Protokół Nr XXXVII/2014
z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Nidzicy IV kadencji,
która odbyła się w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza
w dniu 26 lutego 2014 r.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Jacek Kosmala otworzył obrady sesji o godz.
12:00, następnie przywitał przybyłych gości w tym Starostę- p. Grzegorza Napiwodzkiego,
Wicestarostę - p. Lecha Brzozowskiego, Sekretarz- p. Elżbietę Bieniek, Skarbnik –p. Renatę
Mróz, dyrektorów i kierowników jednostek powiatowych, wydziałów Starostwa
Powiatowego, służb mundurowych, przedstawicieli lokalnych mediów i wszystkich
przybyłych, którzy zaszczycili sesję swą obecnością.
Oświadczył, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi
quorum pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji.
Listy obecności radnych i przybyłych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego
protokołu.
Ad. 1.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Jacek Kosmala stwierdził, że porządek obrad sesji
został dostarczony radnym wraz z materiałami sesyjnymi w regulaminowym terminie.
Następnie zapytał czy są do niego uwagi.
Wicestarosta p. Lech Brzozowski w imieniu Zarządu Powiatu wniósł prośbę o
wprowadzenie w punkcie 8 podpunktu 10 dotyczącego uchwalenia projektu uchwały w
sprawie zmiany statutu powiatu Nidzickiego.
Sekretarz Powiatu p. Elżbieta Bieniek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
statutu Powiatu Nidzickiego. p. Elżbieta Bieniek poinformowała, że zgodnie z art. 13 pkt 7
ustawy z dnia 20 lipca o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się uchwały budżetowe gminy,
powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonywania budżetu gminy, powiatu i
województwa. Przepis ten nie wymienia wprost uchwał wprowadzających zmiany w
uchwałach budżetowych, ale za obowiązkiem ich publikacji przemawia ciągłość budżetu
jednostki samorządu terytorialnego i jawność gospodarki budżetowej. W związku z
powyższym, mając na uwadze względy ekonomiczne ( dodatkowe koszty za wyrobienie
podpisów elektronicznych dla pozostałych członków zarządu) proponuje się upoważnić do
podpisywania uchwał Zarządu Powiatu przewodniczącego obrad- wyniki głosowania nad
projektami uchwał odnotowane są w protokole Zarządu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Jacek Kosmala przegłosował wprowadzenie zmiany
do porządku obrad. Radni nie mieli uwag do wprowadzonej zmiany, a następnie jednogłośnie
przegłosowali porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonywania uchwał Rady.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o bezrobociu w Powiecie Nidzickim.
6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
roku 2013- współpraca z OSP.
7. Sprawozdanie Zarządu Powiatowego OSP z działalności w roku 2013.
8. Podjecie uchwał w sprawach:
1) określająca stanowisko w sprawie utworzenia na terenie Nidzicy „ NIDZICA
INDUSTRIAL PARK”,
2) zmian w budżecie powiatu na rok 2014,

3)

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2014-2025,
4) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego,
5) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego,
6) stanowiska dotyczącego włączenia Powiatu Nidzickiego do strefy
przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego,
7) Programu Powiatu Nidzickiego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata
2014-2018,
8) ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających,
9) wyrażenia zgody na oddanie w najem Sali dydaktycznej znajdującej się w
budynku przy ul. Jagiełły 1 stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego,
będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
10) zmiany Statutu Powiatu w Nidzicy.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
Ad.2.
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3.
Starosta Grzegorz Napiwodzki złożył sprawozdanie z międzysesyjnej działalności
Zarządu i wykonania uchwał Rady. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu. Ponadto poinformował, że 22 lutego br. odbyło się spotkanie z wicemarszałkiem
województwa warmińsko- mazurskiego, który zadeklarował pomoc w zadaniu związanym z
modernizacją drogi 545.
Radny Ryszard Kumelski zapytał czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa rezygnuje z pomieszczeń na ul. Wyborskiej, ponieważ zalazła inny lokal, czy
zawiesza swą pracę. Następnie odniósł się do nauczania matematyki w ZSRiO w Jagarzewie.
Uważa, że problem ten powinien być przedstawiony na jednym z posiedzeń Komisji Oświaty,
by Radni mogli się zapoznać z prowadzonymi działaniami w w/w sprawie. Na koniec dodał,
że cieszy się z wizyty Ministra Finansów p. Cichonia i ma nadzieję, że wywiąże się ze
złożonych deklaracji.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział na pierwsze pytanie Radnego Ryszarda
Kumelskiego. ARiMR z siedzibą w Nidzicy postanowiła opuścić lokal na ul. Wyborskiej, ale
nie zaprzestanie swojej działalności. Poszukuje większego pomieszczenia, które spełni
wymagania Agencji. Następnie odniósł się do prowadzonych działań w ZSRiO w Jagarzewie.
Poinformował, że od września już są prowadzone działania, by podwyższyć poziom
nauczania matematyki. Dyrektor ZSRiO będzie kontrolował pracę nauczyciela matematyki i
za 3 miesiące oceni jego pracę. Na koniec odniósł się do spotkania, które odbyło się z
Ministrem Finansów. Powiedział, że tego typu wizyty są ze wszech miar w naszym interesie
monity nasze nie zaszkodzą. Każdy przyjaciel w naszej sprawie jest mile widziany.
Radny Ryszard Kumelski zaznaczył, że nie miał zamiaru umniejszyć rangi tej wizyty.
Uważa, że każda rozmowa z samorządem jest pożądana.
Radny Stanisław Rabczyński zaznaczył, że w ubiegłym roku cieszyliśmy się z
uzyskanych dużych środków na wspomaganie kadry pedagogicznej w szkołach. Pierwszym
działaniem miało być postawienie diagnozy potrzeb, żeby ten 1 mln zł wydać. Umiejętnie
spożytkowane pieniądze przyniosą korzyść dla uczniów. Myśli, że trzeba skorzystać z tych
środków w przypadku szkoły w Jagarzewie. Miał być wyłoniony kierownik tego Projektu.

Ad. 4.
Radny Edward Rozmus zaznaczył, że Mieszkańcy Łyny od trzech lat bezskutecznie
starają się o budowę chodnika obok szkoły, boiska i świetlicy. Dodał, że kupili materiał na
chodnik. Stwierdził, że Starostwo odmawia, twierdząc, że brakuje środków, a uważa, że
brakuje chęci. Podkreślił, że źródła rzeki Łyny są naszym największym skarbem. Na koniec
Radny Edward Rozmus złożył na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu wniosek wraz z
mapkami wyznaczającymi przebieg planowanego chodnika.
Radny Ryszard Kumelski zabrał głos jako przedstawiciel Klubu. Apelował, by zająć się
sprawą zgłoszoną przez p. Rozmusa i potraktować ją jako priorytetową. Następnie
przypomniał o swojej interpelacji w sprawie ustawienia ławek na ul. Olsztyńskiej. Na koniec
odniósł się do parkingu znajdującego się przy supermarkecie „Biedronka” na ul. Olsztyńskiej.
Radny chciał uzyskać informację, czy został postawiony znak zakazu postoju na „zatoczce”.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Jacek Kosmala odpowiedział, że wraz z dyrektorem
Powiatowego Zarządu Dróg i przedstawicielem Policji udali się na miejsce wskazane przez
p. Kumelskiego. Ustalili, że zostaną podjęte działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
O tych zadaniach p. Jacek Dłuski informował na poprzedniej sesji.
Ad. 5.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Aleksandra Nowogórska przedstawiła
informację o bezrobociu w Powiecie Nidzickim. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Radny Krzysztof Skurczyński zapytał, czy wiadomo, ile osób w Powiecie Nidzickim
jednocześnie pracuje na pełnym etacie i uzyskuje emeryturę lub rentę.
Dyrektor PUP p. Aleksandra Nowogórska odpowiedziała, że nie ma takiej informacji.
Radny Ryszard Kumelski powiedział, że każdy z nas wie, jakie bezrobocie jest w
województwie warmińsko - mazurskim. Jednak dzięki pracownikom PUP spada z roku na
rok. Jest to zasługa wielu osób, również zakładów pracy współpracujących z PUP. Jedną z
form walki z bezrobociem są targi pracy. Są one coraz bogatsze. Cieszy się, że uczestniczy w
nich również urząd pracy w Mławie. Najbardziej niepokojący jest fakt, że dużo osób po
studiach wyższych nie może znaleźć pracy zgodnej z wykształceniem. Trzeba podnosić
kwalifikacje.
Radny Waldemar Słupski zapytał, czy wiadomo ile osób z naszego Powiatu wyjeżdża za
granicę w poszukiwaniu pracy.
Dyrektor PUP p. Aleksandra Nowogórska odpowiedziała, że nie posiada takich
informacji. Nie ma takich analiz w powiecie. Może jedynie powiedzieć, ile osób wyłącza się z
ewidencji z tytułu podjęcia pracy, nie mają one obowiązku informowania, gdzie podejmują
pracę. 2-3 mln podają informatory ogólnopolskie. Następnie dodała, że PUP przygotowuje się
do nowej reformy służb zatrudnienia. Poinformowała, że ustawa wprowadza nowe
instrumenty pracy. Jednym z nich będzie „bon na przesiedlenie”. Skorzystać z niego będą
mogły osoby, które wyrażą chęć zmiany miejsca zamieszkania, a to miejsce zamieszkania
będzie związane z pracą. Oferty pracy dla bezrobotnych są z całego województwa
warmińsko- mazurskiego, jak również z Polski. Na koniec zaznaczyła, że urzędu pracy będą
rozliczane za efekty. Od bieżącego roku PUP kieruje swoje instrumenty do pracodawców,
którzy będą gwarantować zatrudnienie trwałą umową o pracę. p. Nowogórska zauważyła, że
urząd pracy jest po to, żeby wspierać osoby bezrobotne. Niczego nie zrobiłby bez
przedsiębiorców z terenu powiatu, jednostek samorządowych gmin i powiatu. Na koniec
podziękowała wszystkim przedsiębiorcom za otwartość i współpracę.
Radny Ryszard Kumelski stwierdził, że jeśli chodzi o gęstość zaludnienia w
Województwie Warmińsko- Mazurskim jesteśmy prawdopodobnie na ostatnim miejscu. Jeśli
zostanie wprowadzony bon na przesiedlenie, który pomoże przemieścić się do innego miasta
w celu uzyskania pracy, to może doprowadzić do wyludnienia naszego powiatu. Uważa, że
jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji jest tworzenie miejsc pracy w Powiecie Nidzickim.

p. Lech Śpiewak zapytał, czy Urząd Pracy prowadzi statystyki, ile firm funkcjonuje po
12 miesiącach od założenia działalności i uzyskaniu dofinansowania. Statystycznie poziom
bezrobocia wygląda bardzo dobrze, urząd otwiera się na potrzeby lokalne, ale za jakie
wynagrodzenie ludzie pracują? – zapytał. Na koniec odniósł się do wypowiedzi Radnego
Ryszarda Kumelskiego. Uważa, że gmina wraz z Powiatem powinny stwarzać warunki dla
firm na tworzenie miejsc pracy. Jeśli firmy zaczną powstawać, to zmniejszy się bezrobocie, a
mieszkańcy powiatu nidzickiego nie będą musieli emigrować za pracą. Stwierdził, że urzędy
muszą być przyjazne. Zapytał, czy te warunki zostały w ostatnim czasie stworzone, czy nie.
Dyrektor PUP p. Aleksandra Nowogórska odpowiedziała, że 100% firm utrzymuje się
przez obligatoryjny rok. Badana jest trwałość tych działalności gospodarczych. Po trzech
latach funkcjonuje z nich 30 %. Uważa, że jest to tendencja normalna w biznesie. Czy z
pomocą środków PUP, unijnych, czy innych, to dobry wskaźnik. Istnieją również
przedsiębiorstwa, które prężnie działają i już po roku tworzą nowe miejsca pracy. Następnie
stwierdziła, że region nasz jest najniżej opłacany. Wynagrodzenia w innych województwach
są znacznie wyższe. Dodała, że każdy zatrudniony pracownik musi otrzymywać minimalne
wynagrodzenie, a PUP nie sprawdza, czy zarabiają więcej. Każda wyższa kwota to negocjacja
miedzy pracownikiem, a pracodawcą.
Starosta p. Grzegorz Napiwodzki powiedział, że działania wprowadzone w ostatnim
okresie w Starostwie i Powiatowym Urzędzie Pracy powodują, że urzędy stają się bardziej
przyjazne i otwarte na inwestorów, którzy planują zakładać firmy. Powiedział, że wielką
wagę przywiązuje do współpracy z samorządem, administracją, przedsiębiorcami.
Poinformował, że wczoraj odbyło się u p. Burmistrza spotkanie m.in. w sprawie tworzenia
Inkubatora Przedsiębiorczości, na którym Starosta wysunął propozycję, by tego typu
spotkania odbywały się regularnie, co najmniej raz na 2 miesiące i wymieniali opinie i
spostrzeżenia pomiędzy Starostą, Burmistrzem a Nidzickim Klubem Biznesu. Wniosek
spotkał się z aprobatą uczestników i będą one odbywały się cyklicznie.
Ad. 7.
Radny Stanisław Rabczyński przedstawił sprawozdanie z Zarządu Powiatowego OSP z
działalności w roku 2013. Zaznaczył, że Ochotnicza Straż Pożarna przypisana jest gminom.
W Powiecie Nidzickim funkcjonuje 17 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, z czego 4 są
w Gminie Nidzica, 3 w Gminie Janowiec Kościelny, 4 w Gminie Janowo i 7 w Gminie
Kozłowo. Dodał, że pięć z tych jednostek jest w Krajowym Systemie Ratowniczym i są one
dofinansowywane z budżetu państwa. Bezpieczeństwo głównie oparte jest na Państwowej
Straży Pożarnej. 30% wszystkich zdarzeń jest obsługiwane przez Ochotnicze Straże Pożarne,
natomiast 70% - przez PSP. Łącznie w ubiegłym roku OSP wyjeżdżała na 511 interwencji.
Jednostki z Krajowego Systemu spełniają wymagania zarówno wyposażeniowe jak i
kwalifikacyjne, dlatego mogą brać udział w sytuacjach ratowniczych. Wyposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej znacznie się poprawiło. Powiat Nidzicki otrzymał również 4
nowe wozy strażackie. Pracownik Ochotniczej Straży Pożarnej musi spełniać te same wymogi
co strażak Państwowej Straży pożarnej. Najwięcej udziału w akcjach na terenie powiatu
Nidzickiego ma jednostka OSP w Napiwodzie i w Szkotowie. Duża waga przywiązywana jest
do pracy z młodzieżą. Organizowany jest ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej. Zawsze
odnoszone są sukcesy w tej dziedzinie. Najczęściej wysoki poziom reprezentują dzieci
rodziców, którzy pracują w Straży Pożarnej. Powiedział, że Ochotniczej Straży Pożarnej
zależy również na integracji strażaków, dlatego Zarząd Powiatowy organizuje „Powiatowy
Dzień Strażaka” co roku w innej gminie. W tym roku przypada w Gminie Nidzica. Na koniec
podziękował Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za współpracę. Powiedział, że OSP nie
poradziłaby sobie bez pomocy PSP.
Starosta Grzegorz Napiwodzki w imieniu Zarządu Powiatowego OSP przekazał,
również serdeczne podziękowania Radzie Powiatu za wsparcie Powiatowego Dnia Strażaka i
inne drobne wspomożenie.

Radny Stanisław Rabczyński poinformował, że Starosta p. Grzegorz Napiwodzki jest
Wiceprezesem Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, który liczy 14
osób.
Ad. 6.
Komendant Straży Pożarnej p. Mariusz Wilamowski przedstawił sprawozdanie z
działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2013 – współpraca z
OSP. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Uwag i pytań nie
zgłoszono.
Ad. 8. 1)
Sekretarz p. Elżbieta Bieniek przedstawiła projekt uchwały określającej stanowisko w
sprawie utworzenia na terenie Nidzicy „ NIDZICA INDUSTRIAL PARK”. Pytań i uwag nie
było.
Dr Wojciech Dziewulski przedstawił prezentację dotyczącą utworzenia inkubatora
przedsiębiorczości na terenie Nidzicy.
Uwag i zapytań odnośnie projektu uchwały nie było.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXXVII/250/2014 określającą stanowisko
w sprawie utworzenia na terenie Nidzicy „ NIDZICA INDUSTRIAL PARK”. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8. 2)
Skarbnik – p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
powiatu na rok 2014. Dodała, że w/w projekt uchwały był szczegółowo omawiany na
posiedzeniach komisji. Zaznaczyła, że Zarząd dodał autopoprawkę do projektu. W § 6 po
słowach: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu” dodaje się zapis:
„w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
Uwag i pytań nie było.
Rada poprawkę do uchwały przyjęła jednogłośnie.
Następnie radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXXVII/251/2014 w sprawie
zmian w budżecie powiatu na rok 2014, wraz z poprawką. Stanowi ona załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 8. 3)
p. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2014- 2025.
Uwag i pytań nie było.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXXVII/252/2014 w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2014- 2025. Stanowi ona
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8. 4)
p. Jolanta Tymińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego, dotyczący dofinansowania kosztów
związanych z organizacją konferencji p.n. Kształtowanie oferty turystycznej Warmii i Mazur.
Zapytań do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXXVII/253/2014 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8. 5)
p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Dofinansowanie przeznaczone
będzie na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.
Uwag i zapytań nie było.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXXVII/254/2014 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8. 6)
p. Sekretarz omówiła projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego włączenia
Powiatu Nidzickiego do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego.
Uwag i pytań nie było.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXXVII/255/2014 w sprawie stanowiska
dotyczącego włączenia Powiatu Nidzickiego do strefy przygranicznej objętej zasadami
małego ruchu granicznego. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8. 7)
p. Anna Kalinowska omówiła projekt uchwały w spawie Programu Powiatu Nidzickiego
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014- 2018.
Uwag i pytań nie było.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXXVII/256/2014 w sprawie Programu
Powiatu Nidzickiego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014- 2018. Stanowi ona
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8. 8)
p. Agnieszka Szczepkowska omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usuniecie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
Uwag i zapytań nie było.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXXVII/257/2014 w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8. 9)
p. Iwona Urbanowicz omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w najem sali dydaktycznej znajdującej się w budynku przy ul. Jagiełły 1 stanowiącym
własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy.
Uwag i pytań do w/w projektu uchwały nie było.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXXVII/258/2014 w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w budynku przy ul. Jagiełły
1 stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8. 10)
p. Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatu w Nidzicy.
Uwag i pytań do w/w projektu uchwały nie było.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXXVII/259/2014 w sprawie zmiany
statutu Powiatu w Nidzicy. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9.
Starosta Grzegorz Napiwodzki w odpowiedział na pytanie Radnego Edwarda Rozmusa
zaznaczył, że przyjęto zasadę, iż realizowane są inwestycje dofinansowane przez gminy.
Przed uchwaleniem budżetu odbył spotkania z przedstawicielami gmin m.in. z Burmistrzem i
zadał pytanie, jakie inwestycje chciałby zrealizować. Odpowiedział, że ul. Kościuszki. Kiedy
zapytał o wsie, odpowiedź Burmistrza była negatywna. Cieszy się, że jest wola partycypacji.
Wnioski w trakcie realizacji roku budżetowego prowadzą do podjęcia określonych czynności.
Przypomniał, że należy zrealizować zadania, które są zaplanowane na bieżący rok.
Powiedział, że jeśli wolą radnych będzie wybudowanie chodnika, to zostanie w miesiącu
marcu przeprowadzona inwentaryzacja podsumowująca akcję zima. Jedną z możliwości jest
próba znalezienia środków, ale najpierw należałoby opracować projekt i otrzymać pozwolenie
na budowę. W dalszej kolejności należy określić wartość inwestycji i zasady współpracy oraz
partycypacji poszczególnych samorządów. Po głębokiej analizie, konsultacjach z Radą
Sołecką, Rada Powiatu podejmie decyzję.
Następnie odpowiedział na pytanie Radnego Ryszarda Kumelskiego odnośnie
ustawienia ławek na ul. Olsztyńskiej. Proponował wrócić do tematu za jakiś czas. Dodał, że
umówiony jest z sołtysem Litwinek, który zgłaszał potrzebę uzupełnienia pobocza. Po
dokonaniu oceny skontaktuje się z radnym.
Radny Ryszard Kumelski powiedział, że w imieniu Klubu jedynie poprosił o ustawienie
ławek, jeśli jest taka możliwość.
Ad. 10.
p. Bogdan Malinowski - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
zaprosił wszystkich radnych i uczestników sesji na uroczystą galę jubileuszowego „XXX
Konkursu Poezji, Prozy i Piosenki Francuskiej”, który odbędzie się 15 marca br. o godzinie
16:00 na zamku w Nidzicy.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu – p. Jacek
Kosmala o godz. 15:10 zamknął obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Inspektor
/-/ mgr Małgorzata Wojtaszewska

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Kosmala

