Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu w Nidzicy
okresie od 29 stycznia do 25 marca 2020 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył cztery posiedzenia, w tym pierwsze – 10
lutego 2020 r. Podjęto na nim uchwały w sprawach:
1. zgody na sprzedaż ogrodzeń stalowych oraz bramy znajdujących się na nieruchomościach
będących w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (łączna wartość ogrodzeń
oraz bramy, zgodnie z operatami szacunkowymi, wynosi 107 529 zł. Znajdują się one na działkach
przejętych pod rozbudowę drogi powiatowej nr 1558N Safronka-Wiłunie – Powierż),
2. przyjęcia kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych organizowanych i
współorganizowanych przez Powiat Nidzicki w 2020 roku (środki na ten cel w wysokości 52.000
zł zabezpieczone są w budżecie powiatu),
3. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Nidzickiego ogłaszanych w roku 2020 (celem tego naboru jest utworzenie
bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w 2020 roku.
Termin składania ofert upłynął 28 lutego br.),
4. wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Nidzickiego (na dzień 2 stycznia 2020 r. w skład
zasobu nieruchomości Powiatu Nidzickiego wchodziły 633 działki o łącznej powierzchni
578,1109 ha. Z powyższych gruntów: 24 działki o łącznej powierzchni 23,2788 ha znajdują się w
trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych (grunty inne niż zajęte pod drogi
powiatowe), 8 działek o łącznej powierzchni 2,8183 ha znajduje się w nieodpłatnym użytkowaniu
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 592 działki o łącznej powierzchni 551,2237 ha zajęte są
pod drogi powiatowe, 6 działek o łącznej powierzchni 0,7108 ha przeznaczonych jest pod budowę
drogi powiatowej w Jabłonce, na pozostałych dwóch działkach znajduje się lokal i budynek, które
oddane zostały w najem. Nie było nieruchomości Powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste.
W 2020 r. przewiduje się wydatki związane z udostępnieniem nieruchomości z zasobu,
nabywaniem nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości oraz gospodarowaniem
powiatowym zasobem nieruchomości. W planie zawarta została również prognoza wpływów
oparta na uchwale budżetowej na 2020 r.) .
Ponadto Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1.
przyjęcia przez Powiat Nidzicki zadania publicznego z zakresu administracji rządowej,
2.
zmian w budżecie powiatu na rok 2020,
3.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039.
Powyższe uchwały były przedmiotem obrad Rady na sesji nadzwyczajnej.
Na posiedzeniu tym Zarząd zaakceptował treść ugody z firmą RoadWay dotyczącą opracowania
projektu przebudowy drogi powiatowej Grzegórzki – Bartoszki –Napiwoda, w której określono
termin realizacji projektu na 30.06.2020 r. za kwotę 105.903 zł. Zamawiający odstąpi od naliczania
kar umownych w przypadku otrzymania przedmiotowego projektu w w/w terminie.
Dalej Zarząd wydał pozytywną opinię w sprawie projektu zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowo wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.
Następnie Zarząd przychylił się do propozycji zmiany okresu umowy na dostawę energii
elektrycznej. W ramach przetargu planowanym okresem dostawy energii jest 01.07-31.12.2020 r.
Ustawa Prawo zamówień publicznych pozwala zawrzeć umowę na okres do 4 lat, bez konieczności
informowania o tym prezesa Zamówień Publicznych. Proponowane jest wydłużenie obecnego

okresu i przeprowadzenie przetargu na okres 01.07.2020 – 31.12.2023.
W dalszym ciągu obrad radny Mateusz Budka złożył rezygnację z reprezentowania powiatu w
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Zaproponował Pana
Wicestarostę na tę funkcję, w związku z jego zaangażowaniem w kontakty z LGD. W związku z tym,
że Wicestarosta Paweł Przybyłek wyraził zgodę, na najbliższą sesję przygotowany został stosowny
projekt uchwały.
Dalej Zarząd, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Nidzicy jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w ZSZiO
od roku szkolnego 2020/2021. Jednocześnie zobowiązał się do ponoszenia kosztów kształcenia w
oddziale przygotowania wojskowego, przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego
ucznia w pozostałych oddziałach szkoły. Koszty będą praktycznie żadne, ponieważ są to koszty
nauczyciela koordynatora, które pokrywa Minister Obrony Narodowej. Jeśli MON wyrazi zgodę, to
otrzymamy dofinansowanie do mundurów dla uczniów oraz wyposażenie do kształcenia w pomoce
dydaktyczne. Jeśli zaś szkoła nie otrzyma zgody, to oddział będzie działał na dotychczasowych
zasadach. Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony
Narodowej, udzielonego w drodze decyzji administracyjnej po zasięgnięciu opinii właściwego
Kuratora Oświaty oraz szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, zawierającej ocenę potrzeb
prowadzenia przygotowania wojskowego w danym regionie, dotychczasowej współpracy szkoły z
jednostkami wojskowymi. Szkoła posiada porozumienie o współpracy z Bartoszycką Brygadą
Zmechanizowaną oraz 4 Warmińsko-Mazurską Brygadą Obrony Terytorialnej. W zezwoleniu
Minister Obrony Narodowej wskazuje jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć
praktycznych dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego.
Tego dnia Zarząd zapoznał się również z informacjami dotyczącymi gospodarowania
nieruchomościami powiatowymi:
1)
Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy o zawarciu
umowy najmu pomieszczenia o pow. 49 m2 w budynku szkolnym przy ul. Jagiełły 3 na okres od 13
stycznia do 14 lutego br. na 15 godzin za kwotę 247,50 zł + VAT;
2)
Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie o podpisaniu
umowy najmu pomieszczeń: stołówki, zaplecza kuchennego i łazienki w internacie szkoły na
uroczystość rodzinną, która odbędzie się z dniu 1 maja 2020 r., za kwotę 369 zł brutto.
Dalej Zarząd rozważał propozycję „Fundacji ITAJ” użyczenia nieruchomości w Sarnowie na
rzecz Powiatu Nidzickiego, na potrzeby prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy. Mowa
w niej o tym, że Gmina Kozłowo rozwiązała umowę z Fundacją na realizację zadania publicznego
pt.: „Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2015-2020 w
Sarnowie. Uwzględniając dobro oraz wolę uczestników ŚDS w Sarnowie, aby działalność Domu
była kontynuowana w Sarnowie, Fundacja wystąpiła do Starosty z w/w propozycją. Wojewoda może
zaproponować powiatowi to zadanie, jeśli gmina nie utworzy Domu Samopomocy. Zarząd uważa,
że należy poczekać na decyzje Gminy Kozłowo i Wojewody.
W ślad za wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej
i Pomocy Rodzinie o zlecenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Nidzicy
zbadania oświetlenia przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej 545 w Nidzicy, na odcinku od ul.
1 Maja, przez ul. Sprzymierzonych, do granicy miasta w okolicy Niborka, w zakresie zgodności z
normami obowiązującymi na drodze tej kategorii, Zarząd wystosował pismo do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego. W odpowiedzi wpłynęła informacja PINB o przekazaniu
wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich, zgodnie z właściwością. Czekamy na odpowiedź.

Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 26 lutego br. Podjęto na nim uchwały w sprawach:
1. wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego majątek Centrum Kształcenia
Zawodowego w Nidzicy (wyeksploatowany samochód dostawczo – ciężarowy FORD
TRANSIT z 1994 r. o przebiegu 600 tys. km),
2. zmian w budżecie powiatu na rok 2020, zawierającą decyzje Wojewody WarmińskoMazurskiego:
- zwiększającą plan dotacji celowej o kwotę 15.551 zł na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod
nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu
uposażeń funkcjonariuszy” oraz
„Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w
ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i
Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;
- zwiększającą plan dotacji celowej o kwotę 2.580 zł i 3.200 zł z przeznaczeniem na
przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz wypłat wynagrodzeń członków Powiatowej
Komisji Lekarskiej w ramach przeprowadzenia tegorocznej kwalifikacji wojskowej,
oraz uwzględniającą wnioski o zmiany w planie wydatków: Starostwa Powiatowego,
Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących.
Ponadto Zarząd zapoznał się z informacjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nidzicy w sprawie zagrożenia COVID-19 (koronawirus), a następnie Starosta podjął decyzję o
zwołaniu na następny dzień posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa w celu określenia
stosownych procedur.
Następnie Zarząd zapoznał się z informacją Wójta Kozłowa o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo.
Dalej Zarząd rozpatrzył wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy o wyrażenie zgody na
usunięcie drzew. Dokumentacja zawiera wnioski wójtów, szkół i osób fizycznych, dotyczące ponad 80
drzew, które znajdują się w pasach drogowych dróg powiatowych. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na
usunięcie w/w drzew.
W kolejnym punkcie obrad Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli, które odbyły się w:
1) Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie - przeprowadzona za okres całego 2019 r. przez Sędziego
Marka Maculewicza w obecności Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie.
Przedmiotem kontroli była prawidłowość prowadzonej dokumentacji stanowiącej podstawę
przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej oraz przebywania w nim osób z zaburzeniami
psychicznymi. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień, Dom Pomocy Społecznej
funkcjonuje prawidłowo, a prawa mieszkańców są w pełni przestrzegane.
2) Środowiskowym Domu Samopomocy w Nidzicy. Kontrola była przeprowadzona przez
Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie w dniach 03.07.2019- 05.07.2019 i 08.07.2019- 09.07.2019 r. Przedmiotem kontroli była
ocena sposobu funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy, standardu
świadczonych usług oraz zgodności zatrudniania kadry z wymaganiami kwalifikacyjnymi za okres
od 01.01.2018 r. do 09.07.2019 r. Na podstawie kontroli Środowiskowy Dom Samopomocy w
Nidzicy oceniono pozytywnie z pewnymi nieprawidłowościami. Wśród zaleceń jest dostosowanie
zapisów w programach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy do
obowiązujących przepisów prawa oraz usunięcie rozbieżności między zapisami w tych
dokumentach a stanem rzeczywistym. W kartach drogowych należy wskazywać cel wyjazdów oraz
wskazywać szczegółowe informacje dotyczące godzin przywozu i odwozu uczestników.
3) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - przeprowadzona przez Warmińsko – Mazurski Urząd
Wojewódzki. Kontrola odbyła się w okresie od 04.12.2019 do 06.12.2019 r. Zakresem kontroli
objęto Organizację Wsparcia dla Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W związku ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami oraz uchybieniami jest kilka zaleceń dotyczących dokumentowania

zasięgania opinii osób sprawujących rodziną Pieczę Zastępczą przed przydzieleniem koordynatora
takiej rodzinie.
4) Ostatnim protokołem jest protokół Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej z kontroli
przeprowadzonym w zakresie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego na terenie
Powiatu w 2019 r. Kontrole były przeprowadzone w kilku oddziałach: Oddziale Higieny
Komunalnej, Higieny Pracy, Sekcji Nadzoru Sanitarnego Oddziału Higieny Żywności i Żywienia i
Przedmiotów Użytku, Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży, Oddziale Epidemiologii.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Na posiedzeniu tym Zarząd jednogłośnie wydał upoważnienie dla dyrektora Jarosława Kwietnia do
dokonywania czynności prawnych w ramach działania Centrum Kształcenia Zawodowego, w związku ze
zmianą nazwy jednostki.
Dalej, na wniosek Urzędu Marszałkowskiego, Zarząd wskazał radnego Pawła Bukowskiego do
przyznania odznaki „Zasłużony dla turystyki”.
Następnie p. Mateusz Budka przedstawił Zarządowi informacje z jego wizyty w Zawidzu
Kościelnym, którą odbył celem zapoznania się z funkcjonowaniem tamtejszej orkiestry dętej OSP. Trwają
poszukiwania programu, z którego można by pozyskać dofinansowanie na uruchomienie działalności
orkiestry i nad możliwościami jej organizacji.
Na posiedzeniu tym Zarząd gościł Burmistrza Nidzicy, z którym poruszono zagadnienia dotyczące
współfinansowania przebudowy ruruciągu R-II, możliwości przyłączenia kompleksu szkolnego na ul.
Wyborskiej do sieci ciepłowniczej oraz zakresu planowanej modernizacji ul. Warszawskiej w Nidzicy.
Samorządy podejmą dalsze czynności i rozpoznają dostępne możliwości finansowe, które pozwoliłyby
zrealizować powyższe zadania.
W dalszej kolejności powrócono do sprawy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie,
ponieważ Gmina Kozłowo wystąpiła o wyrażenie stanowiska przez Zarząd Powiatu. Zarząd jednogłośnie
uznał, że nie jest możliwe zajęcie stanowiska w tym przedmiocie do czasu wyjaśnienia sprawy między
Wojewodą, Gminą Kozłowo, a Stowarzyszeniem.
Dalej, na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy, Zarząd wszczął postępowanie w
sprawie przekazania w trwały zarząd dla PZD nieruchomości stanowiących drogę powiatową Nr 1264
o przebiegu: Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko.
Następnie Zarząd rozpatrzył wniosek Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną w Nidzicy o oddanie w bezpłatne użytkowanie garażu w Napiwodzie. W tej sprawie
Zarząd podjął już uchwałę w listopadzie 2019 r., wyrażając zgodę na najem garażu dla Stowarzyszenia
na okres do 3 lat za kwotę 90 zł miesięcznie (o co wcześniej wnioskowało PSONI). Starostwo
wykonało w tej sprawie szereg czynności, a sprawa była przez Zarząd wielokrotnie analizowana. Do
podpisania umowy najmu nie doszło, ponieważ Stowarzyszenie nie stawiło się na kilkukrotne prośby,
za to przysłało kolejny wniosek, tym razem o bezpłatne użytkowanie. Zarząd jednogłośnie rozpatrzył
wniosek Stowarzyszenia odmownie.
Ponadto Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wszczęciu
postępowania administracyjnego odnośnie wydania pozwolenia na rozbudowę drogi 604 na odcinku
Robaczewo- Ruskowo.
Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się 11 marca br. Podjęto na nim uchwały w sprawach:
1. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy (dotyczy likwidacji
stanowiska Wicedyrektora PUP oraz nadzoru wspólnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych przez pracownika Starostwa);

2. zmieniającą uchwałę Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 10 lutego 2020 r. Nr 44/156/2020 w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ogrodzeń stalowych oraz bramy znajdujących się na
nieruchomościach będących w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (w
związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta w pierwszej procedurze sprzedaży, postanowiono
przeprowadzić kolejne postępowanie i zgodnie z § 23 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21
października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, ustalono cenę minimalną na sprzedaż środka
trwałego na kwotę 73.800 zł);
3. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją
zadań samorządu powiatowego w 2020 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów
publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną
z realizacją zadań powiatu,
4. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie
działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego (powyższe dwie uchwały są wyrazem woli wspierania organizacji
pozarządowych w działaniach statutowych przy realizacji zadań publicznych).
Ponadto Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Nidzickiego do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”,
2. zawarcia porozumienia na realizację w ramach współpracy zadania polegającego na opracowaniu
Strategii obszaru funkcjonalnego Południowe Mazury 2030 /OF Południowe Mazury 2030/,
3. wyrażenia zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy,
4. wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy i likwidacji Liceum Profilowanego,
5. wyłączenia z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w
Nidzicy i likwidacji Liceum Profilowanego,
6. wyłączenia z Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie i likwidacji Liceum
Profilowanego.
Wszystkie powyższe projekty uchwał omawiane były szczegółowo na posiedzeniach komisji
stałych.
Na posiedzeniu tym Zarząd gościł Prezesa Zarządu – p. Ireneusza Kondrów i pracownika ŚDS w
Szczepkowie Borowym - p. Marka Miecznikowskiego, którzy ponownie przedstawili propozycję
prowadzenia przez powiat Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie. Po wymianie informacji
Zarząd podkreślił, że poświęcił tej sprawie czas na dwóch posiedzeniach. Ponadto sprawa ta była
omawiana również na posiedzeniu Komisji Oświaty. Najbardziej w tej sytuacji poszkodowani są
podopieczni Domu. Ich dobro Zarząd ma na względzie, ale uważa, że musi czekać na rozstrzygnięcia
Gminy Kozłowo i Wojewody, ponieważ organy te są stronami decyzyjnymi w tej sprawie.
Następnie Zarząd wyraził zaniepokojenie stanem przejazdów kolejowych na ul. Działdowskiej i
Olsztyńskiej. Postanowił wystosować pismo do Polskich Kolei Państwowych o przebudowę torowisk,
które nie były objęte inwestycją. Postanowiono informację tę przesłać również do wiadomości Burmistrza
Nidzicy i Gazety Nidzickiej.
Dalej Zarząd przyjął informację Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy o
podejmowanych działaniach w ramach realizowanych inwestycji. Wyrażono zgodę na budowę zjazdów z
ul. Olsztyńskiej na sąsiadujące nieruchomości, na koszt właścicieli tych nieruchomości. Umówiono
spotkanie z inwestorami w sprawie wyregulowania wysokości kanału znajdującego się w ciągu pieszorowerowym na ul. Kościuszki, w którym umieszczone są urządzenia teletechniczne. Wystosowano pismo
do PKP w sprawie ujednolicenia materiału, z którego wykonane będą chodniki w obrębie ul. Kościuszki
i Dworca PKP.

Następnie Zarząd w związku z zawieszeniem przez Rząd zajęć dydaktyczno-wychowawczych w
przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, podjął decyzję o zawieszeniu zajęć również w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Natomiast Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, będzie pracować w stopniu ograniczonym, ustalając
indywidualne zajęcia.
W kolejnym punkcie obrad Zarząd ustalił wysokość Nagród Starosty przyznawanych z okazji Dnia
Edukacji Narodowej na poziomie ubiegłorocznym, tj. 2.500 zł. W bieżącym roku na nagrody
zabezpieczone jest w budżecie powiatu 18.800 zł.
W kwestii gospodarowania nieruchomościami, Zarząd wydał decyzję o przekazaniu w trwały zarząd
dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na czas nieoznaczony na cele statutowe nieruchomości
stanowiących ciąg drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz – Jankowice – Rączki –Moczysko.
Ponadto, Zarząd odniósł się do wystąpienia na sesji Rady Miejskiej w Nidzicy Kierownika Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym, w sprawie zmiany wysokości
podatku wynikającej z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Wiele ono wyjaśniło mieszkańcom.
Na prośbę Burmistrza Nidzicy odbędzie się w tej sprawie spotkanie z sołtysami, na które Kierownik jest
również proszona. Zarząd uważa, że informacja powinna być uzupełniona przez Gminę Nidzica o dane
dotyczące zmiany stawek podatku od nieruchomości.
Czwarte posiedzenie Zarządu odbyło się 16 marca br. i poświęcone było głównie omówieniu
materiałów sesyjnych. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy,
2. nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nidzica nieruchomości gruntowej położonej w m.
Rączki Gmina Nidzica,
3. zmiany uchwały Nr V/38/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady
Powiatu w Nidzicy,
4. zmian w budżecie powiatu na rok 2020,
5. zmian z Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039,
6. emisji obligacji komunalnych.
Były one przedmiotem obrad komisji stałych.
Ponadto Zarząd podjął uchwały w sprawach:
1. przystąpienia do porozumienia w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na okres od
01.07.2020 r. do 31.12.2023 r. (porozumienie gwarantuje przeprowadzenie wspólnego zamówienia
na energię elektryczną w ramach grupy zakupowej, której Liderem jest Gmina-Miasto Działdowo,
w celu uzyskania korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy
oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego),
2. zmian w budżecie powiatu na rok 2020 (uwzględnia wnioski o zmiany w planie wydatków:
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Powiatowego Zarządu Dróg, Starostwa
Powiatowego, Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej).
STAROSTA
Marcin Paliński
Pytania do sprawozdania proszę kierować na adres email: sekretariat@powiatnidzicki.pl

Elektronicznie podpisany przez Marcin Paliński

