Protokół Nr 129/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 18 marca 2022r.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta – Marcin Paliński, Wicestarosta – Paweł Przybyłek,
Członkowie Zarządu: Krzysztof Zdziarski, Zbigniew Wernik, Lech Brzozowski, Sekretarz
Powiatu - Elżbieta Bieniek, Skarbnik Powiatu – Renata Mróz, Kierownik Wydziału Oświaty,
Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego – Jolanta Tymińska, Kierownik Wydziału
Komunikacji - Grzegorz Gromański, Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
– Agnieszka Szczepkowska, Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami –
Iwona Urbanowicz, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – Anna Osłowska,
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Anna Kalinowska, Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Nidzicy – Jacek Dłuski.
Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. Obrady otworzył i rozpoczął Starosta
- Marcin Paliński.
Porządek obrad:
I Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów
trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
2. Wniosek o przekazanie karetki dla CARITAS Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła
Greckokatolickiego z siedzibą w Olsztynie.
II Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy 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 2022.
III Wydział Finansowy
1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie zmian w budżecie powiatu
na 2022 rok.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2022-2039.
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi
administracyjnej i finansowej jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki.
IV Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego
1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie powołania składu Komisji
Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ratownictwa i ochrony życia Powiatu
Nidzickiego w roku 2022.
2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie powołania składu Komisji
Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Powiatu Nidzickiego w roku 2022.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
1

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie przyjęcia przez Powiat Nidzicki zadania
publicznego z zakresu administracji rządowej.
5. Udzielenie pełnomocnictwa do składania wniosków w systemie teleinformatycznym "Poznaj
Polskę".
6. Omówienie średnich wynagrodzeń nauczycieli
V Wydział Komunikacji
1. Przekazanie pojazdu do stacji demontażu.
VI Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i
przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku.
2. Wniosek o uzgodnienie w przedmiocie projektu miejscowego zagospodarowania planu
przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Janowiec Kościelny,
gmina Janowiec Kościelny.
3. Udział w konkursie Azbest 2022 r. w związku z kontrolą NIK.
VII Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
1. Sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami.
VIII Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie upoważnienia osób do wprowadzania
w imieniu Powiatu Nidzickiego danych i informacji do Centralnego Rejestru Oszczędności
Energii Finalnej.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie petycji mieszkańców miasta Nidzica
przeciwko inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce
ewidencyjnej nr 141/14, obręb 5 miasta Nidzica przy ul. Rataja z dnia 15 lutego 2022 r.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą.
4. Wniosek p. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
IX Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
1. Omówienie remontu drogi Kołaki-Gołębie, gm. Janowiec Kościelny.
Ad. I.1 i Ad. I. 2
p. Anna Osłowska odczytała projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Uchwała dotyczy
zbycia środka trwałego tj. samochodu specjalnego: ambulansu Mercedes Sprinter, pojazd był
wykorzystywany w Dziale Pomocy Doraźnej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego
oraz do realizacji sanitarnych. Wskutek wyeksploatowania tego pojazdu i częstych awarii dalsze
użytkowanie tego pojazdu jest nieekonomiczne. Dodała, że zbycie pojazdu nastąpi w trybie
postępowania bezprzetargowego tj. na podstawie ogłoszenia podanego do publicznej wiadomości
i składania ofert w zamkniętych kopertach w określonym terminie. Poinformowała, że ZOZ
otrzymał w ostatniej chwili wniosek z prośbą o przekazanie karetki dla CARITAS Eparchii
Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego z siedzibą w Olsztynie. Projekt ww. uchwały
został przygotowany w innym czasie zgodnie z uchwałą Rady Społecznej ZOZ z normalnym
postępowaniem zbycia, teraz jest taka sytuacja, że można byłoby tą karetkę przekazać w formie
darowizny, natomiast wymaga to przeprowadzenia odrębnego postępowania. P. Dyrektor dodała,
że jeżeli zostanie uchwalona ta uchwała to wówczas trzeba będzie ogłosić przetarg i na pewno
ktoś złoży ofertę na zakup karetki.
p. Krzysztof Zdziarski powiedział, że należałoby zmienić projekt uchwały w trybie o
przekazanie. Powinno zwołać się Rade Społeczną ZOZ-u np. w poniedziałek jeszcze przed
komisjami.
p. Lech Brzozowski zapytał czy pojazd nadaje się do użytkowania.
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p. Anna Osłowska odpowiedziała, że nie zna szczegółów.
Starosta dodał, że jeżeli pojazd nie będzie spełniał wymagań CARITASU to pojazdu nie
odbierze. Starosta powiedział, że omówiony projekt uchwały należy zaopiniować, natomiast
w międzyczasie należy przygotować dokumenty, tak, aby można było karetkę przekazać w formie
darowizny.
Zarząd nie wniósł uwag i jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały
Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy liczbą głosów: 5 – „za”, 0 –„przeciw”,
0 – „wstrzymuje się”.
Ad. II.1
p. Anna Kalinowska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy 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 2022. Projekt został przygotowany w związku z informacja
otrzymaną od Prezes Zarządu PFRON o przekazaniu informacji o wysokości środków Funduszu
przypadających dla Powiatu Nidzickiego na realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i
zawodowej w roku 2022, które wynoszą: 2 039 963 zł. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw
Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowała podział środków na poszczególne zadania.
1. Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej - 1 325 280 zł
2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych - 37 663 zł
3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 16 020
zł
4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów – 380 000 zł
5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 218
000 zł.
P. Kierownik dodała, że w tej chwili zostało złożonych 116 wniosków osób dorosłych
i 9 wniosków dla dzieci na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę 87.460,00 zł,
na dofinansowanie barier architektonicznych wpłynęło 5 wniosków na kwotę 123.755,00 zł, na
techniczne 1 wniosek, na komunikowane się 5 wniosków na kwotę 19.915,00 zł.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w Nidzicy 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 2022 liczbą
głosów: 5 – „za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzymuje się”.

Ad. III.1
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p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie
powiatu w Nidzicy na 2022 rok zawierający:
1. decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 37/2022 z dnia 8 marca 2022 r.
dotyczącą zmian w planie dotacji celowych w dziale 750, rozdział 75045 w zakresie wydatków
przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiatach na 2022 rok
zmniejszającą plan dochodów w dziale 750, rozdziale 75045 § 2110 o kwotę 880,00 zł i tym
samym zwiększającą plan dochodów w tym samym dziale i rozdziale § 2120 o kwotę 880,00 zł.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
2. wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy o dokonanie
zmian w planie finansowym jednostki polegających na zmniejszeniu planu wydatków w dziale
754, rozdziale 75411 o kwotę 3.631,69 zł wg. następującego wyszczególnienia w: §3020 o
kwotę 225,94 zł, §4050 o kwotę 2.637,75 zł, §4260 o kwotę 768,00 zł oraz zwiększenie planu
wydatków w tym samym dziale, rozdziale 75411 o kwotę 3.631,69 zł wg. następującego
wyszczególnienia w: §4060 o kwotę 2.637,75 zł, §4440 o kwotę 225,94 zł, §4520 o kwotę
768,00 zł.
Jednostka uzasadnia zmiany wywiązaniem się z obowiązku nałożonego ustawą o
Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z którą środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia
uposażeń strażaków w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w całości
na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków
przebywających na zwolnieniach lekarskich, uzupełniniem odpisu na ZFŚS oraz opłaty
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
3. wniosek Starostwa Powiatowego w Nidzicy o zmiany w planie finansowym jednostki na 2022
rok zawierający zwiększenie planu dochodów w dziale 801, rozdziale 80120 §2130 o kwotę
42.880,00 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale o
kwotę 53.600,00 zł wg. następującego wyszczególnienia: w §4210 o kwotę 53.600,00 zł, z
czego 10.720,00 zł stanowi wkład własny powiatu. W celu zabezpieczenia wkładu własnego
zmniejszono dział 801, rozdział 80152 § 4110 o kwotę 10.720,00 zł. Zmiany wynikają z
realizacji zadania polegającego na zakupie doposażenia pakietu szkoleniowego OPW (kurtki)
oraz pakietu ubiorczego ucznia OPW (bluza, spodnie, t-shirt, beret, bluza ocieplana, plecak,
rękawice zimowe, czapka, zestaw oznak)dla 30 uczniów OPW w roku szkolnym 2021-2022
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
4. pismo Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2022 r. znak sprawy: ST3.4751.4.2022.1p
informujące o przyznaniu dla Powiatu Nidzickiego na 2022 rok kwoty w wysokości 46.076,00
zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i tym samym zwiększeniu planu
dochodów w dziale 758, rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 46.076,00 zł. Wskazana kwota
została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć
specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W ślad za tym Starostwo
Powiatowe w Nidzicy złożyło wniosek o rozdysponowanie kwoty 41.167,35 zł zgodnie ze
złożonymi informacjami i wnioskami szkół z tego:
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – 13.447,00 zł z tego w: dziale 801,
rozdziale 80120 § 4790 o kwotę 11.221,60 zł, §4110 o kwotę 1.928,99 zł i §4120 o
kwotę 296,41 zł;
2) Liceum Ogólnokształcące w zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Nidzicy – 5.141,50 zł z tego w: dziale 801, rozdziale 80120 § 4110 o kwotę 726,31 zł,
§4120 o kwotę 104,06 zł, §4710 o kwotę 63,71 zł i §4790 o kwotę 4.247,42 zł;
4

3) Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy –
13.170,15 zł z tego: w dziale 801, rozdziale 80115 § 4110 o kwotę 1.860,47 zł, §4120 o
kwotę 266,56 zł, §4710 o kwotę 163,20 zł, §4790 o kwotę 10.879,92 zł;
4) Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w
Jagarzewie – 1.344,70 zł z tego: w dziale 801, rozdziale 80115 §4790 o kwotę 1.124,80
zł, §4110 o kwotę 192,34 zł, §4120 o kwotę 27,56 zł;
5) Technikum w W-M ZDZ CE w Nidzicy – 4.032,00 zł z tego: w dziale 801, rozdziale
80115 §2540 o kwotę 4.032,00 zł;
6) Branżowa Szkoła I Stopnia w W-M ZDZ CE w Nidzicy – 4.032,00 zł z tego: w dziale
801, rozdziale 80130 §2540 o kwotę 4.032,00 zł;
P. Skarbnik dodała, że pozostała kwota 4.908,65 zł zostanie wprowadzona do budżetu Starostwa
Powiatowego.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
5. pismo z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydział Polityki
Społecznej PS-I.946.1.8.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. informujące o przyznaniu środków z
Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok dla Powiatu w wysokości 18.235,00 zł.
Środki zostały przyznane w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, wywołaną
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z przeznaczeniem na zakup środków ochrony
osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do
utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS w Napiwodzie, zgodnie z ww. pismem
dokonano zwiększenia planu dochodów 852, rozdziale 85202 §2180 o kwotę 18.235,00 zł. W
ślad za tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło wniosek o zmiany w planie
finansowym jednostki na 2022 rok zawierający zwiększenie planu wydatków w dziale 852,
rozdziale 85202 §2820 o kwotę 18.235,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup
dla Domu Pomocy Społecznej – Dom Rodzinny w Napiwodzie maseczek, rękawiczek, płynu
do dezynfekcji rąk, płynu do dezynfekcji powierzchni, fartuchów fizelinowych i maski FFP2 z
zaworem.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
6. wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy o zmiany w planie
finansowym jednostki na 2022 rok zawierający zwiększenie planu wydatków w dziale 710,
rozdziale 71015 o kwotę 47.010.00 zł wg. następującego wyszczególnienia w: §4010 o kwotę
9.600,00 zł, §4020 o kwotę 22.800,00 zł, §4110 o kwotę 4.197,20 zł, §4120 o kwotę 790,00 zł,
§4170 o kwotę 400,00 zł, §4210 o kwotę 2.000,00 zł, §4260 o kwotę 4.500,00 zł, §4300 o
kwotę 2.500,00 zł i §4400 o kwotę 222,80 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z decyzji
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 17/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie
wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 rok,
zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 710, rozdziale 71015 §2110 o kwotę 47.010,00 zł.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
7. Wniosek został złożony również przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Nidzicy zawierający zwiększenie planu wydatków w dziale 754, rozdziale 75411 o
kwotę 100.970,00 zł wg. następującego wyszczególnienia: §4050 o kwotę 88.120,00 zł, §4060
o kwotę 1.970,00 zł, §4180 o kwotę 1.290,00 zł, §4020 o kwotę 7.860,00 zł, §4110 o kwotę
1.330,00 zł, §4120 o kwotę 220,00 zł, §4710 o kwotę 180,00 zł. Powyższe środki zostaną
przeznaczone na podwyżki uposażeń i wzrost pozostałych należności strażaków oraz
podwyższenie wynagrodzeń pracowników cywilnych w ramach dwóch przedsięwzięć pod
nazwa „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz
Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji”
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realizowanych w obszarze Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
8. wniosek Centrum kształcenia Zawodowego w Nidzicy o zmiany w planie finansowym
jednostki na 2022 rok zawierający zwiększenie planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80140
§4210 o kwotę 53.002,00 zł. Jednostka uzasadnia zmiany koniecznością zakupu węgla dla
jednostki. Środki zostały przesunięte z działu 801, rozdział 80152 §4790 o kwotę 53.002,00 zł.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
9. pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.35.2022 z dnia 10 marca 2022 r.
informujące, że zwiększono decyzją Nr FK 35/2022 z dnia 9 marca 2022 r. plan dotacji
celowej w 2022 roku dla powiatu w dziale 754, rozdziale 75411 §2110 o kwotę 17.910,00 zł.
Powyższe środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie średniego wzrostu uposażenia
funkcjonariuszy planowanego od 1 stycznia 2022 r. W ślad za tym został złożony wniosek
przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy zawierający
zwiększenie planu wydatków w dziale 754, rozdziale 75411 §4050 o kwotę 17.910,00 zł.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
10.wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie o zmiany w planie
finansowym jednostki na 2022 rok zawierający zmniejszenie planu wydatków w dziale 801,
rozdziale 80115 o kwotę 9.600,00 zł wg. następującego wyszczególnienia w: §4010 o kwotę
8.000,00 zł, §4110 o kwotę 1.500,00 zł, §4120 o kwotę 100,00 zł i jednocześnie zwiększenie
planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 §4170 o kwotę 9.600,00 zł. Powyższa zmiana
związana jest ze zmianą formy obsługi księgowej w jednostce, z umowy o pracę na umowę
zlecenie. Aktualnie szkoła nie ma zatrudnionej osoby na umowę o pracę wykonującej
czynności z zakresu księgowości. Taką formę zatrudnienia przewiduje się przez okres dwóch
miesięcy.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
11. wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy o zmiany w planie
finansowym jednostki na 2022 rok zawierający zwiększenie planu wydatków w dziale 801,
rozdziale 80115 §4210 o kwotę 56.000,00 zł. Jednostka uzasadnia zmiany koniecznością
zakupu węgla do opalania budynków przy ul. Wyborskiej. Brak środków na zakup węgla
spowodowany jest znacznym wzrostem cen węgla – 160% w stosunku do roku poprzedniego.
Środki zostały przesunięte z działu 801, rozdział 80152 §4790 o kwotę 53.002,00 zł.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
12. wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy o zmiany w planie finansowym
jednostki na 2022 rok zawierający zwiększenie planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80120
§4300 o kwotę 6.150,00 zł. Zmiana dotyczy realizacji zadania „Modernizacja sali
gimnastycznej z zapleczem fitnsess ZSO w Nidzicy”. Wyżej wymienione zadanie będzie
realizowane z programu „Polski Ład”. Wykonanie dokumentacji zostało zlecone jednostkom
w ramach przygotowań do ogłoszenia postepowań przetargowych do realizacji zadań w
ramach programu Polski Ład. Środki zostały przesunięte z działu 801, rozdział 80152 §4790
o kwotę 53.002,00 zł.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
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Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 129/387/2022 w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2022 rok, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Dalej, p. Renata Mróz przedstawiła wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
o zmiany w planie finansowym jednostki na 2022 rok zawierając zwiększenie planu wydatków w
dziale 801, rozdziale 80120 §3020 o kwotę 5.170,00 zł. Placówka uzasadnia zmiany koniecznością
wypłaty zaległego ekwiwalentu za odzież ochronną dla nauczycieli wychowania fizycznego.
Ustalone uprzednio maksymalne ceny za środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego zakresu wyposażenia nie były aktualizowane od lutego 2008 r. i wypłacane
pracownikom przez 13 lat, a wartość przydzielanych środków była zaniżona do obowiązujących
przez lata stawek. Kwota tej zaległości to 3.120,00 zł. Pozostała kwota 2.050,00 zł stanowi
wartość bieżących ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży dla pracowników
obsługujących i nauczycieli.
Starosta powiedział, że wniosek ww. sprawie był już przedstawiany w ubiegłym roku.
Propozycja jest taka, aby również i ten wniosek odrzucić. Trzeba najpierw zweryfikować czy we
wszystkich placówkach jest tak samo i dopiero wówczas będziemy podejmować decyzje. Starosta
dodał, że nie widzi konieczności wyrównywania zaległej kwoty od 2008 r.
Zarząd jednogłośnie negatywnie rozpatrzył ww. wniosek.
p. Skarbnik przedstawiła również wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
w Jagarzewie o zmiany w planie finansowym na 2022 rok w rachunku dochodów własnych
zawierający zmniejszenie planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 §4220 o kwotę 22.571,00
zł oraz zwiększenie planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale o kwotę 22.571,00 zł wg.
następującego wyszczególnienia w: §2400 o kwotę 571,00 zł, §4210 o kwotę 20.000,00 zł, §4300 o
kwotę 2.000,00 zł. Zabezpieczenie środków niezbędne jest na pokrycie zakupów pojemników do
przechowywania żywności oraz zakupu niezbędnego wyposażenia stołówki, zabezpieczeniem
środków na pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów produktów żywnościowych. Na
dzień 31.12.2021 roku na rachunku dochodów własnych jednostki pozostały niewydatkowane
środki, które z dniem 03.01.2022 r. zostały przekazane do organu prowadzącego w związku z
czym do wykazania tego wydatku należy zastosować paragraf 2400.
Zarząd pozytywnie zaakceptował wniosek.
Ponadto, p. Skarbnik przedstawiła wniosek Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy z prośbą
o pomoc w zgromadzeniu środków finansowych i przekazanie na „Fundusz Wsparcia Policji”
kwoty 60.000,00 zł, dla Komendy Powiatowej Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie do
nowego samochodu osobowego przy współudziale środków z Programu modernizacji Policji.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie tzw. „sponsoringu” jest wyasygnowanie przez samorząd
kwoty odpowiadającej połowie wartości nowego samochodu służbowego. Druga połowa
gwarantowana jest przez Komendę Główną Policji z Programu modernizacji Policji.
Starosta przypomniał, że w ubiegłym roku zostało uzgodnione, że jest to ostatni radiowóz
dla Komendy w tej kadencji. Starosta zaproponował, aby p. Komendant Policji uczestniczył
w Komisjach. Dodał, że rozmawiał z samorządami w tym temacie, była deklaracja, że jeżeli
wszyscy dołożyliby się finansowo w równych częściach do tego zadania wtedy można byłoby
przychylić się do wniosku p. Komendanta. Starosta zaproponował, aby niniejszy wniosek
pozostawić bez rozpatrzenia na chwilę obecną.
Zarząd nie wniósł uwag i przychylił się do przedstawionej propozycji p. Starosty.
Ad. III. 2
Następnie, p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie
zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, w której to:
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1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 260 351,00 zł. z tytułu części
oświatowej subwencji ogólnej w związku z otrzymaną informacją o rocznej kwocie
subwencji ogólnej na 2022 r. z Ministerstwa Finansów i tym samym zwiększa się plan
wydatków budżetu o w/w kwotę w dziale 801 rozdz.80152 par.4790
2. Na wniosek PCPR dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 4.500,00 zł,
a mianowicie zmniejsza się plan w dz.855, rozdz.85508 par.3110 świadczenia społeczne,
a zwiększa plan w dz.852, rozdz.85220 par.2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst. Powyższe przesuniecie
środków finansowych wynika z konieczności realizacji zadania własnego powiatu
z zakresu pomocy społecznej zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2021 poz.2268 ze zm.)tj. polegającego na prowadzeniu domów dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W związku z tym, że występujące na terenie
naszego powiatu potrzeby w zakresie zapewnienia schronienia dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży nie wymuszają konieczności utworzenia tego typu placówki,
istnieje możliwość zlecenia tego zadania innej jednostce samorządu terytorialnego.
Podjęte działania w tym zakresie stworzyły możliwości zawarcia takiego porozumienia z
Powiatem Kętrzyńskim.
3. Na wniosek PUP dokonuje się zmian w palnie wydatków na kwotę 597,00 zł,
a mianowicie zmniejsza się plan w dz.853, rozdz.85333 par.4040 dodatkowe
wynagrodzenie roczne a zwiększa plan w tym samym dziele i rozdziale w par.4610 koszty
postepowania sadowego i prokuratorskiego. Przeniesienie wydatków wynika z potrzeby
zabezpieczenia środków finansowych tytułem zwrotu kosztów postepowania sadowego.
Wojewódzki sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem sygn.. akt II SAB/OI 128/21
z 20 stycznia 2022r. zasadził na rzecz Fundacji dla Firm w Krakowie kwotę 597,00 zł
tytułem zwrotu przez powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy kosztów postepowania
sadowego.
4. Na wniosek SOSW dokonuje się zmian w palnie wydatków na kwotę 1.400,00 zł,
a mianowicie zmniejsza się plan w dz.801, rozdz.80102 par.4430 różne opłaty i składki
a zwiększa plan w tym samym dziele i rozdziale w par.4500 pozostałe podatki na rzecz
budżetów jst.. Przeniesienie wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia środków
finansowych tytułem pokrycia zapłaty podatku od środków transportowych na rok 2022.
W związku z tym, że na jednostkę są zarejestrowane dwa autobusy, wystąpił obowiązek
złożenia deklaracji oraz zapłaty podatku.
5. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 4.425,60 zł. z tytułu środków na
kształcenie ustawiczne pracowników starostwa Powiatowego w Nidzicy z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego i tym samym zwiększa się plan wydatków budżetu o w/w
kwotę w dziale 750 rozdz.75020 par.4700 szkolenia pracowników. Starostwo
wnioskowało o przyznanie środków na dofinansowanie szkoleń:
- opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności po zmianie
ustawy VAT. Rozliczenia finansowo-księgowe.
- kontrola zarządcza w jst
- slim VAT i Polski Ład w podatku VAT samorządowego sektora finansów publicznych,
- raportowanie schematów podatkowych w jst
-wybrane zagadnienia rozliczeń podatku dochodowego wynikające z wprowadzenia zmian
w 2022 roku
- bezpieczeństwo systemu Windows
- sprawozdawczość budżetowa w jst.
- system BESTI@ jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych,
finansowych oraz dokumentów planistycznych
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

- klasyfikacja budżetowa w roku 2022
- zmiany w zakresie PIT i wynagrodzeń w jsfp, czyli Nowy polski Ład 2022.
Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 17.136,96 zł. z tytułu wpływów z
realizacji zadania z zakresu geodezji i kartografii tj. z gromadzenia, aktualizacji,
uzupełnienia, udostępniania i zabezpieczania zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz
wyłączeniem materiałów z zasobu i tym samym zwiększa się plan wydatków budżetu o
w/w kwotę w dziale 750 rozdz.75020 par.4260 zakup energii.
Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 42.889,70 zł. z tytułu realizacji
przez ZSO programu Erasmus+ ,, Pełna parą naprzód „ Projekt jest realizowany w latach
2019-2022 na łączną kwotę 139.474,45 zł. z czego w roku 2022 plan wynosi 81.573,12 zł.
Program promuje umiejętności i zainteresowania młodzieży w zakresie przedmiotów
ścisłych, informatyki (kodowanie) technologii i sztuk pięknych. Planowane wydatki w
2022 roku dotyczą kosztów związanych z wyjazdami uczniów i nauczycieli.
Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 7.334,00 zł. z tytułu wpływów za
realizację zadań PFRON i tym samym zwiększa się plan wydatków budżetu o w/w
kwotę w dziale 853 rozdz.85311 par.2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. na działalność
warsztatów Terapii Zajęciowej. Koszty działalności warsztatów są finansowane ze
środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% całości zadania, 90%
finansuje PFRON.
Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 30.493,25 zł. z tytułu realizacji
przez ZSO programu Erasmus+ ,, Podróżowanie buduje partnerstwo włączające „
Projekt jest realizowany w latach 2019-2022 na łączną kwotę 101.547,72 zł. z czego w
roku 2022 plan wynosi 52.252,25 zł. Program związany jest z promowaniem społecznym
przedsiębiorczości i europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez elementy turystki.
Planowane wydatki w 2022 roku dotyczą kosztów związanych z wyjazdami uczniów i
nauczycieli oraz pobytem uczniów z innych krajów.
Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 61.646,36 zł. z tytułu realizacji
przez ZSRiO projektu ,, doskonalimy zawodowców’„ Projekt jest realizowany w latach
2021-2022 na łączną kwotę 317.273,33 zł. z czego w roku 2022 plan wynosi 82.377,31 zł.
W ramach projektu przeprowadzane są kursy m.in. kurs technologii gastronomicznej,
kurs nowoczesnych technologii wykorzystania w agrobiznesie, wypłaty stypendium
stażowego dla uczniów.
Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 40.980,14 zł. z tytułu realizacji
przez ZSZiO projektu ,, Wysokie kwalifikacje-nowa szansa na rynku pracy”’„ Projekt jest
realizowany w latach 2021-2022 na łączną kwotę 484.851,85 zł. z czego w roku 2022
plan wynosi 230.985,27zł. W ramach projektu przeprowadzane są kursy m.in. kurs wózka
widłowego, obsługa magazynowo -sprzedażowa, instalacja sieci światłowodowych,
wypłaty stypendium dla uczniów.
Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego zabezpiecza się plan na wydatki
w kwocie 90.000,00 zł. (Dz.801, rozdz. 80140 par.6050) na zadanie ,, wymiana ogrodzenia
zewnętrznego.” Wprowadzenie do budżetu w/w zadania związane jest z rozbudową
kompleksu sportowego przy ZSZiO w Nidzicy ( ul. Wyborska 12) i niezbędną wymianą
ogrodzenia przy CKZ w Nidzicy (ul. Wyborska 10) mającą na celu zachowanie ciągłości
jednolitego wyglądu. Źródłem finansowania w/w wydatku są środki z RFIL.
Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy zwiększa się
się plan na wydatki w kwocie 1.195.713,96 zł. (Dz.801, rozdz. 80195 par.6050) na zadanie
,, Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy” Powyższe zwiększenie planu na 2022 rok wynika z
przesunięcia płatności z tytułu zawartych umów z roku 2021 na rok 2022 w kwocie
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1.055.713,96 zł. oraz robotami dodatkowymi polegającymi na ulepszeniu oświetlenia i
budową ogrodzenia zewnętrznego na kwotę 140.000,00 zł. Źródłem finansowania w/w
wydatku są środki z RFIL. Całość zadania zamknęła się w kwocie 8.070.020,60 zł., z
czego w 2021 roku wydatkowano kwotę 1.197.549,21 zł., natomiast w roku 2022
pozostaje kwota 6.872.471,39 zł.
14. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 5.441,06 zł. z tytułu
niewykorzystanych środków na zakup żywności w roku 2021 w rachunku dochodów
własnych w ZSZiO. Środki zostały przekazane w 2022 roku na konto powiatu. W
związku z powyższym jednostka zwróciła się o wprowadzenie do planu wydatków szkoły
ww. kwoty, aby dokonać zakupu niezbędnych materiałów w celu przygotowania
posiłków.
15. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmianę klasyfikacji budżetowej
zaplanowanych zadań drogowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, a
mianowicie zmniejsza się paragraf 4270- zakup usług remontowych o kwotę
19.200.000,00 zł, a zwiększa par.6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o
w/w kwotę. Zmiana dotyczy następujących przedsięwzięć:
- remont drogi powiatowej nr 1550N na odc.szymany-kanigowo – 5.100.000,00 zł
- remont drogi powiatowej Nr 1932N Janowo-Ryki Borkowo (gr.woj.) – 3.200.000,00 zł;
- remont drogi powiatowej Nr 1264N na odc. Łyna-Moczysko – 10.900.000,00 zł
Pytań i uwag nie było.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w Nidzicy w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok liczbą głosów: 5 – „za”,
0 –„przeciw”, 0 – „wstrzymuje się”.
Ad. III. 3
Dalej, p. Renata Mróz przedstawiła, że w projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022-2039 wprowadza się następujące
zmiany:
- uaktualnia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok, zgodnie z uchwałą Rady
Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu;
- uaktualnia się limit wydatków na zadaniu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu sportowego
przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy”, tj. było 11 838 982,45 zł,
z tego na 2022 r. przypadała kwota 5 676 757,43 zł, obecnie łączne nakłady finansowe po
zmianach wynoszą 8 070 020,60 zł, z tego plan na 2022 r. wynosi 6 872 471,39 zł.
Zwiększenie planu na 2022 rok wynika z przesunięcia płatności z tytułu zawartych umów
z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 1 055 713,96 zł oraz robotami dodatkowymi polegającymi na
ulepszeniu oświetlenia i budową ogrodzenia zewnętrznego na kwotę 140 000,00 zł. Źródłem
finansowania w/w wydatku są środki z RFIL.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do ww. projektu uchwały i pozytywnie zaopiniował
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022-2039
liczbą głosów: 5 – „za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzymuje się”.

10

Ad. III. 4
P. Skarbnik następnie omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie
zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostkom organizacyjnym sektora
finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki. Zgodnie z art. 6a
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528),
powiat może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i
organizacyjną dla wszystkich lub wybranych jednostek organizacyjnych powiatu. Art 6b ustawy
określa, że wspólną obsługę mogą prowadzić starostwo powiatowe, inna jednostka organizacyjna
powiatu, jednostka organizacyjna związku powiatów albo jednostka organizacyjna związku
powiatowo-gminnego, zwane dalej ,, jednostkami obsługującymi”.
Rada Powiatu, w przypadku organizacji wspólnej obsługi powiatowych jednostek
organizacyjnych, określa w drodze uchwały, w szczególności:
1) jednostki obsługujące;
2) jednostki obsługiwane;
3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.
Wprowadzenie wspólnej obsługi dla wskazanych w projekcie uchwały powiatowych
jednostek organizacyjnych zapewni :
- stabilność kadry księgowych ( aktualnie występuje deficyt kadr na stanowiskach głównych
księgowych).
- bieżącą kontrolę wydatkowania środków publicznych i gospodarki finansowej w
jednostkach obsługiwanych i właściwe wykonywanie kontroli zarządczej w tym zakresie;
- niższe koszty organizacji stanowisk pracy pracowników w jednym miejscu, m.in. jeden
system komputerowy, jeden zbiór zawodowej literatury fachowej.
Należy podkreślić, ze podjęcie w/w uchwały nie doprowadzi do pozbawienia pracy żadnego
pracownika w jednostkach objętych wspólna obsługą. Ponadto, wyeliminuje problem braku
wykonywania powyższych zadań w związku z nieobecnością pracowników spowodowaną
chorobą lub urlopem. Docelowo nowi pracownicy zdobywając doświadczenie zawodowe w
księgowości, będą zastępować obecne księgowe przechodzące na emeryturę lub kończące
stosunek pracy z innych względów.
Starosta dodał, że do pracy potrzebna jest księgowa na etat, nabory do pracy w tych
placówkach ogłaszane są na pół etatu, trzeba tam dojechać co generuje dodatkowe koszty dlatego
też są problemy z wyłonieniem osoby do pracy na to stanowisko. Dodatkowo, w międzyczasie
księgowa może skorzystać z urlopu lub też pójść na zwolnienie lekarskie co powoduje, że
wówczas nie ma osoby, która mogłaby ją zastąpić podczas jej nieobecności. Dlatego też
połączylibyśmy 3 placówki CKZ w Nidzicy, ZSRiO w Jagarzewie i SOSW w Nidzicy, potem
sukcesywnie dołączalibyśmy inne placówki m.in. PORE, ZSO w Nidzicy i ZSZiO w Nidzicy.
Baza byłaby w CKZ. Przenieślibyśmy tylko ZSRiO w Jagarzewie, ponieważ CKZ i SOSW
już tam jest. Dodano, że nikt nie straci pracy, taka organizacja pracy spowoduje, że w momencie
kiedy księgowa będzie przebywała na urlopie lub zwolnieniu lekarskim ciągłość pracy zostanie
zapewniona.
p. Lech Brzozowski powiedział, że jest to dobre rozwiązanie, natomiast ma jedną uwagę,
ponieważ w ubiegłym roku przeprowadzaliśmy audyt w PORE, który wykazał nieprawidłowości,
zatem dlaczego nie przyłączyliśmy tej placówki. Wydaje się, że należałoby tam zmienić księgową.
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Starosta odpowiedział, że pracuje tam nowa księgowa, też pracuje ona tam na pół etatu.
Myśleliśmy tez o tym, żeby przyłączyć PORE natomiast musimy z tym jeszcze poczekać.
Pytań i uwag nie było.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w Nidzicy w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej
jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Nidzicki liczbą głosów: 5 – „za”, 0 –„przeciw”,
0 – „wstrzymuje się”.
11:25 p. Starosta opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu i powrócił z p. Wiceminister Olga Semeniuk.
p. Olga Semeniuk przywitała członków Zarządu oraz podziękowała za zaproszenie.
Powiedziała, że staramy się wyrównywać szanse w poszczególnych regionach i w sposób
naturalny skupiamy się na obszarze Warmii i Mazur, aby jak najwięcej inwestować środków
finansowych w ten region, choć czasy są niepewne. Już dzisiaj widzimy ze względu na kryzys
geopolityczny związany z wojną, która trwa, że być może przed nami będzie element stagnacji
wyhamowywania ekonomicznego, połączonego z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Dodała, że
ma nadzieje, ze to ominie Polskę, ale niestety gdzieś te pierwsze zalążki tego wszystkiego widzimy
w kontekście m.in inwestycji, łańcuchów dostaw. Jest to trudny temat związany z eksportem,
importem. Będziemy starali się tworzyć różnego rodzaju rozwiązania, w tym głównym
potencjalnym rozwiązaniem, które zaproponowaliśmy w ramach pandemii są inwestycje
strategiczne, będziemy starali się, aby jak najwięcej wniosków dla tego regionu przechodziło.
Fundusz Dróg Samorządowych są to kolejne środki, które zostały przyznane na ten rok P. Olga
Semeniuk dodała, że ma nadzieję, że będzie to powodowało rozwój gospodarczy, ale nie ma co
ukrywać, że są to bardzo trudne czasy i przyjdzie nam się mierzyć z tymi czasami jeszcze przez
wiele miesięcy naprzód. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek dozę optymizmu i czegokolwiek dobrego to
na pewno są to miejsca pracy, które chcielibyśmy tworzyć czyli taka strategia w Ministerstwie
Gospodarki, w Ministerstwie Rozwoju Technologii jest tworzona. Potencjał inwestycyjny jak
zachęcać firmy zagraniczne pomimo wysokiego stopnia ryzyka inwestycyjnego, który dzisiaj
występuje. Mamy nadzieję, że będzie ulegał zmniejszeniu w poszczególnych już miesiącach i
będziemy zachęcać inwestorów zagranicznych, ale też duże firmy polskie do tego, aby
inwestowały na Warmii i Mazurach. P. Olga Semeniuk dodała, że od tego są jej rozmowy, wizyty
w terenie w miarę możliwości, stara się przyjmować wnioski, zgłaszać je w centrali w Warszawie.
Grono tych wniosków spotyka się z pozytywną opinią ze strony p. premiera M. Morawieckiego,
stąd również dzisiejsze spotkanie i rozmowa z p. Starostą odnośnie kolejnych inwestycji, które
możemy robić. Dodała, że ma nadzieje, że starczy sił, pracowników oraz kapitału ludzkiego do
tego, aby to przerabiać ponieważ są to inwestycje na lata i one mają służyć bez względu na to czy
jest pandemia lub wojna czy jej nie ma. Mają być to rzeczy, które nam służą. Oczywiście
elementem bardzo istotnym dla nas od lat jest bezpieczeństwo, dzisiaj odgrywa ono dużo większą
rolę niż miesiąc temu dlatego też skupiamy się na bezpieczeństwie i środkach finansowych, które
idą na szkolenia dla żołnierzy oraz dodatkową aktywizacje w wojskach obrony terytorialnej. Jeżeli
chodzi o środki europejskie jeszcze 3 tygodnie temu była obawa, że ich w ogóle nie będzie, będą
wstrzymane, natomiast uważa, że z perspektywy wojny już takiej sytuacji nie powinno być.
P. Olga Semenuk dodała, że w dniu dzisiejszym przekroczyliśmy liczbę 2 mln uchodźców, którzy
przybyli do Polski, docelowo spodziewamy się liczby 7 mln, infrastruktura w Polsce
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przygotowana jest na 3 mln, dlatego też ma nadzieję, że Europa nieco bardziej się zaangażuje
w pomoc i rozwiązania finansowe dla tych osób. Część z nich zapewne odpłynie i wróci do
kraju, natomiast zdecydowana część zostanie w Polsce.
Wicestarosta podziękował, p. Wiceminister za odwiedziny i czas, który poświeciła dla
naszego małego powiatu ponieważ potrzeby powiatu są bardzo duże.
p. Lech Brzozowski powiedział, że wiemy jakie pieniądze rządowe otrzymujemy od
Państwa. Zapytał kiedy będą uruchomione środki z Regionalnego Programu Operacyjnego przez
Urząd Marszałkowski.
p. Olga Semeniuk powiedziała, że jest to związane z tym, co działo się w kontekście
ostatniego miesiąca i przez to, że w zasadzie Unia Europejska skupiała się wokół tematu
związanego z praworządnością Polski, czyli skupiali się na niewłaściwej ścieżce. Dzisiaj odwróciło
się to o 180 stopni. Powiedziała, że rozmowy toczą się i do końca maja te środki zostaną
uruchomione. Środki te nie są w żaden sposób zagrożone i zablokowane.
11:40 p. Starosta wraz z p. Olgą Semeniuk opuścili posiedzenie Zarządu Powiatu.
Ad.IV.1

p. Jolanta Tymińska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie
powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań
publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
ratownictwa i ochrony życia Powiatu Nidzickiego w roku 2022. P. Jolanta Tymińska poprosiła
zgromadzonych o wskazanie członków do pracy w komisji celem rozpatrzenia złożonych ofert
oraz przypomniała, że w tamtym roku członkami komisji byli p. Mateusz Budka oraz
p. Krzysztof Zdziarski. Zgromadzeni wskazali do pracy w komisji ponownie p. Krzysztofa
Zdziarskiego oraz p. Zbigniewa Wernika. P. Jolanta Tymińska przedstawiła następujący skład
Komisji Konkursowej: kierownik p. Jolanta Tymińska, Krzysztof Zdziarski, Zbigniew Wernik,
Przemysław Burdyński, Joanna Jastrzębowska.
Brak pytań i uwag.
Jednogłośnie Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania składu Komisji
Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
ratownictwa i ochrony życia Powiatu Nidzickiego w roku 2022 liczbą głosów: 4 - ,,za’’,
0 - ,,przeciw’’, 0 - ,,wstrzymuję się’’.
Ad.IV.2
Następnie, p. Jolanta Tymińska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nidzicy
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w
zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Powiatu Nidzickiego w
roku 2022. Zgromadzeni ponownie wybrali na członków Komisji Konkursowej p. Krzysztofa
Zdziarskiego oraz p. Zbigniewa Wernika. Dalej, p. Jolanta Tymińska przedstawiła skład Komisji
Konkursowej: kierownik p. Jolanta Tymińska, Krzysztof Zdziarski, Zbigniew Wernik,
Przemysław Burdyński, Joanna Jastrzębowska.
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Brak uwag.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej
opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Powiatu Nidzickiego w roku 2022 liczbą
głosów: 4 - ,,za’’, 0 - ,,przeciw’’, 0 - ,,wstrzymuję się’’.
Ad.IV.3
Dalej, p. Jolanta Tymińska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
funkcjonowanie Biura Regionalnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Kwota w tym
roku wynosi 2.630,00 zł i są to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Nidzickiego. Samorząd
Województwa wywiązał się z zobowiązań z poprzedniego roku, złożył sprawozdanie. P. Jolanta
Tymińska dodała, że jest odczuwalne to w e-mailach. Wszystkie informacje, biuletyny dotyczące
biura w Brukseli, które dostajemy są rozsyłane do wszystkich Radnych, by każdy był
poinformowany o działaniach podejmowanych przez Biuro Regionalne w Brukseli.
Brak pytań i uwag.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w
Nidzicy w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego liczbą głosów: 4 - ,,za’’, 0 - ,,przeciw’’, 0 - ,,wstrzymuję się’’.
Ad.IV.4
Następnie, p. Jolanta Tymińska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w
sprawie przyjęcia przez Powiat Nidzicki zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
P. Jolanta Tymińska wyjaśniła, że dotyczy to kwalifikacji wojskowej. Uchwała ta jest potrzebna,
by następnie podpisać porozumienie z p. Wojewodą na dofinansowanie zadań z zakresu
administracji rządowej, tj. wypłacanie wynagrodzenia za udział w pracach w komisji powiatowej,
komisji lekarskiej oraz kosztów badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji
szpitalnej osób wstawiających się do kwalifikacji wojskowej.
Brak pytań i uwag.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w
Nidzicy w sprawie przyjęcia przez Powiat Nidzicki zadania publicznego z zakresu
administracji rządowej liczbą głosów: 4 - ,,za’’, 0 - ,,przeciw’’, 0 - ,,wstrzymuję się’’.
Ad.IV.5
Dalej, p. Jolanta Tymińska przedstawiła prośbę o udzielenie pełnomocnictwa do
składania wniosków w systemie teleinformatycznym ’’Poznaj Polskę’’. P. Małgorzata Jarka składa
za pomocą swojego loginu i hasła w imieniu Powiatu wszystkie wnioski w systemie
teleinformatycznym ,,Poznaj Polskę’’. Wcześniej, p. Starosta wykonywał wszystkie czynności
związane z ww. systemem, natomiast teraz do jego zadań będzie należało jedynie zatwierdzanie.
Za pozostałe zadania, tj. sporządzanie i składanie formularzy, odpowiadać będzie p. Małgorzata
Jarka, do czego potrzebne jest udzielenie pełnomocnictwa.
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Brak pytań i uwag.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie pełnomocnictwa dla Pani
Małgorzaty Jarka do składania wniosków w systemie teleinformatycznym ’’Poznaj
Polskę’’ liczbą głosów: 4 - ,,za’’, 0 - ,,przeciw’’, 0 - ,,wstrzymuję się’’.
Ad.IV.6
Następnie, p. Jolanta Tymińska omówiła średnie wynagrodzenia nauczycieli za miesiąc
styczeń i luty bieżącego roku. Nie zostały jeszcze wypłacone nadgodziny, trzynaste
wynagrodzenie, w związku z czym na dzień dzisiejszy nie zawarte są wszystkie składniki
wynagrodzenia. Związek zawodowy nauczycieli Solidarność i Związek Nauczycielstwa Polskiego
zwróciły się do Starosty z pismem, by umożliwić wypłatę wynagrodzeń w terminie 1 kwietnia
2022 r. Zgodnie z kartą nauczyciela wynagrodzenia są płacone do końca miesiąca za godziny
ponad liczbowe. P. Starosta odpowiedział, że wyłączne kompetencje w tym zakresie mają
dyrektorzy szkół, którzy są pracodawcami dla zatrudnionych w szkole pracowników i nauczycieli.
P. Jolanta Tymińska poinformowała, że odbyły się dwa spotkania z dyrektorami, którzy wspólnie
ustalili sposób wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
Zarząd nie wniósł uwag.
p. Jolanta Tymińska powiedziała, że zgodnie z regulaminem przyznawania nagród dla
nauczycieli podczas dnia Edukacji Narodowej do końca marca Zarząd ustala wysokość nagrody
wynagrodzenia. W ubiegłym roku nagroda wynosiła 2.500,00 zł. Zagadnienie to p. Jolanta
Tymińska pozostawia na kolejny zarząd, kiedy będą obecni już wszyscy członkowie.
p. Lech Brzozowski zapytał czy p. kierownik jest zadowolona z kwoty 260.000,00 zł
zwiększonej subwencji.
p. Jolanta Tymińska powiedziała, że przewidywaliśmy, że kwota będzie większa. Jednak
nowe rozporządzenie, które zostało wprowadzone z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadziło tzw.
wagi zwiększającego i zmniejszające. p. Jolanta Tymińska dodała, że na dzień dzisiejszy mamy
informację, że w ZSO w Nidzicy zapisało się 6 uczniów z Ukrainy. Zgodnie z zaleceniami
kuratora i zmieniającymi się przepisami prawa w szkołach ponadpodstawowych będą tworzone
oddziały przygotowawcze. By być przygotowywanym na przyjęcie dzieci z Ukrainy odbyliśmy
spotkanie z dyrektorami. Do przyjęcia dzieci zgłosił się dyrektor ZSO w Nidzicy wyrażając chęć
stworzenia takiego oddziału. Oddział przygotowawczy obejmuje grupę różnych uczniów
kwalifikujących się do szkoły ponadpodstawowej. Oddział przygotowawczy ma na celu nauczenie
dzieci czytania i pisania, funkcjonowania w placówce oraz przygotowania ich do przedmiotów
ścisłych, a także zajęć z wychowania fizycznego. Po ustaleniu, że oddział stworzony zostanie w
ZSO poinformowano wszystkie szkoły oraz władze gmin. W tej chwili dzieci, które trafiły do
ZSO zostały przydzielone do poszczególnych klas, by zapoznały się i zaklimatyzowały.
Ad.V.1
p. Grzegorz Gromański przedstawił sprawę dotyczącą przekazania do stacji demontażu
pojazdu, który został usunięty z drogi i nieodebrany przez właściciela. W związku z tym
musieliśmy złożyć wniosek do sądu o przekazanie pojazdu na rzecz Powiatu. Sąd orzekł ten
przypadek i w związku z tym musimy przeprowadzić likwidację tego pojazdu przez sprzedaż lub
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likwidację, przekazując go do stacji demontażu. Pojazd został wyceniony przez rzeczoznawcę,
który stwierdził, że koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu, który nie przedstawia wartości
użytkowej. W związku z tym wartość szacunkową wyznaczono na 1500,00 zł. P. Grzegorz
Gromański poprosił Zarząd o zgodę na przekazanie pojazdu do stacji demontażu, gdyż przepisy
mówią, że tylko uprawnione jednostki mogą przyjąć pojazd do demontażu.
p. Lech Brzozowski zapytał czy otrzymujemy na to środki.
p. Grzegorz Gromański powiedział, że nigdy nie otrzymywaliśmy pieniędzy od podmiotu, który
kasuje pojazdy. Kiedyś były na to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, które
nie są już wypłacane samorządom. Kasacja pojazdów jest przedsięwzięciem, w którym biorą
udział tylko podmioty prywatne.
Brak pytań i uwag.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przekazania pojazdu do stacji demontażu
liczbą głosów: 4 - ,,za’’, 0 - ,,przeciw’’, 0 - ,,wstrzymuję się’’.
Ad.VI.1
P. Agnieszka Szczepkowska przedstawiła projekt Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających w 2022 roku. P. Agnieszka Szczepkowska poinformowała, że stawki ustalane są w
maksymalnej dopuszczalnej kwocie zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów.
p. Zbigniew Wernik zapytał czy takie przypadki się zdarzają.
p. Agnieszka Szczepkowska odpowiedziała, że takie przypadki nie zdarzają się w ogóle.
Brak pytań.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w
Nidzicy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających w 2022 roku liczbą głosów: 4 - ,,za’’, 0 - ,,przeciw’’,
0 - ,,wstrzymuję się’’.
Ad.VI.2
Dalej, p. Agnieszka Szczepkowska poinformowała o wniosku, który wpłynął od p. wójta
gminy Janowiec Kościelny o uzgodnienie w przedmiocie projektu miejscowego
zagospodarowania planu przestrzennego dla działek położonych w północnej części
miejscowości Janowiec Kościelny, gmina Janowiec Kościelny. Teren obejmuje dwa obszary.
Jeden jest obszarem pod zabudowę usługową, natomiast drugi obszar to teren usług
rekreacyjnych i usług sportowych.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do przyjęcia wniosku o uzgodnienie w
przedmiocie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działek
położonych w północnej części miejscowości Janowiec Kościelny, gmina Janowiec
Kościelny liczbą głosów: 4 - ,,za’’, 0 - ,,przeciw’’, 0 - ,,wstrzymuję się’’.
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Ad.VI.3
Następnie, p. Agnieszka Szczepkowska poinformowała o zakończeniu kontroli NIK.
W związku z kontrolą w międzyczasie pojawiały się zestawy pytań. W ostatnim zestawie pojawiło
się pytanie czy planowany jest udział w konkursie., do którego nabór trwa do
30 marca 2022 r. Konkursy są przeprowadzane na różne zadania. Ww. konkurs jest konkursem
na m.in. działania edukacyjno-informacyjne oraz na wykonanie inwentaryzacji lub aktualizacji
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Posiadamy Powiatowy Program usuwania azbestu
sporządzony w 2009 r. i w tym wypadku moglibyśmy skorzystać z możliwości aktualizacji
inwentaryzacji. Z warunków konkursu wynika, że dotacja byłaby udzielona w wysokości 80%
kosztów realizacji całego zadania, a Powiat musiałby pokryć pozostałe 20% kosztów. W budżecie
Powiatu na 2022 rok nie zostały zabezpieczone środki na ten cel. Ponadto, poinformowaliśmy o
tym konkursie wszystkie gminy i jeżeli chodzi o nasze jednostki powiatowe, to Azbest jest w
naszych dwóch jednostkach, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w Jagarzewie (w byłej
bazie).
p. Lech Brzozowski zapytał czy inwentaryzacja obejmowała wszystkie nasze gminy.
p. Agnieszka Szczepkowska odpowiedziała, że tak.
Więcej pytań nie było.
W związku z brakiem środków w budżecie Zarząd jednogłośnie zadecydował, że
w roku bieżącym nie przystępujemy do konkursu Azbest 2022 r. Ewidencja jest
prowadzona w gminach (w tzw. Bazie Azbestowej) w związku z tym Zarząd Powiatu nie
widzi konieczności wzięcia udziału w konkursie w tym roku.
Ad. VII.1
p. Iwona Urbanowicz przedstawiła sprawy związane z gospodarowaniem
nieruchomościami. Pierwsza sprawa dotyczy budowy sieci wodociągowej w miejscowości Tatary
oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tatary i w Kanigowie. Sieć kanalizacji sanitarnej ma
być budowana na nieruchomościach stanowiących drogi powiatowe, dlatego jesteśmy stroną tego
postępowania. W tej chwili sprawa jest na etapie wydania decyzji z upoważnienia p. Starosty.
Druga sprawa dotyczy inwestycji, jaką jest budowa obwodnicy drogi wojewódzkiej południowej
nr 604. Aktualnie w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska z upoważnienia p. Starosty
jest prowadzone postępowanie w tej sprawie. Mianowicie, został zatwierdzony projekt robót
geologicznych dla określenia warunków geologiczno inżynierskich dla tej inwestycji. W tym
postępowaniu został zatwierdzony projekt prac dla jednej działki. Odnośnie pozostałych działek
postępowanie zostało umorzone. Zostało umorzone, ze względu na to, że firma te prace już
wykonała bez stosownych dokumentów i pozwoleń. Właściciele tej nieruchomości zgłosili ten
fakt, w związku z tym nie możemy zatwierdzać tego, co zostało już wykonane, więc p. Agnieszka
Szczepkowska umorzyła to postępowanie. Trzecia sprawa jest z zakresu dróg powiatowych, a
mianowicie usunięcia 3 drzew z naszych pasów drogowych w miejscowości Olszewo i
miejscowości Rączki. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg zostało wszczęte postępowanie w
tej sprawie. Został przygotowany projekt decyzji, która jest pozytywna. Zgodnie z projektem tej
decyzji mamy zgodę i obowiązek w ramach rekompensaty na nasadzenia zastępcze. Z uwagi na
to, że drzewa znajdują się w pasie drogowym, to zgodnie z ustawą o ochronie przyrody w tym
postępowaniu jest wymagane uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
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Brak uwag.
Zarząd
przyjął
do
wiadomości
z gospodarowaniem nieruchomościami.

przedstawione

sprawy

związane

Ad.VIII.1
Dalej, p. Elżbieta Bieniek przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nidzicy w
sprawie upoważnienia osób do wprowadzania w imieniu Powiatu Nidzickiego danych i informacji
do Centralnego Rejestru Oszczędności Energii Finalnej. Projekt tej uchwały wynika z dyspozycji,
która zawarta jest w ustawie o efektywności energetycznej. W rozdziale 4a wprowadza obowiązek
raportowania przez różnego rodzaju podmioty. W maju 2016 r. została przyjęta ustawa o
efektywności energetycznej będąca spełnieniem wymogów wynikających z dyrektywy Unii
Europejskiej z 2012 roku. Z treści tej ustawy wynika jedno główne przesłanie, że wszelkie
instytucje publiczne powinny podejmować takie działania, które będą właściwie pozwalały na to,
żeby oszczędzać energię. Zobowiązuje się nas do podejmowania takich działań poprzez różnego
rodzaje zakupy związane z nabywaniem produktów, które służą temu, że energii zużywamy
mniej. Pod koniec ubiegłego roku pojawiła się nowelizacja tej ustawy, która wprowadziła
konieczność raportowania za każdy rok. W tym roku instytucje po raz pierwszy będą raportowały
w jaki sposób podejmowały działania sprzyjające efektywności energetycznej. Minister Klimatu
aby stworzyć warunki do realizacji efektywności energetycznej w swoich obwieszczeniach
umieszcza projekty, programy realizowane przez różne instytucje. Właśnie z tych zadań, które są
realizowane wynika obowiązek sprawozdawczości. P. Sekretarz Elżbieta Bieniek poinformowała,
że w tym roku sprawozdawczość prawdopodobnie nie będzie nas dotyczyła, ale na wszelki
wypadek zgłaszamy się do tego rejestru.
p. Lech Brzozowski zapytał czy będzie to polegało na składaniu sprawozdań.
p. Sekretarz Elżbieta Bieniek, że każde zadanie, które będzie wynikało z obwieszczenia Ministra
Klimatu i Środowiska musi zostać zakończone audytem efektywności, co następnie zawarte
zostać musi w sprawozdaniu.
p. Lech Brzozowski zapytał czy osoby wymienione w zarządzeniu będą znali swój zakres
obowiązków.
p. Sekretarz Elżbieta Bieniek poinformowała, że wczoraj odbyło się spotkanie z tymi osobami w
celu zapoznania się z nowymi zadaniami. Zgromadzeni wymienili się ze sobą adresami e-mail i
numerami telefonów, by być ze sobą w stałym kontakcie.
Więcej uwag nie było.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie
upoważnienia osób do wprowadzania w imieniu Powiatu Nidzickiego danych i
informacji do Centralnego Rejestru Oszczędności Energii Finalnej liczbą głosów:
4 - ,,za’’, 0 - ,,przeciw’’, 0 - ,,wstrzymuję się’’.
Ad.VIII.2
Następnie, p. Elżbieta Bieniek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy w
sprawie petycji mieszkańców miasta Nidzica przeciwko inwestycji polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej na działce ewidencyjnej nr 141/14, obręb 5 miasta Nidzica przy ul.
Rataja z dnia 15 lutego 2022 r. W dniu 17 lutego 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Nidzicy
wpłynęła petycja mieszkańców miasta Nidzica przeciwko budowie stacji telefonii komórkowej na
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działce ewidencyjnej nr 141/14, obręb 5 miasta Nidzica przy ul. Rataja identyfikator działki
ewidencyjnej: 281104_4.0005.141/14. W celu przeprowadzenia postępowania i zbadania
zasadności zgłoszonej petycji, korzystając z uprawnień statutowych Przewodniczący Rady
Powiatu w Nidzicy przekazał przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Powiatu w Nidzicy. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 17 marca 2022 r.
uznała przedmiotową petycję za bezzasadną. Po zapoznaniu się ze sprawą ustalono, co
następuje.
Właścicielem
działki
o
nr
ewidencyjnym
141/14
jest
Spółka
Miejska - Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w
Nidzicy, której właścicielem jest Gmina Nidzica reprezentowana przez Burmistrza Nidzicy.
Inwestor składając wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Nidzicy
przedstawił wszystkie wymagane dokumenty, w tym m.in. oświadczenie o prawie dysponowania
nieruchomością na cele budowlane dotyczące działki 141/14 obręb 5 miasta Nidzica. Starosta
Nidzicki wydając pozwolenie na budowę weryfikuje złożone dokumenty pod względem
zgodności z wymogami prawa budowlanego. W razie spełnienia tych wymagań oraz złożenia
oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, Starosta Nidzicki nie może
odmówić wydania pozwolenia na budowę. Wymogi wniosku o pozwolenie na budowę reguluje
art. 33 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, zaś zawartość samego projektu budowlanego wynika z
treści art. 34 tejże ustawy. Z kolei zakres sprawdzeń rozwiązań projektowych określa art. 35 ust. 1
Prawa budowlanego. Regulacja ta przesądza, że organy administracji architektonicznobudowlanej nie działają na zasadzie uznania administracyjnego. W związku z powyższym petycję
uznano za bezzasadną.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w
Nidzicy w sprawie petycji mieszkańców miasta Nidzica przeciwko inwestycji polegającej
na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce ewidencyjnej nr 141/14, obręb
5 miasta Nidzica przy ul. Rataja z dnia 15 lutego 2022 r. liczbą głosów: 4 - ,,za’’,
0 - ,,przeciw’’, 0 - ,,wstrzymuję się’’.
Ad.VIII.3
Następnie, p. Elżbieta Bieniek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Nidzicy
w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą. Z powodu wydarzeń, które rozpoczęły się
24.02.2022 r. dotyczących napaści na nasz sąsiedni kraj. Rada Powiatu wyraża zdecydowany
protest wobec taki działań. W związku z tym przygotowaliśmy nasze stanowisko.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w Nidzicy w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą liczbą głosów: 4 - ,,za’’,
0 - ,,przeciw’’, 0 - ,,wstrzymuję się’’.
Ad.VIII.4
Dalej, p. Elżbieta Bieniek przedstawiła pismo, które 1 marca 2022 r. wpłynęło od
p. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. W piśmie p. Dyrektor zawarła, że wnosi o
przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy na podstawie zasad wynagrodzenia kierowników samorządowych ZOZ.
Swój wniosek uzasadnia swoim zaangażowaniem i poświęceniem oraz trudem włożonym w
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organizację i zarządzanie szpitalem, co dało efekt w postaci dodatniego wyniku finansowego,
podniesienia rangi szpitala w Nidzicy do kategorii A, tj. najlepszych szpitali w województwie.
Brak uwag.
Zarząd jednogłośnie postanowił, że wniosek p. Dyrektor Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy pozostawia do analizy.
13:35 p. Krzysztof Zdziarski opuścił posiedzenie Zarządu.
Ad. IX. 1
W dalszej części obrad, p. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy omówił remont
drogi Kołaki-Gołębie, gm. Janowiec Kościelny.
Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Inspektor
/-/Paulina Pokus
Starosta
/ - / Marcin Paliński
Wicestarosta
/ - / Paweł Przybyłek
Członek Zarządu
/ - / Krzysztof Zdziarski
Członek Zarządu
/ - / Lech Brzozowski
Członek Zarządu
/ - / Zbigniew Wernik
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