Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie od 27 września do 27 października 2017 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył trzy posiedzenia.
Pierwsze posiedzenie odbyło się na 27 września br. w celu wydania
pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy do
samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z
Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału placówki w
programie Erasmus+.
Drugie posiedzenie odbyło się na 5 października br. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji ZSZiO (wprowadzono
nauczanie indywidualne),
2) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji CKP (zmiany na
stanowiskach Dyrektora i Wicedyrektora),
3) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji SOS-W (zatrudnienie
nauczyciela emeryta na 5 godzin, ze względu na braki kadrowe),
4) zatwierdzenia arkusza organizacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Nidzicy (kursy od 1 października br.) ,
5) zmian w budżecie powiatu na rok 2017 (uwzględniająca decyzje organów
nadrzędnych i wnioski jednostek podległych).
Ponadto omówiono projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na
lata 2017-2036.
Były one przedmiotem obrad sesji nadzwyczajnej, o zwołanie której
wnioskował Zarząd, a dotyczyły zaplanowania w budżecie wydatków na realizację
termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w
Jagarzewie.
W następnej kolejności Zarząd zapoznał się z informacjami:
1. o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Powiatowego
Zarządu Dróg w Nidzicy, o przekazanie w trwały zarząd na czas
nieokreślony nieruchomości wchodzących w skład dróg powiatowych:
- Nr 1603N Czarny Piec – Napiwoda.
- Nr 1546N dr. Nr 1253N – Kozłowo,
- Nr 1536N Muszaki – Grabowo- Jagarzewo,

2.

3.
4.

5.

- Nr 1587N dr. Szkotowo- Rogóż- Kozłówko- Zakrzewo- SarnowoDziałdowo (dr. woj.nr 545);
zawiadomieniem Burmistrza Nidzicy o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości położonej w
obrębie Natać Wielka oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
numerami działek 84 o pow. 0,2600 ha i 82/2 o pow. 0,4500 ha. Podział
dokonywany jest na wniosek właściciela nieruchomości. W związku z tym
wydzielone zostaną działki na nr 84/2 i 82/8 pod drogę powiatową (195
m2);
informacjami Dyrektorów placówek oświatowych o wynajmie
nieruchomości powiatowych i płynących z tego tytułu dochodach;
zaleceniami z przeglądów technicznych nieruchomości powiatowych:
1) Baszta - siedziba PINB:
- wymiana posadzki na parterze,
- wymiana płytek przy wejściu do budynku i zainstalowanie maty
antypoślizgowej oraz zamontowanie barierki.
2) lokal mieszkalny w Napiwodzie:
- konieczna wymiana instalacji elektrycznej,
- zalecenie drobnych napraw ścian zewnętrznych.
Ze względu na fakt, iż nieruchomość, w której znajduje się lokal
mieszkalny, będzie wkrótce przebudowywana, remont instalacji
elektrycznej nie jest uzasadniony, gdyż będzie ona musiała być
wymieniona w ramach tego przedsięwzięcia.
zawiadomieniem o podjęciu przez Radę Gminy Kozłowo uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek w obrębie geodezyjnym
Górowo.

Dalej Zarząd zapoznał się z podziałem nagród Starosty z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Zaplanowana w budżecie kwota 13 872 zł wystarczyła na 9
pełnych nagród.
Następnie Zarząd wyraził pozytywne opinie na temat:
- powołania na stanowisko Wicedyrektora CKP p. Stanisława Lipińskiego,
- realizacji przez Gminę Nidzica inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi
publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy”.
Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się 17 października br. Przedmiotem
obrad było podjęcie uchwał w sprawach:
1. zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Centrum Kształcenia
Praktycznego (zmiany dotyczą stanowiska Wicedyrektora);
2. zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ogólnokształcących (przyznano nauczanie indywidualne);

3. zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie (zmiany związane z podziałem na
grupy na niektórych przedmiotach);
4. konsultacji projektu „Program współpracy Powiatu Nidzickiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2018 rok”;
5. upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją
projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie
systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy” w ramach
programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój
kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój
kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe
(upoważnienie wydano dla Dyrektora ZSRiO);
6. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy
(przeniesienie zadań pomiędzy wydziałami w Starostwie w związku z
utworzeniem stanowiska do obsługi projektów unijnych i nieodpłatnej
pomocy prawnej w Wydziale Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania
Kryzysowego);
7. zmian w budżecie powiatu na rok 2017 (uwzględniającą decyzje organów
nadrzędnych i wnioski jednostek podległych).
Dalej Zarząd wydał Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Nidzicy – p. Bogdanowi Malinowskiemu pełnomocnictwo niezbędne do
realizacji Projektu Erasmus+.
W dalszej części obrad Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał
Rady Powiatu przygotowane na dzisiejszą sesję w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na
lata 2017-2036,
3) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego
na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wraz z Prognozą
Oddziaływania na Środowisko,
4) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do
powiatowego zasobu nieruchomości,
5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej Specjalnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana
Twardowskiego w Nidzicy,
6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi w Nidzicy wchodzącej w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana
Twardowskiego w Nidzicy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do
Pracy w Nidzicy,
7) stwierdzenia przekształcenia trzyletniej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną w
Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. ks. Jana
Twardowskiego w Nidzicy,
8) stwierdzenia przekształcenia trzyletniej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w
Nidzicy,
9) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Nidzicy w Szkołę
Policealną w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.
Stanisława Staszica w Nidzicy,
10) stwierdzenia przekształcenia trzyletniej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół
Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
W kolejnym punkcie obrad Zarząd przekazał w trwały zarząd dla
Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy nieruchomości wchodzące w skład
następujących dróg powiatowych:
- 1603N- przebieg: Czarny Piec- Napiwoda;
- 1587N- przebieg: Szkotowo- Rogórz-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo
dr woj. nr 545;
- 1546N- przebieg: dr nr 1253N-Kozłowo;
- 1536N- przebieg: Muszaki - Grabowo - Jagarzewo.
Dalej Zarząd zapoznał się z informacjami o:
1. wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Powiatowego
Zarządu Dróg w Nidzicy, o przekazanie w trwały zarząd na czas
nieokreślony nieruchomości wchodzących w skład dróg powiatowych:
-1978N – przebieg: dr. kraj. Nr 7- Nidzica;
- 3722N - ul. Olsztyńska;
2. informacją Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego o wynajmie
nieruchomości powiatowej i płynących z tego tytułu dochodach;
3. wynagrodzeniu nauczycieli za ostatnie 9 miesięcy. Wysokość średnich płac
w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wyniosła powyżej
średniej, więc nie ma konieczności wprowadzania zmian;
4. wynikach kontroli w Przychodni Obwodowej Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy przeprowadzonej przez Sanepid. Kontrole przebiegły
pozytywnie.
Starosta
/-/ Grzegorz Napiwodzki

