Protokół Nr XLIV/2014
z obrad XLIV sesji Rady Powiatu IV kadencji,
która odbyła się w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza
w dniu 28 października 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. 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. Uwag nie było i porządek obrad został jednogłośnie
przyjęty przez radnych.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat
Nidzicki za poprzedni rok szkolny.
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,
4) zmiany uchwały Nr XVIII/137/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Nidzicy,
5) zmiany uchwały Nr XXIII/183/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty
za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Nidzickiego
zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy,
6) przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Nidzickiego za lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”,
7) przyjęcia programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok,

8) nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Jacek Kosmala złożył podziękowania za współpracę
radnym Rady Powiatu, Dyrektorom i Kierownikom powiatowych jednostek podległych,
szefom powiatowych służb inspekcji i straży.
W swej wypowiedzi Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uzyskanie społecznego
zaufania, potwierdzonego mandatem radnego wiąże się nie tylko z osobistą dumą, ale i wielką
odpowiedzialnością za działania na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Przewodniczący Rady Powiatu szczególne podziękowania złożył na ręce p.
Magdaleny Ekiert – Jaworskiej córki śp. Starosty Nidzickiego Ludwika Ekierta, który zmarł
1 lutego 2012 roku.
Następnie p. Jacek Kosmala podziękował wszystkim radnym za współpracę i wręczył
skromne upominki.
Ad. 2.
Uwag do protokołu Nr XLIII/2014 nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie.
Do obrad dołączyli radni: L. Chojnacki i R. Kumelski. Na Sali obrad było odtąd 12
radnych.
Ad. 3.
p. Starosta przedstawił sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu
i wykonania uchwał Rady. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ponadto, p. Starosta poinformował, że trwa budowa boiska wielofunkcyjnego przy
ZSZiO. Położone jest już odwodnienie i nawierzchnia. Termin zakończenia inwestycji nie jest
zagrożony. Dalej p. Starosta przekazał informacje ze spotkania z p. Wiceminister i otwarcia
drogi 545 na odcinku Nidzica – Działdowo.
Dalej, p. Starosta ustosunkował się do zarzutów kierowanych pod jego adresem
podczas debaty kandydatów na Burmistrza która odbyła się 24 października br. Chodziło o
budowę drogi wojewódzkiej, a dokładniej o rzekome podziękowanie Zarządowi
Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Wicemarszałkowi za to, że nie doszło do tej
inwestycji. P. Starosta wytłumaczył, że swoje wystąpienie rozpoczął od słów, iż ubolewa nad
tą niezrealizowaną budową drogi nr 545, ale wyraził również nadzieję, że ta inwestycja
zostanie tylko przesunięta czasowo, gdyż jest niezwykle potrzebna. P. Starosta podziękował
wówczas za wykonanie odcinka drogi do trasy S7, za otrzymane dofinansowanie z programu
regionalnego na oczyszczalnię ścieków oraz za dofinansowanie w kwocie ponad 3.000.000,00
zł na budowę kanalizacji w Gminie Janowo.
Zaznaczył że, nawiązanie dobrej współpracy z samorządem województwa skutkuje
wieloma korzyściami dla naszego powiatu.
Poinformował radnych, że Powiat otrzyma 1.000.000,00 zł na usunięcie starych drzew
i nasadzenie nowych w pasach dróg powiatowych. Przypomniał,
że
w
tym
roku
kalendarzowym została dofinansowana termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Dodał, że trwają przygotowania do przebudowy
ul. Kościuszki w Nidzicy. Jest to potężna inwestycja, ale jest ona niezbędna. Stwierdził, że nie
powinno się dokonywać podziału na powiat i gminy, ale wykorzystywać szanse dla dobra
wszystkich mieszkańców.

Na koniec powiedział, że przez ten czas wspólnymi siłami udało się zrealizować
inwestycje dla dobra całego Powiatu Nidzickiego i lepszego życia jego mieszkańców.
p. Zbigniew Wernik z aprobatą ustosunkował się do wypowiedzi p. Starosty odnośnie
tego, że nie powinno być podziału na powiat i gminy. Następnie zapytał, dlaczego tak
szerokim gronem nauczyciele ze szkół podstawowych chcą iść do Rady Powiatu i Rady
Miejskiej. Wyraził obawę, że w przyszłości dojdzie do tego, że nie będzie miał kto uczyć
najmłodszych mieszkańców naszego Powiatu. Na koniec zwrócił się z pytaniem do
p. Starosty odnośnie sprawozdania międzysesyjnego Zarządu, w którym czytał, że został
odrzucony wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej o wsparcie finansowe remontu tarasów
i schodów w szpitalu i w Przychodni Obwodowej. Zwrócił się z prośbą o ponowne
rozpatrzenie tego wniosku, przynajmniej w części dotyczącej remontu schodów
w Przychodni.
p. Starosta odpowiedział, że ta decyzja została podjęta przed planowaną inwestycją
w ZOZ i że naprawa takich schodów nie będzie dla wykonawcy problemem. Zaznaczył,
że wniosek zostanie ponownie rozpatrzony przez Zarząd.
Ad. 4.
p. Ryszard Kumelski podziękował Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Nidzicy
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Napiwodzie za szybką interwencję podczas pożaru jego
zabudowań gospodarczych, który miał miejsce w nocy z 24 na 25 października. Dzięki tak
szybkiej reakcji udało się uratować budynek mieszkalny i sąsiednie domy, co nie
spowodowało większych szkód. Na koniec podziękował radnym, Staroście oraz Kierownikom
i Dyrektorom podległych placówek za udaną współpracę w mijającej kadencji.
p. Ryszard Kumelski zwolnił się z dalszej części obrad i opuścił salę. Od tej pory w
obradach uczestniczyło 11 radnych.
p. Krzysztof Skurczyński wnioskował o uzupełnienie uszkodzonych pachołków przy
drodze Nibork – Łyna. Następnie wnioskował o usunięcie odrostów przy drodze na odcinku
Frąkonowo – Dobrzyń. Dalej spytał, w jakim czasie zostanie ukończone przejście dla
pieszych na ul. Nowomiejskiej w Nidzicy. Na koniec zapytał, co dalej będzie z budynkiem po
dawnym Ośrodku Zdrowia w Napiwodzie.
p. Edward Rozmus stwierdził, że drzewa przy drodze do Łyny są suche, cienkie i pod
wpływem wiatru się łamią. Taka sytuacja pokazuje nieudolność sadzącego drzewa i wystawia
złe świadectwo naszemu powiatowi.
Więcej pytań i interpelacji nie było.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych
złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
Przewodniczący Rady Powiatu oraz Starosta Nidzicki oświadczenia złożyli do Wojewody.
W oświadczeniach za 2013 rok nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wszystkie oświadczenia
majątkowe złożone przez radnych do Przewodniczącego Rady Powiatu pozytywnie przeszły weryfikację.
Informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy stanowią
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 6.
Sekretarz Powiatu p. Elżbieta Bieniek w imieniu Starosty przedstawiła informację o
oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
Nie stwierdzono, by którakolwiek osoba poświadczyła nieprawdę.
Informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych stanowią
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 7.
p. Jolanta Tymińska przedstawiła w formie multimedialnej wyczerpującą informację o stanie
realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok
szkolny.
p. Tymińska poinformowała, że w Powiecie funkcjonuje 6 publicznych i 4 niepubliczne placówki
oświatowe. Funkcjonują również 3 rodzaje placówek dla dorosłych i są to 2 licea oraz jedna szkoła
policealna. Liczba nauczycieli w placówkach oświatowych i szkołach wynosi 156 z czego 96 – to
nauczyciele dyplomowani, 48- nauczyciele mianowani, 9- nauczyciele kontraktowi oraz 4 - stażystów.
Zanotowano natomiast spadek ilości uczniów w porównaniu do roku 2012/2013.
Prezentacja multimedialna stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
p. Waldemar Słupski stwierdził, że wyniki uczniów są na bardzo wysokim poziomie, co jest
również zasługą nauczycieli. Podziękował wszystkim pracownikom szkół i placówek oświatowych za
poświęconą uwagę i pracę z uczniami nad wysokimi wynikami. Podziękował również za ciężką pracę
i włożony wysiłek nauczycielom pracującym z uczniami mniej zdolnymi, niepełnosprawnymi, którzy
mogą dzięki temu lepiej funkcjonować w późniejszym życiu. Swoje podziękowania za współpracę
skierował także do wszystkich Kierowników, Dyrektorów oraz Rady Powiatu.
Pytań i uwag odnośnie wyżej przedstawionej informacji nie było.
Ad. 8. 1)
Skarbnik Powiatu p. Renata Mróz 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 XLIV/289/2014 w
sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 8. 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 XLIV/290/2014 w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 20142025, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8. 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 XLIV/291/2014 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.
Ad. 8. 4)
Sekretarz Powiatu p. Elżbieta Bieniek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały Nr XVIII/137/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
Pytań nie było.
Rada w obecności 11 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/292/2014 w
sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/137/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8. 5)
p. Jacek Dłuski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIII/183/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
dróg powiatowych na terenie Powiatu Nidzickiego zarządzanych przez Powiatowy Zarząd
Dróg w Nidzicy.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 11 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/293/2014 w
sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/183/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty
za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Nidzickiego
zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 8. 6)
p. Agnieszka Szczepkowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego za
lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 11 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/294/2014 w
sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Nidzickiego za lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”, która stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8. 7)
p. Elżbieta Bieniek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2015 rok.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 11 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/295/2014 w
sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Ad. 8. 8)
p. Anna Osłowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania
Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 11 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/296/2014 w
sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, która stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9.
p. Jacek Dłuski odpowiedział na pytanie dotyczące uszkodzonych pachołków na
drodze Nibork Drugi – Łyna. Słupki prowadzące zostały zniszczone przez wandali i będą
wymieniane na nowe, które zostały już zakupione.
Jeżeli chodzi o odrosty przy drzewach, na odcinku drogi Frąknowo – Dobrzyń to były one
wielokrotnie czyszczone, ale co jakiś czas odrastają. Zostaną znowu wycięte, jeżeli pozwolą
na to warunki pogodowe.
Natomiast jeżeli chodzi o przejście dla pieszych przy ul. Nowomiejskiej, to zostało już
wymalowane i odpowiednio oznakowane, trzeba tylko obniżyć krawężniki. To zadanie
zrealizowane będzie przez PRDiUST do końca miesiąca.
Następnie p. J. Dłuski odpowiedział na pytanie dotyczące suchych i połamanych
drzew na drodze Nibork Drugi – Łyna. Przypomniał, że nasadzanie drzew jest ściśle
określone. Muszą one być odpowiedniej wysokości, grubości, jak i wieku. Uschnięte drzewa
zostaną usunięte do końca listopada.
p. Starosta uzupełnił odpowiedź p. Dłuskiego mówiąc, że nowe drzewa będą
nasadzane dotąd, aż się przyjmą.
p. Iwona Urbanowicz odpowiedziała na pytanie dotyczące budynku po dawnym
Ośrodku Zdrowia w Napiwodzie. Poinformowała, że budynek został sprzedany dla
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Nidzicy. Nabywca
zobowiązał się na prowadzenie działalności statutowej, która obejmuje działania pożytku
publicznego. Dla stowarzyszenia przy sprzedaży została przyznana bonifikata w wysokości
99%. Powiat w celu zabezpieczenia potrzeb medycznych mieszkańców Napiwody opracował
umowę z następującymi warunkami:
- stworzenie w nabywanym lokalu dla mieszkańców Napiwody i okolic przychodni
medycznej, w tym podstawowego wyposażenia gabinetu medycznego dla lekarza rodzinnego
i pielęgniarki środowiskowej,
- w przypadku wykorzystania nieruchomości na inne cele lub jej sprzedaży przed
upływem 10 lat Stowarzyszenie jest zobowiązane zwrócić otrzymaną bonifikatę,
- w przypadku przeznaczenia tej nieruchomości na inne cele - do 5 lat, Powiat
zagwarantował sobie prawo odkupu tej nieruchomości.
Wszystkie te warunki zostały zapisane w akcie notarialnym.
Ad. 10.
p. Sołtys Grzegórzek serdecznie podziękował za pomoc w zorganizowaniu festynu
oraz odsłonięciu tablicy pamiątkowej. Następnie poinformował radnych o złym stanie drogi
Grzegórzki - Bartoszki – Napiwoda. Remont tej drogi ułatwiłby dojazd mieszkańców do
Olsztyna. Obecnie trudno nią przejechać. Były pisma w tej sprawie. Kolejną sprawą
zgłoszoną przez Sołtysa było spływanie wody z drogi do sąsiedniego stawu. Zaznaczył, że
Dyrektor PZD kiedyś obiecał w miejscowości Grzegórzki zrobić odpływ. Sołtys nie chciałby,
żeby łowiący w stawie ryby zachorowali.
p. Jacek Dłuski odpowiedział, że należałoby wykonać pełne odwodnienie i
odprowadzić wodę w inne miejsce. Natomiast krawędź drogi do granicy stawu to odcinek od

2 do 3 m. Woda nie ma prawa wpływać do stawu, gdyż ten zielony odcinek powinien
wszystko wchłonąć. Na prośbę p. Sołtysa zostało wykonane wzmocnienie pobocza. To co
można było zrobić, zostało wykonane, a takie oczekiwania to jest inwestycja, o której
Dyrektor PZD nie może decydować. Jeżeli chodzi o stan drogi Bartoszki – Napiwoda, to
trzeba ją wyrównać kruszywem, a jest to olbrzymia inwestycja i potrzeba dużych nakładów
finansowych. Obiecał, że jak będą fundusze, to droga na pewno zostanie naprawiona.
p. Sołtys zwrócił się również z prośbą o wycięcie 3 drzew, które utrudniają poruszanie
się mieszkańców po chodniku, a spadające gałęzie utrudniają codzienne życie.
p. Dłuski odpowiedział, że na takie działanie jest potrzebna zgoda Burmistrza, której
nigdy nie otrzymał.
p. Robert Radzymiński podziękował każdemu radnemu za owocną współpracę.
p. J. Kosmala odniósł się do podziękowania p. Radzymińskiego dodając, że ten czas
wspaniałej współpracy zalicza do swoich największych osiągnięć, a czas nie był czasem
straconym. Stwierdził, że poznał pracę urzędniczą i teraz wie, że wygląda ona inaczej, niż
myślał. Podziękował za współpracę pracownikom Starostwa Powiatowego.
p. Paweł Bukowski również podziękował radnym za pracę oraz za okazane zaufanie,
jak i wyrozumiałość. Obiecał Staroście, że będzie go pilnował i robił to. Uważa, że p. G.
Napiwodzki spełnił się w swojej nowej roli.
p. Starosta odniósł się do wszystkich podziękowań dodając, że podejmowane decyzje
były trudne i wiązały się z ogromną odpowiedzialnością, jednak jedność, w jakiej pracowała
Rada Powiatu, Zarząd i Komisje zapewniły miłą i owocną pracę. Dodał, że działanie w taki
sposób i w takiej atmosferze powoduje lepsze wyniki, które korzystnie wpływają na nasz
Powiat. Jest on naszą małą Ojczyzną, o którą trzeba dbać, a nawet się dla niej poświęcać.
p. Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił zebranych na Przegląd Pieśni Patriotycznej
oraz Na Obchody Dnia Niepodległości 11 listopada, a na zakończenie sesji stwierdził, iż
największą wartością jest człowiek. Stwierdził, że radni są bezcenni i wiele się od nich
nauczył.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu o godz. 15:12
zamknął XLIV sesję Rady Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
M.Wojtaszewska

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Kosmala

