Protokół Nr XL/2014
z obrad XL sesji Rady Powiatu IV kadencji,
która odbyła się w Sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza
w dniu 27 czerwca 2014 r.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Jacek Kosmala otworzył obrady sesji o godzinie 13:00, 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, przedstawicieli partii politycznych,
przedstawicieli organizacji pozarządowych, służb mundurowych, przedstawicieli lokalnych mediów i
wszystkich przybyłych, którzy zaszczycili sesję swą obecnością.
Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 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 spytał czy są do niego uwagi.
Pan Starosta zgłosił zmianę do porządku obrad. Wnioskował o zdjęcie z porządku
obrad uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XIII/68/07 z dnia 27
grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria
przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze ze względu na to, że ta uchwała wymaga jeszcze pewnych
czynności formalnych, zostanie przedstawiona na następnej Sesji Rady Powiatu.
W miejsce tej uchwały wnioskował o wprowadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego, będącego w
trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.
Innych zmian do porządku obrad nie zgłoszono.
Zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w
Nidzicy Nr XIII/68/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu
nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Rada przyjęła jednogłośnie.
Następnie wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego, będącego w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy również przyjęto jednogłośnie.
Cały zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Uroczyste wręczenie dotacji w ramach konkursu ofert – regranting.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2013.
7. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu powiatu za rok 2013.
8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy
sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2013.
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9. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2013 z
tytułu wykonania budżetu.
10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w
Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nidzicy za rok 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2013,
2) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2013,
3) udzielenia
pomocy finansowej
dla
Ekologicznego
Związku
Gmin
„Działdowszczyzna”,
4) zmian w budżecie powiatu na rok 2014,
5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 20142025,
6) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy za 2013 rok,
7) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Powiatu
Nidzickiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Nidzicy,
8) zmiany uchwały 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,
9) wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady zarządził uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłej p. Marii
Szczepkowskiej - kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nidzicy.
P. Stanisław Rabczyński opuścił salę obrad.
Radni minutą ciszy uczcili pamięć p. Marii Szczepkowskiej.
P. Stanisław Rabczyński powrócił na salę obrad.
Ad. 2.
Starosta Nidzicki Pan Grzegorz Napiwodzki wraz z Przewodniczącym Rady
Powiatu p. Jackiem Kosmalą uroczyście wręczyli dotacje w ramach Otwartego Konkursu
Ofert w 2014 roku dla organizacji pozarządowych z Powiatu Nidzickiego. Pan Starosta
przedstawił krótką charakterystykę tegorocznego Konkursu. W 2014 roku Konkurs
realizowany jest we współpracy z Nidzickim Funduszem Lokalnym, który w imieniu Powiatu
Nidzickiego dofinansował najciekawsze projekty opracowane przez organizacje pozarządowe
na realizację przedsięwzięć o charakterze publicznym.
W tegorocznej edycji wsparcie finansowe, organizacyjne i szkoleniowe otrzymało 17
inicjatyw społecznych z Powiatu Nidzickiego w zakresie:
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 6 projektów na łączną
kwotę 23.000 zł ,
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 4 projekty na kwotę 11.800 zł ,
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 4 projekty na kwotę 11.400 zł,
- Ratownictwo i ochrona życia - 1 projekt na kwotę 4.000 zł ,
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- Ochrona i promocja zdrowia - 1 projekt na kwotę 3.000 zł,
- Turystyka i krajoznawstwo - 1 projekt na kwotę 4.000 zł.
Całkowity Budżet Konkursu w 2014 roku wynosi 57.200 zł w tym 31.000 zł pochodzi ze
środków finansowych Powiatu Nidzickiego, a 27.200 zł dofinansowanych jest przez Nidzicki
Fundusz Lokalny, Bank Spółdzielczy w Nidzicy, Lokalną Grupę Działania Brama Mazurskiej
Krainy oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Dofinansowane projekty:
1. Poznaj Krainę siedmiu osobliwości - Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa - Razem
Dla Wszystkich z Jabłonki,
2. Dzieci i młodzież to przyszłość naszych wsi - Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej
OCAL z Orłowa,
3. Demokracja po nidzicku - Nidzicki Uniwersytet III Wieku - Młodzi Duchem,
4. Ogród Wspomnień- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej,
5. NEW VOICES - Nidzickie Stowarzyszenie PRZYMIERZE,
6. Wspólną pracą wioski pięknieją - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany Żardawy - Pod Gajem,
7. Zatańczmy z Mikołajem - Klub Sportowy TAN Nidzica,
8. Jeżdżę konno - czynię dobro- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki
Napiwoda,
9. Aktywny Nibork Drugi- Stowarzyszenie Nibork Drugi - Działaj z Nami,
10. Sport to zdrowie- Towarzystwo Sportowe NIDA,
11. Wspieramy rodziny - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Nidzicy,
12. Integracja Seniorów - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział
Rejonowy w Nidzicy,
13. Niewidomi, a jednak widoczni - Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła PZPN w
Nidzicy,
14. I Spartakiada „Sport i zabawa to świetna sprawa” - Stowarzyszenie Wspierające Rozwój
Dzieci i Młodzieży Światło z Nidzicy,
15. Dar życia - Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa Razem Dla Wszystkich z Jabłonki,
16. Wiejskie smaki - KEKS Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku,
17. Komu w drogę temu nuty, czyli harcerska muzyczna wędrówka - ZHP Nidzica.
Projekty realizowane będą w okresie 01 czerwca - 30 listopada 2014 r.
Ad. 3.
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji 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.
P. Edward Rozmus zapytał, dlaczego przedłuża się inwestycja dotycząca sieci
szerokopasmowej. Zwrócił się z prośbą o próbę dofinansowania rejonów, które mają
trudności w dostępie do Internetu.
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P. Starosta obiecał, że przekaże tę prośbę do Samorządu Województwa. Wyjaśnił, że
jeżeli chodzi o szkielety czyli sieć przesyłową i węzły to został już powołany wykonawca i
realizowane są roboty min. w Gminie Kozłowo. Zaawansowanie pracy na maj planowane
było w wysokości 15% całości robót w tym momencie jest to już 18%. Zakończenie ma
nastąpić do września 2015 roku.
P. Ryszard Kumelski zgłosił uwagę dotyczącą arkuszy organizacyjnych wszystkich
wymienionych jednostek, gdyż zatwierdzenie tych arkuszy powinno odbywać się we
wrześniu, kiedy znana jest liczba zapisanych uczniów. Chodzi o warunkowe ich
zatwierdzenie.
Druga uwaga zgłoszona przez p. Kumelskiego dotyczyła powołania na Wicedyrektora
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy p. Krzysztofa Grochowskiego.
Chodzi o to, że dana informacja nie została przekazana na posiedzeniu Komisji Oświaty i
radni nie do końca wiedzą, kto to jest. P. Kumelski podkreślił, że nie ma żadnych zastrzeżeń,
co do podjętej decyzji o powołaniu na Wicedyrektora p. Grochowskiego.
Ponadto p. Ryszard Kumelski zapytał dlaczego Zarząd nie przychylił się do wniosku
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy o zmniejszenie pensum.
P. Starosta odpowiedział, że w zeszłym roku została podjęta uchwała dotycząca
zwiększenia pensum Dyrektora i Wicedyrektora.
Na pytanie dotyczące powołania p. Grochowskiego na Wicedyrektora Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy odpowiedział, że na Komisji ta informacja
umknęła, za co przeprasza.
Odpowiadając na ostatnie pytanie dotyczące zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych p.
Starosta powiedział, że arkusze zostały zatwierdzone warunkowo, co jest podkreślone w
sprawozdaniu z międzysesyjnej działalności Zarządu.
Więcej pytań i uwag do sprawozdania nie było.
Ad. 5.
P. Jerzy Sosnowski podziękował w imieniu Społecznego Komitetu Pamięci śp. Marii
Szczepkowskiej za minutę ciszy.
Wyraził też prośbę do p. Przewodniczącego Rady Powiatu Jacka Kosmali o
przeproszenie go za głoszenie nieprawdy na temat jego karalności. Stwierdził, że zdarzenie to
miało miejsce 17.06.2014 roku na spotkaniu Platformy Obywatelskiej. P. Sosnowski
poinformował, że dysponuje dokumentami z Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 23.06.2014
potwierdzającymi, że nie figuruje w kartotece pozbawionych wolności i poszukiwanych
listem gończym oraz nie figuruje w kartotece krajowego rejestru karnego.
P. Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kosmala powiedział, że tą sprawę już
wyjaśniał p. Sosnowskiemu, że na tym spotkaniu, o którym mówi, cytował nie swoje słowa.
Pan Przewodniczący przeprosił p. Sosnowskiego za zaistniałą sytuację.
P. Jerzy Sosnowski podziękował i opuścił salę obrad.
P. Stanisław Rabczyński usprawiedliwił swoje wyjście z Sali obrad w czasie
zarządzonej minuty ciszy. Powiedział, że osobiście znał panią Marię i pomodli się za nią.
Dzisiaj natomiast prowadzona jest gra polityczna, budowana na nieszczęściu innych.
P. Ryszard Kumelski nie zgodził się ze słowami p. Rabczyńskiego stwierdził, że jest
demokracja i każdy może mieć inne zdanie.
P. Kumelski poinformował Radę o wyczytanych w Gazecie Nidzickiej informacjach,
mówiących, że na ul. Olsztyńskiej w Nidzicy ma powstać zakład, który będzie poprzez swoją
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pracę zatruwał tamtejszych mieszkańców. W związku z tym okoliczni mieszkańcy zebrali 150
podpisów by ten zakład nie powstał, według informacji zawartych w Gazecie Nidzickiej to
Powiat Nidzicki wydał zgodę na budowę zakładu. p. Ryszard Kumelski chciałby wiedzieć,
czy rzeczywiście Powiat wydał zgodę na tę budowę, jeśli nie to jakich formalności nie
dopełnił inwestor, co to za zakład, ile ludzi będzie zatrudniał oraz co będzie produkował, że
tak niepokoi to mieszkańców. Podkreślił, że sam jest mieszkańcem tamtejszych okolic i chce
znać odpowiedzi na zadane pytania, by móc udzielać odpowiedzi pytającym go sąsiadom.
p. Zdzisław Napiórkowski zwrócił się do p. Patryka Kozłowskiego - Radnego Sejmiku
Województwa Warmińsko – Mazurskiego z pytaniem co dzieje się z drogą 545, a konkretnie
chodzi o przebudowę ul. Traugutta, 1 Maja, ul. Sprzymierzonych.
Drugie pytanie skierowane było do Dyrektora Zarządu Dróg p. Jacka Dłuskiego, co się dzieje
ze słupkami koło Biedronki na ul. Olsztyńskiej? Wyglądają nieładnie. I czy stoją tam w
jakimś celu awaryjnym?
P. Starosta Grzegorz Napiwodzki zwrócił uwagę, że słupki, o których wspomniał p. Zdzisław
Napiórkowski zostały już wymienione.
Zabrał głos P. Krzysztof Skurczyński, sprawa dotyczy uschniętych drzew wzdłuż drogi
Nibork Drugi – Źródła Rzeki Łyny których naliczył 107, które można by było usunąć.
Kolejnym tematem poruszonym przez p. Krzysztofa Skurczyńskiego było pytanie o
dokończenie przejścia dla pieszych na ul. Nowomiejskiej, to znaczy obniżenie zbyt
wysokiego krawężnika utrudniającego przejście.
Kolejne pytania p. Skurczyński skierował do Dyrektor ZOZ:
1. Ilu lekarzy i pielęgniarek odeszło ze szpitala po odejściu z pracy p. M. Glinki?.
2. Kto zatwierdza plan pracy personelu średniego i niższego i kiedy są udostępnione do
wiadomości pracowników, (chodzi o grafiki)?
3. Dlaczego pracownice ZOZ, uczestniczące w spotkaniu ze Starostą w grudniu 2013 roku, są
szykanowane i otrzymują propozycję odejścia z pracy? Za przykład p. Krzysztof Skurczyński
podał p. Alicję Sobiecką, która została zwolniona pod pretekstem posiadania innego źródła
dochodu.
4. Czy na oddziale pediatrycznym jest powołany kierownik zgodnie z obietnicami Pani
Dyrektor z początkiem 2014 r.?
Pan Ryszard Kumelski zwrócił się z prośbą w imieniu Klubu Radnych „Razem dla Nidzicy”,
w którego skład wchodzą:
- Krzysztof Skurczyński,
- Ryszard Kumelski,
- Zdzisław Napiórkowski,
- Stanisław Rabczyński,
- Edward Rozmus,
do Przewodniczącego Zarządu Powiatu - p. Grzegorza Napiwodzkiego o nagrodzenie na Sesji
p. Witolda Tarkowskiego. Wniosek swój Klub Radnych uzasadnia tym, iż p. Witold
Tarkowski na swoim koncie posiada wiele osiągnięć, a tym samym godnie reprezentuje
Powiat Nidzicki w Kraju i Europie.
p. Ryszard Kumelski przytoczył osiągnięcia p. Tarkowskiego:
- w 2010 roku zdobył srebrny medal na mistrzostwach w Austrii w podnoszeniu ciężarów,
- w tym samym roku został Mistrzem Polski i zajął IV miejsce na Mistrzostwach Świata w
Ciechanowie,
- w 2011 roku zdobył złoty medal na Mistrzostwach Polski oraz brązowy na Mistrzostwach
Europy w Niemczech,
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- był 15 w Pucharze Polski w kategorii Open,
- 2012 roku ponownie został Wicemistrzem Polski w swojej kategorii sportowej,
- na zawodach lekkoatletycznych w Lidzbarku Warmińskim został najlepszym zawodnikiem
w swojej kategorii,
- w roku bieżącym zdobył Mistrzostwo Polski oraz 17.05.2014 roku wywalczył
Wicemistrzostwo Europy na Węgrzech.
P. Starosta przychylił się do wniosku złożonego przez Klub Radnych. Stwierdził, że zasługi
p. Witolda Tarkowskiego są nieocenione. Dodał również, że ludzi tworzących historię
Powiatu Nidzickiego Starostwo z przyjemnością nagradza.
Głos zabrał p. Patryk Kozłowski - Radny Wojewódzki który odpowiedział na pytanie zadane
przez p. Zdzisława Napiórkowskiego dotyczące drogi 545. Czas na realizację tej drogi
przypada w latach 2014-2021, ale p. Marszałek Województwa zapowiedział, że ta droga jest
priorytetem i ma być realizowana już w roku 2015.
Korzystając z okazji p. Kozłowski poinformował Starostę i Radnych o zamiarze likwidacji
Biblioteki Pedagogicznej w Nidzicy. Stwierdził, że Starostwo Powiatowe zadeklarowało
przejęcie tej biblioteki wraz z całą zatrudnioną kadrą. Jednakże nie wpłynęło żadne pismo w
tej sprawie. Sejmik Wojewódzki przygotowuje się do likwidacji tej biblioteki. P. Kozłowski
podkreślił, że zostało już tylko 1,5 miesiąca na podjęcie interwencji, gdyż jest już
przygotowywana uchwała w sprawie likwidacji Biblioteki Pedagogicznej, która będzie
przedstawiana na najbliższym posiedzeniu sejmiku ok. 20 sierpnia br.
P. Ryszard Kumelski zapytał, kiedy podjęto decyzję o przejęciu Biblioteki Pedagogicznej
wraz z pracownikami.
Więcej pytań i interpelacji nie zgłoszono.
Ad. 6.
p. Renata Mróz przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2013.
Stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań nie było.
Ad. 7.
p. Zbigniew Wernik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy
przeczytał uchwałę Nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wydania
opinii o wykonaniu budżetu powiatu za rok 2013. Opinia była pozytywna. Stanowi ona
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 8.
p. Renata Mróz przedstawiła uchwałę RIO.VIII-0120-185/14 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie
wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2013 rok. Opinia była pozytywna. Stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Ad. 9.
Radny Zbigniew Wernik przeczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w
Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2013 z tytułu
wykonania budżetu. Stanowi on załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Ad. 10.
p. Renata Mróz przedstawiła uchwałę Nr RIO.VIII-0120-292/14 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Opinia
była pozytywna. Stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań nie było.
Ad. 11. 1)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Nidzickiego za rok 2013.
Uwag i pytań nie było.
Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/269/2014 w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2013, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 11. 2)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2013.
Uwag i pytań nie było.
Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/270/2014 w
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2013, która stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Głos oddano Panu Staroście Grzegorzowi Napiwodzkiemu, który w imieniu Zarządu i
swoim własnym podziękował za udzielenie absolutorium. Zaznaczył, że może czuć się
szczęśliwym Starostą, bo w sprawach ważnych dla powiatu wszyscy mówią tym samym
głosem. W tym miejscu podziękował też za pracę p. Skarbnik, Sekretarz, kierownictwu i
pracownikom Starostwa Powiatowego oraz kierownikom i pracownikom jednostek
organizacyjnych powiatu, bo wykonanie budżetu to wspólne dzieło.
Ad. 11. 3)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.
Uwag i pytań nie było.
Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/271/2014 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ekologicznego Związku Gmin
„Działdowszczyzna”, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 11. 4)
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 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/272/2014 w
sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
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Ad. 11.5)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2014-2025.
Uwag i pytań nie było.
Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/273/2014 w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2014-2025,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 11. 6)
p. Anna Osłowska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2013 rok.
Uwag i pytań nie było.
Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/274/2014 w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy za 2013 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 11. 7)
p. Iwona Urbanowicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Powiatu
Nidzickiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.
Uwagi wniósł p. Edward Rozmus, który przypomniał, że na Komisjach wspominał o
tym, że jeżeli ktoś po raz kolejny występuje o tą samą dzierżawę to Starostwo powinno
ogłosić przetarg. W takiej sytuacji zostają poinformowane inne osoby lub instytucje, że taka
działalność jest możliwa. Takie postępowanie jak najbardziej byłoby zgodne z prawem, a co
do tego postępowania nie jest w pełni przekonany.
P. Przewodniczący Rady Powiatu spytał p. Kierownik Iwonę Urbanowicz, czy bieżące
postępowanie jest zgodne z prawem.
P. Urbanowicz odpowiedziała, że jeżeli umowa dzierżawy jest na czas nieokreślony,
to forma przetargu jest jak najbardziej pożądana. Ta nieruchomość jest rozdysponowana i jest
przeznaczona do realizacji określonych celów. To oddanie w dzierżawę gruntu jest zgodne z
prawem.
P. Przewodniczący powiedział, że w przyszłości rozważana będzie forma przetargu.
Rada uchwałę Nr XL/275/2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
gruntu stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przyjęła stosunkiem głosów: 13 - „za”, 0 – „przeciw”, 1
– „wstrzymujący się”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 11. 8)
p. Anna Kalinowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały 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.
Uwag i pytań nie było.
Rada w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/276/2014 w
sprawie zmiany uchwały 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
załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. 11. 9)
p. Iwona Urbanowicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Nidzicy.
Uwag i pytań nie było.
Uchwałę Nr XL/277/2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy przyjęto stosunkiem głosów:
13- „za”, 0 – „przeciw”, 1 – „wstrzymujący się”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 12.
P. Krzysztof Skurczyński zgłosił pilną potrzebę opuszczenia sali obrad. Zwrócił się z prośbą
do Dyrektor ZOZ o udzielenie odpowiedzi na zadanie przez niego pytania w formie pisemnej.
P. Anna Osłowska również poprosiła o złożenie pytań na piśmie.
P. Starosta o udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez p. Ryszarda Kumelskiego
dotyczące budowy zakładu na ul. Olsztyńskiej poprosił p. Agnieszkę Szczepkowską Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym.
p. Agnieszka Szczepkowska poinformowała, że inwestor pod koniec marca złożył wniosek o
wydanie przyzwolenia na budowę i adaptację budynku przy ul. Olsztyńskiej. Zakład ma
przetwarzać tworzywa sztuczne. Złożony wniosek był kompletny, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne oraz zostały poinformowane o tym strony postępowania. Taka
procedura jest ściśle określona w prawie budowlanym, tzn. jeżeli projekt posiada jakieś
nieprawidłowości należy wezwać inwestora przedsięwzięcia, co zostało zrobione. Ponieważ
inwestor nie usunął nieprawidłowości w projekcie, została wydana decyzja odmowna.
We wniosku była decyzja Burmistrza Nidzicy, że dana inwestycja nie ma żadnych
oddziaływań na środowisko, która dla Starostwa była wystarczająca. Jeżeli inwestor poprawi
dokumenty, w każdym momencie może złożyć nowy wniosek o wydanie pozwolenia na
budowę. Strony postępowania zostały określone w taki sam sposób, jak przy wydaniu decyzji
środowiskowej. Na żadnym etapie postępowania żadna ze stron nie zgłaszała uwag.
P. Dyrektor Jacek Dłuski odpowiedział na pytanie zadane przez p. Krzysztofa
Skurczyńskiego dotyczące uschniętych drzew na drodze Nibork Drugi – Źródła Rzeki Łyny.
P. Dłuski powiedział, że te drzewa są przez cały czas monitorowane. Na 25.07.2014 r. o godz.
10:00 została zwołana Komisja, która wraz z wykonawcą przedsięwzięcia dokona przeglądu z
którego wyniknie, ile drzew należy wymienić.
P. Starosta powiedział, że co do drzew są określone wymogi min. drzewa muszą być sadzone
w odpowiednim wieku inaczej się nie przyjmą. Taki wymóg dał Dyrektor Regionalny.
P. Starosta powiedział, że gdyby drzewa były sadzone w odpowiednim wieku, to by się bez
problemu przyjęły i rosły.
Odnośnie dokończenia przejścia dla pieszych na ul. Nowomiejskiej i obniżenia
krawężnika p. Jacek Dłuski odpowiedział, że w tym roku zostanie wymalowane to miejsce,
natomiast obniżenie krawężnika zostanie wykonane w tym lub 2015 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu grzecznie zwrócił uwagę p. Krzysztofowi
Skurczyńskiemu, że po raz kolejny zadaje pytania, po czym pilnie musi wyjść nie czekając na
odpowiedź. P. Jacek Kosmala poprosił, by na przyszłość p. Skurczyński swoje pytania składał
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w formie pisemnej, jeżeli będzie musiał opuścić salę obrad, natomiast w przypadku zadania
pytań w formie ustnej - o pozostanie do końca i wysłuchanie odpowiedzi.
p. Krzysztof Skurczyński opuścił salę obrad. Odtąd w Sesji uczestniczyło 13 radnych.
P. Starosta Grzegorz Napiwodzki ustosunkował się do wystąpienia p. Patryka
Kozłowskiego dotyczącego Biblioteki Pedagogicznej w Nidzicy. Poinformował, że biblioteki
pedagogiczne zostały przejęte przez te samorządy, które otrzymały je z budynkami. Gdyby
budynek, w którym znajduje się biblioteka w Nidzicy był własnością Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, to decyzja o przejęciu biblioteki dawno by zapadła.
Gdyby przejąć bibliotekę Powiat musiałby znaleźć pieniądze na jej utrzymanie, tj. czynsz i
wynagrodzenie pracowników. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, a Zarząd negocjował z
Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Proponował m. in. przejęcie budynku
na ul. Olsztyńskiej 28 na potrzeby biblioteki. Niestety Samorząd Wojewódzki ma plany
rozbudowy swojej jednostki zlokalizowanej w tej nieruchomości. Jeżeli decyzja w sprawie
Biblioteki Pedagogicznej zostanie podjęta, to Zarząd natychmiast upubliczni tę informację.
P. Przewodniczący Rady Powiatu spytał, czy odpowiedzi na zadane pytania
satysfakcjonują Radnych.
Żadnych dodatkowych pytań nie było.
Ad. 13.
P. Paweł Bukowski poruszył temat polityki prorodzinnej. Zaproponował, żeby w
naszym powiecie powstała tzw. karta dużej rodziny. Radni zostali poproszeni o zapoznanie
się z tą tematyką, żeby można było coś zrobić w tym kierunku. Rodziny od trojga dzieci
wzwyż posiadałyby rozmaite ulgi, np. bilety wstępu na imprezy, czy za rozmaite usługi.
Chodzi tu o wsparcie i promocję rodziny, nie o zapomogę.
P. Edward Rozmus powiedział, że od tego typu spraw jest Centrum Pomocy Rodzinie
i tam tych pieniędzy należy szukać. Poruszył sprawę samobójstw w naszym powiecie, które
spotykają rodziny. Centrum Pomocy Rodzinie sprawdza w tych rodzinach stan zdrowia
psychicznego, co nie przynosi jednak żadnych skutków i proponuje kierować psychologa do
tych rodzin.
P. Zdzisław Napiórkowski powiedział, że p. Wiceprzewodniczący Paweł Bukowski
poruszył bardzo ciekawy temat, a do Centrum Pomocy Rodzinie nie zawsze jest łatwo
dotrzeć. Można się nad tym zastanowić, ale nie na tę chwilę.
P. Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kosmala złożył wniosek do p. Dyrektora
Jacka Dłuskiego o poprawę nawierzchni bitumicznej drogi krajowej nr 7 na odcinku od m.
Tatary do m. Kanigowo. Na w/w odcinku drogi powstały głębokie koleiny stwarzające
zagrożenie dla pojazdów poruszających się po przedmiotowej drodze. W tej lokalizacji było
najwięcej wypadków.
P. Ryszard Kumelski wystąpił z uwagą dotyczącą Powiatowych Zawodów
Strażackich. Stwierdził, że informacje o odbywanych zawodach nie są rozpowszechniane, co
skutkuje nieobecnością wielu osób.
P. Starosta Grzegorz Napiwodzki powiedział, że ta informacja zostanie przekazana dla
p. Prezesa OSP.
P. Paweł Bukowski zaprosił obecnych na Dni Nidzicy. Poinformował, że na
tegorocznych Dniach Nidzicy zostanie zorganizowana akcja charytatywna na rzecz Weroniki
Kopczyńskiej, która choruje na mukowiscydozę.
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P. Radny Ryszard Kumelski pogratulował Drużynie Piłki Nożnej z Janowca
Kościelnego osiągniętych wyników.
Wobec wyczerpania porządku obrad p. Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kosmala
o godzinie 15:40 zamknął XL Sesję Rady Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Małgorzata Wojtaszewska

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Kosmala

