Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie od 25 lutego do 29 marca 2017 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył dwa posiedzenia.
Pierwsze posiedzenie zwołano na 27 lutego 2017 r. Podjęto na nim uchwały
w sprawach:
1) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie
Napiwoda (posadowienie przedmiotowych urządzeń związane jest z
realizacją podpisanej przez Powiat Nidzicki umowy o przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej lokalu mieszkalnego położonego w Napiwodzie zmiana sposobu zasilania. Zadanie to związane jest z realizacją przez Polskie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Nidzicy inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji Domu
Pomocy Społecznej – „Domu Rodzinnego” w Napiwodzie);
2) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Nidzicy (zmiana dotyczy orzeczenia o potrzebie
kształcenia indywidualnego);
3) przyjęcia diagnozy Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących,
4) przyjęcia diagnozy Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
(powyższe diagnozy były podstawą do opracowania wniosków przez szkoły
w konkursie dofinansowanym ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko –
Mazurskiego w Olsztynie, umożliwiającym pozyskanie środków na rozwój
szkolnictwa zawodowego, szczególnie na:
- staże dla uczniów,
- staże i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
5) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy
(związanej z dodaniem dwóch zadań do realizacji przez Wydział Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami realizowanych dotychczas przez wydział
Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz aktualizacją zadań realizowanych
przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska);
6) zmian w budżecie powiatu na rok 2017 (uwzględniający decyzje organów
nadrzędnych oraz wnioski jednostek podległych).
Ponadto Zarząd zapoznał się z Decyzją Starosty Nidzickiego z dnia
23.02.2017 r. zatwierdzającą zamienny projekt budowlany rozbudowy istniejącego
budynku szpitala w Nidzicy wraz z infrastrukturą techniczną. Zmiana dotyczy
projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu.

Następnie Zarząd przyjął informację na temat wysokości odszkodowania
należnego Gminie Nidzica wynegocjowanego z przedstawicielami samorządu, za
grunty, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Nidzickiego, a wydzielone
zostały w obrębach Jabłonka i Nidzica pod drogi powiatowe. Wysokość
odszkodowania uzgodniono w kwocie 1.827,50 zł przy uwzględnieniu 90%
bonifikaty od wartości nieruchomości, która przez strony została określona w
wysokości 18.275 zł.
Dalej analizowano wynagrodzenia nauczycieli za m-c styczeń 2017 r. Średniej
nie osiągnęli nauczyciele kontraktowi, ale nie ma konieczności wprowadzania
dodatkowych działań w celu osiągnięcia średnich wynagrodzeń w tej grupie awansu
zawodowego.
Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 20 marca 2017 r. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań
publicznych Powiatu Nidzickiego w roku 2017 ( W związku z ogłoszonymi 16
lutego br. otwartymi konkursami ofert na realizację w 2017 r. zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe powstała konieczność powołania
komisji konkursowej do rozpatrzenia złożonych ofert. Skład komisji
przedstawia się następująco: Jolanta Tymińska – Przewodnicząca; Lech
Brzozowski - Zastępca oraz członkowie: Paweł Przybyłek, Elżbieta Bieniek i
Robert Radzymiński),
2) zmian w budżecie powiatu na rok 2017 (uwzględniającą wnioski jednostek
podległych),
3) wykazu jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Nidzickiemu,
w których zostanie przeprowadzona kontrola zarządcza w 2017 roku.
Kontrole odbędą się w następujących jednostkach:
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – II kwartał
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy – III kwartał.
W dalszej części obrad pozytywnie zaopiniowane zostały projekty uchwał
Rady Powiatu w sprawach:
1) określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób
niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
rok 2017,
2) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 01 września
2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. na terenie Powiatu Nidzickiego,
3) zmian w budżecie powiatu na rok 2017,

4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2017-2036.
Projekty te były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji stałych
Rady Powiatu.
Następnie Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy o wydanie zezwolenia na wycinkę
4 szt. drzew przy ul. Wyborskiej, które stanowią zagrożenie dla ruchu pieszego na
terenie szkoły.
W dalszej kolejności Zarząd udzielił p. Bogdanowi Malinowskiemu
pełnomocnictwa do reprezentowania interesów powiatu w sprawach związanych z
realizacją projektu Erasmus+, a w szczególności do udzielenia pełnomocnictwa
instytucji koordynującej do podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją
projektu w ramach Programu Erasmus+ oraz składania oświadczeń w związku z
realizacją projektu w ramach Programu Erasmus+.
W następnym punkcie obrad Zarząd poddał analizie wynagrodzenia
nauczycieli. Na koniec lutego 2017 r. wysokość średnich płac we wszystkich
stopniach awansu zawodowego została osiągnięta, w związku z tym nie ma
konieczności wprowadzania zmian.
Zarząd rozpatrywał także wniosek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy dotyczący dofinansowania
realizowanego przez Stowarzyszenie zadania pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń
na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej (mała gastronomia) w Nidzicy przy
ul. Zamkowej 5 – Zacisze pod Zamkiem”. Zarząd w pełni popiera realizację
powyższego przedsięwzięcia, jednak nie ma podstawy prawnej do udzielenia dotacji
na wskazany cel.
Na posiedzeniu tym Zarząd zapoznał się również z wynikami kontroli
przeprowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w zakresie realizowanych przez
jednostkę projektów: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
Powiecie Nidzickim, Aktywni powyżej 29 roku życia, Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w Powiecie Nidzickim cz. I i cz. II. oraz w Starostwie
Powiatowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz kwalifikacji
wojskowej. Kontrole wypadły dobrze i bardzo dobrze. Protokoły kontroli
udostępnione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej.
Na prośbę ZOZ, Zarząd wytypował p. Jolantę Tymińską jako swojego
przedstawiciela do składu Komisji Przetargowej, która pracować ma podczas

realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i
niepełnosprawnych”.
Starosta
/-/ Grzegorz Napiwodzki

