Protokół Nr IX/2019
z obrad IX sesji Rady Powiatu VI kadencji,
która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Pl. Wolności 1
w dniu 21 maja 2019 r.
Ad.1
Przewodniczący Rady – p. Andrzej Bróździński o godz. 15:00 otworzył IX sesję Rady
Powiatu w Nidzicy VI kadencji. Przywitał radnych oraz Dyrektora PZD. Listy obecności stanowią
załączniki do niniejszego protokołu. Następnie poinformował, że sesja Rady Powiatu jest
transmitowana. Uczestnicząc w niej, obecni wyrażają zgodę na publikowanie wizerunku oraz
przetwarzanie danych osobowych.
p. Andrzej Bróździński, na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14
radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że materiały sesyjne zostały radnym dostarczone pocztą
elektroniczną. Przeczytał porządek obrad. Zapytał, czy są do niego uwagi?
Uwag nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie nad porządkiem obrad sesji. Wynik
głosowania: 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymujących się”. Porządek obrad został przyjęty.
Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038.
3. Zamknięcie sesji.
Ad. 2.1)
p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok
2019. Dodała, że został on przygotowany na podstawie wniosków jednostek.
Poinformowała, że na wniosek PZD dokonano zmian w planie dochodów i wydatków.
Zmiany te wynikają z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika wraz z
osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy”. Powyższy wydatek planuje się pokryć z
dochodów osiągniętych w wysokości wyższej, niż planowano, z tytułu opłat za zajęcie pasa
drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych i reklam oraz z oszczędności
uzyskanych z realizowanych zadań: zimowe utrzymanie dróg i koszenie traw i chwastów w pasie
drogowym oraz z oszczędności uzyskanych przez jednostkę w ramach środków przeznaczonych
na zakup materiałów i wyposażenia.
p. Renata Mróz dodała, że na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących przesuwa się
środki w kwocie 58.558,33 zł w ramach rozdziału 80120, z § 4270 na § 6050. Wniosek dotyczy
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sanitariów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Nidzicy z jednoczesną likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych. Planowany koszt zadania
117.116,67 zł, z czego 50% to środki powiatu, a o drugie 50% powiat złożył wniosek do Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego.
p. Jacek Jankowski zastanawiał się, która ze spraw jest na tyle pilna, aby zwoływać sesję
nadzwyczajną. Poprosił, aby Dyrektor Dłuski powiedział kilka słów odnośnie planowanego
zakupu.
p. Andrzej Bróździński poinformował, że sesja zwołana jest na podstawie art. 22 statutu
powiatu nidzickiego, na wniosek Zarządu.
p. Ewa Krzyżewska zapytała jaka jest kwota zakupu ciągnika?
p. Jacek Dłuski odpowiedział, że zakup ciągnika z osprzętem to kwota 158.120,46 zł.
Poinformował, że zakupiony ma zostać ciągnik o mocy 50 KM, kosiarka bijakowa, pług odśnieżny,
posypywarka i szczotka do zamiatania. Dzięki temu zakupowi PZD będzie mógł wykonywać
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koszenia sam, a nie zlecając go innym podmiotom. Zakup zestawu daje możliwości swobodnego
wykorzystania sprzętu. W związku z tym zastanawia się, czy nie zrezygnować ze zlecania zwalczania
śliskości na chodnikach w mieście i zająć się tym we własnym zakresie.
p. Jacek Jankowski stwierdził, że w § 22 Statutu czytał, że na wniosek Starosty zwoływana
jest sesja. Zapytał Starostę, która z tych spraw jest taka ważna, aby zwoływać sesję nadzwyczajną?
p. Starosta odpowiedział, że sesja została zwołana w takim trybie, gdyż zakup sprzętu jest
ważny i trzeba to zrobić niezwłocznie, aby nie ogłaszać zapytania na pierwsze koszenie, tylko zrobić
to własnymi siłami. Poinformował, że jeśli chodzi o drugą kwestię, to aby otrzymać dotację od
Wojewody, należało zabezpieczyć środki na paragrafie inwestycyjnym, a mamy na remontowym.
Dodał, że jest to tylko kosmetyczna zmiana między paragrafami.
p. Jacek Jankowski dodał, że wspominał na ostatniej sesji o strategii rozwoju PZD.
Zaznaczył, że w jednostce prowadzony jest audyt. Stwierdził, że dobrze byłoby przeanalizować
audyt i przemyśleć strategię dalszego rozwoju PZD. Dodał, że rozważamy, czy dosprzętowić PZD,
aby Dyrektor w miarę swoich możliwości i kadry realizował powierzone mu zadania, czy
zdecydować się na zlecanie wykonywania wszystkich działań. Uważa, że radni do końca tego nie
uzgodniono, a jest decyzja o dosprzętowieniu, bez dogłębnej analizy. Zapytał, czy decyzja poparta
jest jakimiś analizami. Czy analizy w ogóle były prowadzone?
p. Andrzej Bróździński uważa, że twierdzenie, iż nie było analizy, to za daleko idące słowa.
Sprawa jest do przedyskutowania na posiedzeniach komisji. Uważa, że skoro Zarząd taką decyzję
podjął, to na pewno się nad nią dobrze zastanowił. Dodał, że PZD dzięki zakupowi zestawu wraz
z ciągnikiem generować będzie oszczędności. Stwierdził, że dziś tak dyskusja jest niepotrzebna.
p. Jacek Jankowski zauważył, że to nie w kompetencji Zarządu, ale Rady jest zmiana w
budżecie. Rada nie miała możliwości przedyskutowania tego tematu, o analizach nic nie wie.
Zaznaczył, że zastanawia się, czy korzystne jest dla PZD dalsze dosprzętowienie. Może
korzystniejsze jest zlecanie innym podmiotom. Stwierdził, że na komisjach często poruszana była
powyższa kwestia, ale ostateczna decyzja nie zapadła, że idziemy w kierunku dosprzętowienia.
p. Ewa Krzyżewska uważa, że Zarząd na pewno wszystko przeanalizował i na tej podstawie
przygotowany został projekt uchwały. Radni mają możliwość być „za” albo „przeciw”.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w powyższej sprawie i zarządził głosowanie nad wyżej
przedstawionym projektem uchwały. Wynik głosowania: 12- „za”, 2 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr IX/46/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu
na rok 2019 została podjęta. Uchwała wraz z imiennymi wynikami głosowania stanowią
załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 2.2)
p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038. Poinformowała, że uaktualnia się
w nim plan dochodów i wydatków na 2019 r. Przeczytała projekt uchwały.
Uwag i pytań nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyżej przedstawionym projektem uchwały. Wynik
głosowania: 12- „za”, 2– „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała
Nr IX/47/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2019-2038 została podjęta. Uchwała wraz z imiennymi wynikami głosowania stanowią
załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 3.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 15:20 zamknął IX sesję
Rady Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
/-/ Małgorzata Jarka

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Bróździński
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