Protokół Nr XXXVIII /2014
z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Nidzicy IV kadencji,
która odbyła się w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza
w dniu 26 marca 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 – 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. Uwag nie było i porządek obrad został jednogłośnie
przyjęty przez radnych.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Podziękowania dla p. Stanisława Kozińskiego za wkład pracy na rzecz Powiatu
Nidzickiego.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności zarządu i wykonania uchwał Rady.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Prezentacja działalności Nidzickiego Funduszu Lokalnego oraz Lokalnej Grupy
Działania „ Brama Mazurskiej Krainy”.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.
8. Informacja o ogólnej sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2014,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2014- 2025,
3) podziału środków na 2014 rok przyznanych samorządowi powiatowemu przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
4) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia o pow. 145,50 m2 i
przyległego placu, stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w
trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy,
5) ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Nidzickiego.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
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Ad. 2.
p. Sekretarz w imieniu samorządu odczytała podziękowania dla p. Stanisława
Kozińskiego za życzliwość i bezinteresowność w promowaniu Powiatu Nidzickiego poprzez
prowadzenie imprez powiatowych.
Starosta p. Grzegorz Napiwodzki również złożył serdeczne podziękowania
p. Stanisławowi Kozińskiemu za zaangażowanie i wytrwałą pracę uwieńczoną licznymi
sukcesami wychowanków w piłce koszykowej, za rozwijanie ich zainteresowań
i predyspozycji sportowych.
Radny Paweł Bukowski zaznaczył, że p. Stanisław Koziński co roku wspiera Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, jest wspaniałym człowiekiem.
p. Stanisław Koziński podziękował za wyróżnienie. Poinformował, że w najbliższą
sobotę grupa dziewcząt rozegra mecz w koszykówkę z drużyną z Gdańska. Poprosił o
dopingowanie ich w turnieju.
Radny Stanisław Rabczyński również złożył podziękowania p. Kozińskiemu.
p. Elżbieta Bieniek w imieniu władz Powiatu Nidzickiego podziękowała p. Bogdanowi
Malinowskiemu - dyrektorowi ZSO w Nidzicy za osobiste zaangażowanie w organizację
XXX Festiwalu Poezji, Prozy i Piosenki Francuskiej.
Starosta p. Grzegorz Napiwodzki również w imieniu Rady złożył podziękowania p.
Bogdanowi Malinowskiemu za wkład pracy, który sprawił, że tegoroczny festiwal nabrał
szczególnego wyrazu, a uczestnicząca w nim młodzież miała okazję do wykazania się swoim
talentem.
p. Bogdan Malinowski podziękował za wieloletnie wsparcie finansowe. Stwierdził, że
zaangażowanie Pana Starosty sprawiło, że na Festiwalu możemy gościć wiele znakomitych
osób. Podziękował również p. Pawłowi Bukowskiemu, bez którego, jego zdaniem, festiwal
nie miał by miejsca.
Ad. 3.
Uwag do protokołu Nr XXXVII/ 2014 nie zgłoszono. Został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4.
Starosta p. Grzegorz Napiwodzki złożył sprawozdanie z międzysesyjnej działalności
Zarządu i wykonania uchwał Rady. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu. Ponadto powtórnie podziękował dyrektorowi ZSO w Nidzicy za zorganizowanie
Festiwalu Poezji, Prozy i Piosenki Francuskiej. Poinformował, że wielu wspaniałych gości
zaszczyciło galę swoją obecnością, m.in. Wicemarszałek, Wicekurator, p. Janusz Smoliński.
Poprosił dyrektora, by podziękowania przekazał również pozostałym osobom, które
zaangażowały się w organizację Festiwalu. Następnie p. Starosta poinformował, że uczennica
ZSZiO w Nidzicy, Aleksandra Kaczmarczyk zdobyła tytuł finalisty ogólnopolskiego
konkursu „ 25 lat działalności senatu RP w wolnej Polsce”. Jako jedyna będzie reprezentować
województwo warmińsko- mazurskie w Warszawie w symulacji obrad senatu RP. Opiekunem
uczennicy jest p. Teresa Hablutzel.
Radny Zdzisław Napiórkowski poprosił o rozszerzenie informacji dotyczącej przejęcia
przez Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego części nieruchomości pod drogę
wojewódzką 545. Zapytał, jaki był areał przekazanych gruntów.
Pan Starosta - Grzegorz Napiwodzki poprosił kierownik Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami o udzielenie odpowiedzi.
p. Iwona Urbanowicz poinformowała, że w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej
545 został przekazany m.in. grunt znajdujący się przy Starostwie Powiatowym, który
znajdował się w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy. Grunty te przeszły z mocy
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prawa z dniem, gdy decyzja stała się ostateczna na własność Województwa WarmińskoMazurskiego. p. Iwona Urbanowicz wspomniała, że było to w ubiegłym roku w miesiącu
czerwcu. Opłatę należało zmniejszyć. Poinformowała, że jest to zadanie, które należy do
kompetencji Zarządu Powiatu.
Ad. 5.
Radny Ryszard Kumelski kolejny raz wnioskował o zmianę wjazdu przy supermarkecie
„Biedronka” na ul. Olsztyńskiej. Poinformował, że 14 marca br. znów doszło tam do
poważnej kolizji. Następnie złożył interpelację dotyczącą realizacji projektu budowy
chodnika w miejscowości Łyna. Uważa, że zadanie to powinno być zrealizowane ze względu
na posiadany już materiał i oferowaną pomoc mieszkańców. Na koniec p. Kumelski poprosił
o postawienie ławek na ul. Olsztyńskiej.
Radny Krzysztof Skurczyński złożył interpelację w sprawie wycięcia drzewa
znajdującego się w pasie drogi powiatowej Nibork 2- Bolejny w miejscowości
Wietrzychowo. Poinformował, że drzewo jest w bardzo złej kondycji i stanowi duże
zagrożenie dla kierowców, jak również mieszkańców. Następnie podjął temat związany z
parkingiem na ul. Steffena. Powiedział, że często parkują tam tiry, które przy skręcaniu łamią
asfalt. Zaproponował, by umieścić cztery słupki, które uniemożliwią ciężarówkom wjazd oraz
postawić znak informujący, że na parkingu mogą parkować jedynie samochody osobowe. Na
koniec Radny Krzysztof Skurczyński o odpowiedź na pytanie trzecie prosił na piśmie, bo wie,
że Pan Starosta nie odpowie. Chodzi o lata 2010-2011 obecnej kadencji. Czy Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym korzystało z jakiejkolwiek
pomocy finansowej, ogólnie, z Powiatu Nidzickiego. To nie było za Pana, ale po prostu
chciałby wiedzieć.
Radny Paweł Bukowski powiedział, że z parkingu korzysta bardzo mało kierowców, bo
jest za daleko wszędzie. Przymknąłby oko na stojące tam tiry. Co do bezpieczeństwa, na jego
ręce wpłynęło podziękowanie za uratowanie życia. Wyrównanie zjazdu z „siódemki” do
Nidzicy, uratowało kierowcę przed wypadkiem, gdy tir „spychał” go z trasy. Zaznaczył, że
takie podziękowanie należy kierować do dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, który szybko
zadziałał w sprawie poprawy zjazdu. Sytuacje tego typu warto naświetlać i zgłaszać na
bieżąco do Powiatowego Zarządu Dróg. Podobnych sytuacji jest wiele. Podziękował
dyrektorowi PZD w imieniu mieszkańca.
Radny Zdzisław Napiórkowski nawiązał do interpelacji Radnego Ryszarda
Kumelskiego w sprawie postawienia zakazu na zatoczce znajdującej się przy supermarkecie
„Biedronka” na ul. Olsztyńskiej. Powiedział, że należy podjąć tam jak najszybciej działania.
Nie możemy czekać aż dojdzie do wypadku.
Ad. 6.
p. Barbara Margol przedstawiła sprawozdanie z działalności Nidzickiego Funduszu
Lokalnego. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Radny Ryszard Kumelski powiedział, że uczestniczył w szkoleniach dotyczących
regrantingu. Działania są wykonywane przez odpowiednią osobę. Wiele stowarzyszeń, które
korzystało z formy regrantingu jest bardzo zadowolonych. Uważa, że powinno być coraz
więcej takich inicjatyw.
p. Barbara Margol podziękowała władzom Powiatu, za wsparcie finansowe. Dzięki
pozyskanej kwocie Stowarzyszenie mogło ubiegać się o środki z Akademii Rozwoju
Filantropii.
Radny Edward Rozmus powiedział, że wkład pracy p. Barbary Margol w
Stowarzyszenie wywarł wpływ szczególnie na małe miejscowości.
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Starosta Grzegorz Napiwodzki podzielił opinię Radnego Edwarda Rozmusa.
Powiedział, że Zarząd Powiatu docenia działania zrealizowane w 2013 r., dlatego podjął
decyzję o przekazaniu 31.000 zł na wyłonienie operatora w otwartym konkursie dla
organizacji pozarządowych. Mimo trudności, z jakimi spotyka się Powiat Nidzicki, mamy
takie stowarzyszenia, którymi możemy się chwalić. Są nimi właśnie Nidzicki Fundusz
Lokalny oraz Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Na koniec życzył p.
Barbarze Margol wytrwałości w realizacji celów.
p. Barbara Margol podziękowała za miłe słowa i dodała że bardzo dużo zawdzięcza
darczyńcom. Na koniec podziękowała za zaufanie.
Radny Stanisław Rabczyński stwierdził, że początki Stowarzyszenia nie były łatwe.
Radni zdecydowali, że należy wesprzeć fundusz stypendialny. Z czasem nastąpił szybki efekt
pozyskiwania następnej „złotówki” przez Nidzicki Fundusz Stypendialny. Następnie były
różne formy stypendiów. Współpraca z organizacją amerykańską jest bardzo dobrze
dopracowana przez p. Barbarę Margol. Na koniec podziękował, że jest taka osoba, która tyle
zrobiła dla uczniów oraz studentów.
Rady Zdzisław Napiórkowski zaproponował, by Rada Powiatu przeprowadziła zbiórkę
na Fundusz Lokalny. Prosił, żeby Zarząd zastanowił się nad zwiększeniem dofinansowania z
10.000 zł na 15.000 zł na rzecz Funduszu Lokalnego. Poprosił o odpowiedź w tej sprawie na
kolejnej sesji, a Przewodniczącego Rady – o zorganizowanie zbiórki wśród radnych.
Następnie Dyrektor biura LGD p. Barbara Tyszka przestawiła sprawozdanie z
działalności Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Poinformowała, że
Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” jest związkiem stowarzyszeń i działa
na obszarze 14 gmin i 3 powiatów. Obecnie Stowarzyszenie ma 74 członków, zarówno z
sektora publicznego, jak i społecznego. Celami Lokalnej Grupy Działania jest promocja
obszarów wiejskich, aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, opracowanie i realizacja
lokalnej strategii rozwoju. Jej zadania były realizowane w ramach działań tj.: odnowa i
rozwój wsi, różnicowanie i rozwój kierunków działalności rolniczej, tworzenie i rozwój mikro
przedsiębiorstw. Na realizację małych projektów była przeznaczona kwota 4.276.000 zł. Były
też środki na projekty współpracy w kwocie 304.000 zł, na funkcjonowanie LGD ( koszty
administracyjne) – 2.200.000 zł oraz na prowadzenie działań aktywizacyjnych 690.000 zł. Od
2009 do 2014 r. zostało ogłoszonych 19 naborów wniosków, przyjęto 619 wniosków na
ogólną kwotę 25.300.000 zł. LGD jako organizacja prowadzi również bezpłatne doradztwo w
zakresie przygotowywania wniosków i rozliczania projektów, pomoc w zarejestrowaniu
organizacji pozarządowej. Poinformowała, że najwięcej projektów na największą kwotę
zrealizowano w Gminie Nidzica, następnie Kozłowo i Janowiec Kościelny. W ramach
środków LGD realizowane były następujące zadania: oświetlenie w Orłowie przy świetlicy i
chodnikach, „ Niezapominajka” w Kamionce, remont świetlicy w Jabłonce, utworzenie
nowych świetlic wiejskich w Zaborowie, Nowej Wsi Wielkiej, remont świetlicy w
Szczepkowie Borowym, szlak rowerowy w Jabłonce. Na koniec wyraziła nadzieje, że LGD
nadal będzie posiadało środki na realizację zadań. Projekty i propozycje do przyszłej strategii
rozwoju można zgłaszać poprzez stronę internetową lub osobiście.
Radny Paweł Bukowski zapytał, czy wiadomo kiedy będą przyznane pieniądze na
wnioski, które przeszły.
p. Barbara Tyszka odpowiedziała, że są na etapie rozpatrywania.
Radny Paweł Bukowski na ręce p. Tyszki złożył podziękowania dla pracowników LGD
za pomoc.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Jacek Kosmala również dołączył się do podziękowań i
pogratulował zgranego zespołu.
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Ad. 7.
p. Elżbieta Bieniek przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.
Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Na koniec p. Sekretarz
podziękowała organizacjom za angażowanie w realizację zadań przedstawionych w
sprawozdaniu.
Uwag i pytań nie było.
Salę obrad opuścił p. Edward Rozmus. Odtąd obradowało 10 radnych.
Ad. 8.
p. Anna Osłowska przedstawiła informację o ogólnej sytuacji Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy. Sprawozdanie to stanowi złącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Radny Ryszard Kumelski zapytał na jaką kwotę złożono wniosek do Funduszu
Norweskiego.
p. Anna Osłowska odpowiedziała, że chodził o kwotę 20-30 mln. Dotyczy rozbudowy
opieki długoterminowej zakładu opiekuńczo-leczniczego. Dodała, że w ramach tego zadania
ZOZ wcześniej wnioskował o przekazanie terenu na rozbudowę szpitala.
Radny Ryszard Kumelski powiedział, ze należy trzymać kciuki, by doszło do realizacji
tego projektu.
Wicestarosta p. Lech Brzozowski powiedział, ze dofinansowanie będzie w granicach
80%.
p. Anna Osłowska dodała, że bardzo ważny jest również wkład własny.
Radny Ryszard Kumelski powiedział, że 20% wkładu własnego, jaki będzie musiał
wnieść ZOZ, to także duża kwota.
p. Anna Osłowska powiedziała, że cały projekt jest etapowany. Pierwszy etap to
zabiegówka. ZOZ mógł wykazać wkład własny na I etap.
Ad. 9. 1)
Skarbnik Powiatu - p. Renta Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie powiatu na rok 2014. Dodała, że w/w projekt uchwały szczegółowo omawiany był
na posiedzeniach komisji.
Rada, w obecności 10 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
XXXVIII/260/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014, która stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 2)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2014-2025.
Uwag i zapytań nie wniesiono.
Rada, w obecności 10 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
XXXVIII/261/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Nidzickiego na lata 2014-2025, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 3)
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - p. Anna Kalinowska omówiła
projekt uchwały w sprawie podziału środków na 2014 rok przyznanych samorządowi
powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z
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zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dodała, że w/w
projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 10 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
XXXVIII/262/2014 w sprawie podziału środków na 2014 rok przyznanych samorządowi
powiatowemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, która
stanowi złącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 4)
p. Iwona Urbanowicz omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w najem pomieszczeń o pow. 145,50 m2 i przyległego placu, stanowiących własność Powiatu
nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy.
Uwag i zapytań nie było.
Rada, w obecności 10 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
XXXVIII/263/2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow.
145,50 m2 i przyległego placu, stanowiących własność Powiatu nidzickiego, będących w
trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy, która stanowi
złącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 5)
p. Elżbieta Bieniek omówiła projekt uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi
na działalność Starosty Nidzickiego. Dodała, że w/w projekt uchwały był szczegółowo
omawiany na posiedzeniach komisji.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 10 radnych, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/264/2014 w sprawie
ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Nidzickiego stosunkiem głosów:
9 - „ za”, 0 – „przeciw”, 1 - „ wstrzymujący się”. Stanowi ona złącznik do niniejszego
protokołu.
Salę obrad opuścił radny Ryszard Kumelski. Odtąd obradowało 9 radnych.
Ad. 10.
p. Jacek Dłuski odpowiedział na interpelację Radnego Krzysztofa Skurczyńskiego w
sprawie wycinki drzewa. Stwierdził, że jeśli drzewo znajduje się na drodze powiatowej,
zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu uzyskanie zgody na wycinkę.
Następnie Dyrektor PZD odpowiedział na kolejne pytanie dotyczące parkingu na ul. Steffena.
Przypomniał, że parking leży w pasie drogi wojewódzkiej i jest w jurysdykcji Zarządu Dróg
Wojewódzkich. Powiedział, że prośbę przekaże do Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Ma
nadzieję, że znajdzie rozwiązanie, by ciężarówki nie parkowały na tym parkingu. Poprosi
również o ustawienie tabliczki informacyjnej, że parking jest tylko dla pojazdów osobowych.
Starosta p. Grzegorz Napiwodzki zaznaczył, że zgodnie z wolą Radnego Krzysztofa
Skurczyńskiego, odpowiedź na zadane pytanie czy Polskie Stowarzyszenie Osób z
Upośledzeniem Umysłowym, koło w Nidzicy korzystało z pomocy finansowej Powiatu
Nidzickiego prześle na piśmie. Następnie p. Starosta poprosił Dyrektora PZD o udzielenie
odpowiedzi na pozostałe interpelacje zgłoszone przez Radnego Ryszarda Kumelskiego.
Dyrektor PZD – p. Jacek Dłuski odpowiedział na interpelację dotyczącą zatoczki przy
supermarkecie „Biedronka” na ul. Olsztyńskiej. Powiedział, że omawiano już ten temat na
dwóch ostatnich sesjach. Przeprowadzona została wizja lokalna, w której brał udział wraz z
funkcjonariuszem ruchu drogowego. Przypomniał, że z punktu widzenia policji nie należy
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tam nic zmieniać. Biorąc jednak pod uwagę problemy wyjeżdżających, zostały podjęte
działania, by zablokować trzy miejsca parkingowe w zatoczce. Najpóźniej do końca tygodnia
będzie wykonane to zadanie.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Jacek Kosmala powiedział, że w wizji lokalnej, brał
udział funkcjonariusz policji. Dodał, że przy wyjeździe ustawione jest lustro, jednak uważa je
za zbędne, bo kierujący z niego nie korzystają. Na koniec Przewodniczący Rady Powiatu
stwierdził, że zablokowanie trzech miejsc parkingowych w zatoczce jest dobrym pomysłem.
Starosta p. Grzegorz Napiwodzki powiedział, że prace będą wykonane zgodnie z
ustaleniami. Następnie odpowiedział na interpelację dotyczącą chodnika w Łynie. Stwierdził,
że należy najpierw podsumować koszty utrzymania dróg w okresie zimowym, by znaleźć
środki na ewentualną realizację w/w zadania. Żeby członkowie zarządu mogli podjąć decyzję
należy wcześniej przygotować to zadanie. Wraz z p. Jackiem Dłuskim dokonał wizji
lokalnej. Doszło do spotkania z Panią Sołtys Łyny. Ustalono zakres zadania i rozpoczęto
prace nad przygotowaniem kosztorysu. Pan Starosta przypomniał, że deklarację dotyczącą
udzielenia pomocy w realizacji budowy chodnika złożyła Gmina Nidzica. Natomiast więcej
informacji udzieli na następnej sesji. Na koniec p. Starosta odpowiedział na prośbę Radnego
Ryszarda Kumelskiego w sprawie ustawienia ławek na ul. Olsztyńskiej. Pan Starosta obiecał,
że sprawa zostanie przedstawiona na posiedzeniu zarządu.
Ad. 11.
p. Anna Osłowska na ręce Pana Starosty przekazała egzemplarz książki „Liderzy zmian
w ochronie zdrowia”, w której przedstawiony jest szpital w Nidzicy. Podziękowała za
współpracę i poprosiła o zapoznanie radnych z tym wydawnictwem.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu – p. Jacek
Kosmala o godzinie 15:20 zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Inspektor
/-/ Aneta Kępska

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Kosmala

