Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie od 27 stycznia do 24 lutego 2017 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył trzy posiedzenia.
Pierwsze posiedzenie zwołano na 2 lutego 2017 r. Podjęto na nim uchwały w
sprawach:
1) udzielenia opinii do wniosku Zarządu Powiatu Olsztyńskiego w sprawie
pozbawienia odcinka drogi powiatowej Nr 1418N w granicach
administracyjnych miasta Dobre Miasto kategorii drogi powiatowej i
zaliczenia do kategorii drogi gminnej,
2) 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”,
3) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy (w związku z powrotem nauczycieli z
urlopów zdrowotnych).
Dalej omówiono wniosek Pracowni Projektowo – Konsultingowej Dróg i
Mostów „DROMOS” Sp. z o.o. w Olsztynie o przedłużenie terminu realizacji
zadania: opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy
powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki. Firma ma problem związany z
uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew, które znajdują się na terenie objętym
ochroną konserwatorską. Na pozyskanie tego typu zezwoleń „DROMOS” nie ma
żadnego wpływu. Zarząd zdecydował, iż należy spotkać się z Prezesem spółki i
uzgodnić szczegółowe warunki związane z przedłużeniem terminu.
Następnie Zarząd przyjął informację, że z dniem 1 stycznia br. powiat stał
się właścicielem odcinka drogi wojewódzkiej – była droga krajowa E-7 na odcinku
Załuski – Rączki – Frąknowo. Łącznie jest to odcinek o dł. 7,771 km. Powiat może
zatrzymać te drogi w zarządzie lub w zamian przekazać taką samą ilość dróg
zarządcy drogi niższego szczebla, tj. Gminie Nidzica. Postanowiono, aby
zorganizować w tej sprawie spotkanie z Burmistrzem Nidzicy. Po nim
przedstawione zostanie konkretne stanowisko.
Zarząd zapoznał się także z pismem Marszałka Województwa Warmińsko –
Mazurskiego w sprawie wyrażenia oceny na temat prowadzonego postępowania
przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg Safronka
– Janowiec Kościelny. Zgodnie z ustawą cały komplet dokumentów został
dostarczony do departamentu Marszałka i poddany kontroli. W związku z tym, że
postępowanie zostało ocenione pozytywnie, w niedługim czasie zostanie złożony

wniosek do Marszałka o zawarcie aneksu na to przedsięwzięcie. W umowie będzie
zawarta konkretna kwota wynikająca z przetargu.
W dalszej części obrad Zarząd zapoznał się ze sprawami dotyczącymi
gospodarowania gruntami:
1) odszkodowaniem dla Gminy Nidzica za grunty, które z mocy prawa
przeszły na własność Powiatu Nidzickiego, z tytułu przeznaczenia ich
pod drogę powiatową. Wysokość odszkodowania za grunty położone w
Jabłonce o łącznej powierzchni 886 m2 ustalona zostanie podczas
negocjacji z Burmistrzem Nidzicy;
2) rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie i
podłączeniem go do sieci elektroenergetycznej. W związku z tym została
zawarta umowa z firmą ENERGA – OPERATOR S.A. Kolejnym
krokiem jest ustanowienie służebności przesyłu na tej nieruchomości.
ENERGA – OPERATOR S.A. określiła zasady ustanowienia
służebności, w tym wysokość odszkodowania w kwocie 100 zł. Po
analizie odszkodowań, jakie powiat uzyskiwał z tego tytułu, jest to kwota
satysfakcjonująca;
3) informacjami dotyczący wynajmu nieruchomości powiatowych i
płynących z tego tytułu dochodach.
Następnie Zarząd rozważał wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
o udzielenie pomocy finansowej przez Powiat Nidzicki na rozbudowę budynku
Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Wystąpiono z pismem o wsparcie
poręczenia kredytu w wysokości 9 mln zł z odsetkami. Zostało ono przesłane do
Burmistrza Nidzicy, Wójtów oraz Przewodniczących Rad Gmin.
Na zakończenie Zarząd rozważał wniosek Komendy Powiatowej Policji
w Nidzicy o wyasygnowanie w bieżącym roku środków w kwocie 20 tys. zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanego rozpoczęcia remontu budynku
Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, polegającego na wymianie stolarki
okiennej wraz z parapetami. Zarząd przychylił się do tego wniosku.
Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 13 lutego 2017 r. Podjęto na nim
uchwały w 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 (postępowanie to było ogłaszane już
dwukrotnie, a oferty przewyższały możliwości finansowe powiatu);
2) przyjęcia kalendarza imprez kulturalno – sportowo – rekreacyjnych
organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Nidzicki w 2017
roku.
Ponadto Zarząd powrócił do wniosku firmy „DROMOS”, w którym
proszono o przedłużenie terminu realizacji umowy do 30 kwietnia br. Po
negocjacjach oraz złożeniu pisemnej deklaracji Prezesa firmy o nieodpłatnym
prowadzeniu nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji – w ramach
rekompensaty za nieterminową realizację umowy - Zarząd postanowił wydłużyć
termin wykonania projektu ul. Kościuszki, z bezpieczną rezerwą czasową, tj. do
końca czerwca br.
Zarząd zapoznał się z następującymi sprawami, z zakresu gospodarowania
gruntami i nieruchomościami:
1) decyzją udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z ul. T. Kościuszki i z części ul. Kolejowej w
Nidzicy;
2) postępowaniem administracyjnym w sprawie zmiany prawomocnej decyzji
z 27.09.2013 r. nr 159/2013 o pozwoleniu na rozbudowę istniejącego
budynku szpitala w Nidzicy. Długość nowego budynku ma być krótsza o
12 m;
3) wszczęciem przez Burmistrza Nidzicy postępowania administracyjnego w
sprawie podziału nieruchomości położonej w obr. Piątki gm. Nidzica, z
której wydzielona zostanie m.in. działka nr 157/3 o pow. ok. 250 m2 –
przeznaczona na poszerzenie istniejącej drogi powiatowej. Burmistrz
wydał w tej sprawie również postanowienie, w którym pozytywnie
zaopiniował wstępny projekt podziału;
4) prośbą ZOZ w Nidzicy o nabycie do powiatowego zasobu nieruchomości
części gruntu z działki nr 98 położonej w obr. 4 m. Nidzica o pow. ok.
1900 km2. Przedmiotowy grunt od kilkudziesięciu lat użytkowany jest
przez ZOZ, znajduje się w granicach ogrodzenia posesji szpitala;
5) decyzją Burmistrza Nidzicy o ustaleniu granic nieruchomości położonej w
obr. Jabłonka z nieruchomościami przyległymi m.in. z drogą powiatową.
Następnie Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego o możliwości składania wniosków w sprawie określenia
obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym i ich granic w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego. Zarząd
Powiatu wskazał obszary obejmujące: obwodnicę Nidzicy i źródła rzeki Łyny oraz

Łyński Młyn, będący własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie, w którym planowane jest Regionalne Centrum Edukacyjne ze Stacją
Badawczą. Wystosowane zostało pismo do Burmistrza Nidzicy i przesłany wniosek
do Rektora UWM w tej sprawie.
Na posiedzeniu tym Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady
powiatu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i
specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie
Powiatu Nidzickiego oraz wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącej Rady Powiatu
o zwołanie sesji Rady w celu podjęcia w/w uchwały.
Ponadto pozytywnie zaopiniowano przygotowane na dzisiejszą sesję
projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego (dotacje na dofinansowanie funkcjonowania Biura
Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli oraz
Konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i
Mazur”;
2) zmian w budżecie powiatu na rok 2017;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2016-2025.
Wszystkie one zostały szczegółowo przedstawione na posiedzeniach
komisji stałych.
Dalej Zarząd rozpatrzył wniosek właściciela pojazdu o umorzenie należności
z tytułu opłat za usunięcie i parkowanie w wysokości 13.334 zł. Po zapoznaniu się
z aktami sprawy, Zarząd odmówił umorzenia należności.
Ostatnie posiedzenie Zarząd odbył 16 lutego 2017 r. Podjęto na nim uchwały
w sprawach:
1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania
publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i
innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (na
realizację zadań powiatu przeznacza się kwotę 29.500 zł);
2) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2017 roku przez
podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w
celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z
realizacją zadań powiatu (na Program Stypendialny przeznacza się kwotę
10.000 zł);
3) zmian w budżecie powiatu na rok 2017 (uwzględniającą wnioski jednostek
podległych).

Starosta
Grzegorz Napiwodzki

