
uzasadnienie do arkusza. Poproszono Dyrektora o uzasadnienie.
Do posiedzenia dołączył Dyrektor Bogdan Malinowski.
p. Bogdan Malinowski poinformował, że uwzględniał te zmiany w planach tegorocznych. W
brakach to wykazał. 13,5 godz. to minimum, jakie może przydzielić na podstawie orzeczenia
Poradni. Uczeń jest chory na mukowiscydozę.
Starosta Marcin Paliński zwrócił uwagę, żeby następne wnioski uzupełniać informacjami o
skutkach finansowych wprowadzanych zmian.
p. Bogdan Malinowski poinformował, że do końca tego roku będzie to kwota ok. 8.000 zł,
ale może się zmniejszy.
Więcej uwag i pytań nie było.
Zarząd stosunkiem głosów: 1- „wstrzymujący się”, 4 – „za”, 0 - „przeciw” podjął
uchwałę Nr 33/121/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.
p. Bogdan Malinowski opuścił salę obrad.
Ad. III.2.1)
p. Sławomir Knapiński omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum w Zespole Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy. Podkreślił, że gimnazjum to nigdy nie zaczęło działalności.
Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie pozytywnie zaopiniował powyższy projekt
uchwały.
Ad. III.2.2)
p. Sławomir Knapiński omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
Rady Powiatu w Nidzicy Nr XLVI/273/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. 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. Poinformował, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził
nieważność w całości uchwały Rady Powiatu w tej sprawie, z powodu technicznej omyłki,
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błędnego terminu wejścia w życie uchwały. Ponadto zwrócił uwagę, że zmiany dotyczą braku
górnej granicy dodatku funkcyjnego.
Pytań i uwag nie było.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wyżej przedstawiony projekt uchwały.
Ad. III.2.3)
p. Sławomir Knapiński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we
wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodu. Dodał, że zmiana wynika ze zmiany
zapisów Karty Nauczyciela. Zmienia się maksymalne pensum nauczycieli z 22 na 20 godzin.
Zmiana nakłada na organ prowadzący obowiązek ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla wymienionych wcześniej nauczycieli.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wyżej przedstawiony projekt uchwały.
Ad. III.2.4.)
p. Sławomir Knapiński omówił projekt uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze w publicznych placówkach oświatowych Powiatu Nidzickiego. Jako
uzasadnienie do uchwały podał wprowadzenie pensum dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju
Edukacji w Nidzicy w miejsce dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, który już nie
funkcjonuje. Ponadto zmienia się nazwa Centrum Kształcenia Praktycznego na Centrum
Kształcenia Zawodowego. Pensum się nie zmienia.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wyżej przedstawiony projekt uchwały.
Ad. III. 3.
p. Sławomir Knapiński przedstawił pismo Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej
w Nidzicy z prośbą o przeniesienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w centrum miasta.
Starosta Marcin Paliński stwierdził, że zgadza się z tym wnioskiem, ale nie ma obecnie takiej
możliwości.
p. Lech Brzozowski zaznaczył, że nie słyszał niezadowolenia z powodu obecnej lokalizacji
tej jednostki. Gdyby powiat miał pomieszczenia, to jak najbardziej, można by to zrobić.
Pomieszczenia w Przychodni na potrzeby Poradni trzeba było wynajmować od Zespołu Opieki
Zdrowotnej. Poradni płaciła spory czynsz.
Zarząd jednogłośnie uznał, że jeśli powiat pozyska nowe pomieszczenia, to rozważy
możliwość przeniesienia Poradni.
Ad. III.4.
p. Sławomir Knapiński przedstawił analizę średnich wynagrodzeń nauczycieli w
poszczególnych grupach awansu zawodowego. Wynika z niej, że dwie grupy nie osiągają
wymaganej średniej, tj. nauczyciele mianowani i dyplomowani. Dodał, że sytuacja ta się zmieni po
uwzględnieniu nagród przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uwag i pytań nie było.
Ad. IV.1.
p. Elżbieta Bieniek przeczytała pismo Wicemarszałka Województwa WarmińskoMazurskiego p. Marcina Kuchcińskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie określenia
wspólnych działań w zakresie opieki geriatrycznej.
Starosta Marcin Paliński dodał, że to wstępne pismo. Dyrektor ZOZ proponowała, żeby
wejść we współpracę.
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p. Mateusz Budka dodał, że to powiat oczekuje wsparcia, ponieważ wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom, tworzy warunki dla powstania oddziału geriatrycznego.
Zarząd Powiatu stwierdził, że wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym wspiera
działania ZOZ i rozpoczęto rozbudowę szpitala pod potrzeby opieki geriatrycznej. Dzięki
tym działaniom w 2020 r. rozpocznie działanie nowy oddział geriatryczny, wyposażony w
nowy sprzęt i aparaturę. Zarząd Powiatu wyraził nadzieję na wsparcie Samorządu
Województwa w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry medycznej.
Ad. IV.2.
p. Elżbieta Bieniek omówiła protokół z kontroli przeprowadzonej przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w punkcie wydawania posiłków w szpitalu Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy należącym do Vendi Serwis Sp. z o.o. z Łodzi, w dniu 1 października 2019
r. w związku z pismem Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego dotyczącym wzmożonych kontroli szpitali w zakresie wymagań higienicznosanitarnych oraz jakości żywienia pacjentów, w tym przeprowadzenie oceny stanu żywienia
pacjentów w szpitalach na podstawie jadłospisów. Opisane w protokole niezgodności dotyczyły
głównie stanu technicznego pomieszczenia, w którym odbywa się dezynfekcja, rozładunek
termosów oraz załadunek wózków. Termin ich realizacji określono na 20.10.2019r. Analizowano
również ankiety satysfakcji pacjenta z jakości żywienia, z których wynika, że satysfakcja pacjentów
wzrasta. Sposób żywienia oceniono na zadowalający, w oparciu o „Arkusz oceny dekadowej
jadłospisów”.
Ad. IV.3.
p. Elżbieta Bieniek przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację
środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. Jest to zużyty sprzęt komputerowy.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 33/122/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
likwidację środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. Stanowi ona załącznik
do niniejszego protokołu.
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 342/2019 z dnia 17 października br.
zwiększająca plan dotacji celowej w rozdziale 85203 § 2110 o kwotę 13.148 zł z przeznaczeniem
na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz
rodziny.
Zarząd jednogłośnie dokonał zwiększenia planu dochodów, zgodnie w powyższą
decyzją, jak również zwiększył plan wydatków w tym samym rozdziale w § 2820 o kwotę
13.148 zł;
2) decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 309/2019 z dnia 3 października br.
zwiększająca plan dotacji celowej w rozdziale 80115 § 6430 o kwotę 37.850 zł i w rozdziale
80120 § 6430 o kwotę 11.500 zł na dofinansowanie zakupu: zmywarko-wyparzarki
gastronomicznej, szafy chłodniczej i serwera dla ZSRiO w Jagarzewie, pieca konwekcyjnego,
zmywarki gastronomicznej, profesjonalnej szorowarki (polerka) dla ZSZiO w Nidzicy, miksera
cyfrowego i profesjonalnej szorowarki (polerka) dla ZSO w Nidzicy.
Zarząd jednogłośnie dokonał zwiększenia planu dochodów, zgodnie w powyższą
decyzją, jak również zwiększył plan wydatków w rozdziale 80115 § 6060 o kwotę 37.850
zł oraz w rozdziale 80120 § 6060 o kwotę 11.500 zł;
3) wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy o zmniejszenie planu wydatków w
rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 3.300 zł, a zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80120 §
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4300 o tę samą kwotę. Zmiany są związane z korektą opłaty za śmieci i wyższymi opłatami
miesięcznymi.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
4) Starostwo Powiatowe wnioskowało o podział rezerwy na nagrody Starosty Nidzickiego
przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej: ZSZiO – 5.000 zł, ZSO – 2.500 zł, SOS-W2.500 zł, PORE – 2.500 zł.
Zarząd dokonał zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę
12.500 zł oraz zwiększenia planu wydatków w: rozdziale 80115 § 4010 o kwotę 5.000 zł,
rozdziale 80120 § 4010 o kwotę 2.500 zł, rozdziale 80102 § 4010 o kwotę 2.500 zł, rozdziale
80143 § 4010 o kwotę 2.500 zł.
4) decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 334/2019 z dnia 9 października br.
zwiększająca plan dotacji celowej w rozdziale 85205 § 2110 o kwotę 846 zł w związku z analizą
potrzeb przeprowadzoną w zakresie wydatkowania środków na programy korekcyjnoedukacyjne i programy psychologiczno- terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie.
Zarząd jednogłośnie dokonał zwiększenia planu dochodów, zgodnie w powyższą
decyzją, jak również zwiększył plan wydatków w samym rozdziale w § 4170.
5) wniosek Starostwa Powiatowego o dokonanie korekty dotyczącej decyzji Wojewody Warmińsko
– Mazurskiego Nr FK 293/2019 z dnia 30 września br. zmniejszającej plan dotacji celowej w
rozdziale 85203 § 2110 o kwotę 3.505 zł, a odczytanej jako zwiększająca plan dotacji.
Zarząd przychylił się do powyższego wniosku i jednogłośnie zmniejszył plan
dochodów w rozdziale 85203 § 2110 o kwotę 7010 zł, jak również plan wydatków w tym
samym rozdziale w § 2820 o kwotę 7010 zł.
6) decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 325/2019 z dnia 9 października br.
zwiększająca plan dotacji celowej w rozdziale 85141 § 6410 o kwotę 99.000 zł z przeznaczeniem
dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na zakup specjalistycznego środka transportu
sanitarnego – ambulansu medycznego typu C z wyposażeniem na potrzeby zespołu ratownictwa
medycznego.
Zarząd jednogłośnie dokonał zwiększenia planu dochodów, zgodnie w powyższą
decyzją, jak również zwiększył plan wydatków w samym rozdziale w § 6220.
7) Powiatowy Zarząd Dróg wnioskował o przesunięcie kwoty 26.600 zł w ramach rozdziału 60014,
tj. zmniejszenie § 4270 o kwotę 18.000 zł i § 4430 o kwotę 8.600 zł, natomiast zwiększenie planu
wydatków w: § 4300 o kwotę 18.000 zł, § 4210 o kwotę 4.600 zł i § 4260 o kwotę 4.000 zł.
Jednostka zmiany uzasadniała koniecznością zakupu paliwa koniecznego do realizowania zadań:
koszenie pasów drogowych, sprzątanie chodników, odśnieżanie chodników i ścieżek
rowerowych (4.600 zł), na realizację zapisów zawartych w decyzjach na wycinkę drzew w pasach
drogowych dróg powiatowych nakazujących wykonanie nasadzeń zastępczych w zamian za
wycięte drzewa (18.000 zł), wzrost cen zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego (4.000 zł).
Zarząd nie wyraził zgody na przesunięcie środków w kwocie 18.000 zł na sadzenie
drzew, ponieważ realizacja tego zalecenia nie jest pilna. Pozostałe wnioski zostały
jednogłośnie uwzględnione. Zarząd zmniejszył plan wydatków w rozdziale 60014 § 4430
o kwotę 8.600 zł oraz zwiększył plan wydatków w tym samym rozdziale w: § 4210 o
kwotę 4.600 zł i § 4260 o kwotę 4.000 zł.
8) Starostwo Powiatowe wnioskował o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75020 § 4380 o
kwotę 400 zł na zakup tłumaczeń przysięgłych na potrzeby postępowań administracyjnych
prowadzonych przez Wydział Komunikacji.
Zarząd przychylił się do wniosku, dokonując zmniejszenia planu wydatków w
rozdziale 75020 w § 4430 o wnioskowaną kwotę, następnie zwiększając plan wydatków
w § 4380.
9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wnioskowało o przesunięcie kwoty 50 zł w ramach
rozdziału 85218, tj. zmniejszenie § 4170, a zwiększenie § 4280 w związku z koniecznością
zabezpieczenia środków na badania lekarskie dla nowo zatrudnionego pracownika PCPR.
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Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
10) Starostwo Powiatowe wnioskowało o przesunięcie kwoty 132,10 zł w ramach rozdziału 75075,
tj. zmniejszenie § 4300, a zwiększenie § 4430 w związku z koniecznością zabezpieczenia
zwiększonej składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
11) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wnioskowała o zmianę w planie wydatków
w obrębie:
- rozdziału 75295 na kwotę 1.163 zł , tj. zmniejszenie planu wydatków w § 4250 o kwotę 1.163 zł,
a zwiększenie w: § 4210 o kwotę 260,80 zł i § 4300 o kwotę 902,20 zł,
- rozdziału 75411 na kwotę 34.741,33 zł, tj. zmniejszenie planu wydatków w: § 4180 o kwotę
28.321,33 zł, § 4430 o kwotę 5.000 zł, § 4520 o kwotę 1.420 zł, natomiast zwiększenie planu
wydatków w: § 4020 o kwotę 6.321,33 zł, § 4210 o kwotę 6.419,96 zł, § 4260 o kwotę 8.000 zł, §
4270 o kwotę 6.800 zł, § 4300 o kwotę 7.200 zł, § 4480 o kwotę 0,04 zł. Oszczędności jednostka
chciałaby przeznaczyć na: dofinansowanie zakupu drzwi wewnętrznych do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, usługi instalacyjnej systemu kontroli dostępu w
pomieszczeniu serwerowni, uzupełnienie funduszu nagród członków KSC, zakup wyposażenia
specjalistycznego dla funkcjonariuszy, zużycie gazu ziemnego i energii elektrycznej, zakup usług
remontowych (konserwacja, przegląd pojazdów i sprzętu specjalistycznego), zakup usług
pozostałych (komunalne, sprzątanie, wsparcie techniczne), opłaty za podatek od nieruchomości.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
12) Starostwo Powiatowe wnioskowało o zmianę w planie wydatków w obrębie rozdziału 75020
na kwotę 7.000 zł, tj. zmniejszenie planu wydatków w: § 4010 o kwotę 3.400 zł i § 4300 o kwotę
3.600 zł, a zwiększenie planu wydatków w § 4170. Zmiana wynika z zatrudnienia Inspektora
Ochrony Danych.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
13) Powiatowy Urząd Pracy wnioskował o zmianę w planie wydatków w obrębie rozdziału 85333
na kwotę 245 zł, tj. zmniejszenie planu wydatków w § 4430, a zwiększenie planu wydatków w
§ 4440 w związku z koniecznością korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
14) Starostwo Powiatowe wnioskowało o zmianę w planie budżetu powiatu na kwotę 94.600 zł wg
następującego wyszczególnienia: zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80130 w: § 4110 o
kwotę 70.090 zł i § 4120 o kwotę 24.510 zł, natomiast zwiększenie planu wydatków w rozdziale
80115 § 2540 o kwotę 60.400 zł i rozdziale 80130 § 2540 o kwotę 34.200 zł z przeznaczeniem
na szkoły niepubliczne, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
15) wniosek Skarbnika Powiatu o dodanie w uchwale paragrafu korygującego omyłkę w
poprzedniej uchwale o następującej treści: „§ 3. W Uchwale Nr 32/114/2019 Zarządu Powiatu
w Nidzicy z dnia 1 października 2019 r. uchyla się załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2019 r.” i zastępuje załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
Powyższe zmiany zawarte zostały w uchwale Nr 33/123/2019 w sprawie zmian w
budżecie powiatu na rok 2019. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
p. Renata Mróz zwróciła uwagę, że ilość uczniów w szkołach niepublicznych wzrosła.
Świadczą o tym wydatki.
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Skarbnik poinformowała również, że Wydział Oświaty sporządził wniosek do Ministerstwa
Edukacji Narodowej o zabezpieczenie dodatkowych środków na zwiększone zadania. Dodała, że
szkoły mają przeanalizować swoje budżety i przedstawić przewidywane potrzeby do końca roku.
p. Andrzej Bróździński zapytał, czy ilość uczniów w ZDZ wynika z naboru.
p. Renata Mróz sądzi, że tak, ponieważ był podwójny rocznik.
p. Lech Brzozowski stwierdził, że ZDZ coraz bardziej się rozbudowuje. Może trzeba wzmóc
kontrole, bo wszystko się rozgrywa o frekwencję.
p. Paweł Przybyłek uważa, że sprawdzanie frekwencji musiałoby być niezapowiedziane.
p. Lech Brzozowski wspomniał, że w ZDZ miały być tworzone kierunki inne od naszych.
Obecnie jednak jest konkurencją. Nowe kierunki kształcenia opiniuje już Wojewódzka Rada
Zatrudnienia, a nie Powiatowa.
Starosta Marcin Paliński podkreślił, że ZDZ zachęcają uczniów tabletami. Musimy też się
nad zachętą zastanowić.
p. Renata Mróz stwierdziła, że gdyby w powiecie funkcjonowały tylko szkoły niepubliczne,
to nie trzeba by do nich dokładać, tylko przekazywać subwencję.
p. Andrzej Bróździński uważa, że kontrole należy robić, bo chodzi o środki, które zostaną w
powiecie.
Starosta Marcin Paliński przekazał Zarządowi bieżące informacje dotyczące rozbudowy
szpitala.
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
Członek Zarządu
/ - / Krzysztof Zdziarski
Członek Zarządu
/ - / Mateusz Budka
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