Załącznik nr 3
do protokołu nr XXIV/2016
z dnia 28 października 2016 r.

Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie 1 – 28 października 2016 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył cztery posiedzenia.
Na posiedzeniu w dniu 11 października br. Zarząd podjął uchwały
w następujących sprawach:
1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu
z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy),
2) powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań
publicznych Powiatu Nidzickiego z zakresu pomocy społecznej w roku 2016,
3) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie (zmiany związane są ze zmianami na
stanowiskach dyrektorskich),
4) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Centrum Kształcenia Praktycznego
w Nidzicy (zmiany podyktowane są urlopem zdrowotnym nauczyciela
praktycznej nauki zawodu),
5) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Nidzicy (zmiany są wynikiem dwóch orzeczeń o nauczaniu indywidualnym),
6) wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Nidzicy (chodzi o zastępstwo w przypadku nieobecności
dyrektora),
7) zmian w budżecie powiatu na rok 2016 (uwzględniającą decyzje organów
nadrzędnych oraz wnioski podległych jednostek).
Dalej Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków na 2016 rok przyznanych
samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.
Następnie Zarząd uzgodnił bez uwag projekt zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać
Mała.
Ponadto Zarząd pozytywnie zaopiniował podział nagród Starosty dla
nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Kwota przeznaczona na nagrody
wyniosła 14.587,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
w Jagarzewie Zarząd wyraził pozytywną opinię w sprawie powołania p. Elżbiety
Jabłonowskiej na Wicedyrektora placówki.
W dalszej kolejności poddano analizie wynagrodzenia nauczycieli. Jest to
pierwszy miesiąc, kiedy nauczyciele stażyści uzyskali wymaganą średnią.
Dalej Zarząd zapoznał się z audytem przeprowadzonym w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, który został uwzględniony w planie audytu na 2016
rok w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych, udzielania pomocy
pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci
oraz zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami zastępczymi, zawodowymi i
wypłacania wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka,
albo świadczonej opieki i wychowania nie spokrewnionym z dzieckiem
zawodowym rodzinom zastępczym. Audyt nie wykazał żadnych nieprawidłowości.
Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 17 października br. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Informatyzację
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.
Zarząd przyjął również informacje o wynajmie nieruchomości powiatowych
i płynących z tego tytułu dochodach.
Dalej Zarząd zdecydował o złożeniu wniosku do RPO WM 2014-2020 na
inwestycję w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim. Na obiekty
użyteczności publicznej można pozyskać dofinansowanie w ramach pomocy de
minimis w wysokości 85%, nie więcej niż 200 tys. euro, co stanowi kwotę ok. 830
tys. zł. Pozostałe 15% to wkład własny samorządu. Wartość projektu wynosi
892.684,80 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii - 758.782,08 zł, a wkład
własny powiatu - 135.771,72 zł. We wniosku ujęto cztery obiekty:
- Centrum Kształcenia Praktycznego – budynek administracyjny,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – budynek szkoły,
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – szkoła na ul. Jagiełły 3
i pawilon na ul. Wyborskiej 12.
Gdyby projektem objęto wszystkie obiekty Powiatu, wniosek podlegałby
pomocy publicznej, a nie de minimis. W8 takim przypadku dofinansowanie
wynosiłoby tylko 45% - 50%.
W zakresie zarządzania oświatą Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek
Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy o
wyrażenie zgody na zatrudnienie emerytowanego nauczyciela geografii oraz
przydzielenie godzin ponadwymiarowych trzem osobom funkcyjnym. Zmiany te
związane są z urlopami dla poratowania zdrowia dwóch nauczycieli.
W dalszej części obrad zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady
Powiatu w sprawach:
- zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
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- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2016-2025.
Oba te projekty były przedmiotem obrad komisji.
Trzecie posiedzenie odbyło się w dniu 20 października, a jego przedmiotem
było podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia
publicznego
przeprowadzonego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N
Krokowo- Szkudaj –Powierż dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji
projektowej”. Unieważnienie musiało nastąpić ze względu na wpłynięcie ofert
przewyższających zaplanowane na tę inwestycję środki w budżecie powiatu.
Ostatnie posiedzenie odbyło się 24 października br. Zarząd podjął na nim
uchwały w następujących sprawach:
1) 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. Powołania komisji przetargowej.
2) nadania kategorii drogi gminnej drodze wewnętrznej w m. Janowiec
Kościelny – nr działki 287,291,293,295,297 oraz 300 obręb geodezyjny
Janowiec Kościelny,
3) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
(prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym),
4) zmian w budżecie powiatu na rok 2016 (uwzględniającą decyzje organu
nadrzędnego),
5) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2017 r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej przez organizację prowadzącą działalność pożytku
publicznego.
Poza tym Zarząd zdecydował o zawarciu porozumienia partnerskiego
z Gminą Nidzica na realizację od przyszłego roku przez Miejsko-Gminną
Bibliotekę Publiczną w Nidzicy zadania prowadzenia Powiatowej Biblioteki
Publicznej.
STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki
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