Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
w okresie od 1 do 27 listopada 2020 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył pięć posiedzeń.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 5 listopada br. Podjęto na nim uchwały w sprawach:
1) powołania składu komisji konkursowej opiniującej oferty 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.” (skład komisji: Jolanta Tymińska - przewodnicząca,
Mateusz Budka – zastępca przewodniczącej, członkowie: Elżbieta Bieniek,
Małgorzata Jakubowska, Przemysław Burdyński, Piotr Soćko – przedstawiciel
Wojewody),
2) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy
( aktualizacja polegająca na dopisaniu do Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju
i Zarządzania Kryzysowego zadania – realizacja budżetu obywatelskiego),
3) zmian w budżecie powiatu na rok 2020 ( zawierająca decyzje Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego zmieniające wysokości dotacji na zadania zlecone oraz
wnioski o przesunięcie środków w budżetach: Starostwa Powiatowego,
Powiatowego Zarządu Dróg, Komendy Powiatowej PSP oraz Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie).
Ponadto Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcia 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, który jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji i był omówiony na
posiedzeniach Komisji.
Dalej Zarząd zapoznał się z protokołem z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym
Zarządzie Dróg w Nidzicy przez Państwową Inspekcję Pracy w dniach 30 września i 9
października br. w zakresie przestrzegania prawa pracy oraz bhp, jak również procedur
związanych z przeciwdziałaniem Sars- COV-19. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Następnie Zarząd zapoznał się z sytuacją szpitala w Nidzicy oraz decyzją Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego polecającą Zarządowi Powiatu utworzenie szpitala tymczasowego i
uruchomienia 50 miejsc respiratoterapii dla pacjentów zarażonych Covid-19 w tworzonym
szpitalu tymczasowym. Finansowanie wykonania nałożonych zadań odbywać się będzie ze
środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Umowa będzie określała finansowanie na
dostosowanie szpitala i doposażenie w sprzęt.
W kolejnym punkcie obrad Zarząd, na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg, wyraził
zgodę na usunięcie 12 szt. drzew z pasów drogowych dróg powiatowych, tj. nr 1528N relacji
Witramowo-Łyna – dr.woj.545; nr 1534N relacji Zimna Woda – Wały; nr 1603N relacji Czarny
Piec - Napiwoda; nr 1570N relacji Rembowo – Zembrzus Mokry Grunt. Drzewa te posiadają

duży posusz i są częściowo obumarłe. Stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców i ruchu
drogowego.
Ponadto, na posiedzeniu tym Zarząd pracował nad projektem budżetu powiatu na rok
2021.

Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 9 listopada br. Podjęto na nim uchwałę w sprawie
zmian w budżecie powiatu na rok 2020. Ujęto w niej wnioski o przesunięcie środków w planach
budżetów placówek oświatowych i Starostwa Powiatowego.
W dalszej części obrad Zarząd rozpatrywał wniosek Polskiego Stowarzyszenia Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w sprawie przekazania na rzecz
Stowarzyszenia garażu w Napiwodzie będącego własnością powiatu. Obecnie Stowarzyszenie
korzysta z niego na podstawie umowy najmu, która obowiązuje do końca br. Ze względu na
nieuregulowany stan prawny tej nieruchomości, niemożliwe jest jej przekazanie.
Zarząd powrócił do wniosku Burmistrza Nidzicy o przekazanie dla Gminy Nidzica działki
w Brzeźnie Łyńskim. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących poinformował,
że nieruchomość ta jest w planach szkoły jako potencjalny teren na poszerzenie strefy
wypoczynkowej dla pracowników. Zorganizowana zostanie wizja lokalna w Brzeźnie Łyńskim,
po której Zarząd powróci do sprawy.
Dalej Zarząd zapoznał się z szeregiem decyzji z Wydziału Budownictwa i Ochrony
Środowiska zatwierdzających projekty budowalne i udzielających pozwoleń na budowę
obiektów na nieruchomościach sąsiadujących z drogami powiatowymi, tj. na budowę budynku
mieszkalnego w Szymanach, budynku usługowego w Kamionce oraz na rozbudowę sieci
kanalizacyjnej w Łynie i Wietrzychowie.
W kolejnym punkcie obrad Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Burmistrza Nidzicy w
sprawie przekazania na rzecz powiatu nieruchomości gminnej przylegającej do internatu przy
ul. Wyborskiej w związku z prowadzeniem klasy wojskowej i planowaną budową strzelnicy na
jej potrzeby. Burmistrz poinformował, że proponuje sprzedaż tej nieruchomości z bonifikatą
w wysokości 90%. Sprawę przekaże pod obrady Rady Miejskiej. Powierzchnia działki to 3508
m 2.
Następnie analizowano kolejną wersję projektu budżetu powiatu na 2021 rok.

Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się 12 listopada br. Podjęto na nim uchwały w
sprawach:
1) projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2021 rok,
2) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2021 – 2039.
Oba projekty zostały przekazane Radnym do zaopiniowania przez komisje stałe.
Czwarte posiedzenie Zarządu odbyło się 16 listopada br. Podjęto na nim uchwały
w sprawach:

1) nadania kategorii drogi gminnej drodze wewnętrznej leżącej na działce nr 14/3
obręb geodezyjny Kozłowo na terenie Gminy Kozłowo (Zarząd wyraził pozytywną
opinię),
2) zmian w budżecie powiatu na rok 2020 (zawarto w niej decyzje Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego o zmianach w planach dotacji celowych oraz wnioski:
Komendy Powiatowej PSP i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o
przesunięcie środków w ramach budżetów jednostek).
Ponadto Zarząd rozpatrywał wniosek firmy Binder Beteiligungs Aktiengesellschaft w
sprawie rozważenia możliwości przebudowy drogi powiatowej Rączki – Dobrzyń do
minimalnej szerokości 7 m, co umożliwiłoby zapewnienie odpowiedniego transportu surowca
i towarów do mającego powstać zakładu. Jest to dla firmy kluczowa kwestia dla możliwości
prawidłowego funkcjonowania zakładu oraz procesu jego budowy. Droga ta była w ubiegłym
roku remontowana, a okres trwałości projektu wynosi 5 lat, dlatego Zarząd Powiatu
postanowił wystąpić do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o opinię w tej sprawie.
Dalej Zarząd zapoznał się z wnioskiem Wójta Kozłowa, w którym wyraża chęć przejęcia
części drogi powiatowej o nawierzchni żwirowej o dł. 1,5 km w rejonie m. Szymany. Zarząd
wyraził w tej sprawie pozytywną opinię, wobec czego Powiatowy Zarząd Dróg wszczął
procedurę przekazania tej nieruchomości dla Gminy Kozłowo.
W kolejnym punkcie obrad Zarząd wyraził zgodę na usunięcie czterech świerków
rosnących przy Komendzie Straży Pożarnej, w pasie drogowym drogi powiatowej - ul.
Kolejowej. Zabieg ten wpisuje się w realizację przebudowy placu wewnątrz i na zewnątrz
nieruchomości Komendy Powiatowej PSP, która niebawem się rozpocznie.
Na zakończenie posiedzenia Zarząd zapoznał się z bieżącą sytuacją szpitala w Nidzicy.

Piąte posiedzenie Zarządu odbyło się 20 listopada br. Podjęto na nim uchwały w
sprawach:
1. ustalenia listy przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym
poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych. (Lista zadań przyjętych, które
zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań
odrzuconych przedstawia się następująco:
1) Rekultywacja terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Safronka
(propozycja przyjęta).
2) Teren rekreacyjny w miejscowości Szczepkowo – Pawełki (propozycja przyjęta).
3) ORDIC WALKING - bezpiecznie i zdrowo - zielone ścieżki dydaktyczne na terenie
Gminy Janowiec Kościelny (propozycja przyjęta) .
4) Wymiana palisady drewnianej w miejscowości Kozłowo (propozycja przyjęta) .
5) Remont chodnika w miejscowości Sławka Wielka (propozycja przyjęta) .
6) Integracja społeczności lokalnej poprzez przynależność do nieformalnej grupy
NIDZICA-BIEGA-pomarańczowa koszulka (Propozycja odrzucona. Koszt realizacji
zadania przekracza wartość maksymalną przewidzianą na zadanie

nieinwestycyjne. Wnioskodawca mimo wezwania do korekty wniosku, nie
dostosował wniosku do wymagań określonych w uchwale).
7) Miejsce na selfie. Ramka do zdjęć tzw. "Selfie place" (propozycja przyjęta);
2. zmian w budżecie powiatu na rok 2020 (uwzględniająca decyzje Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego dotyczące zmian wysokości dotacji celowych oraz wniosek
PORE o przesunięcie środków w ramach budżetu);
3. zwiększenia wynagrodzenia miesięcznego dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy na czas funkcjonowania Szpitala Tymczasowego w Nidzicy (wzrost
wynagrodzenia o 100% nastąpił od dnia 1 listopada br. –na czas funkcjonowania
Szpitala Tymczasowego. Koszt wynagrodzenia ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia).
Ponadto omówiono na nim i pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu
w sprawach:
1) zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
2) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.
Uchwały te były przedmiotem obrad komisji.
Ponadto Zarząd wyraził zgodę na zniesienie trwałego zarządu Powiatowego Zarządu
Dróg w Nidzicy na działce nr 46/10 obręb Rączki, ponieważ przedmiotowa działka jest już
działką rekreacyjno-wypoczynkową i przekazana zostanie dla Gminy Nidzica.
Następnie Zarząd zapoznał się z wnioskiem byłych właścicieli działki przy ul.
Olsztyńskiej w Nidzicy w sprawie wypłaty odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na
poszerzenie drogi powiatowej. Ze względu na to, że prawo własności musi być potwierdzone
wpisem Powiatu w Księdze wieczystej, a wpis nie został dokonany, Zarząd wstrzymał się z
procedurą do momentu, gdy to nastąpi.
Dalej Zarząd zapoznał się z następującymi informacjami:
- o wydaniu pozwolenia na rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w
obrębach 2 i 5 miasta Nidzica oraz obrębie Piątki;
- o odmowie wydania pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego (stodoły) w obrębie
Zaborowo, gm. Kozłowo.
Następnie Zarząd nie wyraził zgody na umorzenie mieszkańcowi powiatu kary
pieniężnej wysokości 600 zł w związku z nie zawiadomieniem Starosty w terminie o nabyciu
pojazdu.
W kolejnym punkcie obrad Zarząd upoważnił dyrektorów: Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do zakupienia
sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna szkoła” oraz do

zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i
oprogramowania i zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi
zakupionych urządzeń i oprogramowania.
Starosta
/-/ Marcin Paliński

