Protokół Nr XXXII/2017
z obrad XXXII sesji Rady Powiatu V kadencji,
która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy
w dniu 30 czerwca 2017 r.
Ad. 1.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Elżbieta Góralska otworzyła obrady sesji o godzinie
12:00, następnie przywitała wszystkich obecnych i zaproszonych gości.
Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 11 radnych, co
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Listy obecności radnych i przybyłych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Uwag do porządku obrad nie było. Został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad:
Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja o ogólnej sytuacji ZOZ.
Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2016.
Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2016 rok.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy
sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2016.
9. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2016 z tytułu
wykonania budżetu.
10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nidzicy za rok 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2016,
2) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2016,
3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy za 2016 rok,
4) zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2036,
6) ustalenia przebiegu drogi powiatowej wraz z nadaniem jej nazwy,
7) wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy,
8) zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 8 grudnia 2014 r. w
sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu,
9) zmiany uchwały Nr IV/25/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 stycznia 2015 r. w
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ad 2.
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie było. Został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu przedstawił Starosta Grzegorz
Napiwodzki. Stanowi ono zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
Ponadto Starosta poinformował, że w ramach RPO Województwa Warmińsko –
Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego,
ZSRiO w Jagarzewie będzie realizować projekt pt. „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery –
dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie”. Całkowita wartość projektu wynosi 774 856,25 zł, w tym
dofinansowanie z UE – 658 627,81 zł. Wkład własny Powiatu to 10,5%, tj. 81 360 zł. Okres
realizacji od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. W ramach projektu zaplanowano:
współpracę z pracodawcami, dodatkowe szkolenia dla uczniów, staże u pracodawców dla 53
uczniów, wsparcie nauczycieli oraz doposażenie ZSRiO w Jagarzewie.
ZSZiO w Nidzicy nie udało się złożyć skutecznego wniosku. Wartość tego wniosku to
ponad 200 tys. zł. Został złożony protest i czekamy na rozstrzygnięcie.
p. Andrzej Bróździński zwrócił się z następującymi zapytaniami:
1) Jaki jest zakres budowy sieci wodociągowej w m. Rozdroże i m. Safronka? Prosił o więcej
informacji na ten temat.
2) Odnośnie zatwierdzenia organizacji pracy szkół i placówek oświatowych na rok
2017/2018 jednostek organizacyjnych: zapytał, ilu nauczycieli zawarło umowę o pracę w
poszczególnych jednostkach organizacyjnych? Ilu nauczycieli jest na niepełnym wymiarze
godzin? Ilościowo, jakie szkoły?
Starosta Grzegorz Napiwodzki, odnosząc się do pierwszego pytania oznajmił, że nie ma
takich informacji. Szczegółowych informacji można udzielić na podstawie dokumentacji w
urzędzie. Na pytania takie, jak: jaka długość? kiedy? nie potrafi odpowiedzieć. Z tego typu
pytaniami należy zwrócić się do inwestora.
p. Iwona Urbanowicz dodała, że taką decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dostaliśmy jako strona postępowania administracyjnego. Inwestycja jest gminna. Będzie
realizowana na terenie nieruchomości - dróg powiatowych, dlatego jesteśmy stroną. Na razie
sprawa jest na etapie lokalizacji.
p. Andrzej Bróździński zapytał, jak sytuacja przedstawia się w m. Łysakowo?
p. Iwona Urbanowicz odpowiedziała, że może dotyczyć pasa naszych dróg powiatowych.
Starosta Grzegorz Napiwodzki zaznaczył, że jest to wstępna informacja. Na wszelkie
inwestycje w naszych pasach inwestor musi uzyskać stosowną zgodę.
Odnosząc się do drugiego pytania, Starosta Grzegorz Napiwodzki powiedział, że z tych
informacji, które pamięta, 2 nauczycieli ZSO i 1 nauczyciel ZSZiO otrzymało wypowiedzenie.
Zatwierdzając warunkowe arkusze przyjmuje się wersję pesymistyczną, bo nie przewiduje się
dużego naboru. W maju można zastosować ograniczenia.
p. Andrzej Bróździński zapytał czy w CKP jakiś nauczyciel otrzymał rozwiązanie umowy?
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że 1 nauczyciel. W sumie w szkołach 4
nauczycieli dostało rozwiązanie umowy o pracę.
p. Andrzej Bróździński zapytał, ilu nauczycieli ma zawieszone etaty?
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że nie pamięta.
p. Jolanta Tymińska odpowiedziała, że najprawdopodobniej będzie osoba w ZSO, ale może
być tak, że nikt nie będzie miał ograniczenia po naborze.
p. Andrzej Bróździński zapytał czy może prosić o te informacje na piśmie?
p. Jolanta Tymińska odpowiedziała, że tak.
Więcej uwag i pytań nie było.
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Ad. 4.
Interpelacji i zapytań radnych nie było.
Ad. 5.
p. Małgorzata Libera – Urniaż przedstawiła informację o ogólnej sytuacji ZOZ. Stanowi
ona zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań nie było.
Ad. 6.
p. Renata Mróz przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2016.
Stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań nie było.
Ad. 7.
p. Marek Borowy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy
przeczytał uchwałę Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wydania
opinii o wykonaniu budżetu powiatu za rok 2016. Opinia była pozytywna. Stanowi ona załącznik
nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 8.
p. Renata Mróz przedstawiła uchwałę RIO.VIII-0120-207/17 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania
opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2016 rok. Opinia była pozytywna. Stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 9.
Radny Marek Borowy przeczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2016 z tytułu wykonania budżetu.
Stanowi on załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 10.
p. Renata Mróz przedstawiła uchwałę Nr RIO.VIII-0120-314/17 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Opinia
była pozytywna. Stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 11. 1)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Nidzickiego za rok 2016.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 11 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/180/2017 w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2016, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 11. 2)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2016.
p. Elżbieta Góralska zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie.
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p. Andrzej Bróździński stwierdził, że sprawozdanie jest bez zastrzeżeń. Jednak patrząc na
projekt wyjściowy planowany w grudniu 2015 r. do dnia 31.12.2016 r. nadwyżka wyszła 5.600.000
zł. Były owszem w trakcie roku zmiany. Nadwyżka jest jednak zbyt wysoka. Dla przypomnienia
podał przykłady:
1) projekt przebudowy drogi powiatowej Krokowo-Szkudaj – Powierż miała być kwota
34.674 zł, a wykonanie wyniosło 0 zł.
2) projekt Safronka- Janowiec Kościelny- Kuce- planowano 355.659,11 zł, a wykonano
168.083,05 zł ,
3) projekt zintegrowana informacja geodezyjna – planowano 1.000 000 zł, a wykonano 0
zł.
Radny zaznaczył, że pytał na komisji, a Starosta zapewnił, że zmiany w bieżącym roku
będą, a inwestycje zostaną zrealizowane. Wstrzyma się więc od głosu, dając zachętę, żeby kwoty
przeniesione na 2017 r. zostały zrealizowane.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że na komisji Skarbnik szczegółowo
przedstawiała, z czego wynika nadwyżka. Raczej dobrze, jeśli występuje nadwyżka, niż deficyt.
Jeśli chodzi o drogę Janowiec Kościelny – Safronka, to zmiany wyniknęły w ciągu roku. naszym
obowiązkiem jest planowanie w budżecie określonych wartości inwestycji, która wynika z
kosztorysu inwestorskiego. Czekaliśmy na ogłoszenie PROW, podpisaliśmy 2 umowy, a dopiero
w czerwcu został ogłoszony konkurs. Po otrzymaniu dofinansowania ogłaszaliśmy przetargi.
Podkreślił, że wartość kosztorysu ofertowego określa wartość inwestycji. Przyjęliśmy terminy
bezpieczne do realizacji inwestycji, rozłożyliśmy ją na 2 lata. W roku 2016 została zrealizowana
kanalizacja deszczowa. Pozostała część zrealizowana będzie w 2017 r. Natomiast inwestycja
Powierż – Krokowo nie została jeszcze zrealizowana. Nie było dokumentacji kosztorysowej.
Zamówienie było na podstawie studium wykonalności. Okazało się, że zaplanowane środki były
za małe. Po ogłoszeniu dwóch przetargów, po uzgodnieniach z gminą, unieważniliśmy przetarg.
Ustaliliśmy z gminą, że pod koniec roku spróbujemy ponownie pozyskać środki na tę inwestycję.
Ponadto powiat prawie o 5% obniżył zadłużenie. Starosta, w imieniu samorządu, odebrał
dyplomy, za zajęcie II miejsca za kwoty wydatków ogólnych i wydatków majątkowych na 1
mieszkańca. W rankingu indywidualnym zajęliśmy 13 miejsce. Za nami są powiaty: ełcki,
braniewski, ostródzki, gołdapski. Przed nami- działdowski, a wyprzedził nas o 40 gr, olsztyński –
o ponad 3 zł. Gdybyśmy zrealizowali plany, wypadlibyśmy w rankingu bardzo dobrze. Podkreślił
raz jeszcze , że były zapowiedzi, iż w roku 2016 zostanie ogłoszony konkurs na informatyzację
zasobu geodezyjnego. Konkurs ogłoszono w marcu 2017 r. Wniosek został złożony w maju.
Zakładaliśmy 5 lat realizacji. Teraz będziemy musieli przez 3 lata go zrealizować. To nie my
ustalamy zasady, ale musimy być przygotowani, żeby móc składać wnioski. Z Nadleśnictwa
otrzymaliśmy 300.000 zł, z czego się bardzo cieszymy, bo to pierwsze takie środki z Nadleśnictwa
i jesteśmy za nie wdzięczni. Do tego od osób eksploatujących wyrobiska pozyskaliśmy 500 000 zł.
Zostało utwardzone boisko przy ZSO, na co nie wydaliśmy ani złotówki. Takie przykłady można
mnożyć. Pozyskano środki na planowanie urządzania lasu ( na gm. Janowo i Janowiec Kościelny).
Ileś inwestycji udało się zrealizować. Nadwyżka się przyda, bo planujemy sporo zadań na 2017 r.
Planowaliśmy pomoc dla szpitala. W 2018 r. również będzie sporo wyzwań i będziemy się starali
maksymalnie wykorzystać szansę pozyskania środków zewnętrznych.
p. Andrzej Bróździński zaznaczył, że wszystko to rozumie, przedstawił to, co wykonano, a
czego – nie. Wstrzyma się w sprawie absolutorium dla Zarządu.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
Rada, w obecności 11 radnych, przy 10 głosach „za” i 1 – „wstrzymującym się”
podjęła uchwałę Nr XXXII/181/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu w Nidzicy za rok 2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Starosta Grzegorz Napiwodzki podziękował za udzielenie absolutorium. Zapytał p.
Andrzeja Bróździńskiego, czy kiedykolwiek go przekona. Podziękował także Pani Skarbnik,
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pracownikom, kierownikom wydziałów i jednostek za wykonanie budżetu. Stwierdził, że jest to
moment dający satysfakcję z wykonanej pracy.
p. Paweł Bukowski pogratulował zarządowi. Stwierdził, że wynik głosowania to
odpowiedź na to, jak było. Dodał, że radni pytają, jak będzie. Przypomniał, że czeka nas
inwestycja na ul. Kościuszki. Prosił, aby o tym pamiętać na przyszły rok. Uważa, że należy też
podziękować pracownikom gmin za wsparcie w realizacji inwestycji powiatowych, co uczynił.
Ad. 11. 3)
p. Małgorzata Libera – Urniaż omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za
2016 rok.
p. Elżbieta Góralska zapytała czy są jakieś pytania do złożonego wcześniej sprawozdania?
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 11 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/182/2017
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy za 2016 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Salę obrad opuścił Wicestarosta Lech Brzozowski.
Ad. 11. 4)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie
powiatu na rok 2017.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 10 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/183/2017
w sprawie zmian w budżecie powiatu na tok 2017, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Na salę obrad dołączył Wicestarosta Lech Brzozowski.
Ad. 11. 5)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2036.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 11 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/184/2017
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 20172036, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 11. 6)
p. Jacek Dłuski omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia przebiegu
drogi powiatowej wraz z nadaniem jej nazwy.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 11 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/185/2017
w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej wraz z nadaniem jej nazwy, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 11. 7)
p. Iwona Urbanowicz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w
trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.
Uwag i pytań nie było.
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Rada, w obecności 11 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/186/2017
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 11. 8)
p. Elżbieta Góralska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
Nr II/10/2014 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów
osobowych stałych komisji Rady Powiatu.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 11 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/187/2017
w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 8 grudnia 2014
r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, która stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 11. 9)
p. Elżbieta Góralska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
Nr IV/25/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu.
p. Elżbieta Góralska oznajmiła, że podczas rozmowy z p. Krzysztofem Pisarewiczem,
radny zadeklarował chęć pracy w tej komisji. Zaznaczyła, że radni mogą zgłosić innych
kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej.
W związku z powyższym p. Elżbieta Góralska zapytała czy Rada zgłasza innych
kandydatów?
Innych kandydatów nie było.
p. Krzysztof Pisarewicz wyraził zgodę na członkostwo w Komisji Rewizyjnej.
Kandydatura radnego – p. Krzysztofa Pisarewicza została przyjęta jednogłośnie.
Rada, w obecności 11 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/188/2017
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 stycznia
2015 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, która stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Ad. 12.
Wobec braku interpelacji i zapytań, punkt ten stał się bezprzedmiotowy.
Ad.13.
p. Waldemar Słupski odniósł się do absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podkreślił rolę p.
Ewy Krzyżewskiej w pracy Rady Powiatu, której działania i zaangażowanie były bardzo realne.
Pozytywnie podchodziła do spraw powiatu. Radny chciał jej za to bardzo podziękować. Dodał,
że dobrze pracowało się z p. Ewą Krzyżewską także w komisji, gdzie pomogła w rozwiązaniu
wielu problemów. Teraz podjęła nowe zadanie i życzy jej poprowadzenia społeczności do
sukcesu.
p. Elżbieta Góralska złożyła Panu Staroście i Zarządowi Powiatu gratulacje z powodu
uzyskania absolutorium za 2016 r.
Starosta Grzegorz Napiwodzki zaprosił wszystkich obecnych gości na XI Wystawę Koni
Zimnokrwistych w Janowie.
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p. Paweł Bukowski zaprosił wszystkich obecnych gości na zbliżające się Dni Nidzicy i
przedstawił program na poszczególne dni. Dodał, że Powiat jest również sponsorem tego
wydarzenia.
Wobec wyczerpania porządku, Przewodnicząca Elżbieta Góralska o godz. 14:15
zamknęła obrady XXXII sesji Rady Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
/-/ Małgorzata Jarka

Przewodnicząca Rady
/-/ Elżbieta Góralska
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