Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu w Nidzicy
w okresie od 18 stycznia do 22 lutego 2019 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu obradował trzykrotnie.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 18 stycznia br. Przedmiotem obrad była
petycja radnego Dariusza Szypulskiego w sprawie przetargu na rozbudowę i
doposażenie budynku ZOZ w Nidzicy. Sprawę przekazano do wyjaśnienia dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Drugie posiedzenie odbyło się 29 stycznia br. Podjęto na nim uchwałę w
sprawie zmian w budżecie powiatu, uwzględniającą wnioski jednostek podległych o
przesunięcie środków.
Ponadto Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek Powiatowego
Zarządu Dróg w Nidzicy o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1558N na odcinku SafronkaWiłunie- Powierż”.
Dalej Zarząd przyjął informację Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy o zawarciu umowy najmu pomieszczeń w budynku
szkolnym dla ośrodka szkolenia kierowców na 15 godzin w terminie od 15 stycznia
do 15 lutego 2019 r. za kwotę 197,55 zł.
Również na tym posiedzeniu, Zarząd na podstawie uzyskanych dokumentów,
udzielił odpowiedzi radnemu Dariuszowi Szypulskiemu na interpelację w sprawie
przetargu na rozbudowę i doposażenie budynku ZOZ w Nidzicy. Interpelacja wraz
z odpowiedzią została także zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się 13 lutego br. Podjęto na nim uchwały
w sprawach:
1) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
(w zakresie podejmowania wszelkich czynności prawnych związanych z
przygotowaniem i złożeniem protestu w związku z negatywną oceną projektu
„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w otoczeniu rozbudowanego budynku
szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” złożonego w ramach konkursu
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 z powodu niespełnienia Kryterium
merytorycznego specyficznego „Poprawność programu rewitalizacji”,
2) przyjęcia kalendarza imprez na rok 2019,
3) zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy (zmiana dotyczy zatrudnienia emerytowanego
nauczyciela na zastępstwo nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim
na okres 1 miesiąca),
4) zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.
Stanisława Staszica w Nidzicy (niezbędnej do złożenia wniosku, obejmującej
działania i udział szkoły w projekcie współfinansowanym ze środków
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2: Kadry dla Gospodarki Działanie 2.4:
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1: Rozwój
kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe Priorytet
inwestycyjny 10iv: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do
potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i
ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności,
dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia
się).
Poza tym, pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu w
sprawach:
1) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego,
2) Programu Powiatu Nidzickiego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata
2019-2023,
3) wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
4) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Powiatu Nidzickiego,
5) powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy.
Uchwały powyższe zostały również pozytywnie zaopiniowane przez komisje
stałe Rady Powiatu.
Ponadto Zarząd zapoznał się z informacjami o planowanym utworzeniu
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy, jak również z propozycją Burmistrza
Nidzicy dotyczącą podłączenia Zespołu Opieki Zdrowotnej i Komendy Powiatowej
Policji w Nidzicy do miejskiej sieci ciepłowniczej. Sprawy te wymagają jeszcze
dalszych ustaleń.
Na posiedzeniu tym Zarząd zapoznał się również z ofertą nabycia
nieruchomości od Syndyka Masy Upadłościowej Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych w Nidzicy. Dotyczy ona gruntów
przyległych do nieruchomości Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy, o pow. 70
arów, na których znajdują się magazyn i wiata. Nieruchomość ta znacznie
usprawniłaby działalność Powiatowego Zarządu Dróg, dlatego temat ten poddano
pod rozwagę Komisji, a w efekcie Radni upoważnili Zarząd do dalszych rozmów z
syndykiem odnośnie nabycia nieruchomości.
STAROSTA
/-/ Marcin Paliński
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