Załącznik nr 3
do protokołu nr XXI/2016
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie od 30 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył pięć posiedzeń.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 7 lipca Zarząd podjął uchwały w
następujących sprawach:
1) 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z
przekwalifikowaniem i przeklasyfikowaniem gruntów zalesionych w ramach
działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż
rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
19 marca 2009 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 153) położonych na terenie
powiatu nidzickiego.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
4. Powołania komisji do odbioru zamówienia;
2) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nidzicy (zmiana związana jest z zatrudnieniem psychologa);
3) zmian w budżecie powiatu na rok 2016.
Następnie Zarząd uzgodnił projekty zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego:
1. wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała,
2. miasta Nidzica,
3. działek w obrębie Januszkowo, gm. Kozłowo.
Zmiany uwzględniają w głównej mierze wnioski o przeznaczenie terenów pod
zabudowę.
W dalszej części obrad Zarząd wydał pełnomocnictwo upoważniające
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy do reprezentowania
interesów Powiatu Nidzickiego we wszelkich sprawach dotyczących Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 15 lipca. Na posiedzeniu tym podjęto
uchwały w sprawach:
1. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy;
2. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjnych;

3. zatwierdzenia standardów oraz sieci dróg i ulic powiatowych na terenie
Powiatu Nidzickiego objętych zimowym utrzymaniem dróg i ulic
powiatowych w sezonie 2016/2017;
4. udzielenia opinii do wniosku Rady Powiatu Olsztyńskiego w sprawie
pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 163352N Radostowo – Derc i
zaliczenia do kategorii drogi powiatowej oraz włączenia w ciąg drogi
powiatowej nr 1477N Radostowo – Studzianki – Frączki;
5. zmian w budżecie powiatu na rok 2016.
Zarząd zapoznał się również ze skargą kasacyjną odnośnie środowiskowych
uwarunkowań na realizację inwestycji jaką jest budowa zespołu elektrowni
wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w rejonie miejscowości Kozłowo.
Następnie pozytywnie rozpatrzono wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w
Nidzicy o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. połamanych i częściowo
obumarłych drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych,
stanowiących zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.
Kolejne posiedzenie Zarząd odbył w dniu 25 lipca br. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1. zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy (konkurs wygrała p.
Małgorzata Wilińska, która obejmie stanowisko z dniem 01.09.2016 r.);
2. 1) Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie „Informatyzacji
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy
zastosowaniu systemu OŚRODEK polegającej na przetworzeniu
materiałów zasobu z postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów
elektronicznych”,
2) Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) Powołania komisji przetargowej,
4) Powołania komisji do odbioru zamówienia;
3. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wykonanie
prac
związanych
z
przekwalifikowaniem
i
przeklasyfikowaniem gruntów zalesionych w ramach działania
„Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów inne niż rolne”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
położonych na terenie powiatu nidzickiego o łącznej powierzchni 85,35
ha” ( w postępowaniu przetargowym wybrano najkorzystniejszą ofertę
firmy: Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Jolanta Pomianowska z
Purdy, za kwotę 6.900,00 zł);
4. zmian w budżecie powiatu na rok 2016.
Na posiedzeniu tym Zarząd wyraził uznanie za zaangażowanie i osiągane
sukcesy klubów sportowych. Podziękował przedstawicielom za promocję powiatu
podczas rozgrywek piłkarskich na terenie kraju. Podziękowania otrzymały kluby:

MKS START NIDZICA, LKS ORZEŁ JANOWIEC KOŚCIELNY oraz KLUB
SPORTOWY GMINA KOZŁOWO.
Dalej Zarząd analizował średnie wynagrodzenia nauczycieli za okres od
stycznia do czerwca br. Nadal średniej nie osiągają nauczyciele stażyści. Należy
podjąć działania, aby zwiększyć liczbę godzin pracy nauczycieli stażystów.
Ponadto Zarząd zapoznał się ze skargami kasacyjnymi, jakie zostały złożone
w sprawach: środowiskowych uwarunkowań na realizację inwestycji jaką jest
budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w
rejonie miejscowości Sarnowo i Niedanowo, gmina Kozłowo oraz odnośnie
lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest budowa podziemnych linii
elektroenergetycznych SN wraz z siecią sterującą w miejscowości Zakrzewo, gmina
Kozłowo.
W następnej kolejności Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego
Zarządu Dróg w Nidzicy o wyrażenie zgody na usunięcie 3 drzew rosnących w
pasach drogowych dróg powiatowych, stwarzających zagrożenie dla uczestników
ruchu drogowego.
Następne posiedzenie Zarządu dobyło się 19 sierpnia br. Przedmiotem
obrad było podjęcie uchwał w sprawach:
1. nadania kategorii dróg gminnych drogom wewnętrznym na terenie Gminy
Janowo;
2. nadania kategorii drogi gminnej drodze wewnętrznej na odcinku dr. pow. nr
1528N – las miejski;
3. powołania trzech Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego;
4. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: informatyzację
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy zastosowaniu
systemu OŚRODEK polegającą na przetworzeniu materiałów zasobu z
postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych ( w
postępowaniu przetargowym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy
Giżyckie Biuro Geodezyjne Piotr Leśniewski z Giżycka na kwotę 40.430,10
zł);
5. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę ok. 2,5 m2 ogrodzenia
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy;
6. wyrażenia zgody na oddanie w najem 2 m2 ogrodzenia nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy;
7. wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej stanowiącej własność
Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy;

8. wyrażenia zgody na oddanie w najem sal dydaktycznych stanowiących
własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy;
9. informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze
2016 roku;
10. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Nidzickiego;
11. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze
2016 roku.
W dalszej części obrad Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady
Powiatu w sprawach:
1. zmian w budżecie powiatu na rok 2016;
2. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Nidzickiego;
3. podziału środków na 2016 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
4. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę ok. 2,5 m2 ogrodzenia nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy;
5. wyrażenia zgody na oddanie w najem 2 m2 ogrodzenia nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy;
6. wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej stanowiącej własność
Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy;
7. wyrażenia zgody na oddanie w najem sal dydaktycznych stanowiących własność
Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy.
Ponadto omówiono średnie wynagrodzenia nauczycieli za 7 miesięcy. Średniej
nie osiągają nauczyciele stażyści i należy od września zwiększyć w ich przypadku o
7-8 liczbę godzin pracy.
Następnie Zarząd upoważnił Dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej Małgorzatę Wilińską do dokonywania czynności prawnych
związanych z prowadzeniem Poradni w granicach bieżącej działalności.
Z zakresu gospodarowania nieruchomościami Zarząd przyjął informacje na
temat:
1) wynajmu zarządzanych przez placówki oświatowe nieruchomości i
płynących z tego tytułu dochodach,
2) podziału nieruchomości gminnej w obrębie Jabłonka, w wyniku którego
powiat z mocy prawa nabędzie 701m2 gruntu pod budowę drogi,

3) skargi na decyzję SKO odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji
Wójta Gminy Kozłowo odnośnie budowy podziemnych linii energetycznych do
obsługi elektrowni wiatrowej w Zakrzewie, Niedanowie, Sarnowie,
4) decyzji Starosty o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
zatwierdzenia projektu robót geologiczno-inżynieryjnych związanych z przebudową
mostu w ciągu ul. Kościuszki.
Zarząd rozpatrywał wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących o przyznanie środków finansowych na wymianę pokrycia
dachowego na kompleksie budynków przy ul. Wyborskiej. Szacowana wartość
robót to 50.000 zł. Zarząd uznał, że ze względu na to, iż przecieki niszczą wnętrze
budynków, konieczna jest pilna wymiana pokrycia dachowego.
Zarząd ustalił również wysokość dotacji dla Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na przebudowę drogi 545. Jest to kwota 700.000 zł w
ciągu dwóch lat, z czego 500.000 zł przekazane może być w 2017 r., a kolejne
200.000 zł - w 2018.
Ostatnie posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu wczorajszym. Jego
tematem przewodnim było zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacji placówek
oświatowych. Zarząd podjął uchwały zatwierdzające te dokumenty.
Ponadto Zarząd rozpatrzył wniosek, który podjęła na swoim posiedzeniu
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i
Pomocy Rodzinie dotyczący wyremontowania posadzki na II piętrze Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Zarząd proponuje przeznaczyć na ten cel
20.000 zł.
Następnie, w związku z rezygnacją Przewodniczącego Komisji Konkursowej
w Konkursie Wiedzy o Regionie, Zarząd wytypował p. Janusza Kwiatka do
pełnienia tej funkcji.
Na posiedzeniu tym Zarząd rozstrzygał również o postępowaniu
przetargowym na „Informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego przy zastosowaniu systemu OŚRODEK polegającej na
przetworzeniu materiałów zasobu z postaci nieelektronicznej do postaci
dokumentów elektronicznych”. Firma, która wygrała przetarg wycofała się z
podpisania umowy. Zarząd postanowił zatem wybrać kolejną spośród złożonych
ofert na kwotę 53.197 zł.
STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

