Protokół Nr XIX/2020
z obrad XIX sesji Rady Powiatu VI kadencji,
która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Pl. Wolności 1
w dniu 19 czerwca 2020 r.
Ad.1.
Przewodniczący Rady – p. Andrzej Bróździński o godz. 11:10 otworzył XIX sesję Rady
Powiatu w Nidzicy VI kadencji. Przywitał radnych powiatu oraz wszystkie osoby obecne na sesji.
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 12
radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały.
Do obrad dołączyła p. Ewa Krzyżewska. Odtąd w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że materiały sesyjne zostały radnym dostarczone w statutowym
terminie z załączonymi materiałami. Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.
Uwag i zmian do porządku obrad nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie jawne imienne nad porządkiem obrad.
Wiceprzewodniczący Rady wyczytywał w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, po
czym radni głosowali po usłyszeniu swojego nazwiska poprzez wypowiedzenie formuły „za”,
„przeciw” lub „wstrzymuję się”.
Wynik głosowania: 13 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”. Imienne wyniki
głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych.
Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2019 rok, w tym:
1) debata nad raportem,
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum zaufania.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Nidzickiego za 2019 rok:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2019,
2) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2019 rok,
3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy
sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2019,
4) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2019 z tytułu
wykonania budżetu,
5) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nidzicy za rok 2019,
6) dyskusja,
7) podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2019,
b) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2019.
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2020,

2) zmiany uchwały Nr XVII/116/2020 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie emisji
obligacji komunalnych,
3) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Nidzickiego,
będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.
8. Wnioski radnych i sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
Ad. 2.
Przewodniczący zaznaczył, że protokół z XVIII sesji był opublikowany w BIP, jak również
wyłożony do wglądu w biurze Rady. Zapytał, czy są uwagi do treści protokołu.
Uwag nie było.
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne imienne nad protokołem z XVIII sesji. Wyniki
głosowania: 13 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. Imienne wyniki głosowania stanowią
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 3.
p. Dariusz Szypulski poruszył sprawę wyrażenia zgody na godziny nadliczbowe dla dyrektorów. Zapytał,
czy wcześniej było obniżane pensum.
Starosta Marcin Paliński odpowiedział, że nie było obniżone. W związku z tym, że dodatki funkcyjne dla
Dyrektorów mają być podwyższone, nie będzie zgody na nadgodziny. Przy aktualizacji arkuszy będzie to już
uwzględnione.
Ad. 4.
Interpelacji i zapytań radnych nie było.
Ad. 5.
p. Elżbieta Bieniek przedstawiła poinformowała, że prace nad raportem rozpoczęły się już
na początku roku. Obowiązek jego przygotowania i przyjęcia do końca maja, wynika z ustawy o
samorządzie powiatowym. Zarząd przyjął raport 13 maja br. przekazany został w ustawowym
terminie radnym w wersji elektronicznej i papierowej. Został również upubliczniony. Mieszkańcy
mogą zabrać głos z debacie nad raportem, jeśli zgłoszą chęć uczestnictwa najpóźniej w przeddzień
sesji i spełnią wymogi formalne. Nie wypłynęło żadne zgłoszenie. Dodała, że raport zawiera analizę
działań Zarządu. Można się z nimi zapoznać i je przeanalizować. To bardzo ciekawy, przejrzysty,
syntetyczny materiał na temat działań podejmowanych w 2019 r., których efekty będą widoczne w
przyszłości. Podkreśliła, że radni rozmawiali o raporcie na komisjach. Po dyskusjach przyjmowali
raport w takim stanie, jak został przygotowany.
Ad. 5.1)
Przewodniczący Rady otworzył debatę nad raportem.
p. Ryszard Kumelski zauważył, że po raz drugi Rada debatuje nad raportem. To , co w nim
jest, to nasz budżet i nasza realizacja – stwierdził. Jest tu ogrom pracy, zapisano to, co zrealizowano,
zgodnie z uchwałami. Pewne sprawy zostały przełożone na rok 2020. Zwrócił uwagę na to, że
Starosta zorganizował comiesięczne, cykliczne spotkania z Burmistrzem i Wójtami gmin. Można
na spotkaniach korygować różne postanowienia, uzgadniać, współpracować. Robimy wspólnie to,
co powinniśmy, dla powiatu. Podkreślił spadającą liczbę mieszkańców. Doda, że pewne rzeczy
robimy razem z gminami. Nie wykonano sześć pozycji. Być może w 2020 r. wrócimy do tej
realizacji. Zauważył, że mamy dziewięć ośrodków szkolenia kierowców. Zdawalność egzaminów
praktycznych wynosi 37% i uważa, że nie tak powinno być. Będzie prosił o to, żeby sprawdzić,
które ośrodki obniżają tę średnią. Uważa, że nie tylko dobre drogi, ale i dobre szkolenie kierowców
eliminuje wypadki drogowe. Podkreślił, że powstał Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w
naszym powiecie. W ODN pracują nasi nauczyciele i uważa, że jest to duże osiągnięcie. p. Ryszard

Kumelski podkreślił, że zdawalność matur w ZSO wynosi 100% w pierwszym podejściu. Duży
postęp jest również w ZSZiO. W czołówce województwa jesteśmy, powyżej średniej. Z tego
powinniśmy się cieszyć. Potężny postęp jest w sprawie dróg. Udało się zrobić dobrą robotę.
Zwrócił uwagę na Gminę Kozłowo, gdzie planowana jest ścieżka rowerowa Kozłowo-Działdowo.
Ma nadzieję, że będzie połączenie z Nidzicą. Podkreślił, że w ochronie zdrowia jest potężna
inwestycja – rozbudowa szpitala. Nowa kubatura jest taka sama, jak stara. Wreszcie ludzie będą
godnie przebywać na ZOL. Również wszyscy pracownicy będą mieli godziwe warunki pracy, żeby
leczyć. Cieszy się, że szpital będzie na miarę czasów. Zaznaczył, że gminy przez poręczenia wraz
z powiatem zrobiły wszystko, co można, na rzecz szpitala. Podziękował Komisji Oświaty,
pracownikom, którzy stworzyli naprawdę dobry dokument. Pisali dużo, ale to trzeba było zebrać
i wyszedł naprawdę dobry dokument. Zdaniem radnego, z raportu wynika, że wszystko to, co sobie
radni założyli, to zrealizowano. Upoważnia to Radę do udzielenia Zarządowi wotum zaufania.
Do posiedzenia dołączyła p. Joanna Szczepkowska. Odtąd w sesji uczestniczyło 14 radnych.
p. Paweł Bukowski wyraził zadowolenie z mediatorskiego podejścia Starostwa i Zarządu oraz
ze współpracy i częstotliwości spotkań z gminami. Podziękował za to i życzył dalszej współpracy.
p. Joanna Szczepkowska w imieniu Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska podziękowała Zarządowi, Staroście i pracownikom za stworzenie
raportu, który jest bardzo dobry. Zawiera on podsumowanie działań jednostek powiatowych.
p. Andrzej Bróździński również podkreślił 100% zdawalność matur oraz dbałość o
bezpieczeństwo mieszkańców poprzez rozbudowę szpitala. Stwierdził, że budynek szpitala z
zewnątrz już wygląda okazale.
p. Ryszard Kumelski wspomniał, że pytano go o wizytację budowy szpitala. Zaznaczył, że w
najbliższym czasie planuje taką wizytę, wspólnie z komisją budżetu. Poinformuje Przewodniczącą
Komisji i wspólnie zorganizują wyjście do szpitala. Zaznaczył, że zaprosi również przedstawicieli
gmin.
p. Dariusz Szypulski stwierdził, że raport jest bardzo obszernym dokumentem. Pokazuje, co
dobrego udało się zrobić w ubiegłym roku. Brakuje tej drugiej strony. Dobrze byłoby na przyszłość
napisać o problemach, porównywać, jak sobie z nimi radzimy. Dobrze, że po zastoju ruszyliśmy z
drogami, co nie znaczy, że problem jest rozwiązany, bo jest ich dużo.
p. Andrzej Bróździński uważa, że jest wzmianka o tym, ale jeden rok podsumowujemy. Sądzi,
że na koniec kadencji będzie czym się pochwalić.
p. Dariusz Szypulski zauważył, że zrealizowano to, co zostało zapisane, ale są potrzeby w
różnych dziedzinach.
Ad. 5.2)
Więcej chętnych do zabrania głosu nie było, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął
debatę nad raportem i przystąpił do głosowania jawnego imiennego nad projektem uchwały w
sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum zaufania.
Wiceprzewodniczący Rady wyczytywał w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, po
czym radni głosowali po usłyszeniu swojego nazwiska poprzez wypowiedzenie formuły „za”,
„przeciw” lub „wstrzymuję się”.
W wyniku jawnego imiennego głosowania oddano: 14 głosów – „za”, 0 – „przeciw”, 0 –
„wstrzymujących się”. Uchwała wraz z imiennymi wynikami głosowania stanowią załączniki do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr XIX/131/2020 w sprawie udzielenia
Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum zaufania została podjęta.

Ad. 6.1)
p. Renata Mróz przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2019.
Stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań nie było.
Ad. 6.2)
p. Zbigniew Słupski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy
przeczytał uchwałę Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wydania opinii
o wykonaniu budżetu powiatu za rok 2019. Opinia była pozytywna. Stanowi ona załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.
Ad. 6.3)
p. Renata Mróz przedstawiła uchwałę RIO.VIII-0120-216/20 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania
opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu
Powiatu Nidzickiego za 2019 rok. Opinia była pozytywna. Stanowi ona załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.
Ad. 6.4)
Radny Zbigniew Słupski przeczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2019 z tytułu wykonania budżetu.
Stanowi on załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 6.5)
p. Renata Mróz przedstawiła uchwałę Nr RIO.VIII-0120-270/20 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w
Nidzicy absolutorium za 2019 rok. Opinia była pozytywna. Stanowi ona załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.

rok.

Ad. 6.6)
p. Andrzej Bróździński otworzył dyskusję w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2019

p. Ryszard Kumelski stwierdził, że wszystkie opinie są pozytywne i raport również, jak
najbardziej. Uważa, że wykonane zostało wszystko, co było zaplanowane, a nawet z nadwyżką.
Dyskutowano o tym na komisji. Uważa, że radni są za, jak najbardziej, tylko pogratulować.
p. Ewa Krzyżewska pogratulowała Zarządowi, Starostom, za dobrą współpracę z Radą, jak
również z samorządami gminnymi. Życzyła nadal owocnej pracy oraz dobrej współpracy z
samorządami, które daje wyniki.
p. Mateusz Budka podziękował za słowa p. Krzyżewskiej. Stwierdził, że budżet powiatu, to
również budżety gmin, które dokładają środki na zadania drogowe. Zdaniem radnego przykładem
dobrej współpracy jest gm. Janowiec Kościelny, której Wójt jest obecny na sesji. Gminy dokładały
do inwestycji drogowych oraz do rozbudowy szpitala.
p. Andrzej Bróździński, wobec braku kolejnych głosów, zamknął dyskusję nad wykonaniem
budżetu powiatu za 2019 rok.
Ad. 6.7) a)
p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Nidzickiego za rok 2019.
Pytań i uwag nie było.

p. Andrzej Bróździński zarządził imienne głosowanie nad wyżej przedstawionym projektem
uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady wyczytywał w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, po
czym radni głosowali po usłyszeniu swojego nazwiska poprzez wypowiedzenie formuły „za”,
„przeciw” lub „wstrzymuję się”.
W wyniku jawnego imiennego głosowania oddano: 14 głosów- „za”, 0– „przeciw”, 0 – „wstrzymujących
się”. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr XIX/132/2020 w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Nidzickiego za rok 2019 została podjęta. Uchwała wraz z imiennymi wynikami
głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 6.7) b)
p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2019.
Uwag, ani pytań nie było.
p. Andrzej Bróździński zarządził imienne głosowanie nad wyżej przedstawionym projektem
uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady wyczytywał w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, po
czym radni głosowali po usłyszeniu swojego nazwiska poprzez wypowiedzenie formuły „za”,
„przeciw” lub „wstrzymuję się”.
W wyniku jawnego imiennego głosowania oddano: 14 głosów- „za”, 0– „przeciw”, 0 – „wstrzymujących
się”. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr XIX/133/2020 w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2019 została podjęta. Uchwała wraz z
imiennymi wynikami głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
p. Andrzej Bróździński pogratulował Starostom i Zarządowi Powiatu 100 % poparcia.
Życzyłby sobie, żeby współpraca była taka, jak do tej pory. Przekazał również podziękowania dla
osób, które przyczyniły się do tego sukcesu.
Starosta Marcin Paliński stwierdził, że pamięta, jak rok temu na sesji , kiedy udzielone zostało
absolutorium zarządowi, wynik był jednomyślny i powiedział wtedy, że życzy sobie, żeby tak było
w przyszłym roku. Teraz Rada jednogłośnie udzieliła Zarządowi absolutorium. W imieniu Zarządu
podziękował radnym za to głosowanie. Dodał, że aby jednomyślność mogła trwać, musimy działać
na trzech płaszczyznach: 1. Mieć wspólny cel, 2. Współpracować, nie tylko z organami, ale również
z przedstawicielami gmin, które przyczyniają się do tak diametralnej zmiany wizerunku powiatu, 3.
Działać w zgodzie, która daje siły i motywację do dalszej pracy. Starosta skierował słowa uznania
do radnych za gotowość pomocy, jak również do zespołu ludzi, którzy wspomagają, podpowiadają
– całego wydziału finansowego, na czele ze Skarbnikiem, do Sekretarz Powiatu – za przygotowanie
raportu. Stwierdził, że to był rok historyczny pod względem rozwoju w powiecie. Jeszcze raz
podziękował za jednomyślność i życzył zebranym wszystkiego najlepszego, zdrowia i pomyślności
na każdy dzień.
Głos zabrał Wójt Janowca Kościelnego – Piotr Rakoczy. Podziękował za ciepłe słowa
skierowane do janowieckiego samorządu. Stwierdził, że współpraca między samorządem gminnym
i powiatowym jest naprawdę wspaniała. Na spotkaniach zawsze udaje się wypracować wspólne
stanowisko. Złożył gratulacje Radzie, Zarządowi za zaufanie społeczeństwa i samorządowców.
Zauważył, że dobrze, iż Starosta wspomniał o pracownikach, którzy pracowali na ten sukces.
Wyraził nadzieję, że chyba nie pogniewa się Starosta za drobne upominki, które złoży na ręce
szefów wydziałów finansowego i organizacyjnego, po czym wręczył je Paniom.
p. Grzegorz Mróz opuścił salę obrad. Odtąd w sesji uczestniczyło 13 radnych.

Ad. 7.1)
p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie
powiatu na rok 2020.
Uwag i pytań nie było.
p. Andrzej Bróździński zarządził imienne głosowanie nad wyżej przedstawionym projektem
uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady wyczytywał w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, po
czym radni głosowali po usłyszeniu swojego nazwiska poprzez wypowiedzenie formuły „za”,
„przeciw” lub „wstrzymuję się”.
W wyniku jawnego imiennego głosowania oddano: 13 głosów - „za”, 0– „przeciw”, 0 – „wstrzymujących
się”. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr XIX/134/2020 w sprawie zmian w budżecie
powiatu na rok 2020 została podjęta. Uchwała wraz z imiennymi wynikami głosowania stanowią
załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 7.2)
p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr
XVII/116/2020 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Uwag i pytań nie było.
p. Grzegorz Mróz powrócił na salę obrad. Odtąd w sesji uczestniczyło 14 radnych.
p. Andrzej Bróździński zarządził imienne głosowanie nad wyżej przedstawionym projektem
uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady wyczytywał w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, po
czym radni głosowali po usłyszeniu swojego nazwiska poprzez wypowiedzenie formuły „za”,
„przeciw” lub „wstrzymuję się”.
W wyniku jawnego imiennego głosowania oddano: 14 głosów - „za”, 0– „przeciw”, 0 – „wstrzymujących
się”. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr XIX/135/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr
XVII/116/2020 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
została podjęta. Uchwała wraz z imiennymi wynikami głosowania stanowią załączniki do
niniejszego protokołu.
Ad. 7.3)
p. Iwona Urbanowicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Dodała, że projekt ten był omawiany na komisjach.
Pytań i uwag nie było.
p. Andrzej Bróździński zarządził imienne głosowanie nad wyżej przedstawionym projektem
uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady wyczytywał w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, po
czym radni głosowali po usłyszeniu swojego nazwiska poprzez wypowiedzenie formuły „za”,
„przeciw” lub „wstrzymuję się”.
W wyniku jawnego imiennego głosowania oddano: 14 głosów - „za”, 0– „przeciw”, 0 – „wstrzymujących
się”. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr XIX/136/2020 w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy została podjęta. Uchwała
wraz z imiennymi wynikami głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 8.
p. Ryszard Kumelski zapytał o budowę ścieżki rowerowej do Działdowa. W spotkaniu w tej
sprawie uczestniczyli m.in. Sekretarz i Wójt Kozłowa, Starosta Powiatu Działdowskiego.

Starosta Marcin Paliński odpowiedział, że takie spotkanie odbyło się z inicjatywy p. Jacka
Jankowskiego. Od Nidzicy do Działdowa będzie ciąg rowerowy. Dodał, że nie było to pierwsze
spotkanie robocze. Ustalono, że Powiat Nidzicki, Gmina Kozłowo, Gmina Nidzica skierują
wniosek, żeby Urząd Marszałkowski ujął to zadanie w budżecie na kolejny rok.
p. Paweł Bukowski wspomniał, żeby przy uzasadnieniu pamiętać o froncie wschodnim, pętli
grunwaldzkiej i szlaku zamków gotyckich.
p. Dariusz Szypulski zwrócił uwagę , że często rozmawiamy o walorach turystycznych.
Podkreślił, że wzdłuż rzeki Łyna wznoszą się wzgórza porośnięte lasem bukowym, w sąsiedztwie
Źródeł Łyny i Rezerwatu Żółwi Błotnych. Wzgórza te rozjeżdża kilkunastu uczniów na krosowych
motorach. Proponował wystąpić do gmin i Nadleśnictwa o wskazanie mniej cennych przyrodniczo
lokalizacji do uprawiania sportu motokrosowego.
p. Ryszard Kumelski zauważył, że oprócz motorów jeżdżą również kłady. Dodał, że można
stworzyć miejsca do takich treningów. Sport ten jest niebezpieczny i pojazdy niszczą przyrodę.
p. Paweł Bukowski poinformował o kradzieży pompy z cmentarza przy bunkrze w
Bolejnach. Zaznaczył, że coraz częściej małe zabytki zaczynają znikać. Uważa, że można by
zamontować monitoring przy zabytkach, we współpracy z Nadleśnictwem i gminami.
p. Andrzej Bróździński sądzi, że należałoby zwrócić się do Policji o częstsze patrole w tych
miejscach.
p. Jacek Jankowski podsumował kilka spraw z ostatnich tygodni:
1) spotkanie odnośnie ciągu pieszo-rowerowego Nidzica-Kozłowo-Działdowo- poinformował o
inicjatywie połączenia ścieżką Nidzicy z Kownatkami, co uatrakcyjni i pozwoli bezpiecznie
aktywnie wypoczywać. Fragment prac obejmie część terenów gm. Nidzica (od ul. Olsztyńskiej,
przez byłą siódemkę i Rączki). Uważa, że w przyszłości radni powinni ponownie porozmawiać
o wyłączeniu jeziora Kownatki ze strefy ciszy. W połączeniu z infrastrukturą powinno to być
bardzo atrakcyjne miejsce dla amatorów sportów wodnych;
2) głośno się robi ostatnio w sprawie odbierania dzieci rodzicom. Miałą taka sytuacja miejsce
również w gm. Kozłowo. Wyraził słowa uznania pod adresem Kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy – p. A. Kalinowskiej, za bardzo profesjonalne
zachowanie w tej sprawie. Dodał, że na wniosek Kuratora sąd czasowo odebrał dzieci rodzicom.
Pani Kierownik zajęła się rodziną i dziećmi;
3) Przewodniczący Komisji Oświaty, radni i Pan Starosta mówił, że ma profesjonalną załogę, której
praca składa się na sukces powiatu. To stosowny moment, zdaniem radnego, żeby powiedzieć
o tym, że postanowiliśmy, że dostosujemy wynagrodzenia urzędników do najniższego
wynagrodzenia. Pracownicy z dużym stażem niewiele więcej zarabiają od minimum. Rada
utwierdziła Starostę w tym, że godzi się z tą decyzją, biorąc pod uwagę to, że rzetelnie
pracownicy wykonują swoją pracę;
4) nawiązał do współpracy radnych z Zarządem- stwierdził, że mamy gwarancję finansowania
części działań. Zwrócił na to uwagę i podziękował samorządom za wsparcie;
5) wykaszanie pasów drogowych dróg powiatowych – Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje zadanie,
robi, co może, ale jest wiele miejsc, gdzie nie dojechał sprzęt, a w innych – trawa odrosła.
Widoczność jest utrudniona. Prosił, żeby zwrócić na to uwagę.
p. Andrzej Bróździński zaprosił radnych na spotkania: z Karolem Karskim w dniu 20
czerwca o godz. 16:00 przed dworcem PKP w Nidzicy oraz z Piotrem Glińskim – Ministrem
Kultury - 21 czerwca o godz. 12:00 na Zamku. Następnie poinformował, że Rada Powiatu została
nominowana przez Radę Gminy Kozłowo do pompowania dla Antosia. Po sesji odbędzie się
zbiórka pieniędzy na operację dla chłopca.

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący - Andrzej Bróździński o godz. 14:45
zamknął XIX sesję Rady Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Inspektor
/-/ Małgorzata Jarka

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Bróździński

