Załącznik nr 3
do protokołu Nr XIV/2015
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie od 28 listopada do 30 grudnia 2015 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd obradował trzykrotnie.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 1 grudnia br. Analizowano na nim
wynagrodzenia nauczycieli za 10 miesięcy 2015 r. Wszystkie grupy zawodowe
nauczycieli osiągnęły wymaganą średnią.
W dalszej części posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu
na rok 2015, zawierającą decyzje finansowe organów nadrzędnych oraz wnioski
jednostek podległych.
Ponadto Zarząd zapoznał się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie w sprawach:
- projektu uchwały budżetowej na 2016 rok,
- możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu
Nidzickiego na 2016 rok,
- projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 20162025.
Przedmiotem obrad drugiego posiedzenia, które odbyło się w dniu 11 grudnia br.
było w głównej mierze omówienie projektów uchwał Rady Powiatu przygotowanych na
dzisiejszą sesję . Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty w następujących sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2015,
2) wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2015,
3) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2016 rok,
4) zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Nidzicy na 2016 rok,
5) zmiany uchwały Nr IV/25/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30
stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu,
6) przystąpienia Powiatu Nidzickiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Brama Mazurskiej Krainy”,
7) wyrażenia zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się
w budynku przy ul. Jagiełły 1 stanowiącym własność Powiatu
Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy,
8) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich
przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdu z drogi,

9) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2016-2025,
10) uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2016,
11) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego.
Podjęto także uchwały w sprawach:
1) wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w
Nidzicy,
2) wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego o zasięgu
ponadgminnym. Wybrana została oferta Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy,
3) ustalenia opłat za posiłki oraz zakwaterowanie w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym w Nidzicy i Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Jagarzewie,
4) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy (dotyczy nauczania
indywidualnego),
5) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej,
6) wyrażenia zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej
się w budynku przy ul. Jagiełły 1 stanowiącym własność Powiatu
Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy,
7) zmian w budżecie powiatu na rok 2015,
8) przyjęcia autopoprawki do złożonego budżetu na 2016 rok.
Dalej Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski Powiatowego Zarządu Dróg
o wyrażenie zgody na wycinkę 585 szt. drzew w kompleksie leśnym wzdłuż
drogi do Likus oraz 4 szt. – w m. Róg i 3szt. – przy drodze powiatowej Rączki –
Łyna, stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym.
Ponownie analizowano wynagrodzenia nauczycieli. W ciągu 11 miesięcy
we wszystkich grupach awansu zawodowego nauczyciele również osiągnęli
wymaganą średnią płac.
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Jako następny pozytywnie rozpatrzono wniosek Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego o wyrażenie zgody na zatrudnienie w Ośrodku
nauczyciela zajęć rewalidacyjnych- rehabilitacji ruchowej od stycznia 2016 r.
Zarząd rozpatrzył także wnioski szkół złożone w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa. Wnioski są kompletne, nie zawierają błędów. Wkład własny w
tym programie wynosi 20% i wszystkie jednostki taki wkład będą posiadały w
przyszłorocznych budżetach. Powiat złoży kompleksowy wniosek. Będzie on opiewał na
kwotę 38.100 zł, z czego 30.480 zł to środki z Programu, a 7.620 zł – wkład własny.
Zakup książek nastąpi w przyszłym roku.
W zakresie gospodarowania nieruchomościami Zarząd podjął rozstrzygnięcia
w następujących sprawach:
- postanowił o zawnioskowaniu do Konserwatora Zabytków o zmianę terminu na
wykonanie konserwacji dachu na budynku przy ul. Murarskiej ( nie do końca 2015 r.,
lecz w roku 2016),
- podtrzymał swoją decyzję o nie przeznaczaniu lokalu w Napiwodzie do
sprzedaży.
Ponadto Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora ZSRiO w Jagarzewie
dotyczącą wynajmu nieruchomości i wpływach z tego tytułu.
Kolejnym punktem obrad było zapoznanie się z wystąpieniami pokontrolnymi z
kontroli przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w zakresie:
- prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa
oraz wykonanie dochodów budżetu państwa w roku 2014;
- realizacji przez Starostę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w okresie od 1 maja 2011 r. do
31 grudnia 2014 r.
Obie kontrole wypadły pozytywnie. Wystąpienia pokontrolne zostały
opublikowane w BIP Starostwa Powiatowego.
Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się 18 grudnia br. Zwołane zostało w
celu podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków
trwałych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. Dotyczy ona zużytego sprzętu
i oprogramowania komputerowego.
Ponadto Zarząd zdecydował o wszczęciu procedury zasięgnięcia opinii w
sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Nidzickiego ze względu na informacje o zamiarze otwarcia dwóch nowych
aptek w Nidzicy.
Starosta
/-/ Grzegorz Napiwodzki
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