Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył pięć posiedzeń.
Pierwsze posiedzenie zwołano na 5 lipca 2017 r. Podjęto na nim uchwałę w
sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko
Dyrektora ZSRiO w Jagarzewie. Jej skład przedstawiał się następująco:
przedstawiciele Zarządu Powiatu: p. Jolanta Tymińska, p. Robert Radzymiński, p.
Sławomir Knapiński, przedstawiciele Kuratorium Oświaty: p. Danuta Kryszałowicz,
p. Marek Kozłowski, p. Jerzy Święszkowski, przedstawiciele rady pedagogicznej
ZSRiO w Jagarzewie: p. Ewa Pszczółkowska, p. Katarzyna Niedziela, przedstawiciele
rady rodziców ZSRiO w Jagarzewie: p. Anna Krystkiewicz, p. Agnieszka
Szczepkowska, przedstawiciel ZNP Zarząd Oddziału w Nidzicy: p. Marek
Kierzkowski, przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Nidzicy: p. Juliusz Ojrzyński.
Ponadto rozważano możliwości zagospodarowania budynku po Archiwum
Państwowym w Nidzicy. Na wniosek Burmistrza Nidzicy, Zarząd polecił rozpocząć
starania o pozyskanie nieruchomości na cele publiczne dla Gminy Nidzica. Miałyby
powstać w nim: Edukacyjne Centrum Multimedialne, Muzeum i Biblioteka. Gmina
planuje pozyskać środki zewnętrzne na adaptację tego obiektu. Powiat zaś nie
udźwignąłby takiego ciężaru. Ze względu na problemy lokalowe powiatu, Burmistrz
obiecał pomoc w zabezpieczeniu pomieszczeń na potrzeby archiwum.
W dalszej części posiedzenia Zarząd przyjął informacje dotyczące wydania
przez Starostę Nidzickiego decyzji o pozwoleniu na przebudowę mostu i budowę ul.
Kościuszki oraz decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę trzech
elektrowni wiatrowych w Grzegórzkach, ze względu na nie uzupełnienie przez
wnioskodawcę braków w dokumentacji.
Następnie Zarząd zapoznał się z propozycją OHP w Olsztynie dotyczącą
utworzenia tej placówki przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Nidzicy. Zdaniem członków Zarządu w obecnej sytuacji demograficznej jest to
wskazane, dlatego poparli propozycję utworzenia placówki OHP w Nidzicy.
Zarząd analizował również wysokości wynagrodzeń nauczycieli za pięć miesięcy
br. Wysokość średnich płac w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nie
powodowała konieczności wprowadzania zmian.
Na zakończenie posiedzenia Zarząd zapoznał się z wnioskiem Gminy Janowo
dotyczącym rezygnacji z inwestycji pn. ,,budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej

w m. Komorowo – 100.000 zł oraz inwestycji pn. ,,przebudowa drogi powiatowej
Szemplino Czarne – 200.000 zł, a zaplanowanie zadania bieżącego pn. ,,Remont
drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino-Czarne – Gr. woj. (Brzozowo Maje)” w
kwocie 100.000 zł ( 50% dofinansowania z Gminy Janowo). Zmiany te gmina
uzasadnia nieprzewidzianymi w 2017 r. wydatkami i w związku z tym, brakiem
środków na realizację wcześniej zaplanowanej inwestycji. Zarząd pozytywnie
ustosunkował się do wniosku Gminy Janowo. Zmiany z tym związane omówione
zostały na posiedzeniach komisji i wprowadzone zostaną do budżetu na dzisiejszej
sesji.
Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 14 lipca br. podjęto na nim uchwały w
sprawach:
1) upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Nidzicy do czynności związanych z realizacją projektów finansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
2) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie,
3) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum
Kształcenia Praktycznego w Nidzicy,
4) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy.
Następnie Zarząd przeanalizował wynagrodzenia nauczycieli za okres sześciu
miesięcy. Średnie wynagrodzenie nie zostało osiągnięte w przypadku nauczycieli
dyplomowanych. Różnica pomiędzy średnim wynagrodzeniem, a osiągniętym
wynosi 24,00 zł, jednakże nie było potrzeby podejmowania dodatkowych działań
zmierzających do wzrostu wynagrodzenia w tej grupie awansu zawodowego.
Dalej Zarząd wyraził zgodę na usunięcie 14 szt. drzew rosnących w pasach
drogowych dróg powiatowych, które posiadają ubytki w pniach oraz ograniczają
widoczność przy włączaniu się do ruchu drogowego.
Po tym Zarząd przyjął informacje od podległych jednostek o wynajmie
nieruchomości powiatowych i płynących z tego tytułu dochodach oraz o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na
rozbiórkę i budowę dworca kolejowego wraz z wiatą rowerową i urządzeniami w
Nidzicy przy ulicy Kolejowej.
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Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się 27 lipca br. Podjęto na nim uchwałę
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017, uwzględniającą decyzje organów
nadrzędnych oraz wnioski jednostek podległych.
Na posiedzeniu tym Zarząd podziękował przedstawicielom Klubów
sportowych za promocję powiatu podczas rozgrywek piłkarskich na terenie kraju.
Podziękowania otrzymały kluby: LKS ORZEŁ JANOWIEC KOŚCIELNY, KLUB
SPORTOWY GMINA KOZŁOWO oraz MKS START NIDZICA.
Następnie Zarząd upoważnił z dniem 1 sierpnia br. p. Katarzynę Mazur, która
objęła stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w
Jagarzewie do prowadzenia jednostki w granicach bieżącej działalności.
W dalszej części obrad Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady
Powiatu w sprawach:
- likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w
Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
- likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół
Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
- likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół
Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
- likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli.
Projekty te były szczegółowo przedstawiane na posiedzeniach komisji stałych.
Zarząd przyjął również informację i zaakceptował kierunek działania dotyczący
przebudowy ul. Kościuszki. W ciągu roku na takie działania można uzyskać do 3
mln zł dofinansowania, zatem przebudowa zostanie podzielona na dwa etapy. Całość
inwestycji to koszt 12 mln zł. W obu etapach realizacji (w ciągu 2 lat) można pozyskać
do 6 mln zł dofinansowania. Pierwszy etap rozpocząłby się w 2018 r. i objął okolice
dworca i odcinek ul. Kościuszki do mostu. Do września 2018 r. ma powstać nowy
dworzec PKP. Skanska zakłada, że główne roboty zakończy do końca 2017 r., więc
to byłby odpowiedni moment na rozpoczęcie przebudowy ul. Kościuszki. Zadanie
to idealnie wpisuje się w projekt pod względem poprawy bezpieczeństwa i przy
współudziale gminy mamy duże szanse na pozyskanie środków.
W dalszej kolejności Zarząd zapoznał się wynikami przetargu na opracowanie
projektu na drogę Safronka-Wiłunie- Powierż. Oferta wpłynęła jedna, o wiele
wyższa, niż zabezpieczone na to zadanie środki. Zarząd uznał, że należy wystąpić do
Gminy Janowiec Kościelny o wyrażenie stanowiska w tej sprawie. Uważa, że taniej
się tego zadania nie zrealizuje. To był już II przetarg i kwoty są podobne. Po
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otrzymaniu odpowiedzi Gminy Zarząd powróci do tematu i podejmie stosowną
decyzję.
Zarząd rozważał także wnioski Powiatowego Zarządu Dróg:
1) o zabezpieczenie 400.000 zł w planie wydatków na 2017 r. na zakup
Remontera (255.000 zł) oraz samochodu ciężarowego (145.000 zł).
Remonter miałby być używany do remontów cząstkowych dróg
powiatowych. Jest to urządzenie znacznie wydajniejsze od obecnie
używanego. Nawierzchnie nim remontowane są znacznie trwalsze i lepszej
jakości. Natomiast samochód ciężarowy miałby służyć jako nośnik sprzętu
oraz wykorzystywany do zimowego utrzymania dróg. Zarząd rozpatrzył
wniosek pozytywnie.
2) o zabezpieczenie 20.000 zł w planie wydatków na 2017 r. na zadanie:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku NapiwodaBartoszki- Grzegórzki opracowanie projektu” z dwuletnim okresem
realizacji zadania, tj. na lata 2017 (20.000 zł – po 50% powiat i gmina) oraz
w 2018 r. 180 000 zł (po 50% powiat i gmina). Zarząd rozpatrzył wniosek
pozytywnie.
Obydwa wnioski zostały zawarte w projektach uchwał przygotowanych na
dzisiejszą sesję i omawiane były na posiedzeniach komisji stałych.
Następnie Zarząd przyjął informację, że na wniosek Powiatowego Zarządu
Dróg w Nidzicy, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie oddania w
trwały zarząd gruntów zlokalizowanych pod drogą powiatową Nr 1578N NidzicaBartoszki.
W dalszej części obrad Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Nidzickiego, a następnie zapoznał się z wynikami kontroli
przeprowadzonych w:
1)

2)

Powiatowym Zarządzie Dróg i Starostwie Powiatowym – z realizacji
zadania dofinansowanego dotacją celową z budżetu państwa pn.
„Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz –Jankowice – Rączki –
Moczysko nr 1975N dr. Nr 1264N-dr. kraj. nr 7 na 1585N Mielno-Rączki
(dr. 1264N) w m. Rączki”.
Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – dotyczącej banku krwi, zgodności
wykonywania działalności z przepisami określającymi warunki
wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie anestezjologii i
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intensywnej terapii oraz dystrybucji posiłków dla pacjentów szpitala (którą
realizuje firma zewnętrzna).
Nieprawidłowości w stosunku do jednostek podległych nie wskazano.

Czwarte posiedzenie zarządu odbyło się 11 sierpnia br. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy (w
komisji obradowali: przedstawiciele Zarządu Powiatu: p. Jolanta Tymińska,
p. Janusz Kwiatek, p. Sławomir Knapiński, przedstawiciele Kuratorium
Oświaty: p. Katarzyna Łuczko-Ciesielska, p. Irena Rubczewska, p. Anna
Zdaniukiewicz, przedstawiciele Rady Pedagogicznej CKP: p. Ewa Śliwka,
p. Piotr Jastrzębowski, przedstawiciel ZNP/O w Nidzicy – p. Marek
Kierzkowski, przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Nidzicy – p. Juliusz
Ojrzyński),
2) powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.
ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy (skład komisji podobny do wyżej
wymienionego, z tym, że różnił się przedstawicielami Rady Pedagogicznej
w osobach: p. Karolina Zielińska i p. Beata Andryszczyk oraz
przedstawicielami Rady Rodziców: p. Dorota Rybicka – Michalkiewicz i p.
Dariusz Golubski).
W dalszym toku obrad Zarząd powrócił do wniosku Powiatowego Zarządu
Dróg w Nidzicy i zdecydował o oddaniu tej jednostce w trwały zarząd na czas
nieoznaczony, nieodpłatnie gruntów zlokalizowanych pod drogą powiatową Nr
1578N Nidzica-Bartoszki.
Zarząd, jako strona postępowania, zapoznał się także z zawiadomieniem
Burmistrza Nidzicy o zebranym materiale dowodowym dotyczącym podziału
nieruchomości położonej w Wiknie. W wyniku tego podziału powiat nabędzie grunty
na poszerzenie drogi o pow. 230 m2.
W zakresie gospodarowania nieruchomościami rozważano ponownie sprawę
zagospodarowania budynku po byłym Archiwum Państwowym. Burmistrz Nidzicy
wnioskował o sprzedaż budynku z 99% bonifikatą. Przygotowany jest materiał
niezbędny do złożenia wniosku do Wojewody.
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Następnie Zarząd wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały Rady
Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Nidzickiego, uwzględniającą wniosek o zmianę godzin pracy kolejnej
apteki. Sprawa omawiana była szczegółowo na posiedzeniach Komisji stałych.
Za zakończenie posiedzenia Zarząd omówił odpowiedź Wójta Janowca
Kościelnego w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierż – opracowanie projektu
budowlanego”. W związku z tym, że oferty znacznie przewyższały zabezpieczone
środki na to zadanie, Wójt wyraziła zgodę na zwiększenie wydatków. Projekt
zrealizowany zostanie w następujących kwotach i latach: 2017 r. – 10 000,00 zł, 2018
r. – 127. 760,00 zł. Zmiana ta ujęta została w projekcie uchwały przygotowanym na
dzisiejszą sesję i była omawiana na posiedzeniach komisji stałych.
Ostatnie posiedzenie Zarządu odbyło się 21 sierpnia br. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w placówce wsparcia dziennego
(kontrolę przeprowadzą pracownicy PCPR w placówce wsparcia dziennego
prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Nidzicy),
2) zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum
Kształcenia Praktycznego w Nidzicy (kandydata nie wyłoniono),
3) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum
Kształcenia Praktycznego w Nidzicy,
4) powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla Pani Wandy Redys nauczyciela ubiegającego się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego (Komisję powołano w składzie:
przedstawiciel organu prowadzącego - p. Sławomir Knapiński,
Przedstawiciel Kuratorium Oświaty- p. Katarzyna Łuczko-Ciesielska,
dyrektor szkoły - p. Katarzyna Mazur, ekspert w zakresie wychowania
fizycznego - p. Tomasz Brzeski, ekspert w zakresie historii - p. Wiesława
Tymieniecka),
5) zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy
( z dniem 1 września powierza się stanowisko Pani Bożenie Breńskiej),
6) zmian w budżecie powiatu na rok 2017 (uwzględniającą decyzje organów
nadrzędnych i wnioski jednostek podległych),
7) informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Nidzickiego,
8) informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze
2017 roku,
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9) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze
2017 roku.
Ponadto Zarząd omówił protokoły kontroli przeprowadzonych w:
1) Środowiskowym Domu Samopomocy – przeprowadzona przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy w zakresie
prawidłowości organizacji i funkcjonowania środowiskowego domu
samopomocy oraz zasadności wydatkowania dotacji za okres
1.01.2016 r. – 2.06.2017r. Nieliczne zalecenia zostały wykonane,
2) Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przeprowadzonej 1 sierpnia
br. przez WSS-E w Olsztynie w zakresie warunków higienicznosanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz
pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w celu
zapobiegania powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych. Stan
sanitarno-higieniczny podmiotu nie budzi zastrzeżeń.
3) Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przeprowadzonej przez WSSE Oddział Higieny Komunalnej w Olsztynie w dniu 11 lipca br. w
zakresie stanu higieniczno-sanitarnego w szpitalu oraz jakości wody
przeznaczonej do spożycia z ujęcia lokalnego wraz z oceną jakości
wody. Jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym. Stan
higieniczno-sanitarny również nie budzi zastrzeżeń,
4) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzonej przez
pracowników Wydziału Polityki Społecznej WarmińskoMazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w dniach 31 lipca2 sierpnia br. w zakresie opracowania i realizacji programów
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie w latach 2015-2016, opracowania i realizacji powiatowego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie, opracowania i realizacji programów służących
działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie
specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i
wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do
dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, zapewnienia
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej. W trakcie kontroli na
bieżąco omawiano wyniki oraz udzielano instruktażu i wyjaśnień w
zakresie wynikającym z kontroli pracownikowi PCPR. W toku
kontroli stwierdzono, że powiat zadania własne oraz zlecone w
okresie objętym kontrolą realizował bez nieprawidłowości i uchybień.
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Dalej Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
Będzie on przedmiotem rozważań Rady Powiatu we wrześniu, a dotyczy dróg:
1578N Nidzica-Bartoszki – dł. 4,480 km (wraz z ul. Steffena) i 1908N NidzicaWaszulki – dł. 2,890 km (wraz z ul. Nowomiejską). Zarząd może pozbawić kategorii
drogi powiatowej odcinek dróg o proporcjonalnej długości do odcinka przejętego od
innego zarządcy drogi w przypadku wybudowania nowego odcinka drogi (w tym
przypadku miało miejsce przejęcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 619 na odc.
Załuski – Rączki - Frąknowo - gr. powiatu).
Następnie Zarząd postanowił, do czasu rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora
CKP (ok. 2 miesiące), powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora p. Jarosławowi
Kwietniowi. Wiąże się to z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki,
prowadzeniem rozliczeń i dokumentacji.
W dalszej kolejności Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady
Powiatu w sprawach:
1) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Nidzickiego,
2) zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2017-2036.
Były one również przedmiotem obrad komisji.
Na zakończenie Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Burmistrza Nidzicy
o obniżenie wysokości opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa
jazdy ze względu na zmiany administracyjne. Udzielono odpowiedzi, że ze względu
na to, iż ustawodawca w ustawie o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej wskazał, że zmiany takie zwolnione są od opłat, natomiast zmiana nazwy
dokonana na podstawie w/w ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów
zawierających nazwę dotychczasową. Nie ma też konieczności podejmowania
uchwały przez Radę Powiatu w tym zakresie.
Starosta
/-/ Grzegorz Napiwodzki
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