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Protokół Nr XIV/2019
z obrad XIV sesji Rady Powiatu VI kadencji,
która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Pl. Wolności 1
w dniu 20 grudnia 2019 r.
Ad.1
Przewodniczący Rady – p. Andrzej Bróździński o godz. 12:07 otworzył XIV sesję Rady
Powiatu w Nidzicy VI kadencji. Przywitał radnych oraz zebranych gości. 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 w statutowym
terminie. Przeczytał porządek obrad, a następnie zapytał, czy są do niego uwagi?
Wicestarosta Paweł Przybyłek wnioskował o rozszerzenie porządku obrad w punkcie 5 –
podjęcie uchwał w sprawach o podpunkty:
7) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących
własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Nidzicy,
8) wyrażenia zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w budynku przy
ul. Jagiełły 1, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.
Wicestarosta zaznaczył, że oba projekty były omawiane na posiedzeniach komisji.
Więcej zmian do porządku obrad nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad rozszerzeniem punktu 5 o podpunkt 7).
Wynik głosowania: 13- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”. 1 osoba nie brała
udziału w głosowaniu. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad rozszerzeniem punktu 5 o podpunkt 8).
Wynik głosowania: 14- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad całym, rozszerzonym porządkiem obrad.
Wynik głosowania: 14- „za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”. Imienne wyniki głosowania
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2020 rok,
2) zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2020 rok,
3) rozpatrzenia wniosku dotyczącego wyłączenia Jeziora Kownatki ze strefy ciszy,
4) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
5) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039,
6) uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2020: (XIV/104/2019)
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu,
- odczytanie opinii Komisji stałych, w tym Komisji właściwej do spraw budżetu,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
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- odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,
- dyskusja nad projektem uchwały,
- głosowanie nad projektem uchwały.
7) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących
własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy,
8) wyrażenia zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w budynku przy ul.
Jagiełły 1, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.
6. Wnioski radnych i sprawy różne.
7. Zamknięcie sesji.
Ad. 2.
Uwag do protokołu z ostatniej sesji nie było. Wynik głosowania: 13- „za”, 0 – „przeciw”, 0
– „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Imienne wyniki głosowania
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 3.
Starosta Marcin Paliński złożył sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu
Powiatu. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.
p. Jacek Jankowski zapytał, ile środków będziemy musieli wygospodarować na
wynagrodzenia średnioroczne dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.
p. Jolanta Tymińska odpowiedziała, że ok. 17.000 zł.
p. Jacek Jankowski zauważył, że 13 grudnia Zarząd zaopiniował pozytywnie projekty uchwał
Rady Powiatu w sprawach zamiaru likwidacji liceów profilowanych w Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Nidzicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, w Zespole Szkół
Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Zastanawia się, czy to nie powinna być odwrotna
kolejność, czy to rada nie powinna najpierw zaopiniować projektów uchwał i dopiero wtedy
powinny one trafić na zarząd. Tym bardziej, że Zarząd był 13 grudnia, a Komisja miała posiedzenie
16.
p. Jolanta Tymińska odpowiedziała, że zgodnie z przepisami projekty te przygotował Zarząd.
One będą dopiero przedmiotem obrad Rady. Zostały one skierowane do zaopiniowania przez radę
rodziców, radę pedagogiczną, związki zawodowe. Ponieważ tam nie ma (w liceach profilowanych)
rady pedagogicznej i rady rodziców, to zostały skierowane do zaopiniowania przez związki
zawodowe. Po otrzymaniu opinii, zgodnie z procedurą, zgodnie z przepisami będą dyskutowane
projekty na posiedzeniach komisji, bo to jest zamiar likwidacji. To nie jest teraz likwidacja.
p. Elżbieta Góralska zaznaczyła, że 4 grudnia rozpatrywany był wniosek firmy Sigma –
Transfer o obniżenie kar z tytułu umowy. Zapytała, czy realizacja tego projektu jest zagrożona i
jakie były kary?
Starosta Marcin Paliński odpowiedział, że na te kwestie, na które powoływała się firma, jak
liczne opady deszczu, Zarząd się nie mógł się zgodzić, bo takowych nie było. Prosił o uzupełnienie
odpowiedzi p. Skwarską.
p. Sylwia Skwarska – Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
w Starostwie Powiatowym odpowiedziała, że nie zna kwoty, ponieważ nie była angażowana w ten
projekt, tym zajmowała się Kierownik Wydziału- p. Urbanowicz. Natomiast zaznaczyła, że projekt
nie jest zagrożony. Będzie zakończony. Pozostaje kwestia rozliczeń.
p. Jacek Jankowski powrócił do kwestii zamiaru likwidacji liceów profilowanych. Zapytał, co
będzie jeśli Rada nie wyda pozytywnej opinii na ten temat, a wręcz negatywnie zaopiniuje projekty.
Zdaniem radnego, te czynności, które w tej chwili wykonujemy, byłyby zbędne. Więc mimo
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wszystko uważa, że to najpierw radni powinni wypowiedzieć się na temat zamiaru likwidacji,
dopiero potem powinny być realizowane czynności administracyjne związane z uzgadnianiem,
likwidacją placówek.
p. Jolanta Tymińska wyjaśniła, że Prawo oświatowe wyraźnie mówi, że uchwała jest ostatnim
etapem i taką uchwałę wysyła się do Kuratora Oświaty w terminie do końca lutego i on wydaje
postanowienie, czy można szkołę zlikwidować czy nie. Cała procedura odbywa się zgodnie z
prawem oświatowym.
Ad. 4.
Interpelacji nie było.
Ad. 5.1)
p. Andrzej Bróździński omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu
pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2020 rok. Zaznaczył, że w planie nie przewiduje się sesji w
miesiącu lipcu. Dodał, że na komisjach było dyskutowane, żeby również w sierpniu nie było sesji.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie w
tej sprawie głosowała następująco: 4- „za”, 4 – „przeciw”, natomiast Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska głosowała w następujący
sposób: 3- „za”, 5- „przeciw”. Stwierdził, że większość radnych była przeciwna proponowanej
zmianie.
Uwag odnośnie planu pracy i projektu uchwały Rady Powiatu nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2020 rok. Wynik głosowania: 12 - „za”, 2 – „przeciw”, 0
– „wstrzymujących się”. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr XIV/99/2019 w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2020 rok została podjęta. Stanowi ona załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 5.2)
p. Zbigniew Słupski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu przedstawił projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu na 2020 rok.
Uwag nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2020 rok. Wynik głosowania: 13 - „za”,
0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie głosowała. Imienne wyniki głosowania
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr XIV/100/2019 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2020 rok została
podjęta. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5.3)
p. Grzegorz Mróz – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wyłączenia Jeziora Kownatki
ze strefy ciszy. Wniosek uznano za bezzasadny.
Uwag i pytań nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia
wniosku dotyczącego wyłączenia Jeziora Kownatki ze strefy ciszy. Wynik głosowania: 14 - „za”, 0
– „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr XIV/101/2019 w sprawie
rozpatrzenia wniosku dotyczącego wyłączenia Jeziora Kownatki ze strefy ciszy została
podjęta. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5.4)
p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie
powiatu na rok 2019.
Uwag i pytań nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w
budżecie powiatu na rok 2019. Wynik głosowania: 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących
się”. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr XIV/102/2019 w sprawie zmian w
budżecie powiatu na rok 2019 została podjęta. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5.5)
p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039. Poinformowała, że
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 29 listopada 2019 r. pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
Uwag i pytań nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039. Wynik głosowania: 14
- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr XIV/103/2019 w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039
została podjęta. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5.6)
p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Nidzickiego na rok 2020 wraz z uzasadnieniem.
p. Ryszard Kumelski przedstawił opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki,
Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2020.
Opinia była pozytywna.
p. Joanna Szczepkowska przedstawiła opinię w sprawie projektu budżetu powiatu na rok
2020 r. Opinia była pozytywna.
p. Renata Mróz przedstawiła uchwałę Nr RIO.VIII-0120-605/19 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. Opinia była
pozytywna.
Starosta Marcin Paliński przedstawił stanowisko Zarządu w sprawie opinii komisji.
Podziękował radnym w imieniu Zarządu za wydanie pozytywnej opinii, za jednomyślność,
ponieważ świadczy to o tym, że Zarząd przyjął właściwy kierunek rozwoju powiatu. Zaznaczył, że
wnioski komisji, które nie zostały uwzględnione w projekcie, przy szczegółowej analizie w ciągu
roku w miarę możliwości będą wprowadzane. Podkreślił, że głównymi zadaniami są inwestycje,
przebudowa i remonty dróg, które wykonujemy od 2019 r. Zarząd dołoży wszelkich starań, żeby
realizacja budżetu przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji zadań
powiatu.
p. Andrzej Bróździński otworzył dyskusję nad projektem budżetu powiatu na 2020 rok.

projekt

p. Jacek Jankowski podsumował to, co działo się na komisjach. Zarząd i Skarbnik wykonali
skomplikowaną pracę, wymagającą niesamowitej wiedzy. Zaznaczył, że zwiększane są obowiązki
spoczywające na samorządach, a finansowanie jest w coraz większym niedoborze. Skarbnik
zasługuje na wyrazy uznania. Starosta stara się liczne wnioski radnych, nie uwzględnione w
budżecie, planować. Nigdy nie mówił, że to jest nie do zrobienia. Podziękował Zarządowi za
zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla prowadzących rodzinne domy dziecka, za
rozpoczęcie prac nad budżetem obywatelskim. Sądzi, że mieszkańcy będą dobrze to działanie
postrzegać. Docenił pracę, którą wspólnie wykonano. Ponad 26 mln zł jest do wydania, w ramach
pożytku dla nas wszystkich, w tym w części znaczącej – na remonty. Muszą się te wydatki
równoważyć z wydatkami majątkowymi. W imieniu wszystkich pogratulował stworzenia takiego
budżetu.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Bukowski zaznaczył, że Komisja Turystyki zapisała to, co
powiedział Starosta i jak się środki uwolnią, to chętnie po nie przyjdzie.
p. Ryszard Kumelski wyraził zadowolenie z minionego roku pracy. W tej chwili to stricte
nasz budżet – stwierdził. Dyskusja była na różne tematy, merytoryczna. Cieszy się, że ma
przyjemność pracować i dochodzić do pewnego konsensusu. Stwierdził, że niektóre sprawy z
pewnych względów nie mogą być zrealizowane w tej chwili. To, co zrobimy na drogach, to się
rzadko do tej pory zdarzało. Uważa, że pozyskaliśmy tyle środków, ile mogliśmy - dofinansowanie
70% , przy dobrej współpracy z gminami. Podkreślił, że razem możemy zrobić bardzo dużo.
Podkreślił, że umówili się ze Starostą na pewne rzeczy i będzie ich pilnował. Jeśli nie da się tego
zrobić, to nie, ale jak będzie możliwość, to zrealizujemy.
p. Ewa Krzyżewska podziękowała Starostom za inwestycje drogowe - dostaliśmy duże środki
i za dobra współpracę, za to, że w dyplomatyczny sposób rozmawiają z samorządami.
p. Marek Borowy zaznaczył, że jest pod wrażeniem tego, że w ciągu roku udało się tak dużo
zmienić w kwestii inwestycji. Tamten budżet był z niewielką ich ilością. Pogratulował takiej ilości
inwestycji na rok 2020. Następnie podziękował za ustawienie tablic do m. Szczepkowo Pawełki
oraz za remont łazienek w liceum, o co prosił w poprzedniej kadencji. Zostały zrobione w ciągu
roku. Podziękował również w imieniu mieszkańców Gołębie za sporządzenie projektu drogi przez
miejscowość. Zaznaczył, że również za drogę na Wiłunie mieszkańcy są wdzięczni i dziękują.
p. Mateusz Budka stwierdził, że działania te nie udałyby się bez funduszy. Należy oddać
Staroście uznanie za to, że spłynęły, nie tylko na drogi. Zarząd doskonale wie, ile czasu i pracy
poświęcił Starosta na ich pozyskanie, ile wyjazdów i rozmów odbył. Pogratulował i podziękował
za to.
p. Joanna Szczepkowska dodała, że wykonana została wielka robota, wymagająca
determinacji, czasu i energii, przy wsparciu Wicestarosty i całego Zarządu. W imieniu Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podziękowała za
pracę, której owoce na pewno mieszkańcy wkrótce zobaczą.
p. Mateusz Budka zaznaczył, że obsługą 28 mln zł zajmuje się Dyrektor PZD i Skarbnik. Za
pracę przy wnioskach należą się również podziękowania.
p. Ryszard Kumelski uznał, że wszystkim urzędnikom należą się podziękowania, ponieważ
bez nich nic by nie było.
p. Andrzej Bróździński porównał budżety powiatu z lat 2018, 2019 i 2020. Poinformował,
że dochody w 2018 r. zaplanowano w wysokości 47 mln zł, natomiast wydatki na inwestycje w
kwocie 12 mln zł, co stanowi 25 %. W roku 2019 dochody zaplanowano w kwocie 53 mln zł, a
wydatki inwestycyjne w kwocie 15 mln zł, co stanowi 28 %. Natomiast w roku 2020 dochody
zaplanowano w kwocie 70 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 27 mln zł, co stanowi
43%. Pozyskano 4 złote do każdej złotówki, przy 5 mln zł środków własnych pozyskaliśmy 27 mln
zł dofinansowania. Podziękował za to wszystko.
Więcej chętnych do zabrania głosu nie było, wobec czego Przewodniczący zamknął dyskusję
i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na
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rok 2020. Wynik głosowania: 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”. Imienne wyniki
głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr XIV/104/2019 w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2020 została podjęta. Stanowi ona
załącznik do niniejszego protokołu.
Starosta Marcin Paliński zaznaczył, że budżet to efekt bardzo ciężkiej pracy. Zarząd stanowi
wierzchołek góry, do którego trzeba pokonać długą drogę, od dyrektorów szkół i kierowników
jednostek zaczynając. Wszystkie informacje spływają do wydziału finansowego, na którego czele
jest Pani Skarbnik. Wyraził w stosunku do niej szczególną wdzięczność, ponieważ konstruowanie
budżetu to jeden z trudniejszych elementów, który musi Zarząd stworzyć. Wraz z całym Zarządem
podziękował dyrektorom jednostek, Straży, Policji, ZOZ za to, że dbają o zdrowie i życie
mieszkańców. Również Radnym powiatu podziękował za współpracę. Starosta skierował słowa
wdzięczności do członków Zarządu, za wsparcie, bez którego sami Starostwie nie daliby rady, za
zrozumienie i pomoc. Starosta złożył zebranym również życzenia świąteczne.
Ad. 5.7)
p. Sylwia Skwarska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność Powiatu Nidzickiego,
będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.
Uwag i pytań nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność Powiatu
Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Wynik
głosowania: 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”. Imienne wyniki głosowania
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr XIV/105/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność Powiatu
Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Nidzicy została podjęta. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5.8)
p. Sylwia Skwarska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w budynku przy ul. Jagiełły 1, stanowiącym
własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Nidzicy.
Uwag i pytań nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w budynku przy ul. Jagiełły 1,
stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy. Wynik głosowania: 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących
się”. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr XIV/106/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w budynku przy ul. Jagiełły 1,
stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy została podjęta. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 6.

projekt

Starosta Marcin Paliński poinformował, że przed chwilą otrzymał informację z Urzędu
Wojewódzkiego w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych o ujęciu na liście zadań powiatowych remontów dróg powiatowych:
- Czarny Piec – Napiwoda,
- Zabłocie Kanigowskie – Janowiec Kościelny,
- Kozłowo – Zaborowo,
- Muszaki – Grabowo,
- Piątki – Olszewo.
Dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady ministrów. Wierzy,
że dofinansowanie nie będzie niższe, niż 70%. Będziemy się starać, żeby było jeszcze wyższe.
p. Ryszard Kumelski dopytał, czy chodzi o drogę powiatową Napiwoda – Czarny Piec.
Starosta Marcin Paliński potwierdził. Dodał, że przedstawiał informacje dotyczące dróg
powiatowych.
p. Paweł Bukowski wnioskował o wyłożenie planu remontu ul. Kościuszki na przyszłą sesję.
p. Ryszard Kumelski poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki,
Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie wnioskowała, żeby przełożyć sesje z godziny 12:00
na 10:00 ze względu na to, że gdy są sprawozdania, to sesja się przedłuża. Większość
uczestniczących w sesji to są Panie i czemu mają po 16 dopiero iść do domu? Od 10:00 można na
spokojnie przeanalizować wszystko i spokojnie o 15:00 zakończyć każdą sesję. Radni mają diety,
żeby im to zrekompensowało starty. Wniosek ten przeszedł na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie. Zapytał, jak było na drugiej komisji.
p. Andrzej Bróździński odpowiedział, że przedstawił ten wniosek na Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Też odbyło się
głosowanie, o ile pamięta to głosów było 3- „za”, 5 – „przeciw”, czyli pozostać przy godz. 12:00.
Nie znaczy to, że musi pozostać ta godzina. Spróbuje jakiś konsensus z tego wyciągnąć. Przyjął to
do wiadomości i sądzi, że jeżeli radni widzą taką potrzebę, to można przyspieszyć, może o 11:00,
bo też taka propozycja była. Proponował przegłosować, za wnioskiem radnego Grzegorza Mroza,
rozpoczęcie sesji o godz. 11:00.
p. Paweł Bukowski proponował sprawę przedyskutować na komisjach.
p. Ryszard Kumelski uważa, że można porozmawiać o tym po nowym roku.
p. Andrzej Bróździński wobec powyższego wycofał swój wniosek. Sprawa zostanie
rozstrzygnięta po nowym roku.
p. Zbigniew Słupski korzystając z obecności p. Jacka Dłuskiego zapytał o przejazdy nad trasą
Nr 7. W tej chwili śniegu nie ma, ale gdyby jechał pług, czy jest taka możliwość, że odśnieżając
zrzucałby śnieg na nową „siódemkę” – zapytał. Nie widzi tam siatek. Prosił o zwrócenie uwagi
Zarządowi Dróg Wojewódzkich na tę kwestię.
p. Jacek Dłuski odpowiedział, że postara się ten temat zbadać. Zwrócił uwagę, że tego typu
obiekty są w całej Polsce. Myśli, że są wszystkie elementy, które by zabezpieczały nawiew, czy to,
żeby śnieg nie spadł na jezdnię. Postara się zorientować i odpowie.
Ad. 7.
Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący Rady podziękował radnym za
dotychczasową współpracę kierownikom wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych, za
zaangażowanie i wiedzę; złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a
następnie o godz. 14:03 zamknął XIV sesję Rady Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: M.Jarka

