Protokół Nr XLIII/2014
z obrad XLIII sesji Rady Powiatu IV kadencji,
która odbyła się w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza
w dniu 26 września 2014 r.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Jacek Kosmala otworzył obrady sesji o godzinie 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, 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 10 radnych,
co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Listy obecności radnych i przybyłych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Ad. I.
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. Uwag nie było i porządek obrad został jednogłośnie
przyjęty przez radnych.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Wręczenie wyróżnień dla p. Witolda Tarkowskiego oraz p. Wojciecha Szypulskiego
za wkład pracy na rzecz Powiatu Nidzickiego.
3. Wręczenie nagród najlepszym maturzystom szkół ponadgimnazjalnych, których
organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XLI/2014 i XLII/2014.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2014 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2014,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
20142025,
3) 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. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
Ad.II.
Przewodniczący Rady i Starosta wręczyli wyróżnienia Panu Witoldowi Tarkowskiemu
za sukcesy sportowe uzyskane w podnoszeniu ciężarów oraz za promocję Powiatu
Nidzickiego na imprezach rangi krajowej i międzynarodowej oraz Panu Wojciechowi
Szypulskiemu za osobiste zaangażowanie w rozwijaniu w naszym powiecie sportu, głównie
piłki nożnej w klubie sportowym LZS ORZEŁ w Janowcu Kościelnym.
p. W. Tarkowski podziękował za niespodziewane wyróżnienie.

Ad. III.
p. Elżbieta Bieniek przedstawiła sylwetki najlepszych maturzystów szkół
ponadgimnazjalnych w powiecie nidzickim.
Przewodniczący Rady i Starosta złożyli gratulacje i wyrazy uznania tegorocznym
maturzystom za uzyskanie bardzo wysokich wyników na egzaminie maturalnym w roku
szkolnym 2013/2014. Panu Kacprowi Dębskiemu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Nidzicy, który uzyskał również tytuł finalisty szczebla centralnego Olimpiady Fizycznej
w Warszawie, a także Pani Paulinie Woźniak z Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Nidzicy i Pani Anecie Żywno z Zespołu Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie za zaangażowanie i aktywną pracę na rzecz społeczności
uczniowskiej.
Do obrad dołączył radny Piotr Szczepkowski. Od tej pory w obradach uczestniczyło 11
radnych.
Ad. IV.
Uwag do protokołu Nr XLI/2014 nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie. Nie zgłoszono
również uwag do protokołu Nr XLII/2014, został przyjęty jednogłośnie.
Ad. V.
p. Starosta przedstawił sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu i
wykonania uchwał Rady. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ponadto, p. Starosta przekazał następujące informacje:
1) W dniu12 czerwca 2014 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Warmińsko – Mazurskiego odbyła się Uroczysta Gala Laureatów i Wyróżnionych XII
Warmińsko – Mazurskich Zawodów Matematycznych. W kategorii szkół
ponadgimnazjalnych przyznano I, II i dwa III miejsca oraz 9 wyróżnień. W tym elitarnym
gronie znalazło się troje uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących IM. Stanisława
Wyspiańskiego w Nidzicy. Drugie miejsce podobnie jak w ubiegłym roku zajął Kacper
Dębski, a wyróżnienia otrzymali: Tomasz Herman oraz Joanna Suwińska. Nauczycielami
prowadzącymi byli: Bożena Majewska oraz Artur Suwiński.
2) 25 czerwca 2014 roku odbył się w Warszawie 32 Finał Ogólnopolskiego Konkursu
Poezji i Prozy Frankofońskiej im. Jerzego Lisowskiego w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych. Uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Nidzicy, Joanna Suwińska
zajęła 1 miejsce. Nauczycielem przygotowującym była p. Lidia Jasińska.
3) Sukcesem można określić kończący się w dniu dzisiejszym pobyt rówieśników
naszych uczniów z 6 krajów Europy (Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, Turcji, Bułgarii i
Słowacji) w ramach projektu Commenius.
Młodzi ludzie poznali Nidzice i okolice oraz zwiedzili Gdańsk, Warszawę i Olsztyn.
4) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna bardzo pozytywnie zaopiniowała uczniów
Nidzickiej szkoły ze względu na zdawalność matur w roku 2014. Nasze Szkoły zajmują
drugie miejsce pod względem zdawalności matur w całym województwie Warmińsko –
Mazurskim.
p. Starosta bardzo serdecznie podziękował i pogratulował Dyrektorom szkół za ciężką
pracę, która przynosi dobre efekty.
5) p. Starosta przedstawił informacje dla mieszkańców miejscowości Piotrowice.
Zaznaczył, że wykonano na drodze w tej miejscowości część prac których uwieńczeniem
byłoby utwardzenie drogi. Podziękował Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
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za pozyskanie z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Mińsku Mazowieckim
bezpłatnie 200 ton destruktu. Położony zostanie tak drenaż odwadniający. Mieszkańcy
Piotrowic mogą już spać spokojnie.
Pytań i uwag do sprawozdania nie było.
Ad. VI.
Pytań i interpelacji radnych nie zgłoszono.
Ad. VII.
p. Skarbnik Renata Mróz przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu
powiatu za pierwsze półrocze 2014 r. Stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
p. Skarbnik poinformowała, że powyższe materiały zostały przekazane Radzie
Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, która uchwałą RIO VIII-0120410/14 z dnia 3 września 2014 pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez zarząd
informację. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Pytań i uwag do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze
półrocze 2014 nie było.
Ad. VIII. 1)
p. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie
powiatu na rok 2014.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 11 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIII/286/2014 w
sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. VIII. 2)
p. Renata Mróz przedstawiła 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 11 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIII/287/2014 w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2014 –
2025, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. VIII. 3)
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.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 11 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIII/288/2014 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. IX.
Ze względu na to, że nie było zapytań i interpelacji radnych, punkt ten stał się
bezprzedmiotowy.
Ad. X.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu p. Jerzemu Sosnowskiemu.
p. Jerzy Sosnowski poinformował radnych o wszczęciu postępowania w sprawie
uchylenia uchwał Rady Powiatu w Nidzicy z lat wcześniejszych przez Wojewodę
Warmińsko- Mazurskiego. Powodem tego postępowania jest według p. Sosnowskiego brak
konsultacji uchwał ze Związkami Zawodowymi.
p. J. Sosnowski zarzucił p. Jackowi Kosmali, że zbyt szybko zamyka interpelacje i
zapytania oraz nie umożliwia zadawania pytań społeczeństwu dotyczących uchwał. p.
Sosnowski stwierdził również, że każda uchwała powinna być konsultowana ze Związkami
Zawodowymi, dlatego od pewnego czasu występuje z pismami do Przewodniczącego Rady
Powiatu i Starosty. Powiedział. Został poinformowany o tym, że żadne uchwały nie były
konsultowane od ponad dwóch kadencji. Wyraził prośbę o konsultowanie uchwał, gdyż brak
tej konsultacji powoduje, iż uchwała zostaje uchylona. Przypomniał, że na posiedzeniu Rady
Miejskiej w dniu 28 września 2014 roku prawnik podważała jego słowa mówiąc, że jest to
nieprawda, gdyby Wojewoda miał ,jakieś wątpliwości od razu by reagował. Wojewoda w
odpowiedzi p. Sosnowskiemu podał, że z góry zakłada, iż Rada działa zgodnie z prawem. W
związku z tym te uchwały nie zostały wcześniej uchylone.
p. Sosnowski poinformował o śmierci byłego nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 w
Nidzicy p. Andrzeja Taradejny. Powiedział, że jest mu przykro, że nikt nie chce upamiętnić
śmierci ludzi, którzy mieszkali na terenie miasta Nidzica.
p. Przewodniczący Jacek Kosmala zapytał mecenasa Edwarda Ośko, czy chciałby się
ustosunkować do słów p. Jerzego Sosnowskiego.
Mecenas powiedział, że nie ma nic do powiedzenia.
p. Kosmala odpowiedział p. Sosnowskiemu, że Rada Powiatu pracuje na podstawie
przyjętego porządku obrad, gdzie w punkcie 6 wyraźnie jest napisane „ interpelacje i
zapytania radnych”. Przewodniczący powiedział, że jest zobligowany przestrzegać porządku
obrad.
p. Sosnowski zwrócił się z prośbą, by radni przyjęli pewną normalną zasadę, czyli w
momencie kiedy przychodzi osoba z zewnątrz, ma pytanie i zgłasza się, to żeby
Przewodniczący umożliwił mu wypowiedź.
p. Kosmala powiedział, że p. Sosnowski powinien zgłosić się do niego przed Sesją i
powiadomić, że chce zabrać głos w punkcie 6, co zostało by przegłosowane i p. Sosnowski
otrzymałby głos.
p. Sosnowski uważa, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ, każdy z mieszkańców
powinien mieć prawo zabrać głos. Zarzucił Radzie, że nie podaje do wiadomości publicznej
uchwał przed głosowaniem i ludzie nie znają treści uchwał, a powinni wiedzieć o wszystkim.
p. Sosnowski jako przedstawiciel Związków Zawodowych chciał zapytać czy dana uchwała
była konsultowana ze Związkami Zawodowymi.
p. Mecenas Edward Ośko powiedział, że sesja jest prowadzona prawidłowo, zgodnie z
porządkiem obrad p. Sosnowski ma prawo się wypowiedzieć w punkcie 10, czyli w wolnych
wnioskach i również w tym punkcie może zadawać pytania.
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p. Bukowski zaprosił wszystkich na film Miasto 44. Poinformował również, że w
dniach 10 – 11 października odbędzie się konferencja naukowa poświęcona I Wojnie
Światowej. Program konferencji zostanie przesłany radnym. Konferencję naukową objął
patronatem Wojewoda.
Ponadto, p. Bukowski przekazał informacje dotyczące konferencji, na której będzie
obchodzona 100-tna rocznica urodzin p. Hieronima Słupskiego. Po konferencji odbędzie się
wystawa nieznanych prac, które są w posiadaniu prywatnego kolekcjonera p. Pawła
Gawlińskiego. P. Bukowski podkreślił, że te prace to unikat i będą wystawiane tylko raz w
Nidzicy. Zostanie wydany album, który będzie rozdany w czasie tego wydarzenia. Patronat
nad tym wydarzeniem objął Marszałek p. Jacek Protas.
Wobec wyczerpania porządku obrad p. Przewodniczący Rady Powiatu zamknął XLIII
Sesję Rady Powiatu.

Protokołowała:
Małgorzata Wojtaszewska

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Kosmala
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