Załącznik nr 3
do protokołu Nr XVI/2016
z dnia 26 lutego 2016 r.

Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie od 30 stycznia 2016 r. do 26 lutego 2016 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył jedno posiedzenie
w dniu 16 lutego.
Analizowano na nim i pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu
w sprawach:
1) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających,
2) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego – dotyczącą dofinansowania funkcjonowania Biura
Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
3) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego – dotyczącą dofinansowania Konferencji pn. „Kształtowanie
oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”,
4) zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2016-2025.
Wszystkie wyżej wymienione uchwały były omawiane na posiedzeniach
Komisji stałych.
Poza tym Zarząd podjął uchwały w sprawach:
1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2016 roku
przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych,
niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność
statutową związaną z realizacją zadań powiatu,
2) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania
publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Na posiedzeniu tym Zarząd wyraził także zgodę, na wniosek Powiatowego
Zarządu Dróg w Nidzicy, na usunięcie 8 drzew gat. klon zwyczajny z pasa drogowego

drogi powiatowej Sątop - Szerokopaś- Nidzica rosnących na wysokości świetlicy
wiejskiej w Łysakowie. Drzewa posiadają spróchniałe konary i gałęzie. Ze względu na
lokalizację obok świetlicy, zagrażają bezpieczeństwu osób tam przebywających oraz
uczestników ruchu drogowego.
Ponadto Zarząd zapoznał się z następującymi informacjami:
- Dyrektora ZSZiO o podpisaniu umowy w dniu 1 lutego br. na najem sali
gimnastycznej w budynku szkolnym przy ul. Wyborskiej na okres od 1 lutego
do 31 marca br. w każdy wtorek w godz. 18:30-20:00 za kwotę 100 zł brutto
wejścia na salę,
- przebiegiem postępowania administracyjnego dotyczącego przeniesienia
pozwolenia na przebudowę dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec
Kościelny – Kuce wydanego przez Starostę Nidzickiego, z Powiatowego
Zarządu Dróg w Nidzicy na Powiat Nidzicki,
- wnioskiem złożonym do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie tymczasowego mostu na ul. Traugutta, sąsiadującego z
nieruchomością powiatową,
- zawiadomieniem Wójta gm. Janowo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Janowo,
- wysokością wynagrodzeń nauczycieli za styczeń 2016 r. Średniej nie osiągają
nauczyciele stażyści i mianowani. W chwili obecnej jednak nie zachodzi
potrzeba wprowadzania zmian,
- protokołami z kontroli przeprowadzonych w PUP i PCPR, w których wykazano
drobne zalecenia. Niektóre już skorygowano i podjęto kroki w celu realizacji
pozostałych. Ze szczegółami można zapoznać się w Biuletynie Informacji
Publicznej,
- uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie pozytywnie opiniującą
prawidłowość planowanej kwoty długu powiatu oraz o możliwości
sfinansowania planowanego deficytu na 2016 r.

Starosta
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