Protokół Nr XLII/2014
z obrad XLII sesji Rady Powiatu IV kadencji,
która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
w dniu 1 września 2014 r.
Przewodniczący Rady Powiatu - Jacek Kosmala otworzył obrady sesji o godzinie 15:00, następnie
przywitał przybyłych radnych powiatu, Starostę - Grzegorza Napiwodzkiego, Wicestarostę - Lecha
Brzozowskiego i Skarbnik - Renatę Mróz.
Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 8 radnych, co stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 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.
Zmian do porządku obrad nie zgłoszono.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2014,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 20142025.
Przewodniczący Rady oddał głos Staroście, aby przedstawił powód zwołania sesji.
Starosta Grzegorz Napiwodzki zaznaczył, że Zarząd wnioskował o pilne zwołanie sesji
ze względu na konieczność zwiększenia wydatków w budżecie powiatu na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Nidzicy”. Stwierdził, że powyższa zmiana nieodzowna jest ze
względu na zgłoszenie się tylko jednego oferenta na wykonanie inwestycji, z ofertą
przewyższającą plan budżetu na to zadanie o 22.195,77 zł. Jest to firma nidzicka – …………..
Umowa o dofinansowanie zadania inwestycyjnego kwotą 150.000 zł ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej obliguje powiat do zakończenia realizacji zadania najpóźniej do
dnia 10 listopada 2014 r. Tak krótki termin wyklucza możliwość ogłoszenia kolejnego
zamówienia i zrealizowania inwestycji w wyznaczonym terminie. Żeby nie stracić
dofinansowania, jedynym wyjściem w tych okolicznościach jest znalezienie brakującej
kwoty. Dzisiaj, po zmianie uchwały można będzie podpisać umowę i firma rozpocznie
budowę. Poprosił Panią Skarbnik, aby przedstawiła propozycję zmian w budżecie.
Ad. 2. 1)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie
powiatu na rok 2014:
1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.195,77 zł w ZSZiO na zadanie inwestycyjne pn.
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy”.
2. Brakującą kwotę na w/w zadanie przesuwa się z:
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów organizacji
konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” o kwotę
144,76 zł,

- dotacji celowej na pomoc finansową na dofinansowanie zadań związanych
z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Brukseli o kwotę 180,00 zł,
- wydatków bieżących z zarządzania kryzysowego o kwotę 1.371,01 zł,
- uwolnionych środków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Nidzicki,
a spłaconych przez ZOZ o kwotę 20.500,00 zł.
Uwag i pytań nie było.
Rada w obecności 8 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/284/2014
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 2. 2)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2014-2025, która jest
konsekwencją zmian w budżecie powiatu. Wprowadza się w niej następujące zmiany:
- uaktualnia się plan dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie
zmian w budżecie powiatu,
- zmniejsza się plan wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 20.500,00 zł i aktualnie
wynosi 16.400,00 zł,
- w przedsięwzięciach zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy”
o kwotę 22.195,77 zł i aktualnie plan dla tej inwestycji wynosi 517.850,77 zł.
Uwag i pytań nie było.
Rada w obecności 8 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/285/2014 w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 20142025, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
p. Zbigniew Wernik wyraził zadowolenie z tej inwestycji, ponieważ to będzie wspaniałe
miejsce dla młodzieży. Obawia się tylko, czy przy tak szybkim tempie budowy nie pojawią
się usterki przy eksploatacji boiska.
Starosta Grzegorz Napiwodzki wyraził nadzieję, że inwestycja zostanie dobrze
wykonana. Stwierdził, że miesiące wrzesień i październik to jeszcze są bezpieczne
„budowlane” miesiące. Umowa zobowiązuje do wykonania zlecenia zgodnie z projektem.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu o godzinie 15:25
zamknął XLII Sesję Rady Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
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