Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu w Nidzicy
w okresie od 20 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył trzy posiedzenia, w tym
pierwsze – 30 grudnia 2019 r. Podjęto na nim uchwały w sprawach:
1) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Nidzicy (pełnomocnictwo uprawniać będzie do podejmowania czynności
faktycznych i prawnych 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);
2) zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława
Wyspiańskiego w Nidzicy (diagnoza zapotrzebowania niezbędna jest do
złożenia wniosku w ramach konkursu RPO Województwa WarmińskoMazurskiego 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);
3) zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w
Jagarzewie ( j.w.),
4) zmian w budżecie powiatu na rok 2019 (zawierającą decyzję Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji celowej o kwotę 3.600 zł
na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego
sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych
przez jednostki PSP, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków
klęsk żywiołowych oraz wnioski: Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Starostwa
Powiatowego, Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących o zmiany w planach budżetów);
5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2019-2039 (uaktualniający plan dochodów i wydatków budżetu powiatu).
Ponadto Zarząd wyraził zgodę na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli do
prowadzenia zajęć na turnusach dokształcania teoretycznego pracowników
młodocianych w zawodzie tapicer i stolarz I stopnia. Ze względu na większą ilość
kursantów w roku szkolnym 2019/2020 (podwójny rocznik) brakuje nauczycieli do
1

nauczania przedmiotów zawodowych. Zatrudnionych zostanie dwoje nauczycieli w
wymiarze 30 i 24 godziny.
Dalej Zarząd zapoznał się z wnioskiem firmy GEO-NID Usługi Geodezyjne o
przesunięcie terminu realizacji umowy na prace geodezyjne związane z modernizacją
ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru Kozłowo, w ramach projektu
„Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie
Nidzickim”, ewentualnie o zmniejszenie kar umownych.
Ze względu na brak podstaw prawnych Zarząd nie mógł przychylić się do
powyższego wniosku.
Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 15 stycznia 2020 r. Omówiono na nim
i pozytywie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Był on również
omawiany na posiedzeniach komisji.
Dalej Zarząd zapoznał się wysokością średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
Powiat Nidzicki za rok 2019. Średnia ta została osiągnięta we wszystkich stopniach
awansu zawodowego.
Następnie Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy o utworzenie klasy o profilu Cyberbezpieczeństwo i
nowoczesne technologie informatyczne, w ramach programu „CYBER.MIL z klasą”
planowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Jest to innowacyjny program
przeznaczony dla uczniów szkół średnich zakładający utworzenie jednej 10-15
osobowej klasy na terenie każdego województwa. MON udzieli: dotacji na
finansowanie wyposażenia sali informatycznej i wynagrodzenia dla nauczycieli
realizujących przedmioty specjalistyczne w wysokości maksymalnie 80%
poniesionych wydatków, tj. do 260.000 zł; wsparcia merytorycznego dla szkół
poprzez delegowanie ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa z jednostek
organizacyjnych resortu obrony narodowej. Szkoła natomiast musi spełniać szereg
warunków, m. in. posiadać zgodę organu prowadzącego na finansowanie co najmniej
20% kosztów przedsięwzięcia (Zarząd wyraził wstępną deklarację). Dyrektor
zapewnił, że ZSO spełni wszystkie pozostałe warunki. Czekamy na szczegółowe
informacje dotyczące harmonogramu, regulaminu oraz zasad rekrutacji i naboru
szkół zainteresowanych udziałem w Programie.
Ponadto Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Nidzicy odnośnie realizacji umowy z firmą RoadWay na opracowanie
dokumentacji projektowej na drogę Napiwoda – Bartoszki – Grzegórzki. Ze względu
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na przedłużającą się procedurę, zgodnie z obowiązującym prawem, zaproponowane
zostanie podpisanie ugody z wykonawcą, określającej ostateczny termin i warunki
rozliczenia umowy. Dyrektor PZD poinformuje wcześniej Zarząd o planowanych
uzgodnieniach.
Zarząd przyjął także informację Dyrektora ZSZiO dotyczącą podpisania
umowy najmu lokalu o pow. 49m2 na rzecz Ośrodka Szkolenia Kierowców na 15
godzin w terminie od 13 stycznia do 14 lutego br. za stawkę 16,50 zł netto za godzinę.
Na zakończenie posiedzenia Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli w:
- w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przeprowadzonej przez WarmińskoMazurski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie w dniu 18
grudnia 2019 r. w zakresie: kontrola wytwórców odpadów medycznych oraz
kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Zalecono, aby w karcie
ewidencji odpadów wpisywano odpowiedni ich rodzaj zgodnie z katalogiem
odpadów;
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nidzicy przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w dniu 9 grudnia 2019 r. Komisja
zrealizowała planowaną kontrolę za rok 2018 w następującym zakresie: stan
zatrudnienia; kwalifikacje pracowników i arkusz organizacyjny; przestrzeganie
przepisów BHP; wprowadzenie przepisów RODO w placówce; formy wsparcia
psychologicznego dla dzieci i młodzieży; realizacja Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych. Komisja stwierdziła potrzebę zwiększenia pomieszczeń
dydaktycznych w Ośrodku oraz modernizacji pomieszczeń sanitarnych w internacie
pod względem podziału na część damską oraz męską. Zalecenia są w trakcie
realizacji.
Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się 17 stycznia br. Jego przedmiotem było
podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020, uwzględniającej
wniosek Powiatowego Urzędu Pracy o dokonanie zmian w planie budżetu jednostki.
STAROSTA
/-/ Marcin Paliński
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