Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu w Nidzicy
w okresie od 22 sierpnia do 30 października 2020 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu obradował pięciokrotnie.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 24 sierpnia br. Podjęto na nim uchwały
w sprawach:
1) pozbawienia kategorii dróg powiatowych, ulic powiatowych położonych
w granicach administracyjnych miasta Ostróda i zaliczenia przedmiotowych
ulic do kategorii dróg gminnych,
2) zaliczenia do kategorii drogi powiatowej nr 1353N odcinka drogi gminnej
w m. Bryńsk gmina Lidzbark o łącznej długości 354 mb.
Drugie posiedzenie odbyło się 31 sierpnia br. Podjęto na nim uchwały
w sprawach:
1) upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nidzicy do czynności związanych z realizacją projektu „Wsparcie dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 20142020 (upoważnienie dotyczy zawierania umów oraz działań wynikających
z realizacji projektu. Z przyznanych środków zostanie zakupiony sprzęt
komputerowy dla dzieci w rodzinach zastępczych. Czas na realizację
projektu wyznaczono do 30 listopada br.),
2) zmian w budżecie powiatu na rok 2020 (uwzględniającą decyzje Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego dotyczące zmian w planach dotacji celowych
oraz wnioski Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Nidzicy),
3) warunkowego przydziału obligacji komunalnych serii D20 Powiatu
Nidzickiego („obligacje komunalne”). (Dotyczy emisji następnej serii
obligacji o wartości 1.200.000 zł.)
Ponadto Zarząd analizował wynagrodzenia nauczycieli za siedem miesięcy.
Niedobór w wynagrodzeniach nauczycieli mianowanych zmniejszył się do 36 zł.
W obecnej sytuacji nie ma konieczności wprowadzania środków zaradczych.
Dalej, Zarząd na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Nidzicy, wyraził pozytywną opinię o powołaniu p. Aliny
Czajka na stanowisko Wicedyrektora.
Następnie Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie w Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących emerytowanych nauczycieli na zastępstwo za dwóch
nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz geografii przebywających na urlopach
zdrowotnych do 26 października oraz do 28 października. Po zakończeniu urlopów
zdrowotnych nauczyciele powrócą do pracy. Również pozytywnie został
rozpatrzony wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego o wyrażenie zgody na

zatrudnienie specjalisty na Turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych
pracowników w zawodach stolarz oraz tapicer. Nauczyciel ujęty w ramowym planie
organizacyjnym zrezygnował w prowadzenia kursów. Dalej Zarząd zapoznał się z
planem pracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy na rok 2020/2021. Plan
ten został przedłożony również w Kuratorium Oświaty i został pozytywnie
zaopiniowany.
Następnie Zarząd przychylił się do wniosku dyrektora Zespołu Szkół
Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie o wyrażenie zgody na powołanie
p. Ewy Brodzik na stanowisko społecznego wicedyrektora, jak również wniosku
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o wyrażenie zgody na zatrudnienie
opiekuna do internatu, ze względu na większą, niż dotąd, ilość wychowanków.
Dalej Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski Powiatowego Ośrodka Rozwoju
Edukacji o zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie
wskazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy do wydawania
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego
rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego
nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili
wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych,
słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, jak również o rozszerzenie oferty
Poradni o prowadzenie badań dzieci autystycznych.
W kolejnym punkcie obrad Zarząd wyraził zgodę na usunięcie siedmiu drzew
w pasie drogowym Szkotowo – Rogóż – Kozłowo na odcinku Sarnowo -Zakrzewko,
kolidujących z inwestycją – budową farm wiatrowych.
Następnie Zarząd zapoznał się z wynikami negocjacji z Geo-Nid Grzegorz
Golubiński w kwestii miarkowania kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu
prac geodezyjnych. Proponowano zwrócenie kwoty 64.310 zł, co stanowi 69 %
kwoty wyjściowej, o której zwrot wystąpił wykonawca. Wysokość kar miałaby
wynosić 43,76%.
Dalej Zarząd zapoznał się z następującymi informacjami:
- o wydaniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzji odnośnie ustalenia
odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej
604. Wartości za nieruchomości wynoszą: w Jagarzewie - 49.247 zł, w Puchałowie
– 4.267 zł, w Muszakach – 53.112,15 zł;
- o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydzielenia części działki na
poszerzenie drogi powiatowej, która zostanie przejęta przez powiat z mocy prawa;
- o toczącym się postępowaniu administracyjnym i wydaniu pozwolenia na budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy ul. Olsztyńskiej, z której zostanie
wybudowany zjazd na drogę powiatową.
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Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się 11 września br. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
w Jagarzewie (diagnoza na wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu nr
RPWM.02.04.01.IZ.00-28-001/20 z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia
zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia
zawodowego – projekty konkursowe jest niezbędna do ubiegania się
o środki z RPO. Opracowano ją na potrzeby dostosowania kierunków
kształcenia w placówce do zdiagnozowanych potrzeb uczniów, nauczycieli
i lokalnego rynku pracy. W ramach działania możliwe są: organizacja
kursów, szkoleń, staży, które umożliwią podjęcie pracy i zwiększą
konkurencyjność; modernizacja i doposażenie pracowni);
2) zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. Stanisława Staszica w Nidzicy ( j.w.);
3) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi ZSRiO w Jagarzewie (w związku
z wyżej wymienionymi uchwałami konieczne są pełnomocnictwa dla
Dyrektorów ZSRiO oraz ZSZiO do podejmowania wszelkich czynności
faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku
w ramach ogłoszonego konkursu);
4) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi ZSZiO w Nidzicy (j.w.);
5) warunkowego przydziału obligacji komunalnych serii D20 Powiatu
Nidzickiego („obligacje komunalne”) - unieważniająca poprzednią uchwałę
w tej sprawie;
6) zmian w budżecie powiatu na rok 2020 (zawierającą decyzję Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą zmiany wysokości dotacji celowej oraz
wnioski o przesunięcie środków w ramach budżetów: Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Starostwa Powiatowego,
jak również wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego o zwiększenie
planu wydatków o kwotę 9.900 zł na zakup środków technicznych
wyposażenia Stacji Kontroli Pojazdów w postaci: montażownicy
i wyważarki do kół samochodowych);
7) założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu
Nidzickiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2039 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne
(w założeniach do projektu budżetu powiatu proponowane jest planowanie
wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków
bieżących na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku);
8) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2020 roku;
9) informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze
2020 roku;
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10) informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Nidzickiego;
11) pozbawienia kategorii części drogi powiatowej nr 1429N poprzez
wyłączenie jej z użytkowania (zarówno ta, jak i następna uchwała dotyczą
zmian wprowadzanych na terenie Powiatu Olsztyńskiego. Obie zmiany
zostały zaopiniowane pozytywnie);
12) pozbawienia dróg powiatowych kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich
do kategorii dróg gminnych (dotyczy dróg: DP 1535N oraz DP 1551N – na
całym odcinku znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiego, jak
również drogi DP 1434N – na odcinku od skrz. z DW 595 do skrz. z DP
1487N).
Dalej, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Centrum Kształcenia
Zawodowego o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu w zawodzie rolnik dla 16
osób, a następnie, na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
postanowił wystąpić do Gminy Nidzica z propozycją nabycia nieruchomości
na potrzeby szkoły. Chodzi o nieruchomość przyległą do terenu Zespołu, na której
zlokalizowana jest strzelnica, a w dalszej perspektywie - zmodernizowanie obiektu na
potrzeby szkoły wojskowej.
Następnie Zarząd jednogłośnie wskazał p. Lecha Brzozowskiego do udzielania
indywidualnych wywiadów na temat promocji powiatu nidzickiego w ramach
tworzonej Strategii OF Południowe Mazury.
W dalszej części obrad Zarząd podjął decyzję o zmianie wcześniejszej decyzji
o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości pod drogą powiatową 1264N Leszczyna Jankowice - Rączki – Moczysko – działki nr 46 w m. Rączki. Zgodnie
z wcześniejszymi decyzjami, działka będzie przekazana na cele społeczne
i rekreacyjne sołectwa Rączki.
W kolejnym punkcie obrad Zarząd zapoznał się z informacjami dotyczącymi:
- podpisania ugody w kwestii zwrotu pobranych kar. Zgodnie z ugodą powiat
jest zobowiązany wypłacić firmie GeoNid 64.310,76 zł;
- wydaniu przez Burmistrza Nidzicy decyzji o podziale nieruchomości, wskutek
której Powiat z mocy prawa stanie się właścicielem gruntów o pow. 1049 m2 na
poszerzenie drogi powiatowej – ul. Olsztyńskiej;
- wydaniu pozwolenia na budowę budynku w Piątkach oraz zjazdu na drogę
powiatową;
- wydaniu pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej w m. Szerokopaś.
Inwestycja sąsiaduje z drogą powiatową;
- zamiarze podpisania przez dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących umowy z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców na najem
pomieszczeń w terminie 07.09.2020-09.10.2020 na 15 godzin za kwotę 255 zł netto
+ VAT na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy. Stawkę zwaloryzowano o stopień
inflacji.
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Czwarte posiedzenie Zarządu odbyło się 13 października br. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (konsultacje będą
trwały do 30 października. Projekt programu współpracy będzie ogłoszony w BIP,
na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie. Kwota przyjęta w
projekcie została na poziomie roku ubiegłego, uwzględnia dotacje na DPS,
regranting, dotację Wojewody na zadania realizowane przez Polskie Stowarzyszenie
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ostateczna kwota określona zostanie w
projekcie budżetu powiatu na przyszły rok);
2) zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nidzica
na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” (opinia była pozytywna z uwagą,
że projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nidzica na lata 2021-2024 z
perspektywą na lata 2025-2028” nie zawiera informacji na temat skażenia ujęcia wody
pitnej przy ul. Wyborskiej w Nidzicy trichloroetenem (TRI), jego wpływu na
środowisko przyrodnicze, zwłaszcza na Główny Zbiornik Wód Podziemnych
GWZP 214 i glebę, jak również planowanych działań naprawczych);
3) zmian w budżecie powiatu na rok 2020 (uwzględniający zmiany wysokości
dotacji celowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz wnioski: Starostwa
Powiatowego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Powiatowego Urzędu Pracy o przesunięcie
środków w ramach budżetów jednostek);
4) przeprowadzenia kontroli zarządczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Nidzicy (w zakresie gospodarowania środkami publicznymi za 2019 rok).
Ponadto pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
rozpatrzenia petycji dotyczącej wyłączenia Jeziora Kownatki ze strefy ciszy,
przygotowany na dzisiejszą sesję.
Na posiedzeniu tym rozważano wnioski komisji ds. promocji Powiatu
Nidzickiego przedstawione przez przewodniczącego Komisji - Pawła Bukowskiego.
Zarząd ustalił, że zajmie się rozeznaniem kosztów opracowania i druku map.
Natomiast filmy, zdjęcia i tablice zostaną do realizacji w późniejszym okresie.
Wspólnie z Wójtami i Burmistrzem podjęta zostanie decyzja o formie tablic.
Dalej podjęto decyzję o zmianie decyzji odnośnie przekazania w trwały zarząd
dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy nieruchomości pod drogą powiatową
1264N Leszczyna - Jankowice - Rączki - Moczysko - działki nr 46 w m. Rączki.
Decyzją Burmistrza Nidzicy nastąpił podział nieruchomości, w wyniku którego
wydzielono dwie działki, z których jedna – o numerze 46/10 będzie przekazana na
cele społeczne i rekreacyjne sołectwa Rączki. Jest to konsekwencja wcześniejszej
decyzji Rady Powiatu.
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Następnie Zarząd zapoznał się z informacjami o działaniach podejmowanych
w zakresie gospodarowania nieruchomościami powiatowymi, tj. wydaniu przez
kierownika wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska szeregu decyzji
zatwierdzających projekty budowlane, gdzie powiat jest stroną postępowania,
ponieważ nieruchomości znajdują się przy drogach powiatowych. Dotyczy to:
pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego w Litwinkach; zmiany projektu
budowlanego budynku mieszkalnego i instalacji gazowej w Bielawach; pozwolenia na
budowę elektrowni wiatrowych w Szerokopasiu – 3 decyzje; wszczęcia postępowania
o wydanie pozwolenia na rozbudowę sieci wodociągowej w Łynie. Ponadto wpłynęła
zatwierdzona przez Sąd ugoda z firmą GEOMARK z klauzulą wykonalności.
W sprawach oświatowych Zarząd rozważał średnie wynagrodzenia nauczycieli
w poszczególnych stopniach awansu zawodowego za okres ośmiu miesięcy.
Stwierdzono, że w obecnej chwili nie ma potrzeby wprowadzania działań zaradczych.
W dalszej części obrad Zarząd zapoznał się z następującymi informacjami:
1) złożone zostały wnioski na wyposażenie: internatu ZSZiO (obieraczka z
myjką, duża patelnia, urządzenie do czyszczenia podłóg), PORE (kserokopiarka
kolorowa), internatu ZSRiO (komplet mebli), SOS-W (zestaw logopedyczny do pacy
z dziećmi);
2) w ramach ogłoszonego konkursu RPO dla osób społecznie wykluczonych,
korzystających z DPS, dziennych domów opieki, ośrodków pomocy dla osób z grupą
inwalidzką został złożony wniosek na 260.000 zł na zakup maseczek, środków
ochronnych itp., również na potrzebę zabezpieczenia 10 miejsc kwarantanny w
Jagarzewie. Zabezpieczone zostały środki finansowe na przystosowanie łazienek do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Muszą być wszystkie bariery na piętrze usunięte.
W szkołach uczą się dzieci z rodzin wykluczonych i dla nich też należy kupić kamery,
żeby móc transmitować lekcje. Pojawią się bramki wejściowe do mierzenia
temperatury w każdej placówce. Tam, gdzie jest kwarantanna, będzie również
urządzenie do odkażania. Liczymy na to, że wniosek zostanie pozytywnie
rozpatrzony. Projekt ten trwa tylko do końca roku. Czekamy na informacje. Jak
wpłyną środki, to od razu ruszamy z pracami. W tym roku ruszy trzeci konkurs na
pozyskanie środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek
samorządu terytorialnego, w ramach którego chcielibyśmy pozyskać środki również
na rozbudowę Starostwa. Środki pozyskane nie przepadają. Te, których nie
wykorzystamy, możemy przeznaczyć na kolejne inwestycje. Na kompleks sportowy
na ul. Wyborskiej złożony został wniosek na ponad 11 mln zł;
3) podział rezerwy na nagrody Starosty dla nauczycieli:
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – 5.000 zł (2
osoby),
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy - 7.500 zł (3 osoby),
- Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Nidzicy – 2.500 zł (1 osoba),
- Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy – 2.500 zł (1 osoba).
4) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji pozyskał granty w ramach projektu
pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”,
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wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkoły pełniące funkcję lokalnych ośrodków realizują oferty edukacyjne dla rodziców
i innych osób dorosłych zarówno z zakresu umiejętności podstawowych, jak i innych
kompetencji kluczowych, będących fundamentem dla uczenia się przez całe życie.
Oferty te opierają się na rozpoznaniu konkretnych potrzeb osób dorosłych w
środowisku lokalnym. Celem projektu jest aktywizowanie dorosłych i społeczności
lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się
przez całe życie przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju
osobistego i rozwoju wspólnot. Wartość projektu to 175 tys. zł.
Na posiedzeniu tym Zarząd zapoznał się również z wynikami planowej kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Nidzicy. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Komisja
jednakże wnioskowała o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym informatyka do
obsługi wszystkich jednostek powiatowych.
Zarząd nie przychylił się do powyższego wniosku Komisji Rewizyjnej, gdyż
każda jednostka działa w ramach własnego budżetu i ma za zadanie samodzielnie
wykonywać swoje działania.
Piąte posiedzenie Zarządu odbyło się 22 października br. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: pn.
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w
2021 r.” (Zgodnie z zasadami ustalania ilości punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
powiat nidzicki zobowiązany jest do utworzenia dwóch punktów, z których
prowadzenie jednego powierzyć ma organizacji pozarządowej prowadzącej
działalność pożytku publicznego. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organ administracji
publicznej zamierzający powierzyć realizację zadania publicznego organizacjom
pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert,
2) warunkowego przydziału obligacji komunalnych serii E20 Powiatu
Nidzickiego („obligacje komunalne”) (to kolejna seria obligacji uruchomiona ze
względu na terminy płatności za inwestycje),
3) określenia podziału wysokości środków, w tym ustalenia maksymalnej
wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania
zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego Powiatu Nidzickiego w 2021 r. oraz
ustalenia szczegółowego harmonogramu jego realizacji.
Ponadto Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu
przygotowane na dzisiejszą sesję w sprawach:
1) określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób
niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020,
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2) zmian w budżecie powiatu na rok 2020,
3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2020-2039.
Dalej Zarząd zapoznał się z Raportem z wykonania Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Janowiec Kościelny za lata 2017-2020 z perspektywą za lata
2021-2024.
Następnie Zarząd przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych
szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny
wraz z wynikami matur. Sprawozdanie to otrzymali również radni w materiałach
sesyjnych.
Na posiedzeniu tym Zarząd rozważał wniosek Burmistrza Nidzicy
o przekazanie na rzecz Gminy Nidzica części nieruchomości położonej w Brzeźnie
Łyńskim będącej własnością Powiatu Nidzickiego. Ponieważ nieruchomość ta jest
w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
Zarząd wystąpił z zapytaniem do jednostki, czy nieruchomość ta jest jej zbędna
i powróci do tematu po otrzymaniu odpowiedzi.
W dalszej części obrad przyjęto informacje dotyczące przeprowadzonych
przeglądów technicznych nieruchomości powiatowych podczas kontroli rocznej
i pięcioletniej. Wyniki kontroli były pozytywne.
Na posiedzeniu tym Zarząd zapoznany został z decyzją Wojewody WarmińskoMazurskiego dotyczącą utworzenia w Nidzicy szpitala zakaźnego ukierunkowanego
na pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS -CoV-2.
Starosta Nidzicki
/-/ Marcin Paliński
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