-projektRada Powiatu w Nidzicy
Radni Powiatu

Protokół nr XXI/2020

XXI Sesja w dniu 30 października 2020 r.
Obrady rozpoczęto 30 października 2020 r. o godz. 11:00, a zakończono o godz. 12:06 tego
samego dnia.
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Przywitał radnych powiatu oraz wszystkie osoby uczestniczące w 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 11
radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne
uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że materiały sesyjne zostały radnym dostarczone w statutowym
terminie. Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.
Uwag i zmian do porządku obrad nie było.
Głosowano w sprawie:
porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Borowy, Andrzej Bróździński, Lech Mieczysław Brzozowski, Paweł Bukowski, Jadwiga
Granica, Ewa Krzyżewska, Ryszard Józef Kumelski, Grzegorz Mróz, Joanna Szczepkowska,
Dariusz Szypulski, Krzysztof Zdziarski
NIEOBECNI (4)
Mateusz Budka, Elżbieta Góralska, Jacek Jankowski, Zbigniew Słupski
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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2020r.
6. Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2019/2020 niepublicznych jednostek
oświatowych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat
Nidzicki za poprzedni rok szkolny oraz informacja o wynikach matur.
8. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu
w Nidzicy.
9. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2020,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039,

-projekt3) rozpatrzenia petycji dotyczącej wyłączenia Jeziora Kownatki ze strefy ciszy,
4) określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach
rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rok 2020.
11. Wnioski radnych i sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.
Uwag do protokołu Nr XX/2020 nie było.
Głosowano w sprawie:
Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Borowy, Andrzej Bróździński, Lech Mieczysław Brzozowski, Paweł Bukowski, Jadwiga
Granica, Ewa Krzyżewska, Ryszard Józef Kumelski, Grzegorz Mróz, Joanna Szczepkowska,
Dariusz Szypulski, Krzysztof Zdziarski
NIEOBECNI (4)
Mateusz Budka, Elżbieta Góralska, Jacek Jankowski, Zbigniew Słupski
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym stanowi zał. nr 3 do
niniejszego protokołu. Przewodniczący zaznaczył, że odpowiedzi na pytania były udzielone na
posiedzeniach komisji.
p. Dariusz Szypulski stwierdził, że na Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i
Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie było omawiane. Zapytał o to, na jaki cel
Burmistrz chciałby nabyć działkę w Brzeźnie Łyńskim.
Starosta Marcin Paliński odpowiedział, że po otrzymaniu wniosku od Burmistrza
wystąpiliśmy z zapytaniem do Dyrektora ZSZiO, ponieważ nieruchomość jest w trwałym
zarządzie szkoły. Czekamy na odpowiedź. Mowa była o przeznaczeniu działki na cele rekreacyjne
dla mieszkańców Brzeźna. Dodał, że wiemy, ilu mieszkańców liczy miejscowość. Wniosek był o
przekazanie 0,5 ha. Dyrektor prześle odpowiedź, a decyzję będą podejmować radni.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji nie zgłoszono.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2020r.
p. Renata Mróz przedstawiła Informację, stanowiącą zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
p. Ryszard Kumelski zauważył, że analizował inwestycje. Były one uzgadniane wspólnie z
gminami. Wykonane zostały w niewielkim procencie. Wiele w ogóle nie zostało rozpoczętych.
Musiałoby być wielkie przyspieszenie, żeby je zrealizować. Fakt ten niepokoi radnego oraz
komisję oświaty.
6. Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2019/2020 niepublicznych jednostek
oświatowych.
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radni otrzymali sprawozdania w materiałach. Można było się z nimi zapoznać. Jeśli są pytania, to
prosił o składanie ich na piśmie. Również pisemnie będzie udzielona odpowiedź.
Pytań nie było. Sprawozdania z działalności jednostek niepublicznych stanowią załączniki nr 5-7
do niniejszego protokołu.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych
przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny oraz informacja o wynikach matur.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że ta informacja również załączona została w
materiałach.
p. Ryszard Kumelski stwierdził, że sprawozdanie jest bardzo obszerne. Poświęci jedno
posiedzenie komisji temu raportowi, po uzyskaniu jeszcze dodatkowych danych. Uważa, że
więcej wydajemy, niż dostajemy (subwencji). W sprawozdaniu są wszystkie dane, można je
wyczytać. Prosił o przekazanie podziękowań autorowi za opracowanie, ponieważ jest czytelne i
kompletne.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez
Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny oraz informacja o wynikach matur stanowi załącznik
nr 8 do niniejszego protokołu.
8. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w
Nidzicy.
p. Andrzej Bróździński zaznaczył, że elektronicznie była przekazana radnym informacja.
Podkreślił, że nie stwierdzono w oświadczeniach majątkowych radnych podejrzeń, że osoby,
które złożyły oświadczenia podały w nich nieprawdę lub zataiły prawdę. Termin złożenia
oświadczeń minął 31 maja br. Wpłynęło 14 oświadczeń majątkowych. Przewodniczący nie
stwierdził w nich większych uchybień. Z informacji Urzędu Skarbowego wynika, że są w 5
przypadkach drobne nieprawidłowości. Korekty zostały złożone. Część niejawna oświadczeń
zostanie utajniona, a jawna opublikowana będzie w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja
o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
9. Informacja o
samorządowych.

oświadczeniach

majątkowych

złożonych

przez

pracowników

p. Elżbieta Bieniek poinformowała, że do Starosty Nidzickiego wpłynęły 33 oświadczenia
majątkowe. Zostały one poddane analizie i nie stwierdzono w nich znaczących nieprawidłowości.
Z otrzymanych informacji US wynika, że jest kilka nieprawidłowości, które zostały już
uzupełnione.
Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2020,
p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały w powyższej sprawie.
Pytań i uwag nie było.
Głosowano w sprawie:
zmian w budżecie powiatu na rok 2020.
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Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Borowy, Andrzej Bróździński, Lech Mieczysław Brzozowski, Paweł Bukowski, Jadwiga
Granica, Ewa Krzyżewska, Ryszard Józef Kumelski, Grzegorz Mróz, Joanna Szczepkowska,
Dariusz Szypulski, Krzysztof Zdziarski
NIEOBECNI (4)
Mateusz Budka, Elżbieta Góralska, Jacek Jankowski, Zbigniew Słupski
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr XXI/144/2020 w sprawie zmian w
budżecie powiatu na rok 2020 została podjęta. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039,
p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały w powyższej sprawie.
Pytań i uwag nie było.
Głosowano w sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039,.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Borowy, Andrzej Bróździński, Lech Mieczysław Brzozowski, Paweł Bukowski, Jadwiga
Granica, Ewa Krzyżewska, Ryszard Józef Kumelski, Grzegorz Mróz, Joanna Szczepkowska,
Dariusz Szypulski, Krzysztof Zdziarski
NIEOBECNI (4)
Mateusz Budka, Elżbieta Góralska, Jacek Jankowski, Zbigniew Słupski
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr XXI/145/2020 w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039 została
podjęta. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
3) rozpatrzenia petycji dotyczącej wyłączenia Jeziora Kownatki ze strefy ciszy,
p. Grzegorz Mróz – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił projekt
uchwały w powyższej sprawie.
Pytań nie było.
Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia petycji dotyczącej wyłączenia Jeziora Kownatki ze strefy ciszy.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (10)

-projektMarek Borowy, Andrzej Bróździński, Lech Mieczysław Brzozowski, Paweł Bukowski, Jadwiga
Granica, Ryszard Józef Kumelski, Grzegorz Mróz, Joanna Szczepkowska, Dariusz Szypulski,
Krzysztof Zdziarski
PRZECIW (1)
Ewa Krzyżewska
NIEOBECNI (4)
Mateusz Budka, Elżbieta Góralska, Jacek Jankowski, Zbigniew Słupski
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr XXI/146/2020 w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczącej wyłączenia Jeziora Kownatki ze strefy ciszy została podjęta. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.
4) określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w
ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020.
p. Anna Kalinowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła
projekt uchwały w powyższej sprawie.
Uwag i pytań nie było.
Głosowano w sprawie:
określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach
rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rok 2020.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Borowy, Andrzej Bróździński, Lech Mieczysław Brzozowski, Paweł Bukowski, Jadwiga
Granica, Ewa Krzyżewska, Ryszard Józef Kumelski, Grzegorz Mróz, Joanna Szczepkowska,
Dariusz Szypulski, Krzysztof Zdziarski
NIEOBECNI (4)
Mateusz Budka, Elżbieta Góralska, Jacek Jankowski, Zbigniew Słupski
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr XXI/147/2020 w sprawie określenia
zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach
rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rok 2020 została podjęta. Stanowi ona załącznik do
niniejszego protokołu.
11. Wnioski radnych i sprawy różne.
p. Andrzej Bróździński poprosił Pana Wicestarostę o informacje w sprawie dofinansowania
na salę gimnastyczną ZSO, ponieważ wie, że rozmawiał z Panem Marszałkiem na ten temat.
Stwierdził, że wniosek został złożony, ale nie ma jeszcze w tej kwestii informacji.
p. Paweł Przybyłek odpowiedział, że Starosta informował, iż wniosek nie został
zakwalifikowany. Żaden powiat nie otrzymał środków na takie zadanie.
p. Andrzej Bróździński sądzi, że Zarząd poczyni działania w tej kwestii.
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remont sali, ale niekoniecznie w całości z własnych środków.
p. Dariusz Szypulski poinformował, że otrzymał dwa pisma w sprawie planowanej budowy
potężnego zakładu drzewnego. Zapytał, czy będzie Rada zajmować stanowisko w tej sprawie.
Starosta Marcin Paliński zaznaczył, że była decyzja, aby pisma, które wpływają przekazywać
radnym w celu zapoznania się.
p. Andrzej Bróździński dodał, że pisma wszystkim zostały przesłane w celu
informacyjnym. Czy będziemy coś w tej sprawie robić, to zależy od radnych – dodał. Jeśli nie, to
nie. Jeśli jest potrzeba, to podejmiemy stanowisko. To jest decyzja w gestii Rady.
p. Paweł Bukowski w imieniu mieszkańców przedstawił prośbę o zajęcie się sprawą
poprawy przejazdu kolejowego na ul. Olsztyńskiej, ponieważ tam ciężko się jeździ. Zapytał, czy
jest możliwość, żeby przejazd poprawić.
Starosta Marcin Paliński odpowiedział, że w tej sprawie cyklicznie zwracamy się do
Zarządu PKP i otrzymujemy odpowiedź, że rozumieją problem, ale nic nie robią. Zaznaczył, że
skierowane zostanie kolejne pismo, żeby się tym zajęli.
p. Ewa Krzyżewska podziękowała Staroście i Radzie Powiatu za remont drogi KozłowoZaborowo, ponieważ była ona już w bardzo kiepskim stanie. Zapytała, kiedy zostanie droga
zakończona.
Starosta Marcin Paliński odpowiedział, że nie wie, czy będzie możliwe to w tym roku. Jeśli
Wojewoda wyrazi zgodę, to będzie w przyszłym roku zakończona. Jeśli nie, to będziemy musieli
zrobić to w bieżącym roku. Warunki atmosferyczne się pogarszają, może więc Wojewoda wykaże
się wyrozumiałością.
p. Dariusz Szypulski apelował po raz trzeci do Starosty i Komendanta Policji, żeby zwrócili
uwagę na park, który ulega dewastacji. Praktycznie po każdym weekendzie. Zamontowano
kamery, działa monitoring, ale może trzeba nagrania przeglądać. Stwierdził, że szkoda tego
miejsca i pieniędzy.
p. Andrzej Bróździński odpowiedział, że to obiekt Gminy Nidzica. Przekażemy informacje
dla Policji, żeby wysłano tam patrole.
p. Ryszard Kumelski zwrócił uwagę również na Park Gregoroviusa. Nie działa tam część
oświetlenia. Ponadto na drogi osiedlowe trzeba zwrócić uwagę. Po ul. Dubińskiej jeździ się ostro.
Wszędzie jest ograniczenie do 40 km/h, a tu nie ma. Poza tym trzeba spojrzeć tam, bo odbywają
się tu wyścigi. Jak nie było Policji, tak nie ma. Jeżdżą autobusy, samochody ciężarowe, które nie
powinny jeździć. Trzeba przewoźników ostrzec.
p. Kumelski zgłosił również uwagę do nowego budżetu, żeby zadbać o stację
diagnostyczną. Przyrządy, na których tam pracują pamiętają dawne czasy. Stacji jest w Nidzicy
kilka i jest konkurencja. Poza tym mamy technikum samochodowe w ZSZiO.
Starosta Marcin Paliński zaznaczył, że Dubińska to ulica gminna, ale zgłosi na Policję
potrzebę patroli. Zaznaczył, że budżet powiatu nie jest z gumy i ciężko pracujemy nad projektem.
Zaplanowano w przyszłym roku inwestycji za 25 mln zł. Chcemy rozbudować też Starostwo.
Stwierdził, że Stacja diagnostyczna wymaga kapitalnego remontu, ale środków nie rozciągniemy.
Będziemy starali się robić wszystko, żeby pozyskać środki. CKZ wprowadził nowy kierunek
działalności – wymianę opon i ich przechowywanie.
Starosta odniósł się do wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Zaznaczył, że większość
zadań została zrealizowana. Przewodniczący odnosił się do dokumentacji, których nie ma.
Czekamy na środki gminy; jak wpłyną, to ogłosimy przetargi i będziemy je realizować.
p. Andrzej Bróździński dodał, że oprócz inwestycji drogowych mamy w planie inwestycję
w ZSZiO za 11 mln zł. Są to bardzo ambitne i kosztowne plany. Oby się udało je zrealizować.
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że Zarząd zaplanuje na to środki.
p. Grzegorz Mróz poprosił o informacje na temat szpitala.
Starosta Marcin Paliński poinformował, że zgodnie z decyzją Wojewody szpital w Nidzicy z
dniem 29 października br. staje się szpitalem jednoimiennym i do 5 listopada ma uruchomić 30
łóżek kowidowych, a do 9 listopada – kolejnych 16. Z personelem jest bardzo trudna sytuacja. Tę
działalność nasz nidzicki personel ma obsługiwać. Nie ma co liczyć na obsługę z zewnątrz.
Warunki z dnia na dzień są coraz trudniejsze. W tej chwili jeszcze funkcjonują poradnie, ale będą
musiały być stopniowo wygaszane. 15 łóżek na dzień dzisiejszy jest przygotowane, obowiązek
spełniamy. Jeśli będą zmiany , to będzie informował.
p. Krzysztof Zdziarski przypomniał, że jakiś czas temu była zbiórka pieniędzy na rzecz
Lenki Mazur. Został poproszony o przekazanie podziękowania. W kwestii szpitala dodał, że na
dzień dzisiejszy wszystkie łóżka kowidowe, które zostały przygotowane, są już zajęte.
p. Andrzej Bróździński zaznaczył, że ponad 9 mln zł potrzeba na leczenie, a ponad 2 mln
zł zostało zebrane. Zapytał, czy rodzice Lenki kontaktowali się z Prezydentem o uwzględnienie
tej choroby do refundacji.
p. Krzysztof Zdziarski odpowiedział, że będą się dowiadywać.
p. Andrzej Bróździński wyraził do wszystkich prośbę o wsparcie tej zbiórki.
p. Paweł Bukowski podał, że zebrano dotąd kwotę 2.147.000 zł.
p. Paweł Bukowski zaznaczył, że ludzie się dopytują, czy jest możliwość stworzenia
wiaduktu, bo korki są niesamowite.
Starosta Marcin Paliński odpowiedział, że pewnie jest to możliwe. Była robiona wstępna
analiza. Koszt wiaduktu to ok. 30 mln zł. Nie wie, czy stać nas na taki wydatek. Rozmawiał o tym
z Marszałkiem. Proponował poczekać na decyzje.
p. Andrzej Bróździński zauważył, że jeśli pozyskamy środki, to można planować, ale nie ze
środków własnych.
p. Paweł Bukowski zauważył, że do tego jest potrzebny projekt.
p. Andrzej Bróździński proponował poczekać na informacje od Marszałka.
Starosta Marcin Paliński poinformował, że powiat otrzymał ok. 50 tys. zł od Kuratora
Oświaty na doposażenie placówek oświatowych.
p. Andrzej Bróździński stwierdził, że cieszy się, iż pozyskano kolejne środki.
12. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku, o godz. 12:06 zamknął XXI sesję
Rady Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Rada Powiatu w Nidzicy
Przygotował(a): Małgorzata Jarka
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

