Załącznik nr 3
do protokołu nr XXIII/2016
z dnia 30 września 2016 r.

Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie od 1 - 30 września 2016 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył pięć posiedzeń.
Na posiedzeniu w dniu 12 września Zarząd podjął uchwały w następujących
sprawach:
- powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień publicznych (w trybie przetargu nieograniczonego
na: przebudowę dróg powiatowych na odcinkach: Safronka-Janowiec
Kościelny-Kuce oraz Krokowo- Szkudaj – Powierż);
- zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
- przeprowadzenia kontroli zarządczej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Nidzicy,
- założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu
Nidzickiego na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017-2025 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne.
Ponadto Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w
sprawach:
- zamiaru przystąpienia Powiatu Nidzickiego do realizacji zadania pn.
„Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul.
Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica” w
partnerstwie z Gminą Nidzica w ramach Programu Wieloletniego pn.
Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019, a następnie wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącej Rady
Powiatu o zwołanie sesji w trybie § 12 ust. 3 Statutu Powiatu Nidzickiego.
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica. Pomoc dotyczy
dofinansowania Maratonu Kulturalnego. Zaplanowane w budżecie powiatu
środki na ten cel w wysokości 10.000 zł zostaną przekazane dla Gminy
Nidzica.
Dalej Zarząd zapoznał się z informacjami z zakresu gospodarowania
nieruchomościami powiatowymi:
1) decyzją Starosty Nidzickiego zatwierdzającą projekt prac geologicznych
związanych z przebudową mostu w ciągu ul. Kościuszki w Nidzicy,
2) informacją dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących o
podpisaniu umowy z Ośrodkiem Nauki Jazdy na korzystanie z placyku

manewrowego przy Sali gimnastycznej na ul. Wyborskiej 12 na okres 4
miesięcy od 01.09.2016 do 31.12.2016r. za kwotę 108,82 zł netto plus VAT
miesięcznie,
3) informacją dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących o
zamiarze podpisania umowy z Ośrodkiem Nauki Jazdy na najem
pomieszczenia w budynku szkolnym przy ul. Jagiełły 3 na okres od
12.09.2016 r. do 14.10.2016 r. za 15 godz. na kwotę 193,05 zł netto plus
VAT,
4) informacja Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących o
zamiarze podpisania umowy najmu miejsca pod automat do napoi,
zajmujący 1m2 na parterze budynku szkolnego przy ul. Wyborskiej 12A na
okres od 12.09.2016r. do 31.08.2017r. za kwotę 50 zł brutto miesięcznie.
W następnej kolejności Zarząd podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z
p. Izabelą Borkowską za porozumieniem stron oraz o powołaniu w możliwie
najkrótszym terminie p. Mazur na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
Posiedzenie w dniu 14 września poświęcone było w całości sprawom
oświatowym.
Podjęto na nim uchwałę w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza
organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
w związku z koniecznością zastąpienia nauczyciela skierowanego na urlop dla
poratowania zdrowia.
Poza tym podjęto decyzję odnośnie zmian personalnych na stanowisku
kierowniczym w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
Ustalono, że z dniem 1 października br. stanowisko to obejmie p. Katarzyna
Mazur.
Trzecie posiedzenie odbyło się 20 września. Zarząd podjął na nim uchwały
w sprawach:
- oddania Gminie Janowo w użyczenie części nieruchomości drogowej
oznaczonej jako działka nr 1076 w m. Janowo. Użyczenie następuje na okres 3 lat;
- odwołania Pani Izabeli Borkowskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie z dniem 30 września 2016 r.
- zmian w budżecie powiatu na rok 2016.
Zarząd pozytywnie zaopiniował także projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016.
Dalej Zarząd wyraził zgodę na usunięcie 393 topoli rosnących przy drogach
powiatowych od Bielaw do granicy województwa w kierunku Grzebska oraz na
odcinku w kierunku Nowej Wsi Wielkiej przez Krusze, Szemplino, Zembrzus do
Janowa.
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Następnie analizowano wynagrodzenia nauczycieli za miesiące styczeńsierpień br. Problem z osiągnięciem wymaganej średniej występuje w
wynagrodzeniach stażystów. Różnica w niedoborze wynosi 45 zł. Do końca roku
różnica ta powinna wyrównać się z założoną średnią.
W dalszej kolejności rozpatrzono pismo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Olsztynie z informacją, że Powiat Nidzicki powinien wywiązywać się z
ustawowego obowiązku prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Postanowiono, że wzorem innych powiatów, spróbujemy ten obowiązek wypełnić
we współpracy z Gminą Nidzica.
Ponadto Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy. Kontrola została przeprowadzona przez pracowników
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i dotyczyła realizacji umów
zawartych w listopadzie 2014 r. i w listopadzie 2015 r. pomiędzy Wojewodą
Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Nidzickim. Zadanie dotyczyło zakupu sprzętu
medycznego dla zespołu ratownictwa, czyli defibrylatora oraz zakupu transportu
sanitarnego, tj. ambulansu medycznego z wyposażeniem. W wyniku kontroli
stwierdzono, iż podmiot właściwie zrealizował zapisy umów zawartych pomiędzy
Wojewodą a Powiatem Nidzickim.
Na zakończenie Zarząd zapoznał się z pismami:
- Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego, który informuje o tym, że program dostosowania opieki zdrowotnej
do wymogów dotyczących pomieszczeń, urządzeń i całej procedury sanitarnej musi
być zgodny z panującymi przepisami do końca 2017 r. Tym samym stwierdza się
pozytywną akceptację programu przygotowanego i zastosowanego przez Zespół
Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w sprawie poręczenia kredytu na
rozbudowę szpitala w Nidzicy. Zarząd nie widzi możliwości poręczenia tego
kredytu, ponieważ Powiat Nidzicki nie posiadałby środków na inne inwestycje.
Czwarte posiedzenie Zarządu odbyło się 26 września. Przedmiotem obrad
było powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie Pani Katarzynie Mazur na okres 10 miesięcy
od dnia 1 października 2016 r. do 31 lipca 2017 r.
Ostatnie posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu dzisiejszym.
Podjęto na nim uchwały w następujących sprawach:
1) 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na „Informatyzację
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
4. Powołania komisji do odbioru zamówienia.
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2) 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi
powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierż dł.5,638 km wraz z
opracowaniem projektu”.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg
powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez miejscowość Safronka w
km 2+311 – 2+510,85 (dł.0,200km) oraz drogi Nr 1558N na odcinku
Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674 – 12+661,47 (dł.3,987km).
Łączna długość odcinka 4,187 km”.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki
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