Protokół Nr XXXIII/2017
z obrad XXXIII 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 31 sierpnia 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 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.
Uwag do porządku obrad nie było. 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. Sprawozdania stałych komisji Rady z działalności w I półroczu 2017 roku.
6. Informacja o kierunkach kształcenia w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Nidzickiemu w
roku szkolnym 2017/2018 i informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2036,
3) likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
4) likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie,
5) likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie,
6) likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy,
7) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
8) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nidzickiego,
9) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia
22 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
Ad. 2.
Uwag do protokołu Nr XXXII/2017 nie było. Został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady oddała głos p. Wojciechowi Żulczykowi – organizatorowi Biegu
Żołnierzy Wyklętych, który poinformował, że bieg w Zimnej Wodzie organizowany był po raz
trzeci. Wspomniał, że żołnierze AK walczący podczas okupacji nie złożyli broni. Nie godzili się na
to, żeby Polska została pod okupacją sowiecką. Wielu z nich zesłano do łagrów. p. Żulczyk wraz z
Fundacją Wolność i Demokracja łączy historię i sport. W bieżącym roku w biegu brało udział 200
osób. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Ma nadzieję, że uda mu się zorganizować bieg w

przyszłym roku. Podziękował Panu Staroście za zaangażowanie, trud włożony w rozpropagowanie
wiedzy o żołnierzach walczących o niepodległą Polskę. Liczy na dalszą współpracę.
Starosta Grzegorz Napiwodzki podziękował za nagrodę w imieniu całego samorządu i
zapewnił, że współpraca w organizacji tej imprezy będzie kontynuowana.
Przewodnicząca Rady oddała głos Dyrektor ZOZ- p. Annie Osłowskiej.
p. Anna Osłowska poinformowała, że ZOZ otrzymał dofinansowanie projektu rozbudowy
szpitala, na utworzenie oddziału geriatrycznego, pracowni tomografii komputerowej, bloku
operacyjnego. Podziękowała Panu Staroście, Przewodniczącej Rady Powiatu oraz wszystkim
radnym Rady Powiatu za pozytywną opinię i wsparcie w dążeniu do rozbudowy szpitala, a następnie
wręczyła Panu Staroście i Przewodniczącej podziękowanie podpisane przez cały Zarząd ZOZ.
Starosta Grzegorz Napiwodzki pogratulował Dyrektor ZOZ dobrze napisanego wniosku.
Dodał, że na szpitale powiatowe w województwie było 20 mln zł, z czego 4 049 500 zł trafi do
nidzickiego szpitala. Jest przekonany, że powstanie piękny nowoczesny obiekt wychodzący
naprzeciw osobom starszym, rozwiązujący problemy szpitala. Liczy, że dzięki tomografowi ludzie
młodzi będą chętnie przychodzili do pracy w naszym szpitalu.
Ad. 3.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu przedstawił Starosta Grzegorz
Napiwodzki. Stanowi ono zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
p. Andrzej Bróździński zwrócił się z następującymi pytaniami:
1) czy nie za szybko zrezygnowano z budynku po Archiwum? Można by w obiekcie tym
ulokować Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Powiatowy Urząd
Pracy. To obniżyłoby koszty utrzymania tych jednostek;
2) przedstawił pomysł dotyczący wynagrodzeń nauczycieli - na podwyższenie dodatku za
wychowawstwo. Zaznaczył, że w Gminie Nidzica wynosi on 100 zł i proponował ustalić go
chociażby na takim poziomie, jak w gminie;
3) stwierdził, że na tę samą inwestycję (przebudowa ul. Kościuszki) można pozyskać dotację
tylko raz. Tu natomiast planuje się dwa razy po 3 mln zł w ciągu dwóch lat. Czy to możliwe?
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział na zapytania p. Bruździńskiego:
Ad. 3) pierwszy etap przebudowy planowany jest w roku 2018. W ciągu jednego roku można
uzyskać nie więcej, niż 3 mln zł. Podkreślił, że za kontynuację można pozyskać dodatkowe punkty
przy następnym wniosku.
p. Lech Brzozowski poinformował, że w 2019 r. kończą się już i te możliwości.
Starosta Grzegorz Napiwodzki wyjaśnił, że dlatego planowane są etapy, żeby pozyskać więcej
środków zewnętrznych. Na spotkaniu z Wojewodą poruszał ten temat.
Ad. 1) poinformował, że budynek byłego Archiwum to cztery kondygnacje, 1732 m2 pow.
Gdyby to było 500 m, to moglibyśmy się podjąć ich zagospodarowania. O ile funkcje archiwum
mogły być dotąd wykonywane, to obecnie budynek nie spełnia już warunków. Przeniesione
jednostki powiatowe, o czym mówił radny, zajęłyby tylko niewielką część budynku. Ponadto
dostosowanie obiektu do naszych potrzeb wymagałoby ogromnych nakładów i to bez udziału
środków zewnętrznych. Uważa, że propozycja Gminy Nidzica jest bardzo dobra i powinno nam
zależeć, aby te plany się ziściły. Nasze szkoły również na tym skorzystają. Dodał, że Starosta
gospodaruje mieniem Skarbu Państwa, ale nie jest jego właścicielem. Zabiegamy o budynek dla
gminy, bo ich pomysł jest dobry: Miejsko-Gminna Biblioteka, Muzeum i Centrum Edukacyjne.
Mamy problem z zakładowym archiwum, dlatego jeśli budynek przeszedłby do Gminy Nidzica, to
prosiliśmy o zabezpieczenie miejsca na nasze potrzeby w tym zakresie.
Ad. 2) jeśli chodzi o wychowawstwo, to nie analizowaliśmy tego tematu. Starosta jest otwarty.
Przy konstrukcji budżetu Rada się nad tym zastanowi.
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p. Andrzej Bróździński stwierdził, że możemy przejąć budynek po archiwum za darmo, a
Gminie będziemy płacić. Możemy wydzierżawić obiekt gminie. Uważa, że za szybko chcemy się
pozbyć budynku za darmo.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że warunkiem jest nieodpłatne udostępnianie
nam miejsca przez gminę. Poza tym szybko musimy znaleźć przeznaczenie dla obiektu. Koszty
utrzymania są duże. Dodał, że Gmina ma szansę uzyskania dofinansowania na Muzeum i
Bibliotekę, może przystąpić do realizacji inwestycji. Gmina złożyła wniosek na ewentualne
zagospodarowanie obiektu. Ta funkcja wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom. Oby udało
się skutecznie wpłynąć na decyzję Wojewody. Wojewoda może bowiem przeznaczyć obiekt na
sprzedaż, czy inaczej zagospodarować. Nie wie, czy społeczeństwo by nam wybaczyło, gdyby
przeniesiono tam jednostki powiatowe. Potrzeba dużych środków na remont i utrzymanie tego
budynku. Przypomniał, że to ponad 1700 m2. Jeśli chodzi o lokalizację, to funkcja kulturalna jak
najbardziej się wpisuje, zamek w sąsiedztwie i szkoły. Oby Gminie ziściły się te plany.
p. Janusz Kwiatek zaznaczył, że gdyby Archiwum Państwowe mogło samo pozyskać środki
na renowację, nie zlikwidowano by go. Nie ma takich programów, z których mogliby pozyskać
środki, a budynek nie był remontowany od 30 lat. Dodał, że jest możliwość pozyskania środków
na utworzenie Multimedialnego Centrum, również na Bibliotekę – 2 mln zł. Gmina może uzyskać
85% dofinansowania. Żeby jednak złożyć wniosek, trzeba być właścicielem budynku.
p. Joanna Szczepkowska zwróciła się z zapytaniem, czego będzie dotyczyć kontrola w
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
p. Urszula Bergolc odpowiedziała, że kontrolowane będą zadania wynikające z ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
p. Andrzej Bróździński poprosił o informację w sprawie ujęcia wody przy ul. Wyborskiej w
Nidzicy.
Odpowiedzi udzieliła Dyrektor PSS-E w Nidzicy – p. Beata Wróblewska-Więcek.
Zaznaczyła, że Nidzica czerpie z ujęcia wody na ul. Kolejowej. To na ul. Wyborskiej jest odcięte.
Nie wiemy nic, bo sprawę przejął WIOŚ. Nic się nie dzieje, poziom związku w wodzie jest dalej
taki sam. Nadal woda musi być rozdeszczowywana, żeby nie doszło do podsiąkania i skażenia wody
na ul. Kolejowej. Ujęcie na ul. Kolejowej nie jest skażone. Woda jest dobrej jakości.
p. Janusz Kwiatek zapytał o skażenie ujęcia wody w Działdowie. Czy tamtejsze skażenie ma
jakieś przełożenie dla nas.
p. B. Wróblewska-Więcek odpowiedziała, że w Działdowie mają jedno ujęcie. Dostarczają
wodę z zewnątrz. W Działdowie prawdopodobnie wylewana była gnojowica i podsiąkło. Sieć jest
stara i remontowana w nieznacznym stopniu, stąd możliwość skażenia. Uspokoiła, że my mamy
bardzo dobrą sytuację, jeśli chodzi o lokalne wodociągi.
Ad. 4.
p. Marek Borowy poinformował, że trzy miesiące temu wysłano pismo do GDDKiA w
sprawie tablicy zjazdowej do Janowca Kościelnego z trasy S-7. Czy GDDKiA zamierza ją zakleić?
p. Krzysztof Skurczyński zaznaczył, że p. Leszek Śpiewak zapewniał na łamach Głosu
Nidzickiego, że będzie zachęcał radnych do finansowania basenu. Czy Pan Starosta wie coś na ten
temat?
p. Ryszard Kumelski w imieniu mieszkańców Wikna i Jabłonki poprosił o zwrócenie uwagi
na samochody ciężarowe, które przejeżdżają szybko przez te miejscowości. Jeśli byłaby możliwość
prosił, żeby zorientować się, którędy mają jeździć. Jeśli sobie skracają, to spróbować skłonić do
objazdu.
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Ponadto p. Kumelski zaznaczył, że 21 i 22 sierpnia w godzinach 12:00-13:00 po ulicach w
mieście jeździł ciągnik i sprzątał je. Przejazdy kolejowe zamknięto, korki się zrobiły. Uważa, że to,
co organizacyjnie możemy zrobić, to wpłynąć, żeby po południu sprzątano. Wykonuje to firma p.
Jabłonki. Wyraził prośbę, żeby zwrócić uwagę, aby prace porządkowe wykonywano po południu.
p. Krzysztof Skurczyński potwierdził, że samochody ciężarowe zniszczyły drogi na
skrzyżowaniu na trasie Rączki- Łyna – Napiwoda. Tiry skracają sobie drogę do Jabłonki.
p. Waldemar Słupski wspomniał, że odbyło się spotkanie z wykonawcami przebudowy dróg.
Zapytał, gdzie jest granica między utrudnieniem, a wyeliminowaniem z życia mieszkańców.
Zaznaczył, że powinno być bezproblemowe połączenie centrum miasta ze szpitalem, a nie ma do
niego dostępu. Trzeba zrobić wszystko, żeby chodnik był dostępny dla ludzi. Matki z dziećmi nie
mogą się dostać do szpitala, bo chodnik jest połamany. Zgłaszał ten problem do Wiceburmistrza,
który próbował coś wskórać. Po 4 dniach ktoś dziurę obok Galerii ogrodził. Uważa, że musi być
dojście do ważniejszych instytucji w mieście, dlatego prosił o interwencję w tej sprawie.
p. Joanna Szczepkowska zapytała, czy Rada Powiatu może wygospodarować jakąś małą
kwotę i wspomóc którąś gminę dotkniętą klęską żywiołową.
Głos udzielono Komendantowi Policji, który podkreślił, że obecnie większość miasta to
teren budowy. Wykonawcy zmieniają organizację ruchu praktycznie co chwilę. Policja nie piętnuje,
tylko pomaga. Patrole wyprowadzają gości z miasta. Za organizację ruchu policja nie odpowiada.
Odniósł się do interpelacji p. Ryszarda Kumelskiego i p. Krzysztofa Skurczyńskiego. Zaznaczył, że
pojazdy jeżdżące przez Wykno-Jabłonkę posiadają indywidualne zezwolenia na nie stosowanie się
do oznaczenia. Zwrócą uwagę, na tę drogę.
Ad. 5.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki
Społecznej i Pomocy Rodzinie w pierwszym półroczu 2017 r. złożył jej przewodniczący –
p. Ryszard Kumelski. Stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań nie było.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pierwszym półroczu 2017 r. złożył jej przewodniczący –
p. Waldemar Słupski. Stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań nie było.
Sprawozdanie z działalności i kontroli Komisji Rewizyjnej w pierwszym półroczu 2017 r.
złożył jej przewodniczący – p. Marek Borowy. Stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Uwag i pytań nie było.
Ad. 6.
p. Jolanta Tymińska przedstawiła informację o kierunkach kształcenia w placówkach oświatowych
podległych Powiatowi Nidzickiemu w roku szkolnym 2017/2018 i informację o przygotowaniu szkół do roku
szkolnego. Stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
p. Ryszard Kumelski poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki
Społecznej i Pomocy Rodzinie obejrzała szkoły i pod względem organizacyjnym i technicznym przygotowanie
placówek do roku szkolnego jest bardzo dobre. Były drobne niedoróbki, ale pewnie do dnia dzisiejszego zniknęły.
Udało nam się utrzymać kadrę. Przebrnęliśmy ten problem i nauczyciele mają zapewnione etaty. Trzeba się z
tego cieszyć. Dwie osoby przeszły na emeryturę, a dwie - poza nasze jednostki. W związku z niżem
demograficznym, mamy w szkołach nieduży nabór. Przedmioty ogólne są łączone. Kibicuje temu, żeby stan I
klas utrzymał się do matury.
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Ad. 7. 1)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok
2017. Dodała, że był on omawiany na posiedzeniach komisji stałych. Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/189/2017
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 7.2)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2036. Projekt omawiany był szczegółowo
na posiedzeniach Komisji. Prosiła o pytania.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/190/2017
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 20172036, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 7.3)
p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy. Na posiedzeniach komisji omawiano ten projekt uchwały i nie było
do niego uwag.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/191/2017
w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w
Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 7.4)
p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Technikum
Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
Na posiedzeniach komisji omawiano ten projekt uchwały i nie było do niego uwag.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/192/2017
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół
Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 7. 5)
p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Technikum
Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w
Jagarzewie. Na posiedzeniach komisji omawiano ten projekt uchwały i nie było do niego uwag.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/193/2017
w sprawie likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół
Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 7.6)
p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Nidzicy. Na posiedzeniach komisji omawiano ten projekt uchwały i nie było do niego uwag.
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Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/194/2017
w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 7. 7)
p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. Na posiedzeniach
komisji omawiano ten projekt uchwały i nie było do niego uwag. Prosiła o jego przegłosowanie.
Radni nie zgłosili żadnych pytań, ani uwag.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/195/2017
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 7.8)
p. Elżbieta Bieniek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nidzickiego.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/196/2017
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Nidzickiego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 7.9)
p. Elżbieta Bieniek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/197/2017
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8.
Starosta Grzegorz Napiwodzki poprosił p. Jacka Dłuskiego o odpowiedź na pytanie p. Marka
Borowego odnośnie znaku na drodze S-7.
p. Jacek Dłuski poinformował, że 23 czerwca br. otworzono drogę S-7, a już 27 czerwca br.
wystąpił z pismem do GDDKiA wskazując niedogodności węzła. Otrzymał zaproszenie na
spotkanie w dniu 17 lipca br. Ponowił tam swoją prośbę, o oznakowanie zjazdu do Janowca na
obydwu węzłach. Odpowiedzi nie ma do dnia dzisiejszego. PZD wykona tymczasową organizację
ruchu w rejonie węzła Powierż. Dołożone zostaną żółte tablice- tranzyt. Odnośnie zaś ruchu na
węźle Południe, nikt się nie odezwał. Dopóki nie ma negatywnej odpowiedzi, być może uda się
ustalić zjazd z obu stron. 18 sierpnia opracowana została tymczasowa organizacja ruchu i czekamy
na odpowiedź.
Następnie Dyrektor PZD odniósł się do wypowiedzi p. Ryszarda Kumelskiego odnośnie
przejazdu samochodów ciężarowych. Poinformował, że funkcjonują przepustki. Wydano je dla
wszystkich miejscowych firm. „Elda” ma powiększony dostęp o dojazd cysterny. Iluś kierowców
się podłącza. Poprosi o kontrole w tym zakresie.
p. Ryszard Kumelski podkreślił, że ciężarówki jeżdżą szybko – to jest zarzut.
p. Jacek Dłuski zauważył, że jedynie policja może to egzekwować.
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Dalej, w odpowiedzi na prośbę p. Kumelskiego zaznaczył, że do PUGK zwróci się z
wnioskiem o sprzątanie ulic w godzinach popołudniowych. Odnośnie zaś objazdów, zauważył, że
większy jest ruch od strony Łyny, jadąc od strony północnej. Tę ofiarę jednak musimy ponieść w
związku z przebudową dróg wojewódzkich.
W odniesieniu do interpelacji p. Waldemara Słupskiego dotyczącej dojazdu do szpitala,
zwracał na to uwagę kierownikowi robót firmy „Skanska”, a ten obiecał coś zadziałać. Dodał, że
znaki STOP zostaną zasłonięte (ze Żwirowej na Nowomiejską).
Starosta Grzegorz Napiwodzki zaznaczył, że jak znajdzie chwilę, to sprawdzi z dyrektorem
Dłuskim, jaka jest sytuacja na ul. Mickiewicza.
Dalej Starosta odniósł się do pytania p. Krzysztofa Skurczyńskiego, czy były rozmowy na
temat dofinansowania budowy basenu. Odpowiedział, że w tym roku nie było. Było o tym
mówione na wspólnym posiedzeniu komisji w ubiegłym roku. Nie padła ze strony powiatu żadna
wiążąca odpowiedź.
Starosta Grzegorz Napiwodzki udzielił również odpowiedzi na zapytanie p. Joanny
Szczepkowskiej. Wpłynęło pismo z prośbą o pomoc dla poszkodowanych w powodzi. Prośbę
Konwentu Powiatów rozważymy we wrześniu. Byłby za tym, żeby ustalono kwotę dla powiatów –
odgórnie. Proponuje wrócić do tego tematu we wrześniu.
Ad. 9.
p. Ryszard Kumelski stwierdził, że pomoc dla poszkodowanych to bardzo fajna inicjatywa.
Ludzie zostali z niczym, a zbliżają się chłody. Należy to wziąć pod uwagę. Sugerował, żeby
rozważyć również pomoc rzeczową.
p. Janusz Kwiatek zaprosił zebranych, w imieniu Prezydenta RP, Burmistrza Nidzicy i
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, na Narodowe Czytanie „Wesela” Wyspiańskiego. O godz.
10.00, 2 września br. przed Zamkiem.
p. Waldemar Słupski odniósł się do sprawy budynku po Archiwum Państwowym. Nie
wyobraża sobie, żeby było w nim coś innego, niż proponowane przez Gminę Nidzica jednostki.
Marzy się, żeby budynek ten był otwarty dla mieszkańców. Jest to wspaniała rzecz. Dobrze byłaby
widziana przed nim kawiarenka, żeby po zwiedzaniu móc tam odpocząć.
Więcej wolnych wniosków nie było.
Wobec wyczerpania porządku, Przewodnicząca o godz. 14:50 zamknęła XXXIII sesję Rady
Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
/-/ Małgorzata Jarka

Przewodnicząca Rady:
/-/ Elżbieta Góralska
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