Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu w Nidzicy
w okresie od 29 listopada do 20 grudnia 2019 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył trzy posiedzenia, w tym
pierwsze – 29 listopada br. Podjęto na nim uchwałę w sprawie zmian w budżecie
powiatu, w związku ze zwiększonymi zadaniami i potrzebą zabezpieczenia płac i
pochodnych w publicznych placówkach oświatowych.
Drugie posiedzenie odbyło się 4 grudnia br. Podjęto na nim uchwały w
sprawach:
1) przeprowadzenia kontroli w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dotowanych z budżetu Powiatu Nidzickiego,
2) zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Nidzicy (rozdzielenie uczniów na wiodących przedmiotach
edukacyjnych, z uwagi na dużą liczebność uczniów oddziału edukacji
wczesnoszkolnej. Zmiany spowodują zwiększenie o 8 ogólnej liczby godzin),
3) zmian w budżecie powiatu na rok 2019 (zawierającą decyzję Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego zmniejszającą o 1.357 zł plan dotacji celowej
przeznaczonej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej oraz
zmiany w planie wydatków: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Ośrodka
Rozwoju Edukacji),
4) zmieniającej uchwałę w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT
w Powiecie Nidzickim i jego jednostkach organizacyjnych (zmiany dotyczą tylko
aktualizacji nazw jednostek powiatowych: Centrum Kształcenia Zawodowego
oraz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji).
Ponadto pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu
przygotowane na dzisiejszą sesję w sprawach:
1) zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w
Nidzicy na 2020 rok,
2) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2020 rok,
3) rozpatrzenia wniosku dotyczącego wyłączenia Jeziora Kownatki ze strefy
ciszy,
4) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
5) uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020,
6) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2020-2039.
Były one szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji stałych.
Dalej rozparzono wniosek firmy Sigma Transfer o obniżenie kar z tytułu
umowy na prace wykonywane w ramach projektu „Zintegrowana informacja

geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”. Ze względu na
brak podstaw prawnych, Zarząd jednogłośnie był przeciwny obniżeniu kar.
W kolejnym punkcie obrad Zarząd zapoznał się z informacjami dotyczącymi
gospodarowania nieruchomościami powiatowymi, tj. o wydaniu przez Starostę
decyzji odszkodowawczych za nieruchomości związane z rozbudową drogi
Safronka-Wiłunie-Powierż, jak również z decyzją Wojewody WarmińskoMazurskiego zezwalającą na realizację inwestycji - przebudowę drogi 604 Robaczewo
– Wielbark, na odcinku lotniskowym (Puchałowo-Wielbark).
Następnie Zarząd udzielił dyrektorowi ZSRiO w Jagarzewie pełnomocnictwa

do:
- złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach projektu Erasmus+,
- składania oświadczeń woli i wiedzy w związku ze złożonym wnioskiem,
- odbierania korespondencji,
- podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach Erasmus+
- udzielenia zabezpieczeń za rzecz Fundacji w związku z zawartą umową
- składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego
wykonywania zakresu niniejszego umocowania, w związku z realizacją projektu w
ramach programu Erasmus+.

W dalszej części obrad Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli
przeprowadzonej przez Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa WarmińskoMazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w dniach 1-2 października 2019 r.
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy w zakresie oceny prawidłowości
oznakowania wybranych dróg powiatowych i gminnych, na których za zarządzanie
ruchem jest odpowiedzialny Starosta, w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa
obywateli w ruchu drogowym w okresie od 1 stycznia 2016 r. do zakończenia
czynności kontrolnych.
Działalność jednostki oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami,
dotyczącymi oznakowania dróg, które należy prowadzić zgodnie z przepisami
rozporządzeń Ministra Infrastruktury:
- z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach
- z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.
Ponadto, podczas wprowadzania projektów stałej organizacji ruchu, należy
dopełniać wszystkich czynności określonych przepisami rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 , j.w. Termin wykonania zaleceń określono na
31 marca 2020 r.
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Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się 13 grudnia br. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) nadania kategorii dróg gminnych drogom wewnętrznym leżącym na działce nr
106/17 i części działki nr 101 obręb 4 miasta Nidzica oraz na części działki nr
140/23 obręb Piątki, gm. Nidzica,
2) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2
stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
3) wyrażenia zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w
budynku przy ul. Jagiełły 1, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego,
będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
4) powołania Zespołu do prowadzenia uzgodnień w sprawie ustalenia wysokości
odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi powiatowe, które z mocy
prawa przeszły na własność Powiatu Nidzickiego (skład zespołu: Starosta
Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, członek Zarządu – Krzysztof
Zdziarski, Kierownik - Iwona Urbanowicz),
5) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie (do podejmowania czynności związanych z
przygotowaniem i złożeniem wniosku w ramach konkursu RPO Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2: Kadry dla
gospodarki Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1:
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych uczniów – projekty konkursowe),
6) przeprowadzenia kontroli zarządczej w Powiatowym Ośrodku Rozwoju
Edukacji w Nidzicy,
7) zmian w budżecie powiatu na rok 2019 (zawierającą przesunięcia środków w
ramach budżetów: Starostwa, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Centrum
Kształcenia Zawodowego, Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji).
Dalej pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2
stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
2) wyrażenia zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w
budynku przy ul. Jagiełły 1, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego,
będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.
Były one również pozytywnie zaopiniowane przez komisje stałe Rady Powiatu.
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Ponadto, Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w
sprawach:
1. zamiaru likwidacji liceum profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Nidzicy,
2. zamiaru likwidacji liceum profilowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Nidzicy,
3. zamiaru likwidacji liceum profilowanego w Zespole Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
Będą one przedmiotem obrad komisji w styczniu przyszłego roku.
Następnie Zarząd zapoznał się z zawiadomieniami: Wójta Gminy Janowiec
Kościelny o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec Kościelny oraz Burmistrza
Nidzicy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Grzegórzki,
Bartoszki i Waszulki.
Na posiedzeniu tym Zarząd analizował również wynagrodzenia nauczycieli za
11 miesięcy 2019 r. Mimo wprowadzenia działań zaradczych, nauczyciele mianowani
i dyplomowani nie osiągnęli wymaganej średniej.
W dalszej części obrad Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli:
- w Powiatowym Urzędzie Pracy przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie w dniach 13-14 listopada br. w zakresie realizacji projektu pt. „Aktywni
powyżej 30 roku życia” w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.1 RPO
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Nieprawidłowości nie
stwierdzono,
- w Zespole Opieki Zdrowotnej przeprowadzonej przez Wojewódzką Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie w dniu 3 grudnia 2019 r. w zakresie
realizacji szczepień ochronnych i stanu sanitarno-higienicznego w oddziale
położniczo-ginekologicznym. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
STAROSTA
/-/ Marcin Paliński
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