Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie od 29 kwietnia do 30 czerwca 2017 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył cztery posiedzenia.
Pierwsze posiedzenie zwołano na 9 maja 2017 r. Podjęto na nim uchwały
w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (uwzględniającą decyzje organu
nadrzędnego);
2) przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2016 (uchwała ta
została również przekazana Radzie Powiatu).
Ponadto Zarząd przyjął informacje w następujących sprawach:
- potwierdzenia prawa własności Powiatu Nidzickiego, dla nieruchomości o
powierzchni 257 m2, która położona jest w m. Szemplino Wielkie, a zajęta
jest pod fragment drogi powiatowej nr 1625N Janowo – Zaborowo – Nowa
Wieś Wielka. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia o wszczęciu na
wniosek Zarządu Powiatu postępowania w tej sprawie;
- umowach najmu nieruchomości powiatowych oraz wysokości dochodów z
tego tytułu;
- wydania przez Burmistrza Nidzicy decyzji odnośnie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jakim jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.
Rozdroże i m. Łysakowo;
Dalej Zarząd wyraził zgodę na usunięcie 3 szt. drzew z pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1991 N relacji dr. nr 1550 N – dr kraj. Nr 7 w obrębie miejscowości
Kanigowo, które kolidują z budową tej drogi.
Następnie Zarząd uzgodnił bez uwag projekt zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Piątki, gmina Nidzica. Sprawa
dotyczy przede wszystkim terenu przy torach. Wcześniej w planie był to teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Na wniosek właściciela teren
został zmieniony na zabudowę wielorodzinną.
W kolejnym punkcie obrad Zarząd rozpatrzył wniosek mieszkanki Nidzicy o
umorzenie należności z tytułu opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu, które obecnie
wynoszą 28.828 zł. Zarząd po zapoznaniu się z aktami sprawy stwierdził, że nie ma
podstaw do umorzenia należności.

Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 29 maja br. Podjęto na nim uchwały
w sprawach:
1) zatwierdzenia organizacji pracy szkół i placówek oświatowych na rok
szkolny 2017/2018 (poza Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
wszystkie arkusze zostały przyjęte warunkowo);
2) zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (uwzględniającą wnioski jednostek
podległych);
3) przeprowadzenia kontroli zarządczej w Zespole Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie (zakres kontroli: zgodność działań z
przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i
efektywność działania, wiarygodność sprawozdań w roku 2016).
Zarząd analizował również wynagrodzenia nauczycieli za cztery miesiące
2017 r. Wysokość średnich płac w poszczególnych stopniach awansu zawodowego
nie powoduje obecnie konieczności wprowadzania zmian.
Następnie Zarząd zapoznał się ze sprawami z zakresu gospodarowania
nieruchomościami:
1) decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 maja 2017 r.
potwierdzającą prawo własności Powiatu Nidzickiego do nieruchomości
zajętej pod drogę powiatową 625N Janowo – Zaborowo – Nowa Wieś
Wielka. Powiat jest właścicielem gruntów na w/w drodze o pow. 257 m2;
2) zawiadomieniem Burmistrza Nidzicy o wszczęciu postępowania w sprawie
zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości w m. Piątki. W sprawie
został zgromadzony materiał dowodowy i wkrótce powinna być wydana
decyzja administracyjna. Gdy decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna,
Powiat nabędzie grunt o pow. 250 m2 na poszerzenie drogi powiatowej;
3) wnioskiem Archiwum Państwowego w sprawie wygaszenia prawa trwałego
zarządu do nieruchomości położonej w Nidzicy przy ul. Jagiełły.
Dalej Zarząd zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym WarmińskoMazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w
Olsztynie, z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
Tematem kontroli był stan zatrudnienia lekarzy w oddziale pediatrycznym w 2017 r.
w okresie od 1 stycznia do 9 marca br. Ogólna ocena kontroli jest pozytywna
Trzecie posiedzenie odbyło się 9 czerwca br. Przedmiotem obrad było
omówienie materiałów sesyjnych. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady
Powiatu w sprawach:
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1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2016,
2) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2016,
3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy za 2016 rok,
4) zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2017-2036,
6) ustalenia przebiegu drogi powiatowej wraz z nadaniem jej nazwy,
7) wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
8) zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 8 grudnia
2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady
Powiatu,
9) zmiany uchwały Nr IV/25/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 stycznia
2015 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
Ponadto podjęto uchwały w sprawach:
1) 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych
z przekwalifikowaniem i przeklasyfikowaniem gruntów zalesionych w
ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów
innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 -2013 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 153 z późn.
zm.) położonych na terenie powiatu nidzickiego oraz ustaleniem
przebiegu granic działki ewidencyjnej.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
4. Powołania komisji do odbioru zamówienia;
2) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie;
3) wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy;
4) zmian w budżecie powiatu na rok 2017 (uwzględniającą decyzje organów
nadrzędnych oraz wnioski jednostek podległych).
Następnie Zarząd zapoznał się z:
- zawiadomieniem Wójta Gminy Kozłowo o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kozłowo,
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- zawiadomieniem Wójta Gminy Kozłowo o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy
Kozłowo (obszary I-IX),
- wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy o przekazanie w trwały
zarząd na czas nieokreślony działek będących własnością Powiatu
Nidzickiego, znajdujących się pod drogami powiatowymi,
- Decyzją nr 5/17 Burmistrza Nidzicy z dnia 6 czerwca 2017 r. zatwierdzającą
podział nieruchomości położonej w obrębie Piątki gmina Nidzica oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 157/2 o powierzchni
0,7500 ha. W związku z powyższym Powiat z mocy prawa nabędzie 293 m 2
gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi powiatowej,
- zawiadomieniem Burmistrza Nidzicy w sprawie podziału nieruchomości w
Jabłonce (dz. 307/2) oraz postanowieniem pozytywnie opiniującym wstępny
projekt podziału tej działki. Powiat nabędzie grunty o pow. 230 m2 z
przeznaczeniem pod drogę powiatową,
- wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z kontroli
przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy. Wyniki
kontroli są pozytywne z niewielkimi nieprawidłowościami, które częściowo
zostały skorygowane już podczas jej trwania,
- prośbą ZOZ o wyrażenie opinii co do kierunku kontynuacji prac
planistycznych rozbudowy szpitala. Zgodnie z wcześniejszymi
uzgodnieniami, Zarząd wskazał, aby realizować wyłącznie to, co jest możliwe
i poczekać na rozstrzygnięcie konkursu.
Również na tym posiedzeniu Zarząd wytypował p. J. Tymińską do dokonania
oceny pracy Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy, w związku z
końcem jego kadencji.
Ostatnie posiedzenie Zarządu odbyło się 22 czerwca br. podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) przyznania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Nidzicki, za wybitne osiągnięcia naukowe,
sportowe i artystyczne (przyznano 42 stypendia w ramach zaplanowanej na
ten cel w budżecie kwoty 40.000 zł);
2) zmian w budżecie powiatu na rok 2017 (uwzględniający wnioski jednostek
podległych).
Ponadto Zarząd podjął decyzje o przekazaniu w trwały zarząd na czas
nieokreślony działek będących własnością Powiatu Nidzickiego dla Powiatowego
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Zarządu Dróg w Nidzicy. Dotyczy to działek pod drogami: nr 1908N Nidzica (dr.
woj. 545 – Waszulki – Napiwoda) i 1973 Kanigowo – Zagrzewo – Grzegórzki –
Napiwoda.
Dalej Zarząd zaznajomił się z:
- zawiadomieniem o wszczęciu przez Starostę Nidzickiego postępowania
w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę mostu w ciągu ulicy
powiatowej nr 3711 – ul. T. Kościuszki wraz z przebudową tej ulicy;
- umową najmu sali dydaktycznej w Zespole Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie i osiągniętych z tego tytułu dochodach.
Następnie Zarząd zatwierdził bilans skonsolidowany jednostki samorządu
terytorialnego Powiatu Nidzickiego za 2016 rok, na który składają się: bilans powiatu,
bilans jednostek powiatowych oraz bilans Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
W roku 2016 zamknął się on kwotą 158.254.978,61 zł.
Na koniec Zarząd dokonał pozytywnej oceny sytuacji ekonomicznofinansowej ZOZ w Nidzicy. Ze złożonego przez Zespół Raportu wynika, że uzyskał
on łączną wartość 65 punktów na maksymalną - 70, co stanowi 93%.
STAROSTA
/-/Grzegorz Napiwodzki
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