Załącznik nr 3
do protokołu Nr XIII/2015
z dnia 27 listopada 2015 r.

Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie od 30 października do 27 listopada 2015 r.
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Zarządu. Pierwsze z nich –
10 listopada br. Podjęto na nim uchwały w sprawach:
1) udzielenia pełnomocnictwa dla Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział
w Olsztynie ( dotyczy występowania przed organami administracji publicznej oraz
innymi urzędami i instytucjami, w tym przed Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska w Olsztynie w związku ze zleceniem opracowywania uproszczonych
planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasów, na terenie Gmin Kozłowo i
Nidzica, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób
fizycznych i wspólnot gruntowych wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na
środowisko);
2) wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych w Powiatowym Zarządzie Dróg w
Nidzicy (dotyczy sprzętu przestarzałego, w znacznym stopniu zużytego
eksploatacyjnie, co potwierdzają oceny techniczne i wyceny, a tym samym zbędnego
dla Powiatowego Zarządu Dróg),
3) wyrażenia zgody na oddanie w najem boksu garażowego stanowiącego własność
Powiatu Nidzickiego (dotyczy wynajęcia wolnego boksu garażowego przy
Starostwie na okres zimowy za kwotę 100 zł/mies.),
4) powierzenia Starostwu Powiatowemu w Nidzicy przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ( na dostawę energii elektrycznej),
5) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji ZSRiO (nauczanie indywidualne),
6) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji ZSO (nauczanie indywidualne),
7) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji SOS-W (jednostka wnioskuje o
przydzielenie 6 godzin opieki w internacie),
8) zmian w budżecie powiatu na rok 2015. Uchwała uwzględnia decyzje organów
nadrzędnych i wnioski jednostek podległych.
Ponadto pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych do powiatowego
zasobu nieruchomości,
2) 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 2016 rok,
Następnie Zarząd zapoznał się z informacjami dotyczącymi gospodarowania
nieruchomościami:
1) postanowieniami Burmistrza Nidzicy wszczynającymi postępowania o
rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie Orłowo gmina Nidzica oraz w

obrębie Likusy gmina Nidzica, stanowiących własność Powiatu Nidzickiego w
zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg;
2) postanowieniem Burmistrza Nidzicy stwierdzającym brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża
„Kanigowo X” na działce nr 144/4 i nr 141 obręb Kanigowo, gmina Nidzica, wraz z
przeróbką surowca;
3) decyzją Starosty Nidzickiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą
pozwolenia Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nidzicy na przebudowę dróg
powiatowych nr 1264N Leszcz- Jankowice-Rączki- Moczysko, Nr 1975N droga Nr
1264N droga krajowa Nr 7, nr 1585N Mielno – Rączki (droga nr 1264N) w
miejscowości Rączki, gmina Nidzica.
Dalej Zarząd orzekł o ustanowieniu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w
Nidzicy trwałego zarządu nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi własność
Powiatu Nidzickiego, wchodzącymi w skład następujących dróg powiatowych: nr
1619N (przebieg: gr. woj. Wieczfnia Kościelna- Nowa Wieś Wielka –Szczepkowo
Borowe –Janowo), nr 1975N(przebieg: dr nr 1264N – dr. kraj. Nr 7) oraz nr 1603N
(przebieg: Czarny Piec – Napiwoda).
Na posiedzeniu tym Zarząd pracował również nad projektem budżetu powiatu
na rok 2016.
Kolejne posiedzenie Zarządu odbyło się 13 listopada br. Kontynuowano na
nim prace nad przyszłorocznym budżetem powiatu, w efekcie których podjęto
uchwały w sprawach:
1) projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2016 rok,
2) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2016-2025.
Zostały one przekazane do zaopiniowania komisjom stałym Rady Powiatu.
Ponadto podjęto uchwały w sprawach:
1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
powiatu z zakresu pomocy społecznej ( z zakresu wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki wsparcia
dziennego o zasięgu ponadgminnym),
2) powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację
zadań publicznych Powiatu Nidzickiego z zakresu pomocy społecznej w
roku 2015.
W dalszym ciągu obrad Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady
Powiatu przygotowane na dzisiejszą sesję , w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2015,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2015-2025.
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