Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu w Nidzicy
w okresie od 30 maja do 19 czerwca 2020 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył dwa posiedzenia, z których
pierwsze 2 czerwca br. Podjęto na nim uchwały w sprawach:
1) zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie 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”( na 1 część zadania wybrano ofertę firmy ZETO PROJEKT Sp.
z o.o. z Olsztyna za oferowaną cenę 73.504,80 zł. Unieważniono
postepowanie części 2 zadania, ponieważ oferta przewyższała kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i brak
zwiększenia tej kwoty);
2) 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Uruchomienie e-usług
publicznych, dostawę sprzętu i oprogramowania IT dla 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.
(W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na 2 część
projektu E-administracja, o czym była wyżej mowa, nastąpiła konieczność
ogłoszenia kolejnego przetargu na uruchomienie e-usług publicznych,
dostawę sprzętu i oprogramowania IT dla Starostwa Powiatowego w
Nidzicy wraz ze szkoleniami na potrzeby realizacji projektu pn. „Eadministracja w Powiecie Nidzickim”.)
Ponadto Zarząd rozpatrzył wniosek firmy GEO-NID Usługi Geodezyjne
Grzegorz Golubiński o zawarcie ugody w formie mediacji w sprawie miarkowania
kar umownych, jakie zostały wykonawcy naliczone i potrącone z tytułu opóźnienia
wykonywania prac w ramach Projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i
Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”, tj. w wysokości 81,36% ich
wartości. Wartość prac to kwota 171.000 zł, a wysokość odsetek -139.140 zł. Mając
na uwadze zdarzenie losowe, jakim była choroba wykonawcy oraz fakt, iż prace
zrealizowane zostały w całości i odebrane bez uwag, Zarząd jednogłośnie przychylił
się do prośby i zgodził się na prowadzenie mediacji w niniejszej sprawie, pod
warunkiem, że ich koszty zostaną pokryte przez wykonawcę. Mediator zostanie
wybrany z akceptacją Zarządu.

Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 5 czerwca br. Podjęto na nim uchwały
w sprawach:
1) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność
Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy (pomieszczenia dla
Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji);
2) zmiany uchwały Nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 lutego
2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Nidzicy (zmiany polegają na aktualizacji faktycznie wykonywanych przez
wydziały zadań i ujednoliceniu zapisów Regulaminu oraz realizacji zaleceń
pokontrolnych o uszczegółowienie zapisów dotyczących zadań Geodety
Powiatowego, Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami oraz Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej);
3) zmian w budżecie powiatu na rok 2020 (uwzględniająca decyzje organów
nadrzędnych oraz wnioski o przesunięcia w budżecie: Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego, Starostwa Powiatowego oraz Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej);
4) wyboru oferty dotyczącej przeprowadzenia emisji obligacji dla Powiatu
Nidzickiego (wybrano ofertę NWAI Domu Maklerskiego S.A. na Agenta
Emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Nidzickiego na kwotę 8.359.000
zł).
Ponadto pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu
przygotowane na dzisiejszą sesję w sprawach:
1) udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum zaufania,
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2019,
3) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2019,
4) zmian w budżecie powiatu na rok 2020,
5) zmiany uchwały Nr XVII/116/2020 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 25
marca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
6) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność
Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.
W dalszej części obrad Zarząd przyjął informacje o:
- zamiarze realizacji inwestycji celu publicznego w pasie drogowym dróg
powiatowych, tj. przebudowy napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej
WN -110 kV relacji Mława – Nidzica o przebiegu: Jastrząbki, Zagrzewo, Waszulki,
Grzegórzki.

- wydaniu przez Starostę Nidzickiego pozwolenia na budowę budynku
jednorodzinnego w m. Litwinki, zlokalizowanego w sąsiedztwie pasa drogowego
drogi powiatowej,
- arkuszach organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021.
Dalej Zarząd wyraził zgodę na przydzielenie na rok szkolny 2020/2021 godzin
nadliczbowych dla Dyrektora SOS-W (2 godziny – na prowadzenie zajęć metodą
Dobrego Startu, K. Denisona i biblioteki) oraz wicedyrektora (3,5 godziny – świetlica
szkolna).
Następnie Zarząd zaopiniował pozytywnie, z uwagami, projekt zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozłowo.
W kolejnym punkcie obrad Zarząd dokonał wyboru oferty na obsługę bankową
Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2023. Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank
Spółdzielczy w Nidzicy i z nim podpisana zostanie umowa.
Dalej Zarząd rozpoczął procedury związane z wyodrębnieniem budżetu
obywatelskiego na 2021 rok, jak również kontynuował prace nad uregulowaniem
płac administracji w jednostkach powiatowych oraz podwyżkami dla nauczycieli.
Starosta
/-/ Marcin Paliński

