Protokół Nr XXXIX/2014
z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Nidzicy IV kadencji,
która odbyła się w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza
w dniu 30 kwietnia 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 12 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:
Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy w roku 2013 oraz ocena
zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nidzickim.
6. Informacja o stanie utrzymania dróg powiatowych.
7. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim.
8. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nidzickim.
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) wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na okręgi wyborcze w wyborach do
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
4) przyjęcia stanowiska popierającego Apel Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o
niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum
tematycznego bez progu frekwencyjnego.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
1.
2.
3.
4.
5.

Ad. 2.
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono. Został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3.
Starosta p. Grzegorz Napiwodzki złożył sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu i
wykonania uchwał Rady. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ponadto Pan Starosta przedstawił ostatnie osiągnięcia uczniów ZSZiO i ZSO. Informacje te
załączone są do sprawozdania.
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Ad. 4.
Radny Krzysztof Skurczyński zgłosił problem z drogą Orłowo-Brzeźno Łyńskie- Likusy. Jest ona
bardzo wąska i zarośnięta krzewami po obu stronach. Sołtys Likus zwrócił się z prośbą, żeby wystąpić
do Nadleśnictwa o poszerzenie drogi, ponieważ mieszkańcy mają problem z przejazdem.
Pan Starosta odpowiedział, że toczone są od 2 tygodni intensywne rozmowy z Nadleśnictwem w
tej sprawie.
Radny Ryszard Kumelski wyraził prośbę do dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o jak
najszybsze uzupełnienie ubytków w asfalcie na trasie Nidzica – Jabłonka - Olsztyn. Proponował
porozumieć się z Powiatem Szczycieńskim, żeby w tym samym czasie uzupełnił ubytki na swoim
odcinku drogi. Następnie zapytał, czy jeśli obywatel zwróci się do instytucji podległej powiatowi na
piśmie, to czy powinna odpisać na nie i w jakim terminie.
Ad. 5.
p. Anna Kalinowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nidzicy w roku 2013 oraz ocenę zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nidzickim. Stanowią one załączniki Nr
4 i 5 do niniejszego protokołu.
Radny Waldemar Słupski zapytał, ile wniosków wpłynęło do PCPR o dofinansowanie w tym roku i jaki jest
ich wzrost.
p. Anna Kalinowska odpowiedziała, że w tej chwili nie dysponuje takimi danymi, więc zaproponowała, że
udzieli radnemu pisemnej odpowiedzi.
Radny Waldemar Słupski wyraził zgodę.
Więcej pytań odnośnie sprawozdania i oceny nie było.
Do obrad dołączył Radny Leszek Chojnacki, na sali odtąd obecnych było 13 radnych.
Ad. 6.
p. Jacek Dłuski przedstawił informację o stanie utrzymania dróg powiatowych. Stanowi ona załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.
Radny Ryszard Kumelski zaznaczył, że naprzeciwko sołtysa Piotrowic są potężne wyrwy. Prosił o informacje,
co trzeba zrobić, żeby problem z zalewaniem nie powtarzał się rok-rocznie.
p. Jacek Dłuski odparł, że na kataklizm nie ma żadnego sposobu. 2-3 lata temu próbowano wspólnie z gminą
rozwiązać ten problem. Prace projektowe niestety nie zakończyły się sukcesem. Problem z odprowadzeniem wody
pozostał. 2-3 razy przyjeżdżali urzędnicy z Olsztyna, ale nie wyrazili zgody na odprowadzenie wody na teren Lasów
Państwowych. p. Dłuski stwierdził, że obecnie na drodze powiatowej już nic złego się nie dzieje. Gmina teraz
powinna uregulować problem na swojej drodze, obok Sołtysa.
Radny Ryszard Kumelski stwierdził, że problem jest. W imieniu Sołtysa Piotrowic wyraził prośbę do Pana
Starosty, żeby porozmawiał z przedstawicielami Lasów Państwowych.
Pan Starosta odparł, że sporo udało się bez wielkich inwestycji poprawić. Wprowadzono w życie pomysł, żeby
woda spływała w miejsce nieuciążliwe przy niewielkim nakładzie środków. Uważa, że jeśli jeszcze skarpa obrośnie
trawą, wzmocni się, a także gmina zrealizuje swoją stronę, to ta sytuacja już się nie powtórzy.
Radny Ryszard Kumelski uznał, że część udało się zrobić, natomiast sprawę trzeba dokończyć, rozmawiać z
przedstawicielami Lasów Państwowych i Gminy Nidzica. Jest przekonany, że przy możliwościach negocjacyjnych
Pana Starosty będzie to dopięte w 100 %.
Radny Stanisław Rabczyński zaznaczył, że pewne dochody uzyskuje powiat za zajęcie pasa drogowego. NIK
podczas kontroli zwracał na nie uwagę. Zapytał, jakie to są kwoty.
p. Jacek Dłuski poinformował, że dochody te wzrastały od 60.000 do obecnie ok. 80.000 zł. Wygląda na to, że
plan dochodów zostanie uzyskany, bo po zrealizowaniu szerokopasmowego Internetu jeszcze dochody wzrosną.
Ad. 7.
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – p. Zbigniew Słupski przedstawił ocenę
bezpieczeństwa powiatu nidzickiego, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Radny Stanisław Rabczyński stwierdził, że statystycznie 30 % rocznie to wyjazdy OSP na zdarzenia. Ok. 20%
wyjazdów jest wspólnych. Same te jednostki sobie nie poradzą. Strażak ochotnik musi mieć takie samo
przygotowanie, jak funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej i być ubezpieczony.
Radny Ryszard Kumelski zauważył, że poprawiła się jakość i ilość sprzętu w OSP. Jest go jednak wciąż za
mało. Natomiast jeśli chodzi o ochotników, to jest ich coraz mniej. Pracodawcy nie chcą zwalniać ochotników na
akcje. Bez wiedzy pracodawcy strażak nie oddali się, bo straci pracę. Trzeba rozmawiać z pracodawcami na ten temat,
coś im zaproponować. W Napiwodzie mają problem z wyjazdami, z roku na rok się on nasila. Coś trzeba zrobić w tej
sprawie.
p. Z. Słupski poinformował, że na służbie jest 7 osób, na dyżurach w domu – 3. Żeby obstawić cały sprzęt do
akcji, potrzeba 20 osób. Jeśli nie przyjadą ochotnicy, to strażacy sami nie są w stanie prowadzić akcji. Sądzi, że w tej
sprawie konieczne są zmiany systemowe.
Radny Waldemar Słupski proponował, żeby Wójtowie i Burmistrzowie zmniejszali podatek pracodawcom,
aby umożliwiali udział pracowników - ochotników w akcjach.
p. Z. Słupski zaznaczył, że nie rekompensuje się czasu pracy pracowników. W latach 80-tych każdy zakład
miał zatrudniać ochotnika OSP, bo wówczas był zwalniany z podatków. Rozwiązaniem byłoby zobligowanie
zakładów ubezpieczeniowych do obniżenia składki, ze względu na zatrudnianie strażaków OSP.
Radny Ryszard Kumelski stwierdził, że Wójtowie i Burmistrz mają możliwość umorzyć podatek, ale lepiej
gdyby rozwiązały tę kwestię zapisy ustawowe.
Radny Waldemar Słupski proponował, żeby Starostowie na Konwencie przedyskutowali tę sprawę.
Radny Stanisław Rabczyński stwierdził, że sygnały o uregulowania systemowe już są, również postulaty, żeby
strażakom część pracy społecznej do emerytury zaliczać. Zgodnie z uchwałami Rad Gmin wynagrodzenia strażaków
OSP wynoszą 8-10 zł/godz. strażacy zbierają te pieniądze na sprzęt do jednostki. De facto to praca społeczna.
Obietnice są, szczególnie przed wyborami. Później ze względu na brak środków to nie przechodzi. Obowiązek
finansowy ciąży na gminach, a pomaga również Komendant Główny Straży Pożarnej.
Zaznaczył, że postulaty takie ZPP przedstawiał. Wójtowie i Burmistrz są też za tymi postulatami. Muszą się za
zmianami znaleźć konkretne środki. Pracodawcom natomiast powinna należeć się jakaś rekompensata za straty, jeśli
pracownik nie pracuje.
Przewodniczący Rady - Jacek Kosmala proponował zająć się tym tematem na komisjach i oddał głos Panu
Prokuratorowi – Markowi Borowieckiemu.
Prokurator Rejonowy w Nidzicy – p. Marek Borowiecki przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa
publicznego w Powiecie Nidzickim oraz wynikach pracy Prokuratury Rejonowej w Nidzicy za 2013 rok, po czym
podziękował służbom powiatowym za współpracę. Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań nie było.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Komendantowi Powiatowemu Policji - p. Witoldowi
Barcikowskiemu, który przedstawił efektywność pracy Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy za rok 2013.
Informacja ta stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Radny Ryszard Kumelski stwierdził, że dzięki pracy i sumienności funkcjonariuszy w powiecie jest
bezpiecznie, za co podziękował w imieniu wszystkich. Przerażony jest, że w zestawieniach Gmina Nidzica prowadzi.
W stosunku do ilości mieszkańców statystyki nie wyglądają jednak tak źle. Prosił, żeby na przyszłość zastanowić się
nad formą sprawozdania.
Radny Stanisław Rabczyński poprosił o informacje, jak powiat nidzicki plasuje się w stosunku do innych
powiatów.
p. Witold Barcikowski nie mógł odpowiedzieć wiążąco, bo nie ma takich analiz. Odniesienie byłoby wskazane
do jakiegoś powiatu podobnego obszarowo, z podobną ilością mieszkańców, infrastrukturą drogową itd.
Odstąpiono od statystyk w oparciu o ilość mieszkańców. Policję interesuje bezpieczeństwo. Jesteśmy
powiatem, gdzie stosunkowo średnia na obywatela jest nieco wyższa.
Radny Waldemar Słupski zaznaczył, że Policja w Polsce zaczyna zabierać prawo jazdy za nadmierną
prędkość. Zapytał, czy na naszym terenie były takie zdarzenia.
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p. Witold Barcikowski odpowiedział, że jest kilka wykroczeń, w jakich prawo zezwala orzec środek karny w
postaci zakazu prowadzenia pojazdów, m in. nietrzeźwość, stworzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie
udzielenie pomocy w wypadku, nie zatrzymanie się do kontroli. Policja, jeśli dojdzie do wniosku, że poprzez
nadmierną prędkość doszło do stworzenia niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, może zabrać prawo jazdy. Sąd
rozstrzyga zasadność. Będzie się to zaostrzało. Za ewidentne kraksy, wariackie zachowania będą cofane uprawnienia.
Więcej pytań i uwag nie było.
Ad. 8.
p. Beata Wróblewska-Więcek przedstawiła ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nidzickim.
Stanowi ona załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
Radny Stanisław Rabczyński zapytał, czy nadal istnieje problem gruźlicy, czy już nie.
p. B. Wróblewska –Więcek odparła, że gruźlica to dla Sanepidu świeży temat. Zajmuje się nim od stycznia
2013 r. Wydano w tym czasie 1 decyzję na przymusowe leczenie. Był to bardzo duży problem. Dodała, że gruźlica to
choroba powszechna, jak choroba brudnych rąk. W każdej chwili można zachorować, wystarczy osłabiony organizm.
Więcej pytań i uwag nie było.
Ad. 9. 1)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok
2014.
Uwag i pytań nie było.
Rada w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/265/2014 w sprawie
zmian w budżecie powiatu na rok 2014, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 2)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2014-2025.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/266/2014 w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2014-2025, która stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 3)
p. Elżbieta Bieniek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii o
projekcie uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa
warmińsko-mazurskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego. Zaznaczyła, że komisje nie wniosły do niego uwag.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/267/2014 w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie
podziału województwa warmińsko-mazurskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 4)
p. Elżbieta Bieniek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska
popierającego Apel Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do
polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego. Na ten temat
również udzielono wyczerpującej informacji na komisjach. Jeśli nie ma uwag, prosiła o podjęcie
uchwały.
Rada w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/268/2014 w sprawie
przyjęcia stanowiska popierającego Apel Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie
do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu
frekwencyjnego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. 10.
Pan Starosta poprosił Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy o udzielenie odpowiedzi
na zapytanie radnego Krzysztofa Skurczyńskiego.
p. Jacek Dłuski poinformował, że prowadził działania w sprawie poszerzenia drogi. Celem było
usunięcie wszystkich drzew z pasa drogowego. Nikt na to pozwolenia nie da. Udało się tylko kilka
drzew w newralgicznych miejscach usunąć. Problemem są ciężkie samochody, które niszczą drogę. Po
weekendzie spotka się z przedstawicielem Lasów Państwowych w tej sprawie.
Radny Krzysztof Skurczyński proponował porozmawiać na temat możliwości dojazdu
mieszkańców do swoich domostw inną drogą, na której Straż zatrzymuje i każe kierowców.
p. Jacek Dłuski zauważył, że jest dojazd od strony Wykna, drogą gminną. Droga powiatowa jest
zniszczona przez ciężkie pojazdy.
Radny Krzysztof Skurczyński uważa, że gdyby poruszano się tędy tylko samochodami
osobowymi, to droga byłaby dobra.
Pan Starosta stwierdził, że negocjacje powinny dojść do skutku.
p. Jacek Dłuski ustosunkował się do interpelacji radnego Ryszarda Kumelskiego dotyczącej
ubytków w jezdni. Poinformował, że wyłaniany jest dostawca kruszywa i emulsji. Od tej drogi
rozpoczną naprawy. Uważa, że porozumienie ze Szczytnem nie będzie proste, ale będzie starał się
wpłynąć, żeby zrobili to w tym samym czasie.
Radca prawny p. Edward Ośko odpowiedział na zapytanie radnego R. Kumelskiego dotyczące
udzielania odpowiedzi na pisma. Zaznaczył, że ogólną zasadą jest, że urzędy odpowiadają na pisma,
pod warunkiem, że jest na nim imię, nazwisko i adres nadawcy. Są różne rodzaje pism. I obowiązują
trochę inne tryby. Ogólna zasada mówi, że w ciągu 30 dni odpowiada się na pismo. Jeśli nie, to urząd
powinien poinformować o przedłużeniu sprawy.
Ad. 11.
Radny Janusz Kwiatek w imieniu organizatorów zaprosił wszystkich na koncert galowy VIII
edycji konkursów z cyklu „Słowo i dzieje”, 30 kwietnia 2014 r. o godz.1900 w Sali Rycerskiej na
Zamku.
Radny Ryszard Kumelski podziękował za życzenia świąteczne Pani Wójt Janowca Kościelnego.
zaznaczył, że to miłe, bo Pani Wójt szczególnie pamięta o radnych powiatu. Jeśli będzie okazja, prosił,
aby podziękowania przekazać Pani Wójt. Dodał, że zauważa ona również radnych powiatu przy okazji
różnego rodzaju imprez, jest bardzo przyjazna.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu – p. Jacek Kosmala o
godzinie 15:00 zamknął obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Małgorzata Wojtaszewska

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Kosmala

