Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie od 29 października do 29 listopada 2016 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył trzy posiedzenia.
Pierwsze posiedzenie zwołano na 9 listopada br. Podjęto na nim uchwały w
sprawach:
1. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:
„Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka – Janowiec Kościelny
– Kuce Etap II. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez m. Safronka
w km 2+311 – 2+510,85 (dł. 0,200 km) oraz drogi Nr 1558N na odcinku
Safronka – Janowiec Kościelny w km 8+674 – 12+661,47 (dł. 3,987 km).
Łączna długość odcinka 4,187 km” ( wybrano ofertę Przedsiębiorstwa
Robót Drogowo- Inżynieryjnych „PRDI” S.A. z Mławy na kwotę 2.351.418
zł;
2. powierzenia Starostwu Powiatowemu w Nidzicy przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczącego dostawy
energii elektrycznej);
3. konsultacji projektu „Program współpracy Powiatu Nidzickiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.239) na 2017 rok”;
4. zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy (zmiany spowodowane zostały przez urlopy
zdrowotne dwóch nauczycieli);
5. zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Nidzicy (zmiany spowodowane są także urlopem
zdrowotnym pracownika);
6. zmian w budżecie powiatu na rok 2016 (uwzględniająca wnioski jednostek
podległych).
Poza tym Zarząd zapoznał się z wynikami przetargu na realizację zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej Lipowo Kurkowskie – Brzeźno Łyńskie – Likusy –
Orłowo wraz z opracowaniem projektu”. Kwota środków, jaka została
zabezpieczona w budżecie jest niewystarczająca, aby podpisać umowę z firmą, która
złożyła najkorzystniejszą ofertę. Najkorzystniejsza z ofert, złożona w drugim
przetargu, była wyższa o kwotę 18.372 zł od planowanych wydatków. Zarząd
postanowił zabezpieczyć brakującą kwotę z oszczędności powstałych na inwestycji
w Rączkach.
Ponadto Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w
sprawie zmiany uchwały Nr XX/162/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 31

sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem jest Powiat Nidzicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Był on również przedmiotem
dyskusji Komisji stałych Rady Powiatu.
Dalej Zarząd zapoznał się z raportem z realizacji „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Nidzica na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”
oraz wyraził zgodę na usunięcie 12 szt. topól kanadyjskich rosnących w pasie
drogowym drogi powiatowej w obrębie geodezyjnym Gniadki i stwarzających
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Na posiedzeniu tym Zarząd Powiatu pracował nad budżetem powiatu na rok
2017 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2025.
Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 14 listopada br. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1. projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2017 rok;
2. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2017– 2025;
3. scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Nidzickim i
jego jednostkach organizacyjnych.
W dalszej części obrad Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady
Powiatu przygotowane na dzisiejszą sesję, w sprawach:
1. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kształcenia
Praktycznego w Nidzicy,
2. zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2016-2025,
4. 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 2017 rok.
Dalej Zarząd zapoznał się z wystąpieniami pokontrolnymi z kontroli
przeprowadzonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwie
Powiatowym w Nidzicy. Kontrole wypadły dobrze, z nielicznymi zaleceniami.
Oryginały protokołów są do wglądu w Starostwie Powiatowym, a ich kopie
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Ostatnie posiedzenie odbyło się 22 listopada br.
Przedmiotem obrad Zarządu było podjęcie uchwał w sprawach:
1) wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu Nidzickiego z zakresu pomocy społecznej, tj. na
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących
inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (wybrano ofertę
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Nidzicy);
2) w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu
ponadgminnym (wybrano ofertę Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy);
3) powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w 2017 r. (skład Komisji jest następujący: Jolanta TymińskaPrzewodnicząca, Lech Brzozowski – Zastępca Przewodniczącej, Paweł
Przybyłek - członek, Robert Radzymiński – Członek, Elżbieta Bieniek –
członek).
Dalej Zarząd wyraził zgodę na usunięcie 1 lipy drobnolistnej rosnącej w pasie
drogowym drogi powiatowej w miejscowości Szczepkowo Pawełki, która stwarza
zagrożenie dla sąsiedniej wiaty przystankowej oraz uczestników ruchu drogowego.
W następnej kolejności zapoznano się z projektem częściowej zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica. Są to zmiany
wnioskowane przez właścicieli poszczególnych nieruchomości. Jest to dostosowanie
planu do konkretnych potrzeb mieszkańców. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
wniósł do tego planu następujące uwagi: brak klasy dróg w dwóch załącznikach oraz
proponuje zarezerwować teren na poszerzenie drogi powiatowej – w kierunku
Waszulki. Zarząd uzgodnił projekt częściowej zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica, z w/w uwagami Powiatowego
Zarządu Dróg.
Następnie Zarząd zapoznał się z postanowieniem Burmistrza Nidzicy
rozgraniczającym nieruchomości osoby fizycznej w Jabłonce oraz decyzją
zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na remont instalacji elektrycznej w
budynku przy ul. Murarskiej, gdzie swoją siedzibę ma Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.
STAROSTA
/-/ Grzegorz Napiwodzki
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