Protokół Nr XXXVI/2017
z obrad XXXVI 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 27 października 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 protokołów Nr XXXIV i XXXV z sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu
w Nidzicy.
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników
samorządowych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez
Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny.
8. 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) 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.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
Ad. 2.
Uwag do protokołu Nr XXXIV/2017 nie było. Został przyjęty jednogłośnie.
Uwag do protokołu Nr XXXV/2017 nie było. Został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu przedstawił Starosta Grzegorz
Napiwodzki. Stanowi ono zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
Na salę obrad dołączył p. Krzysztof Żukowski. Odtąd w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Starosta Grzegorz Napiwodzki dodał, że 19 października br. Pan Wicewojewoda podpisał
zarządzenie w sprawie przekazania Archiwum dla Gminy Nidzica. Cieszy się, że nasze działania
przyniosły określony efekt. Podziękował przy tej okazji p. Urbanowicz za skuteczne działanie.
Zaznaczył, że jest to mienie o wartości prawie 4 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że wniosek na
informatyzację zasobów geodezyjnych również otrzyma dofinansowanie o wartości 4.323.276 zł,
ponieważ poproszono nas o przedłożenie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy.
Ponadto wniosek na dofinansowanie przebudowy ul. Kościuszki przeszedł ocenę formalną
i przechodzi merytoryczną. Jest wysoko oceniany. Wnioskujemy o 3 mln zł. Musimy przygotować
się do tej inwestycji.
Dalej Starosta poinformował, że Komendant Wojewódzki Policji rozpocznie od maja 2018r.
remont Komendy Policji w Nidzicy. Zakres planowanych robót to: wymiana stolarki okiennej,
drzwiowej, c.o., elewacja, remont wewnątrz budynku. Nasza dotacja w kwocie 20 tys. zł także
przyniosła określony efekt.
Komendant Powiatowy Policji podziękował za ten pierwszy krok powiatu. Dodał,
że w południowym i zachodnim skrzydle budynku wymienione będą drzwi wewnętrzne.
Termomodernizacja obejmować będzie także wymianę ogrzewania wewnątrz Komendy.
Odnośnie dowożenia uczniów, Starosta Grzegorz Napiwodzki poinformował, że to nie
pojedynczy sukces, bo dzisiaj złożony został wniosek przez drugiego przewoźnika. Od 2 listopada
br. nastąpi uruchomienie dwóch linii regularnych. Jedna - przez PKS Mława na trasie: Nidzica –
Szerokopaś - Załuski (wieś) – Rączki (wieś) - Michałki – Rączki (wieś) – Łyna – Wólka Orłowska
– Bolejny – Wólka Orłowska – Łyna – Orłowo – Łyna – Wietrzychowo – Nibork II – Nidzica.
Wyjazd o godzinie 6:30, a powrót o 15:30. Natomiast druga linia uruchomiona również od 2
listopada br. przez PPUH Marek Szpejna będzie przebiegać po trasie: Szkotowo – Lipowo – Rogóż
– Gołębiewo - Wierzbowo – Sławka Wielka – Sławka Mała – Łysakowo – Rozdroże – Nidzica (ul.
Działdowska) – Nidzica (Liceum Ogólnokształcące). Wyjazd o godz. 6:30, a powrót o godz. 15:00.
Starosta podkreślił to, że od kilku lat to nie pierwszy sukces. Udaje nam się jakoś z wielkim
trudem, mozołem, po iluś spotkaniach i rozmowach nakłonić przewoźników do uruchomienia linii.
Podziękował całej rzeszy osób, które przy tym pracowały, m. in. Wicestaroście Lechowi
Brzozowskiemu. Prosił o wsparcie innych samorządowców w tego typu sprawach, bo takie
upoważnienia, jakie ma Starosta, posiada również Burmistrz i Wiceburmistrz. Każdy w swoim
zakresie może dołożyć cegiełkę, żeby pomóc mieszkańcom poszczególnych gmin, bo problem
dotyczy nie tylko młodzieży ponadgimnazjalnej. Cały czas z wielkim mozołem pracujemy nad tym
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problemem. Temat ten dotarł do nas we wrześniu, a udało się uruchomić przewozy od 2 listopada.
Za chwilę problem dowożenia zostanie załatwiony już do końca.
p. Andrzej Bróździński zaznaczył, że bardzo się z tego cieszy, że dwie linie powstały, ale
lekcje są do 15:15. Zapytał, czy można by było te pół godziny, tak, jak to robi Mława przesunąć
kurs na 15:30, bo tak, to trzeba zwalniać z lekcji. Następnie zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi:
1) zatrudnienia emeryta w SOS-W na 5 godzin i rozszerzył pytanie, czy w pozostałych
szkołach są zatrudnieni nauczyciele emeryci, a ma informacje, że są, a byli zwalniani nauczyciele,
gdy brakowało dla nich etatu.
2) przekazania w trwały zarząd nieruchomości na wniosek PZD - komu to przekazujemy,
czy zarząd przejmuje?
3) o przesunięcie zadań pomiędzy wydziałami w Starostwie, kto się zajmował dotąd tymi
zadaniami? Kto będzie się zajmował? Czy ktoś zrezygnował z pracy?
Starosta Grzegorz Napiwodzki podkreślił, że podejmie próby, żeby opóźnić powrót
autobusów, a następnie odpowiedział na kolejne pytania p. Bróździńskiego:
Ad. 1) odnośnie zatrudnienia w SOS-W nauczyciela emeryta, to nie było innego rozwiązania.
Dyrektor SOS-W – B. Breńska dodała, że trzeba było zatrudnić na 5 godzin p. Elżbietę
Ciszek – nauczyciela przyrody.
p. Andrzej Bróździński wtrącił pytanie, czy nie można było posiłkować się innymi
nauczycielami.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że taka ewentualność była rozważana, ale nie było
innego wyjścia.
p. Jolanta Tymińska dodała, że nie było chętnych.
Dyrektor SOS-W p. Bożena Breńska podkreśliła, że nauczycielka biologii i przyrody zaszła
w ciążę i nie mogła na jej zastępstwo znaleźć innego nauczyciela ze szkół powiatowych. Dlatego
nastąpiła konieczność zatrudnienia nauczyciela emeryta.
p. Andrzej Bróździński domagał się odpowiedzi na pytanie, czy są zatrudnieni emeryci w
innych szkołach.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że chodzi o pewną markę, utrzymanie
pewnego poziomu, jeśli chodzi o liceum ogólnokształcące. Tu są zatrudnieni emeryci, którzy
podwyższają poprzeczkę. Już wcześniej przyjęliśmy taką politykę, że te „gwiazdy”, w sensie efektów
nauczania, będziemy zatrzymywać za wszelką cenę. Ci ludzie potwierdzają, że ten poziom, który
funkcjonuje w ZSO osiągany jest dzięki nim. To są nieliczne wyjątki, na które Zarząd wyraża zgodę
któryś rok z kolei. Nie jest to nowy temat. Starosta zwrócił się do Dyrektora ZSO z prośbą, żeby
te nauczycielki nadal zechciały pracować.
p. Bogdan Malinowski potwierdził. Dodał, że z tego tytułu, że te Panie pracują, nikt nie
został zwolniony.
p. Andrzej Bróździński stwierdził, że w ZSO były zwolnienia.
p. Bogdan Malinowski zaznaczył, że zwolnienia dotyczyły nauczycieli W-F i j. angielskiego.
To nie znaczy, że nauczyciel w-f może uczyć fizyki.
p. Andrzej Bróździński uważa, że inni nauczyciele mogą, którzy mogą uczyć tego, co np.
anglista, czy inny nauczyciel uczy. Jest możliwość dostosowania. Zapytał, czy dyrektor ZSO tylko
jednego fizyka zatrudnia.
p. Bogdan Malinowski odpowiedział, że jednego i na 3 godziny - drugiego.
p. Andrzej Bróździński wobec tego stwierdził, że była taka uchwała, żeby emerytów niestety
nie zatrudniać.
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Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że Zarząd bierze na siebie odpowiedzialność
za podjęcie tej decyzji. Wcześniej informowaliśmy, że tych nauczycieli, którzy mają efekty,
będziemy utrzymywać jak najdłużej.
Ad. 2) p. Iwona Urbanowicz odpowiedziała na pytanie p. Andrzeja Bróździńskiego
dotyczące przekazania nieruchomości. Wyjaśniła, że prowadzone od jakiegoś czasu postępowania
mają na celu uregulowanie stanu prawnego. Powiatowy Zarząd Dróg sprawuje trwały zarząd nad
drogami - na podstawie decyzji administracyjnych, będących efektem postępowań
administracyjnych. Zaznaczyła, że od lat staramy się oddawać grunty dla PZD, ponieważ ta
jednostka zarządza drogami.
p. Andrzej Bróździński zapytał, czy do tej pory PZD niewłaściwie nimi zarządzał?
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że w celu przekazania dróg trzeba je najpierw
wycenić. Mogliśmy ogłosić przetarg albo samodzielnie wycenić. Wybraliśmy to drugie. Dopiero po
wycenie wszczyna się postępowanie administracyjne, które kończy się wydaniem decyzji. Mnóstwo
jest przypadków, że drogi nie przebiegają zgodnie z granicami. Można by wydać pieniądze i zrobić
to szybko, ale przekazujemy drogi sukcesywnie.
Ad. 3) Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że zmiana w regulaminie dotyczy
Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego. Powstało stanowisko do
pozyskiwania środków i realizacji projektów. Dodał, że robiliśmy wiele projektów, jak
dokształcanie nauczycieli, czy projekt zdrowotny. Zatrudniona osoba jest bardzo kompetentna.
Musieliśmy ją zatrzymać. Zaznaczył, że zdobyliśmy duże środki na ZSRiO (½ etatu w ramach
projektu jest dla koordynatora). Następny projekt to będzie termomodernizacja na kwotę 800.000
zł, w tym 200.000 zł - wkład własny. Jeśli podpiszemy umowę na cyfryzację zasobów geodezyjnych,
będzie to kolejny do obsłużenia projekt na kwotę 5.106 000 zł. Ponadto, decyzja Zarządu wyszła
naprzeciw zgłaszanym przez radnych postulatom. Takie stanowisko będzie w ramach wydziału
OZK. Starosta poinformował, że złożone zostały jeszcze dwa wnioski na szkolnictwo ogólne i
zawodowe.
p. Andrzej Bróździński zapytał, kto do tej pory zajmował się tymi zagadnieniami?
Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że pomoc prawna była w wydziale OSO i została
przeniesiona do Wydziału OZK. To zadanie również Pani Małgosia będzie miała w zakresie
obowiązków.
p. Andrzej Bróździński zapytał, kto obsługiwał dotąd projekty?
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że generalnie wszyscy, Pani Jola, dyrektorzy
jednostek. Dyrektorzy szkół oczekują pomocy.
p. Joanna Szczepkowska zwróciła się z prośbą o rozszerzenie informacji dotyczącej
inwestycji drogowej, która ma być realizowana przez gminę.
p. Agnieszka Szczepkowska odpowiedziała, że będzie to krótki odcinek drogi przy ul. 1-go
Maja obok sklepu Polo Market i bloków kolejowych. Projekt był został pozytywnie zaopiniowany
przez Zarząd Powiatu.
p. Andrzej Bróździński zapytał, czy powstanie droga?
p. Agnieszka Szczepkowska odparła, że ma powstać.
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Z-ca Burmistrza - p. Leszek Śpiewak uzupełnił, że obok Polo Marketu skręcając w lewo i
jadąc dalej, gmina posiada część gruntów, a część musi pozyskać od PKP. Projektują drogę, żeby
w przyszłości wykonać tę inwestycję. Brakuje w tamtym miejscu parkingu i wyjazdu, jak również
dojazdu od ul. 1-go Maja.
p. Joanna Szczepkowska zapytała p. L. Śpiewaka, czy będą prowadzone konsultacje
społeczne w sprawie budowy tej drogi. Zauważyła, że na ul. Wojska Polskiego nie są mieszkańcy
zadowoleni z nowej drogi. Jest niebezpieczna, ponieważ pojazdy jeżdżą szybko, a na ulicę wchodzi
się niemal wprost z klatki. Nie prowadzono konsultacji w tej sprawie.
p. Leszek Śpiewak odpowiedział, że gmina jest na etapie projektowania. Odbędzie się
spotkanie z mieszkańcami, projekt będzie wyłożony do wglądu. Odniósł się także do Al. Wojska
Polskiego. Droga tam była budowana w granicach działki gminnej. Działka wspólnoty jest duża i
wszyscy musieliby wyrazić zgodę na budowę. Mimo tego rozmowy wciąż trwają. Po wykonaniu
planu zagospodarowania przestrzennego gmina jest w stanie się porozumieć w sprawie przekazania
gruntu, z mieszkańcami. Obecnie zbierane są wnioski do kolejnej zmiany i chwilę trzeba poczekać.
Uwagi mieszkańców zostały przyjęte a i Spółdzielnia Mieszkaniowa też chce współpracować.
Ad. 4.
p. Paweł Bukowski zapytał co z dziurami w drodze na ul. Steffena i ul. Mickiewicza?
Zaznaczył, że na Wszystkich Świętych będzie ciężko. Zapytał, co zrobiono w temacie poprawy
stanu dróg.
p. Andrzej Bróździński dołączył się do powyższego pytania rozszerzając o ul. Przechodnią.
Zaapelował o doprowadzenie tych dróg do stanu używania. Zapytał również o dodatek dla
nauczycieli za wychowawstwo, a następnie, jaka jest decyzja odnośnie pisma Wójt Kozłowa p. Ewy Krzyżewskiej do Powiatowego Zarząd Dróg o przekazanie 200 tys. zł z drogi i
przeznaczenie na chodnik na strzelnicę. Mówiła, że rozmawiała z Panem Starostą, więc chciałby
wiedzieć, co z tym tematem.
p. Ryszard Kumelski dołączył do interpelacji radnych Bukowskiego i Bróździńskiego.
Uważa, że trzeba się zastanowić, wszystko zrobić, żeby trochę pomóc ludziom tam mieszkającym.
Zwrócił się do Dyrektora PZD z prośbą o przycięcie jak najszybciej (ze względu na Wszystkich
Świętych) żywopłotu wzdłuż ul. Olsztyńskiej, bo ciężko na nią wyjechać. Dodał, że cieszy się, że
planujemy tam ścieżkę rowerową. W ogóle by te krzewy zlikwidował, bo to jest niepotrzebne, bo
żeby wyjechać, to trzeba się wychylać i sprawdzać, czy ktoś jedzie Olsztyńską, czy nie.
p. Waldemar Słupski zapytał, kto jest odpowiedzialny za udrażnianie rzeki. Chodzi o łąki,
gdzie jest wylewana woda. Tam się zrobiło rozlewisko. Tam tylko mały strumyk spływa do rzeczki.
Praktycznie jest nie udrażniane. Stworzono klimat do życia dla bobrów. One weszły już w te krzaki
na rozlewisku i zaczęły podcinać wszystkie drzewa. Prosił, żeby wpłynąć na meliorację, żeby ktoś
wreszcie udrożnił tę wodę, żeby spływała. Przecież tam zalewa ludzi mieszkających na dole. Nikt
nic nie robi, żeby w jakiś sposób udrożnić tę rzeczkę.
p. Paweł Bukowski dodał, że odbyło się spotkanie mieszkańców z urzędnikami miejskimi i
powiatowymi, pracownikami wodociągów w tej sprawie. Poprosił o więcej informacji w tej kwestii.
p. Krzysztof Żukowski zapytał, na jakim etapie jest realizacja projektu drogi Grzegórzki –
Napiwoda?
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p. Joanna Szczepkowska zapytała, co będzie z projektem na ul. Kościuszki, skoro Gmina
Nidzica ma problemy finansowe? Czy jest jakiś pomysł, jeśli radni miejscy nas nie poprą, żeby
zrealizować tę inwestycję?
Ad. 9.
p. Elżbieta Góralska zaznaczyła, że ze względu na wyjazd Pana Starosty przystępuje do
realizacji punktu odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. Oddała głos Panu Staroście.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiadając na pytanie p. Pawła Bukowskiego, zwrócił się
o pomoc do Burmistrza. Na ul. Jagiełły od 2 tyg. nic się nie dzieje. Przekopy i nierówności są cały
czas. Z ul. Wyborskiej na ul. Żeromskiego przejazd jest fatalny. Stwierdził, że są to delikatne tematy
i jeśli będziemy złośliwi, to stwierdzą, że utrudniamy budowę. Skanska tłumaczy się pogodą.
Uważa, że zjazd Wyborska-Żeromskiego powinien być wykonany w technologii trwałej.
Podejrzewa, że gdybyśmy mieli inną firmę, to tego typu problemów by nie było. Niestety, nie mamy
mocy sprawczych, żeby zmusić do czegoś firmę. Naprawiają objazdy, ale nawet destrukt się
wykrusza przy tej pogodzie. Walczymy z Dyrektorem PZD, ZDW, żeby firma Skanska wywiązała
się z uzgodnień dotyczących Bartoszek. Terminy wciąż przesuwają. Starosta nie godzi się z tym.
Dodał, że wczoraj na sesji Rady Miejskiej zaatakował go samorządowiec. Dziwi się takiemu
postępowaniu, bo powinien wspierać, robić dobry klimat do współpracy, a nie tworzyć kłótnie.
Prosił o utrzymywanie dotychczasowej tendencji. Uważa, że interes indywidualny jest ważny, ale
społeczny – ważniejszy. Ubolewa nas zachowaniem niektórych samorządowców. Samorządowcy
powinni się wspierać. Wracając do drogi, kiedy będzie dywanik, trudno powiedzieć, bo nie mamy
bezpośredniego wpływu, czy przełożenia na wykonawcę.
Starosta odpowiedział p. Bróździńskiemu, że temat dodatków dla nauczycieli jest jeszcze nie
rozstrzygnięty. Będzie informacja przy projekcie budżetu. Natomiast na temat pisma od Pani Wójt
Ewy Krzyżewskiej odpowiedział, że czeka na określenie hierarchii potrzeb przez Gminę Kozłowo
na rok 2018. Nie chce na razie nic przesądzać. Tydzień temu miało być z Panią Wójt spotkanie,
żeby ustalić wspólne działania, ale Pani Wójt nie przyjechała.
W odpowiedzi na interpelację p. Ryszarda Kumelskiego dotyczącego krzewów na ul.
Olsztyńskiej Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że została ona przekazana do realizacji dla
Powiatowego Zarządu Dróg.
Dalej Starosta odniósł się do interpelacji dotyczącej stanu wód przy ul. Steffena i
Przechodniej. Stwierdził, że przyczyną tego stanu są ciągłe opady. Ponadto właściciel gruntu musi
utrzymywać w należytym stanie urządzenia melioracyjne. Przepust przez drogę udrożniliśmy.
Główna przyczyna wysokiego stanu wód to dwie fontanny, które bez przerwy rozdeszczowywują
skażoną wodę. Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne powinno doprowadzić do sytuacji, że
będą urządzenia w stanie odbierać wodę, tym bardziej, że Gmina przystępuje do budowy sieci
kanalizacyjnej. Za urządzenia melioracji szczegółowej, wg prawa wodnego, odpowiada właściciel
działki.
Dyrektor PZD odpowiedział na pytanie p. Krzysztofa Żukowskiego dotyczące drogi
Grzegórzki – Napiwoda. Poinformował, że jest w fazie uzgodnienia dokumentów. Projekt
budowlany będzie opracowany.
Starosta Grzegorz Napiwodzki ustosunkował się do zapytania dotyczącego ul. Kościuszki.
stwierdził, że jeżeli okaże się, że otrzymamy dofinansowanie, to nie my będziemy mieli problem.
Realizujemy wniosek Gminy Nidzica. O konieczności przebudowy tej ulicy rozmawiamy od 4 lat
lub więcej. Wspólnie z gmina realizowaliśmy projekt budowlany. Formalnie wniosek został
pozytywnie rozpatrzony. W określonym czasie został złożony. Wszystkie uwagi do niego zostały
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wykonane. Nasz projekt jest w czołówce. Zapytał, kto więc ma się martwić? Powiat, że musi
dołożyć 1 mln 700 tys. zł? Przypomniał, że zasady postępowania w sprawach inwestycji są ustalone.
Takie same zasady obowiązują w całym województwie. Wszystkie samorządy tak przebudowują
drogi, przy dofinansowaniu gmin, bo drogi w większości nie spełniają kryteriów dróg
powiatowych. To typowe drogi gminne. Drogi powiatowe muszą spełniać odpowiednie warunki
techniczne. W naszym zasobie powinno być najwyżej 100, a mamy 420 km dróg. Kościuszki to
powinna być droga gminna, bo nie łączy siedzib gmin. To typowa droga w mieście obsługująca
mieszkańców. Starosta dodał że nie dziwi się gminom, bo utrzymanie dróg to ciężar i kłopot. My
przystępujemy do realizacji tej inwestycji. Uważaliśmy ją za priorytetową, wywiązujemy się ze
zobowiązań w 100%. Czekamy na rozstrzygnięcie, a później będziemy się zastanawiać. Sądzi, że do
takich wątpliwości nie dojdzie, bo długo na ten temat rozmawialiśmy i w pewnym momencie
określiliśmy to jako priorytet, mieliśmy na uwadze tę inwestycję i zabezpieczyliśmy środki. W
imieniu Zarządu zapewnił, że środki Zarząd zaproponuje.
p. Ryszard Kumelski wtrącił, że rozumie niepokój p. Szczepkowskiej, ponieważ każdemu
nam zależy na ul. Kościuszki. Proponował skończyć ten temat w związku z tym, że nie ma
przedstawiciela Gminy Nidzica. Trudno pytać kogoś, kogo nie ma.
p. Bukowski powrócił do kwestii robót drogowych. Stwierdził, że kiedyś trzeba ten temat
zamknąć. Zapytał, co można zrobić, żeby pozbyć się dziur na czas remontu, bo się po prostu nie
da jeździć. Co możemy konkretnie zrobić? - pytał. Pisać gdzieś, dzwonić? Zrobi to chętnie albo
pojedzie, gdziekolwiek trzeba.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że cały czas tematy są zgłaszane do Zarządu Dróg
Wojewódzkich. Wczoraj również zgłaszaliśmy temat nieszczęsnych objazdów do wydziału
inwestycyjnego Urzędu Miasta. Możemy spiąć szeregi i próbujmy. Naprawdę to robimy. Po sesji
była interwencja w tej sprawie.
p. Ryszard Kumelski proponował postarać się ściągnąć decydentów tutaj, pokazać im tamte
miejsca, niech się przekonają, co się dzieje.
Starosta stwierdził, że oni doskonale wiedzą.
Dyrektor PZD - p. Jacek Dłuski dodał, że kontaktował się dwa razy dziennie telefonicznie z
pracownikami obwodu i oni to wszystko potwierdzają. Wiedzą, że jest źle. Robią wszystko, żeby
temu zapobiegać. Doraźne łatanie z kruszywa łamanego, czy destruktu, przy takich opadach na nic
się zdaje. Nawet jak dziury zostają załatane, to wychodzą na nowo. Należałoby położyć warstwę
bitumiczną. Oni za każdym razem po naszej interwencji starają się to poprawić, ale co z tego, bo
jak pójdzie ruch, to jest na 2-3 godziny.
p. Paweł Bukowski stwierdził, że tam nie było kruszywa od początku, kiedy inwestycja się
tam zaczęła. Ja tam jeżdżę codziennie, nawet chodzę. Widzę, że tam jest tylko ziemia.
p. Andrzej Bróździński zaznaczył, że to, że na telefonie ktoś jest, to za mało. Trzeba z tą
osobą jechać, pokazać. Na telefon to każdy wie, jak jest. Chciałby konkretnie, żeby poprosić kogoś
i przejechać się tą drogą. Rozumie, że to było zrobione tydzień, dwa tygodnie temu, ale od 2 dni
jest objazd i nie można nim przejechać, jest dziura na dziurze.
Starosta zapewnił, że oficjalny wniosek złożymy do Zarządu Dróg Wojewódzkich i do
wykonawcy wypływający od Radnych Powiatu, że już nie możemy dłużej znosić tych uciążliwości
z tytułu użytkowania dróg. Prosimy, nalegamy, czy wzywamy do poprawienia ich stanu.
p. Paweł Bukowski stwierdził, że każdy rozumie, że trwa remont. Podziwia ludzi, że się aż
tak nie denerwują, ale jest fragment drogi, że nie można przejechać, a w nocy objazd jest bardzo
niebezpieczny. Jak każdy zauważy, że jest rów, to od razu skręca, jeden na drugiego może najechać.
p. Pisarewicz zapytał, czy nie ma jakiegoś zapisu w umowie, który umożliwi wymuszenie
czegoś na wykonawcy, jakiegoś objazdu. Jeśli będzie uszkodzenie pojazdu, to właściciel drogi
odpowie za to. Przecież ktoś ma na to wpływ. Należy zwrócić się z pismem i im pogrozić, bo tak
nie może być, że to się słyszy od pół roku i nic się nie dzieje. Uważa, że nie może być tak, żeby
inwestor nie miał wpływu na wykonawcę.
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Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że my nie jesteśmy inwestorem, tylko Zarząd Dróg
Wojewódzkich. My nie realizujemy obecnie żadnej inwestycji w mieście, a drogi powiatowe też są
niszczone.
To może wprowadzić ograniczenie nośności – zaproponował p. Krzysztof Pisarewicz –
można na różne sposoby działać, ale próbujmy. Jeśli nie ma efektu, to widocznie próbujemy
nieskutecznie.
p. A. Bróździński zapytał, kto zapłaci mieszkańcom za amortyzację samochodów, które się
niszczą? Jak Pan Starosta chce zapłacić, to mieszkańcy to zrozumieją. Ja remontowałem auto, a w
tej chwili zaczyna pukać, stukać. Dochodzę do wniosku, że źle zrobiłem, bo powinienem zaczekać,
aż się skończy. Ale pomijając to, mieszkańcy niszczą sobie samochody.
Starosta Grzegorz Napiwodzki potwierdził, że się niszczą, przejeżdża tą drogą dwa razy
dziennie. Przyjmiemy stanowisko Rady i prześlemy je, jak to wcześniej proponował.
p. Andrzej Bróździński odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi Starosty odnośnie
atakowania go na sesji przez radnych. Nie był na tej sesji, ale uważa, że taka jest rola radnego –
zadawanie pytań. Jak by nie było to powiat był zarządcą tej drogi Nidzica-Bartoszki. Myśmy ją
przekazali. My mieliśmy umowę ze Skanską, że dywanik będzie na niej położony. Mieli to zrobić
w czerwcu, we wrześniu i dalej nie ma. Stąd też, zdaniem p. Bróździńskiego, taka jest rola radnego,
żeby pytać.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że nie odnosił się do radnego, ale do organu
wykonawczego. Radni mają prawo zadawać pytania, zadawali też pytania normalne, niezłośliwe.
p. Andrzej Bróździński stwierdził, że każdy samorządowiec ma prawo zadać pytanie,
a Starosta powinien odpowiadać na nie. Następnie zapytał dyrektora PZD o pismo złożone przez
Panią Wójt Gminy Kozłowo, czy wpłynęło, co w nim jest i co w tym temacie postanowiono, bo z
tego, co wie, to nawet nie dostała odpowiedzi?
p. Jacek Dłuski odpowiedział, że pismo było tej treści, że skoro nie realizujemy zadania:
przebudowa drogi Powierż-Krokowo, to Pani Wójt prosi, żeby te środki przeznaczyć na budowę
chodnika od drogi wojewódzkiej 545 do Stadionu. W ślad za tym, po 2-3 tygodniach omówiłem
się z Panią Wójt na spotkanie, bo okazało się, że chodzi również o chodnik od drogi wojewódzkiej
w kierunku cmentarza. Wyjaśnił Pani Wójt, że aby cokolwiek wybudować, również chodnik, musi
być na to projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Zapytała Pani Wójt, ile to wszystko trwa,
czy 1-2 miesiące? p. Jacek Dłuski odpowiedział, że to nie tak łatwo. Gdybyśmy już wszystko mieli
pieniądze i wszystko uzgodnione z powiatem, że to zadanie będzie realizowane, to najwcześniej
przyszłą wiosną. To wszystko Pani Wójt przekazał. Natomiast koszty trudno określić, jeśli nie ma
projektu.
p. Andrzej Bróździński uważa, że skoro było pismo, to trzeba odpowiedzieć Pani Wójt na
piśmie.
Starosta Grzegorz Napiwodzki opuścił salę obrad. Odtąd w obradach uczestniczyło 12 radnych.
Ad. 5)
p. Elżbieta Góralska przedstawiła informację o oświadczeniach majątkowych złożonych
przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy. Stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pytań odnośnie informacji nie było.
Ad. 6)
p. Elżbieta Bieniek przedstawiła informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez
pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Pytań odnośnie informacji nie było.
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Ad. 7)
p. Jolanta Tymińska przedstawiła prezentację o realizacji zadań oświatowych szkół
i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny.
Stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
p. Joanna Szczepkowska zapytała, z czego wynika dysproporcja w zdawalności matur w
j. polskim, matematyce w poszczególnych szkołach?
p. Jolanta Tymińska odpowiedziała, że na pewno dyrektor przeprowadził diagnozę.
p. Ryszard Kumelski uważa, że na wyniki zdawalności matur wpływa wiele czynników.
Wątpi, czy ktoś jest w stanie to w ogóle wyjaśnić. Proponuje spotkać się z Komisją Oświaty,
Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie i porozmawiać, czemu
jest taka sytuacja. To kwestia uczniów, nauczycieli itd. Zastanowić się trzeba jaka młodzież i skąd
przychodzi oraz dlaczego jest coraz mniej chętnych do naszych szkół. Wiele rzeczy się działo,
pozyskiwało środki, młodzieży jest mniej, bo jest niż demograficzny. Należy przemyśleć, czy
zawody, w których kształci się młodzież, są adekwatne do potrzeb rynku pracy. Nasza kadra
pedagogiczna robi to, na co ją stać. Temat edukacji jest bardzo szeroki. Jeśli cofniemy się kilka lat,
to było nieźle. Musimy się zastanowić, co zrobić, żeby pomóc dyrektorom. Pomyśleć, czy mają być
licea, technika, czy szkoły zawodowe. Zaznaczył, że ZSO w Nidzicy od wielu lat ma bardzo dobre
wyniki, ponieważ młodzież przychodzi do tej szkoły z lepszym przygotowaniem. A co za tym idzie
dalsze wyniki w nauce też są lepsze. Jest to zachęta dla nowych uczniów jak i rodziców, aby posyłali
swoje dzieci do LO.
p. Agnieszka Szczepkowska zapytała, czy ci sami nauczyciele wykładają w ZSO i ZDZ.
Dyrektor szkoły odpowiedział, że niewiele osób.
p. Andrzej Bróździński stwierdził, że jest zakaz.
p. Bogdan Malinowski odpowiedział, że jeśli jest umowa o pracę, to to tak, ale nie gdy jest to
umowa zlecenie. Ustawa tu nic nie daje.
p. Krzysztof Pisarewicz uważa, że jeśli poniżej poziomu są wyniki, to szukać przyczyn należy
u tych, którzy uczą.
p. A. Bróździński stwierdził, że jeżeli w jednym roku jest b. duży spadek w wynikach to
należy szukać przyczyny u nauczyciela. Wyniki w poprzednim roku były bardzo dobre, a ten sam
nauczyciel uczył. Nie do końca to wina szkoły. Należałoby sprawdzić, co uczeń potrafi na wejściu,
a co na wyjściu.
Dyrektor ZSZiO – Dariusz Wółkiewicz obiecał, że postara się, aby wyniki były lepsze.
Dodał, iż w Technikum zdawalność jest wyższa od średniej krajowej, czyli nie jest tak źle.
Poinformował o próbach rozmów z uczniami. Nie cedują całej winy za wyniki na uczniów, część
biorą na siebie. Dyrektor obiecał, podjąć działania aby w następnych latach poprawić te wyniki.
Nadmienił, że zdawalność matury w naszym technikum jest najwyższa w województwie. Młodzież
zdaje kwalifikacje zawodowe. Ich praca musi się rozłożyć na dwa egzaminy.
Więcej uwag i pytań nie było.
Ad. 8.1)
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 XXXVI/208/2017
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 8.2)
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.
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Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/209/2017
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 20172036, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8.3)
p. Barbara Wacław – przedstawiciel Instytutu Zrównoważonego Rozwoju sp. z o.o. omówiła „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2021 z perspektywą
na lata 2022-2025”.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/210/2017
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata
2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na
Środowisko, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8.4)
p. Iwona Urbanowicz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości.
p. Bróździński zapytał, czy jest zgoda gminy na nabycie nieruchomości przy ul. Steffena?
p. Iwona Urbanowicz odpowiedziała, że nasze działania zostały podjęte w oparciu o zgodę,
gmina wyraziła zgodę na nabycie przez powiat nieruchomości na nasz wniosek i udzieliła 90%
bonifikaty przy jej zakupie.
Więcej uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/211/2017
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu
nieruchomości, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8.5)
p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w ośmioletnią
Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana
Twardowskiego w Nidzicy.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/212/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej Specjalnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy, która stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8.6)
p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 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.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/213/2017
w sprawie 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
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Twardowskiego w Nidzicy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Nidzicy, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8.7)
p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Branżową Szkołę I stopnia
Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w
Nidzicy.
Uwag i pytań nie było
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/214/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 8.8)
p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I stopnia w Zespole
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/215/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w
Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.
Stanisława Staszica w Nidzicy, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8.9)
p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia
przekształcenia Szkoły Policealnej w Nidzicy w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/216/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Nidzicy w Szkołę Policealną
w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8.10)
p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I stopnia w Zespole
Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/217/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w
Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w
Jagarzewie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 10.
p. Ryszard Kumelski w imieniu uczniów rocznika 1970 podziękował dyrektorowi Zespołu
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i całej Radzie Pedagogicznej za przygotowanie 70-lecia
szkoły.
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p. Bukowski zaznaczył, że impreza była przednia. Dalej nawiązał do sesji Rady Miejskiej, na
której rozważano prośbę mieszkańców Napiwody o wstrzymanie budowy anteny telefonicznej. Jej
wysokość ma sięgać 50 m i ma powstać w centrum wsi, przy tartaku.
Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska - p. Agnieszka Szczepkowska
odpowiedziała, że wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Sprawa jest w toku.
Zaznaczyła, że pierwsza decyzja Burmistrza, o ustaleniu lokalizacji inwestycji, jest ostateczna.
Strony postępowania są zawiadomione i czekamy na dalszy ciąg sprawy.
Przewodnicząca Rady odczytała zaproszenie na XI Powiatowy Przegląd Piosenki
Patriotycznej, który odbędzie się 3 listopada br.
Więcej wolnych wniosków nie było.
Wobec wyczerpania porządku, Przewodnicząca o godz. 14:50 zamknęła XXXVI sesję Rady
Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
/-/ Małgorzata Jarka

Przewodnicząca Rady
/-/ Elżbieta Góralska
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