Protokół Nr XXXV/2017
z obrad XXXV sesji Rady Powiatu V kadencji,
która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
w dniu 11 października 2017 r.
Ad. 1.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Elżbieta Góralska otworzyła obrady sesji o godzinie 14:30,
a następnie przywitała wszystkich obecnych. Poinformowała, że na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Powiatu
Nidzickiego sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu. Materiały zostały radnym wysłane. Zapytała, czy
są do nich uwagi.
Uwag nie było.
Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie bez uwag.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2036.
Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 9 radnych, co
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Listy obecności radnych i przybyłych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 2.1)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok
2017r. zawierający wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w
Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie” realizowany przez Powiat Nidzicki w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
w ogólnej kwocie 992 468,52 zł, z tego:
2017 rok – kwota dofinansowania: 445 292,26 zł; wkład własny: 113 623,06 zł
2018 rok – kwota dofinansowania: 346 842,56 zł; wkład własny: 86 710,64 zł.
W ramach projektu zaplanowano:
- w budynku szkoły ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu drewnianego, dachu płaskiego, wymiana drzwi
zewnętrznych, modernizacja c.o. (montaż kotła na biomasę, wymiana rur przesyłowych, wymiana
grzejników, montaż zaworów termostatycznych i podpionowych, wykonanie izolacji przewodów), montaż
instalacji solarnej i wprowadzenie regulacji czasowej.
- w budynku internatu ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu drewnianego, dachu płaskiego, wymiana drzwi
zewnętrznych, modernizacja c.o. (montaż koła na biomasę, wymiana rur przesyłowych, wymiana
grzejników, montaż zaworów termostatycznych i podpionowych, wykonanie izolacji przewodów),
modernizacja c.w.u. (montaż zasobnika wyposażonego w zintegrowaną pompę ciepła, wymiana centralnej
instalacji c.w.u. ).
Starosta Grzegorz Napiwodzki stwierdził, e dobra passa trwa. Otrzymaliśmy następne 800 000 zł
dofinansowania. ZSRiO w Jagarzewie jedyna baza, w której nie było termomodernizacji. Wymienione będą
drzwi, okna kotły, urządzenia grzewcze, grzejniki, termostaty, itd. Cieszymy się bardzo, bo dofinansowanie
wynosi 80%. Ze względu na opóźnione dotychczasowe terminy, będziemy występować o zmianę
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
p. Ryszard Kumelski stwierdził, że terminy realizacji są krótkie.

p. Joanna Szczepkowska i p. Andrzej Bróździński dołączyli do obrad. Na sali obrad obecnych było 11 radnych.
Starosta Grzegorz Napiwodzki zaznaczył, że na 2018 r. przesuniemy realizację zadania, ale środki
zabezpieczyć musimy w bieżącym roku.
Rada Powiatu, w obecności 11 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/206/2017
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 1. 2)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2036, zawierający:
- uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok, zgodnie z uchwałą Rady
Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu,
- wprowadzenie w przedsięwzięciach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i
internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie” realizowanego przez
Powiat Nidzicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 w ogólnej kwocie 992 468,52 zł, z tego: w 2017 roku – kwota
dofinansowania: 445 292,26 zł; wkład własny: 113 623,06 zł, w 2018 roku – kwota dofinansowania:
346 842,56 zł; wkład własny: 86 710,64 zł.
Uwag i pytań nie było.
Rada Powiatu, w obecności 11 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
XXXV/207/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Nidzickiego na lata 2017-2036, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto Radni podjęli dyskusję na temat pisma radnego Rady Miejskiej w Nidzicy – p. M.
Palińskiego w sprawie udostępnienia w trybie dostępu do informacji publicznej dokumentów
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy z kadencji 2006-2010.
Starosta Grzegorz Napiwodzki zaznaczył, że na wniosek radnego zostanie sprawdzona
dokumentacja. Na tym się kończy nasze zadanie. Sprawdzimy i przekażemy radnym informację.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w październiku na sesji będzie przyjmowany
Program Ochrony Środowiska. Ponieważ firma tworząca dokument jest z daleka, a będzie
prezentować Program na posiedzeniach komisji, to zdecydowano o zwołaniu wspólnego
posiedzenia obu komisji w jednym dniu.
Wiceprzewodniczący Rady zgłosił prośbę o wyrównanie nawierzchni na ul. Steffena.
Wnioskował o zgłoszenie tego tematu wykonawcy.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że zgłaszane są tematu wykonawcy. Dziury są
ogromne. Zgłosimy to ponownie. Jeśli byłaby dobra pogoda, to utwardzenie tłuczniem jest trwałe.
p. Paweł Bukowski zaznaczył, że wykonawca nie zrobił dróg technicznych, a jakoś jeździć
trzeba.
Starosta Grzegorz Napiwodzki powtórzył, że przekaże wniosek wykonawcy. Powrócił do
sprawy szkoły w Jagarzewie. Przypomniał, że 675 000 zł jednostka pozyskała na poszerzanie
kwalifikacji zawodowych. Łącznie ZSRiO pozyskał 1 500 000 zł ze środków zewnętrznych.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca – Elżbieta Góralska o godz. 15:03
zamknęła XXXV sesję Rady Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Małgorzata Jarka

Przewodnicząca Rady:
/-/ Elżbieta Góralska
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