Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu w Nidzicy
w okresie od 26 marca do 29 maja 2020 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył pięć posiedzeń, z których
pierwsze – 8 kwietnia br. Podjęto na nim uchwały w sprawach:
1) powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2020
roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ratownictwa i ochrony życia Powiatu
Nidzickiego w roku 2020 (skład komisji: Jolanta Tymińska-przewodnicząca,
Mateusz Budka – zastępca przewodniczącej i członkowie: Krzysztof Zdziarski,
Przemysław Burdyński, Małgorzata Jakubowska),
2) powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań
publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania Powiatu Nidzickiego w roku 2020 (skład komisji – jak wyżej),
3) zmian w budżecie powiatu na rok 2020 (uwzględniającą decyzję Wojewody
warmińsko-mazurskiego zwiększającą dotację dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 26.600 zł z przeznaczeniem na wyposażenie
osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz wnioski o przesunięcia środków w
ramach budżetów Starostwa powiatowego oraz Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego),
4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020 –
2039 (aktualizująca plan dochodów i wydatków).
Następnie Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Wójta Gminy Janowiec
Kościelny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek położonych w obrębie miejscowości Wilunie i Powierż.
Ponadto Zarząd rozpatrzył sprawę mieszkanki powiatu o umorzenie należności
wynikającej z nałożonej kary pieniężnej z tytułu nie zgłoszenia zbycia dwóch
pojazdów. Zarząd uznał bezspornie, że ze względu na sędziwy wiek i niewielkie
dochody wnioskodawczyni, umarza należność w wysokości 400 zł.
Dalej, Zarząd, mając na uwadze ograniczone możliwości finansowe powiatu
oraz nieustannie rosnące koszty przebudowy kompleksu sportowego na ul.
Wyborskiej (określający obecnie jej wartość na 11 mln zł), zdecydował o wstrzymaniu
się z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania w ramach „Sportowej Polski”.
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Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 15 kwietnia br. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) wyboru ofert złożonych na realizację w 2020 roku zadania publicznego w
zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (wpłynęła
jedna oferta – również Nidzickiego Funduszu Lokalnego. Spełniała ona
wszystkie kryteria i została wybrana przez Komisję Konkursową. Na
realizację tego zadania Nidzicki Fundusz Lokalny zabezpieczył finansowy
wkład własny w wysokości 86,44% wnioskowanej dotacji. Proponuje
przyznanie finansowania dla 20 organizacji pozarządowych. Środki powiatu
na to zadanie wyniosą 29.500 zł);
2) wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w 2020 roku (wpłynęła jedna oferta –
Nidzickiego Funduszu Lokalnego. Spełniała ona wszystkie kryteria i została
wybrana przez Komisję Konkursową. W ofercie proponuje się 10
stypendiów. Fundusz dokłada 2 tys. zł na realizację tego zadania);
3) zmian w budżecie powiatu na rok 2020 (zawierająca wnioski Starostwa
Powiatowego:
- o wprowadzenie zmian w związku z otrzymaniem środków na zadanie
„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego” w kwocie 69.999,90 zł, w ramach ogłoszonego
przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa naboru wniosków do projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Zdalna
Szkoła. Dotyczy on przyznania środków na zakup 30 laptopów do zdalnej
nauki w czterech szkołach prowadzonych przez Powiat Nidzicki, w czasie
epidemii,
- o zabezpieczenie kwoty 30.000 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, na
zakup płynów dezynfekcyjnych, masek filtracyjnych, kombinezonów,
zestawów ochronnych, przyłbic, w związku z potrzebą przeciwdziałania
epidemii coronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Nidzickiego);
4) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w 2020 roku (zaciąga się
kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł. Zarząd może
zaciągnąć kredyt, zgodnie z zapisami w uchwale budżetowej na 2020 r.
Planowany termin zaciągnięcia kredytu to 30 czerwca br.).
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Ponadto Zarząd postanowił o wszczęciu procedury wyboru banku do obsługi
budżetu powiatu. Do 30 czerwca br. obowiązuje jeszcze umowa podpisana z
Bankiem Spółdzielczym w Nidzicy.
Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się 6 maja br. Podjęto na nim uchwały
w sprawach:
1) udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Kalinowskiej – Kierownikowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy (wyznacza się
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy jako jednostkę
organizacyjną właściwą do wykonywania w Powiecie Nidzickim wszelkich
czynności związanych z wdrażaniem i realizacją programu pn. „Pomoc
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pełnomocnictwo upoważnia do wykonywania w imieniu Powiatu
Nidzickiego wszelkich czynności związanych z wdrażaniem i realizacją tego
programu, w szczególności składania niezbędnych wniosków i zawierania
umów);
2) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku
przy ul. Wyborskiej 12, stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego,
będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy.
3) zmian w budżecie powiatu na rok 2020 (uwzględniającą decyzję Wojewody
zmieniającą kwoty dotacji celowych, decyzję zwiększającą o kwotę 18.375 zł
dotację na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia,
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem
skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS- CoV-2 - zapewnienie
warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny, jak również
wnioski o przesunięcie środków w ramach budżetów Powiatowego Urzędu
Pracy i Powiatowego Zarządu Dróg),
4) wykazu jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Nidzickiemu, w
których zostanie przeprowadzona kontrola zarządcza w 2020 roku (Zgodnie
z harmonogramem, do kontroli w bieżącym roku wyznaczone zostały dwie
jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy).
Ponadto Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w
sprawach:
1) określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób
niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze
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środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
rok 2020,
2) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy
ul. Wyborskiej 12, stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego, będącego w
trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Nidzicy.
Omówione one były na posiedzeniach komisji stałych.
Zarząd, mając na uwadze porozumienie pomiędzy powiatem a gminami o
wspólnym finansowaniu po 50% wkładu własnego inwestycji na drogach
powiatowych, negatywnie ustosunkował się do wniosku Burmistrza Nidzicy,
w którym proponował zmianę umowy, poprzez zmniejszenie dofinansowania
Gminy Nidzica do przebudowy ul. Kościuszki.
Następnie Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek bezrobotnego mieszkańca
powiatu o rozłożenie na raty kary w kwocie 400 zł nałożonej za nie wywiązanie się z
obowiązku zgłoszenia zbycia dwóch pojazdów. Do spłaty pozostało 300 zł w ratach
miesięcznych po 50 zł.
Dalej, Zarząd na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy, wydał
zezwolenie na usunięcie czterech drzew z pasa drogowego drogi powiatowej relacji
– Leszcz-Jankowice- Rączki – Moczysko rosnących na wysokości posesji nr 32 w m.
Dobrzyń. Drzewa są częściowo obumarłe, uszkodzone i posiadają duży posusz w
koronach. Ograniczają widoczność przy włączaniu się do ruchu drogowego
wyjeżdżającym z w/w posesji, a jedno z wyniosłych drzew jest pochylone w stronę
tej posesji.
W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na
zatrudnienie dziewięciu specjalistów do kształcenia w kierunkach: technik logistyk,
technik budowlany, technik informatyk, ekonomia przedsiębiorstw w Zespole Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących oraz dwóch emerytowanych nauczycieli w
Zespole Szkół Ogólnokształcących, pod warunkiem zapewnienia godzin
nauczycielom zatrudnionym w szkołach powiatowych.
Następnie jednogłośnie Zarząd podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję o
utworzeniu klasy Cyberbezpieczeństwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz
wyraził zgodę na sfinansowanie 20% kosztów jej funkcjonowania.
Dalej Zarząd zapoznał się wynikami kontroli przeprowadzonych w Starostwie
Powiatowym – Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
1) przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i
Kartograficznego w Olsztynie w dniach 4 grudnia 2019r. - 31 stycznia 2020 r. w
zakresie:
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- modernizacja i ewidencja gruntów i budynków – kontrola prawidłowości
stosowania procedur przeprowadzenia modernizacji egib;
- proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania
Okres kontrolowany: 01.01.2018-01.12.2019.
Ocena była pozytywna z zaleceniami, aby podjęto działania prowadzące do:
- korekty zapisów regulaminu organizacyjnego dotyczących realizacji zadań
administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii poprzez uwzględnienie
aktualnych przepisów prawa w tej dziedzinie;
- upoważnienia pracowników wydziału Geodezji do załatwiania spraw w
imieniu Starosty w ustalonym zakresie – adekwatnym do wykonywanych przez nich
czynności
- zawiadomienia wydziału ksiąg wieczystych i starostów sąsiednich powiatów o
zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji EGiB Gminy
Kozłowo.
2) przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniach 17-28.02.2020 r. w
zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu
państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w roku 2019. Kontrola
wypadła pozytywnie.
Na koniec, Zarząd jednogłośnie przychylił się do wniosku Powiatowego
Urzędu Pracy dotyczącego zatrudnienia dwóch osób na stanowiskach pomocniczych
od maja do końca roku oraz utrzymanie etatu kierowcy-archiwisty do końca roku w
związku realizacją przez Urząd nowych zadań związanych z przeciwdziałaniem
epidemii (mikropożyczki, dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw
itd.).
Czwarte posiedzenie Zarządu odbyło się 13 maja br. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) 1.Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Uruchomienie e-usług
publicznych, dostawę sprzętu i oprogramowania IT z modernizacją
systemów dziedzinowych Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz ze
szkoleniami na potrzeby realizacji projektu pn. „E-administracja w Powiecie
Nidzickim”.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej (skład Komisji: Przewodnicząca –
Elżbieta Bieniek, Sekretarz – Przemysław Burdyński, Członkowie: Piotr
Iwanicki, Małgorzata Jakubowska, Jarosław Komoszyński);
2) przedstawienia Radzie Powiatu w Nidzicy raportu o stanie powiatu
(przekazano dokument Radzie Powiatu),
3) przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2019 (Suma
aktywów i pasywów j.s.t. na koniec 2019 r. wyniosła 11.091.180,31 zł. Suma
bilansu łącznego wyniosła natomiast 230.037.104,18 zł. Jest wyższa, niż w
roku poprzednim, ze względu na większą ilość wycenionych gruntów.
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Rachunek zysków i strat wykazał zysk na poziomie 10.517.507,83 zł.
Sprawozdanie przedłożono również Radzie Powiatu).
Zarząd przyjął informację o postępowaniu przetargowym na remont drogi
Napiwoda – Czarny Piec oraz stanowisko Burmistrza Nidzicy w tej sprawie.
Burmistrz poinformował, że kwoty zabezpieczone w budżecie na rok 2020
wyczerpują możliwości finansowe gminy, wobec czego nie ma możliwości
dofinansowania tego zadania. Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd zdecydował o
unieważnieniu postępowania przetargowego dotyczącego remontu drogi powiatowej
Napiwoda – Czarny Piec.
Na zakończenie posiedzenia Zarząd zdecydował o zabezpieczeniu środków
stanowiących udział powiatu w zakupie samochodu dla Policji. Na kolejnym
posiedzeniu zostanie wskazane źródło pokrycia tego zadania, ponieważ nie był to
planowany wydatek.
Ostanie, piąte posiedzenie odbyło się 20 maja br. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy (dotyczy dwóch umów
najmu garaży i 2 umów najmu placu manewrowego);
2) zmian w budżecie powiatu na rok 2019 (uwzględniająca zwiększenia
wysokości dotacji celowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz
wniosek Powiatowego urzędu Pracy o przesunięcie środków w ramach
budżetu jednostki).
Ponadto Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w
sprawach:
1) wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.
2) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
3) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Nidzickiego.
Były one przedmiotem obrad komisji stałych Rady Powiatu.
Ponadto, Zarząd przychylił się do wniosku firmy GEOMARK o wydłużenie
terminu wykonania prac geodezyjnych (o dwa tygodnie), a następnie zapoznał się z
informacjami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami powiatowymi:
- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wydaniu pozwolenia na
rozbudowę drogi wojewódzkiej 604 na odcinku Robaczewo-Wielbark,
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- zmianie decyzji Starosty Nidzickiego dotyczącej sposobu użytkowania
budynku Mleczarni w Zaborowie (na budynek mieszkalny).
Następnie Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji Programu
współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za 2019 rok oraz przeanalizował wynagrodzenia nauczycieli za 4
miesiące 2020 r. Obecnie we wszystkich grupach awansu zawodowego osiągana jest
wymagana średnia.
Dalej Zarząd podjął decyzję o wznowieniu z dniem 25 maja br. pracy
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nidzicy.
Na zakończenie posiedzenia Zarząd Powiatu przekazał dyrektorom szkół 30
laptopów zakupionych ze środków przyznanych na zadanie „Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” do
zdalnej nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Nidzicki, w czasie epidemii.
Starosta
/-/ Marcin Paliński
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