Protokół Nr IV/2015
z obrad IV sesji Rady Powiatu V kadencji,
która odbyła się w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza
w dniu 30 stycznia 2015 r.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Elżbieta Góralska otworzyła obrady sesji o
godzinie 12:00, następnie przywitała przybyłych gości w tym Starostę- p. Grzegorza Napiwodzkiego,
Wicestarostę- p. Lecha Brzozowskiego, Sekretarz- p. Elżbietę Bieniek, Skarbnik - p. Renatę Mróz,
Burmistrza Nidzicy – p. Jacka Kosmalę, Wiceburmistrza – p. Leszka Śpiewaka , Przewodniczącego Rady
Miejskiej – p. Pawła Przybyłka, 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.
Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 12
radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Listy obecności radnych i przybyłych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Ad.1.
Przewodnicząca Rady p. E. Góralska stwierdziła, że porządek obrad został
dostarczony radnym wraz z materiałami sesyjnymi w regulaminowym terminie. Następnie
spytała, czy są do niego uwagi.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego za
2014 rok.
6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności Rady za 2014 rok.
7. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu z działalności w II półroczu 2014 r.
8. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2015 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica,
2) udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Gminy Nidzica,
3) zmian w budżecie powiatu na rok 2015,
4) rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Nidzickiego,
5) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu,
6) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Nidzickiego,
7) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących
własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy,
8) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu
nieruchomości.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
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Ad.2.
Uwag do protokołu Nr III/2014 nie zgłoszono, został przyjęty jednogłośnie.
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 przekazał następujące informacje:
1) 27 stycznia 2015 roku odbyła się uroczysta konferencja „Dzień Pracownika
Publicznych Służb Zatrudnienia” w Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa
Nowowiejskiego w Olsztynie. Nagrodę pieniężną pierwszego stopnia Marszałka Warmińsko –
Mazurskiego otrzymała p. Małgorzata Łaszczych doradca zawodowy Powiatowego Urzędu
Pracy w Nidzicy. Natomiast Dyplom Marszałka otrzymała Główna Księgowa PUP p. Renata
Szypulska.
Następnie p. Starosta dodał, że w 2014 roku nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych
w Powiecie Nidzickim o 20% w stosunku do roku 2013. Tym samym powiat zajął drugie
miejsce w Województwie pod względem obniżenia zarejestrowanych osób bezrobotnych.
p. Stanisław Paliński spytał, czym ten spadek jest spowodowany.
p. Starosta odpowiedział, że na tą sytuację wpływają różne czynniki.
Ponadto, p. Starosta przytoczył artykuł z Gazety Prawnej w której ukazany jest ranking
dotyczący dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Według tego rankingu Powiat
Nidzicki znajduje się na 9 miejscu w Polsce. Na jednego mieszkańca przypada 18.306,00 zł co
zapewnia nam 1 miejsce w Województwie Warmińsko – Mazurskim.
2) w styczniu odbyło się kilka spotkań dotyczących spraw Gminy oraz Powiatu.
Spotkano się m.in. z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
Wicemarszałkiem, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Kuratorem Oświaty. p.
Starosta wyraził nadzieję, że te spotkania zaowocują udaną współpracą zarówno na korzyść
Gminy jak i Powiatu Nidzickiego.
p. Marszałek poinformował, że przebudowa drogi ekspresowej nr 7 jest już pewna, a
zakończenie tej inwestycji planowane jest do końca 2017 roku.
Jeżeli chodzi o drogę wojewódzką nr 545 m.in. ciąg rowerowo – pieszy p. Dyrektor Zarządu
Dróg Wojewódzkich zadeklarował, że będzie ona traktowana jako zadanie priorytetowe.
3) w Regionalnym Programie Operacyjnym została ujęta przebudowa linii kolejowej
Działdowo – Olsztyn przez Nidzicę. Padły deklaracje chęci kontynuowania udanej współpracy
co zaowocuje pozytywnymi działaniami na rzecz Powiatu.
Ad.4.
Radny p. Ryszard Kumelski zadał pytanie dotyczące odmownej decyzji w sprawie
przeznaczenia lokalu mieszkalnego w Napiwodzie do sprzedaży.
p. Starosta odpowiedział, że ta nieruchomość jest w zasobach Powiatu. Mieści się w
byłym Ośrodku Zdrowia.
p. Marek Borowy poruszył problem drogi żwirowej w Szczepkowie Borowym.
Powiedział, że droga ta jest w bardzo złym stanie. Spytał, kiedy zostanie naprawiona.
Więcej pytań i interpelacji nie zgłoszono.
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Ad. 5.
p. Witold Szempliński przedstawił sprawozdanie Starosty z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego za rok 2014. Sprawozdanie to stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pytań i uwag nie było.
Ad.6.
p. Elżbieta Góralska przedstawiła sprawozdanie Przewodniczącej Rady Powiatu z
działalności Rady za 2014 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Pytań i uwag nie było.
Ad. 7.
p. Ryszard Kumelski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie w II półroczu 2014
roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ponadto, p. R. Kumelski poinformował, że zastępcą przewodniczącego Komisji
jednogłośnie został p. Krzysztof Żukowski.
Pytań i uwag nie było.
p. Waldemar Słupski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w II półroczu 2014
roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Pytań i uwag nie było.
Ad.8.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki
Społecznej i Pomocy Rodzinie p. R. Kumelski przedstawił plan pracy komisji na 2015 rok. Plan
pracy komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska p. Waldemar Słupski przedstawił plan pracy komisji na 2015 rok. Plan
pracy komisji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Ad.9.1.
Skarbnik Powiatu p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/21/2015 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
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Ad.9.2.
p. R. Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy
finansowej i rzeczowej dla Gminy Nidzica.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/22/2015 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Gminy Nidzica, która stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9.3.
p. R. Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2015 rok.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/23/2015 w
sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 9. 4.
Sekretarz Powiatu p. Elżbieta Bieniek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w
sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Nidzickiego.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 12 radnych podjęła uchwałę Nr IV/24/2015 w sprawie
rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Nidzickiego stosunkiem głosów: 11 - „za”
1 - „wstrzymujący się”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 5.
p. E. Bieniek przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu. Poinformowała, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5-ciu członków.
Przewodnicząca Rady Powiatu na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
zaproponowała kandydaturę p. Marka Borowego.
p. M. Borowy wyraził zgodę na kandydowanie na tą funkcję.
Więcej kandydatur na przewodniczącego nie zgłoszono.
Rada stosunkiem głosów: 11 – „za”, 1 – „ wstrzymujący się” wybrała p. Marka
Borowego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
p. Marek Borowy na członka komisji zgłosił kandydaturę p. Krzysztofa Żukowskiego.
p. K. Żukowski wyraził zgodę na kandydowanie.
p. Robert Radzymiński zgłosił kandydaturę p. Waldemara Słupskiego.
p. W. Słupski wyraził zgodę na kandydowanie.
p. Lech Brzozowski zgłosił kandydaturę p. Stanisława Palińskiego.
p. S. Paliński wyraził zgodę na kandydowanie.
p. Janusz Kwiatek zgłosił kandydaturę p. Ewy Krzyżewskiej.
p. E. Krzyżewska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady Powiatu przystąpiła do głosowania poszczególnych kandydatur:
- p. Krzysztof Żukowski został wybrany jednogłośnie,
- p. Waldemar Słupski otrzymał: 11 głosów „za”, 0 – „przeciw”, 1 - „wstrzymujący
się”,
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- p. Stanisław Paliński otrzymał: 11 głosów „za”, 0 – „przeciw”, 1 - „wstrzymujący
się”
- p. Ewa. Krzyżewska została wybrana jednogłośnie.
Rada w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr IV/25/2015 w
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w składzie: Przewodniczący –
Marek Borowy, członkowie: Krzysztof Żukowski, Waldemar Słupski Stanisław Paliński
oraz Ewa Krzyżewska, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 6.
Sekretarz Powiatu p. E. Bieniek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w
sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Nidzickiego.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/26/2015 w
sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Nidzickiego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 7.
p. Iwona Urbanowicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność
Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Nidzicy.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/27/2015 w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2
stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 8.
p. Iwona Urbanowicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu
nieruchomości.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr IV/28/2015 w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu
nieruchomości, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 10.
p. Starosta udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg p. Jackowi
Dłuskiemu by odpowiedział na pytanie zadane przez radnego p. Marka Borowego.
p. Jacek Dłuski odpowiedział, że problem złego stanu drogi żwirowej w Szczepkowie
Borowym jest mu dobrze znany. Ze względu na trudne warunki pogodowe naprawienie drogi
zostało przesunięte. Zadeklarował, że praca nad poprawą stanu drogi ruszy, gdy tylko warunki
pogodowe na to pozwolą.
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Ad. 11.
p. Waldemar Słupski złożył wniosek do Komisji Bezpieczeństwa. Wniosek dotyczy
przeanalizowania i stworzenia zabezpieczenia ruchu na ul. Olsztyńskiej. W okolicy Biedronki
w Nidzicy budowany jest następny handlowiec, gdzie niebezpieczeństwo będzie jeszcze
większe. Prosi o przeanalizowanie tego zagadnienia w celu zapobieżenia wypadkom.
Więcej wniosków nie zgłoszono.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Elżbieta Góralska o
godzinie 13:43 zamknęła IV Sesję Rady Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
/-/ Małgorzata Wojtaszewska

Przewodnicząca Rady
/-/ Elżbieta Góralska
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