Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie od 29 grudnia 2016 r. do 27 stycznia 2017 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył trzy posiedzenia.
Pierwsze posiedzenie zwołano na 30 grudnia 2016 r. Podjęto na nim uchwały
w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2016 (uwzględniającą wnioski
podległych jednostek),
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2016-2025 (uaktualniający plan dochodów i wydatków budżetu powiatu
na rok 2016).
Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 12 stycznia 2017 r.
Podjęto na nim uchwały w sprawach:
1) planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Nidzickiego
(powiatowy zasób nieruchomości wykorzystywany będzie zgodnie z
ustaleniami wynikającymi z uchwał budżetowych na kolejne lata oraz
zgodnie z zasadami gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w
skład powiatowego zasobu nieruchomości, zgodnie z uchwałą Nr
VIII/44/2003 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 16 maja 2003 r.),
2) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy (zmiana dotyczy orzeczenia o nauczaniu
indywidualnym),
3) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy
(zmianie uległ zakres zadań realizowanych przez Wydział Finansowy i
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich),
4) zmian w budżecie Powiatu na rok 2017 (uwzględniająca wnioski jednostek
podległych).
Następnie Zarząd zapoznał się ze sprawami z zakresu gospodarowania
nieruchomościami:
1. postępowaniem administracyjnym w sprawie podziału nieruchomości przy
ul. Nowomiejskiej. Decyzja Burmistrza Nidzicy w sprawie podziału tej
nieruchomości została zatwierdzona. Wydzielono działkę o powierzchni
189 m2. Kiedy decyzja stanie się ostateczna grunt będzie własnością
Powiatu Nidzickiego. Podział jest zgodny z ustaleniami planu
zagospodarowania przestrzennego.
2. informacjami o wynajmie:
1) 3 miejsc parkingowych przez Dyrektora Centrum Kształcenia
Praktycznego w Nidzicy. Umowę zawarto na 1 rok;

2) nieruchomości przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy. Podpisano umowę na wynajęcie
placyku manewrowego w okresie od 11.01.2017 r. do 10.04.2017 r.
Umowę zawarto na dotychczasowych warunkach. Kwota czynszu
wynosi 108,82 zł netto + VAT za 1 miesiąc;
3) sali gimnastycznej przy ul. Wyborskiej 12 przez Dyrektora Zespołu
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Umowę zawarto
na okres od 04.01.2017 r. do 19.01.2017 r. Kwota wynajęcia sali wynosi
82 zł netto + VAT za jedno wejście na salę (90 minut) w każdą środę i
czwartek tygodnia, ogółem 6 wejść;
4) sali gimnastycznej przy ul. Wyborskiej 12 przez Dyrektora Zespołu
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Umowę zawarto
na okres od 17.01.2017 r. do 14.03.2017 r. Koszt wynajęcia sali wynosi
41 zł netto + VAT za jedno wejście na salę (45 minut) w każdy wtorek
tygodnia, ogółem 9 wejść;
5) sali gimnastycznej przy ul. Wyborskiej 12 przez Dyrektora Zespołu
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Umowę zawarto
na okres od 10.01.2017 r. do 28.02.2017 r. Koszt wynajmu wynosi 82
zł netto za jedno wejście na salę (90 minut) ogółem 8 wejść.
Dalej Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Starosty Nidzickiego o
wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki
geologiczno-inżynierskie w związku z projektem przebudowy sieci sanitarnych
wraz z ich przyłączami w zakresie związanym z przebudową mostu w ciągu ulicy
powiatowej nr 3711N T. Kościuszki 0+335 wraz z przebudową ulicy, a następnie
w dniu 28 grudnia 2016 r. wydał decyzję zatwierdzającą tę dokumentację.
Kolejne zawiadomienie, z dnia 3 stycznia 2017 r., wpłynęło od Starosty
Lidzbarskiego, który wszczął postępowanie administracyjne na wniosek
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy, o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul.
Tadeusza Kościuszki i części ul. Kolejowej w Nidzicy do wód rzeki Wkra oraz
do cieku Dopływ z Waszulek.
Zarząd przeanalizował również wynagrodzenia nauczycieli za 2016 r.
Podkreślić należy, że do końca września 2016 r. następowały braki w
wynagrodzeniach nauczycieli stażystów, które wskutek podjętych przez
dyrektorów działań, udało się zredukować. Wymagana średnia wynagrodzeń na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego została osiągnięta.

Na posiedzeniu tym rozważana była także rozbudowa szpitala w Nidzicy
jak również założenia reformy oświatowej.
Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się 17 stycznia 2017 r. Poświęcone
ono było przede wszystkim zaopiniowaniu projektów uchwał Rady Powiatu
przygotowanych na dzisiejszą sesję w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2017-2025,
3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica,
4) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego,
5) zamiaru likwidacji Technikum Żywienia i gospodarstwa domowego w
Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
6) zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
7) zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
8) zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole
Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
Następnie Zarząd wyraził zgodę na usunięcie 8 szt. drzew z pasów
drogowych dróg powiatowych. Drzewa są uszkodzone oraz stwarzają zagrożenie
dla ruchu drogowego. Jedno z nich uszkadza linię energetyczną.
Zarząd zapoznał się także z zawiadomieniem Burmistrza Nidzicy o
przystąpieniu do zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
terenów w obrębie Piątki, na wniosek właściciela działki, który chce przeznaczyć
grunty pod zabudowę wielomieszkaniową. Zarząd nie miał uwag odnośnie
planowanych zmian.
Zarząd zapoznał się z procedurą dotyczącą ustalenia nowej sieci szkół na
terenie Powiatu Nidzickiego, wynikającą z reformy oświatowej i związanymi z
nią terminami, jak również rozważał możliwości finansowe powiatu dotyczące
realnego wsparcia rozbudowy szpitala w Nidzicy.
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