Załącznik nr 3
do protokołu nr XX/2016
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie od 30 kwietnia 2016 r. do 29 czerwca 2016 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył pięć posiedzeń.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 12 maja Zarząd podjął uchwały w
następujących sprawach:
1) odwołania p. J. Żeszko ze stanowiska Dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Nidzicy,
2) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie (związany ze zmianami na stanowiskach
dyrektora i wicedyrektora jednostki),
3) przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2015,
4) zmian w budżecie powiatu na rok 2016.
Ponadto pozytywnie rozpatrzono wniosek Poradni PsychologicznoPedagogicznej o wsparcie finansowe na zakup nowych wystandaryzowanych i
aktualnie wykorzystywanych narzędzi badawczych służących diagnozowaniu dzieci
w zakresie trudności w uczeniu się, diagnozowaniu rozwoju intelektualnego i
emocjonalnego.
Zarząd wydał również pozytywną opinię w sprawie kandydatury p. Kamili
Katarzyny Rogowskiej na stanowisko Wicedyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie.
Następnie przeprowadzono analizę wynagrodzeń nauczycieli za m-ce styczeńkwiecień br. Z zestawień tabelarycznych wynika, że średniej wciąż nie osiągają
nauczyciele stażyści (2,68 etatu). Różnica wynosi 150 zł. Zarząd stwierdził, że w
obecnej chwili nie ma jeszcze potrzeby wprowadzania zmian.
W dalszym ciągu obrad Zarząd zaakceptował treść projektu uchwały Rady
Powiatu w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nidzickiego na lata 20162022 i postanowił wystąpić do Przewodniczącej Rady z wnioskiem o zwołanie sesji
w trybie § 12 ust. 3 Statutu Powiatu Nidzickiego.
Dalej Zarząd zapoznał się z informacjami z zakresu gospodarowania
nieruchomościami:
- decyzją Burmistrza Nidzicy o warunkach zabudowy części działek w obrębie
Łysakowo, gm. Nidzica, dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej
„T13” wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

- informacją dyrektora ZSZiO o podpisaniu umowy w dniu 9 maja br. z
ośrodkiem nauki jazdy na korzystanie z placyku manewrowego o pow. ok. 400m2 na
okres 2 miesięcy od 9 maja do 8 lipca br. Płatne za 1 m-c w wysokości 108,82 zł
netto + VAT,
- zawiadomieniem Burmistrza Nidzicy o zebranym materiale dowodowym w
postępowaniu administracyjnym dotyczącym podziału nieruchomości położonej w
obrębie Jabłonka, w wyniku którego powiat nabędzie z mocy prawa działkę o pow.
185 m2 pod drogę powiatową,
- postanowieniem Wójta Gminy Kozłowo, w którym organ odmówił
wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją odnośnie
środowiskowych uwarunkowań na realizację inwestycji jaką jest budowa zespołu
elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w rejonie miejscowości
Kozłowo.
Ze względu na kończącą się dnia 31 grudnia br. umowę z Wojewódzkim
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych na wynajem pomieszczeń na potrzeby
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na ul.
Olsztyńskiej, Zarząd Powiatu wystosował pismo, w którym zaproponował
zawarcie umowy na czas nieokreślony na dotychczasowych warunkach, tzn. stawkę
12,50 zł/m2. PODGiK zajmuje powierzchnię 159m2, co miesięcznie daje kwotę
1987,50 zł. Do tego doliczane są opłaty za media itp.
Dalej pozytywnie rozpatrzono wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w
Nidzicy o wyrażenie zgody na usunięcie trzech szt. drzew gat. lipa drobnolistna z
pasa drogowego dróg powiatowych, z czego dwa drzewa w msc. Zabłocie
Kozłowskie rosną w pobliżu zjazdu do posesji i ograniczają widoczność podczas
włączania się do ruchu drogowego. W pniach posiadają próchnicę oraz posusz w
koronie drzew. Kolejne drzewo w msc. Szczepkowo – Pawełki pochylone jest w
stronę budynku mieszkalnego, a u podstawy pnia zaobserwowano pęknięcie.
Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 19 maja. Przedmiotem tych obrad
było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu
nieograniczonego na zakup usług medycznych w ramach projektu pn. „Promocja i
profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”
finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych
nierówności w zdrowiu. W ramach przetargu złożono oferty na przeprowadzenie
badań alergicznych (testów skórnych) i szczepień przeciwko pneumokokom. Na
każdą usługę wpłynęło po jednej ofercie. Na poszczególne części zamówienia
wybrano: na część I (badania alergiczna) – ofertę Niepublicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „LUNG” z Nidzicy na kwotę 319.200 zł, na część II
(szczepienia) – ofertę Spółki Partnerskiej z Nidzicy: „MEDYK” Lekarze Specjaliści
Domagała, Kacała, Powroźnik i Zakrzewska, na kwotę 506.230 zł.
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Następnie Zarząd rozpatrzył pismo Apteki „Avena” z Nidzicy informujące, że
z dniem 31 maja br. apteka kończy działalność. Dyżury po niej w maju pełniła
apteka ZOZ. Trwa postępowanie w celu podjęcia uchwały w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nidzickiego.
Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się 30 maja. Tematyka obrad
obejmowała przede wszystkim analizę arkuszy organizacji placówek oświatowych.
W jej wyniku wszystkie arkusze zostały zatwierdzone przez Zarząd warunkowo, co
odzwierciedlają uchwały Zarządu Nr 137- 142/2016.
Następnie Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia aneksu do
arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
Zmiany dotyczyły zmniejszenia z 13 do 7 godzin opieki w internacie, ze względu na
mniejszą ilość wychowanków.
Dalej Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Nidzicy dotyczącą zmian w planie wydatków w 2016 r. w § 4300.
Dokonano zmniejszenia w zadaniu „zimowe utrzymanie dróg” o kwotę 22.530 zł.
Środki te przesunięto na zadania: wynajem pozostałego sprzętu w kwocie 13.530 zł
oraz na bieżące utrzymanie dróg i ulic w kwocie 9.000 zł. Dyrektor decyzje te
motywuje złym, stanem technicznym poboczy w ciągu drogi powiatowej Szkotowo
–Rogóż –Kozłówko –Zakrzewo - Sarnowo- Działdowo w m. Kozłówko. Zachodzi
tam pilna potrzeba ułożenia ścieku na długości 65 mb w celu odprowadzenia wód
opadowych. Ponadto Dyrektor wskazuje potrzebę uporządkowania pasa
drogowego przy drodze powiatowej Nr 1530N Januszkowo –Frąknowo –
Wietrzychowo na odcinku Januszkowo- Frąknowo.
W dalszym ciągu obrad negatywnie rozpatrzono prośbę Zakładu Ubezpieczeń
o umorzenie odsetek od użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa za 2012
rok, ze względu na to, iż należność już wcześniej została zaliczona na poczet
odsetek i przekazana do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Na zakończenie obrad Zarząd zapoznał się z decyzją Burmistrza Nidzicy o
podziale nieruchomości w obrębie Jabłonka, w wyniku którego powiat z mocy
prawa nabędzie grunt o pow. 185 m2 pod drogę powiatową.
Czwarte posiedzenie Zarządu odbyło się 13 czerwca. Przedmiotem obrad
było podjęcie uchwał w sprawach:
1) 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie inwentaryzacji i
modernizacji osnowy szczegółowej na obszarze jednostek ewidencyjnych
Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo, Nidzica – obszar wiejski, powiat
nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
4. Powołania komisji do odbioru zamówienia.
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2) powołania Komisji do czynności odbioru prac geodezyjnych będących
przedmiotem umowy Nr G.3.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.
3) wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
4) zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
5) kontroli zarządczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.
Pozytywnie zaopiniowano również projekty uchwał Rady Powiatu
przygotowane na najbliższą sesję 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) zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu
Nidzickiego,
3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy za 2015 rok,
4) zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 20162025,
6) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2015,
7) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2015.
Ponadto Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Nidzicy
o podjęciu przez Radę Miejską w Nidzicy Uchwały Nr XXI/304/2016 z dnia
31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Nidzica. Zmiany obejmują zagadnienia w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł
energii na terenie miasta Nidzica oraz aktualizację obszarów i obiektów wpisanych
do rejestru zabytków i gminnej ewidencji, jak również ustalenia dotyczące terenów
przestrzeni publicznej.
Dalej Zarząd zapoznał się z aktualizacją Programu dostosowawczego
budynku szpitala ZOZ w Nidzicy. Uwag nie wniesiono.
Następnie Zarząd zapoznał się z pismem Wójta Gminy Janowo
informującym o podjęciu przez Radę Gminy uchwały o udzieleniu pomocy
finansowej dla Powiatu Nidzickiego w kwocie 9840 zł na realizację zadania pod
nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w
miejscowości Komorowo” wraz z opracowaniem projektu budowlanego, jak
również pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu
środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w
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wysokości 50.000 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy w
2016 r. działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników.
Na zakończenie posiedzenia Zarząd bez uwag jednogłośnie przyjął i
podpisał bilans skonsolidowany za rok 2015.
Ostatnie posiedzenie odbyło się 23 czerwca.
Podjęto na nim uchwały w następujących sprawach:
1) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
(dotyczy Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Nidzicy odnośnie nieruchomości w Napiwodzie,
będącej współwłasnością Powiatu Nidzickiego, w związku z realizacją
inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji Domu Pomocy
Społecznej – „Domu Rodzinnego” w Napiwodzie),
2) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Nidzickiego w
czynnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę (na wymianę
instalacji elektrycznej, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji
odgromowej w budynku położonym w Nidzicy przy ul. Murarskiej 4),
3) przyznania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Nidzicki za wybitne osiągnięcia naukowe,
sportowe i artystyczne,
4) ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Nidzicy, ul. Wyborska 12, 13-100 Nidzica.
Ponadto omówiono projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie Powiatu Nidzickiego w charakterze Partnera do
uczestnictwa w projekcie: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna
Warmii i Mazur”. Szczegóły przedstawione były na posiedzeniach komisji.
Następnie Zarząd rozpatrzył wniosek najemcy o kupno lokalu mieszkalnego
w Napiwodzie. Zarząd podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko o nie
przeznaczaniu lokalu do sprzedaży.
W następnej kolejności odmownie rozpatrzony został wniosek mieszkanki
Jagarzewa o udostępnienie pomieszczeń w budynku będącym w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Ze względu na
zamiar przekształcenia ZSRiO w Jagarzewie, w budynku tym planowane jest
usytuowanie warsztatów dla uczniów. Wynajem, czy sprzedaż lokalu w tej sytuacji
nie jest możliwa.
Dalej pozytywnie rozpatrzono wnioski Powiatowego Zarządu Dróg o
wyrażenie zgody na usunięcie:
- 11 szt. chorych, spróchniałych, ograniczających widoczność i rosnących w
zbyt bliskiej odległości od jezdni drzew z pasów drogowych dróg powiatowych,
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- 105 drzew z pasa drogowego drogi powiatowej Januszkowo- FrąknowoWietrzychowo rosnących na odcinku Januszkowo-Frąknowo, które kolidują z
prawidłowym przebiegiem drogi powiatowej. Dodatkowo część drzew zawęża
jezdnię.
Następnie Zarząd uzgodnił z uwagami projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części
miejscowości Janowiec Kościelny.
Zarząd zapoznał się również z informacją o wynagrodzeniach nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w miesiącach styczeń – maj 2016 r.
Nadal średnie wynagrodzenie nie jest osiągane w przypadku nauczycieli stażystów.
Zarząd nie widzi jednak obecnie zagrożenia i potrzeby wprowadzania zmian.
W dalszym toku obrad Zarząd zapoznał się z pismem Apteki Społecznej
Grupy Nowa Farmacja o likwidacji działalności z dniem 11 czerwca br. Konieczne
zatem będzie ponowne podjęcie uchwały dotyczącej ustalenia dyżurów aptek
ogólnodostępnych na terenie naszego powiatu. Projekt uchwały zostanie
przygotowany na sesję w sierpniu.
Poza tym, 7 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ZOZ
w Nidzicy, na którym podjęto uchwały w sprawach:
1. opinii w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego , w
tym inwestycyjnego oraz rocznego sprawozdania finansowego za okres zakończony
31 grudnia 2015 r.,
2. opinii dotyczącej Planu finansowego ZOZ w Nidzicy na rok 2016 oraz
zmian w Wieloletnim planie inwestycyjnym ZOZ w Nidzicy na lata 2015-2020,
3. opinii dotyczącej zakupu sprzętu medycznego,
4. opinii dotyczącej przyjęcia dotacji przez Zespół Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy,
5. opinii dotyczącej zaciągnięcia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
kredytu bankowego z Banku Gospodarstwa Krajowego,
6. opinii dotyczącej likwidacji środka trwałego (budynek garażu).
Starosta
/-/ Grzegorz Napiwodzki
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