Protokół Nr XXXVII/2017
z obrad XXXVII 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 29 listopada 2017 r.
Ad. 1.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Elżbieta Góralska otworzyła obrady sesji o godzinie 12:05,
następnie przywitała wszystkich obecnych i zaproszonych gości.
Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 13 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 Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
2) przyjęcia Programu 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.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
Przewodnicząca Rady, Wiceprzewodniczący i Pan Starosta złożyli w imieniu władz
samorządowych Pani Ewie Gałce – Przewodniczącej Zarządu Polskiego Stowarzyszenia dla Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy podziękowania za dotychczasowy trud i
zaangażowanie włożone w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Nidzickiego.
p. Ewa Gałka podziękowała władzom samorządu powiatowego oraz gminnego. Stwierdziła, że
wiele można zrobić we współpracy z innymi, zwłaszcza z samorządami. 25 lat pracy zaowocowało
dzięki temu, że udało się samorządy przekonać do współpracy. Bez nich nie byłoby nic. Zawsze opinie
były pozytywne i wsparcie. Ponadto p. Gałka stwierdziła, że nie jest sama. Zaznaczyła, że w
Stowarzyszeniu zatrudnionych jest 190 osób, a od 1 grudnia będzie jeszcze 30 (Zakład Aktywności
Zawodowej). Dzięki kompetentnym kierownikom działanie Stowarzyszenia jest skuteczne.
Podziękowała szczególnie za współpracę p. Annie Kalinowskiej.
Następnie głos oddano p. Zbigniewowi Słupskiemu, który podziękował za 32 lata wspólnej
służby, ponieważ działanie radnych również jest służbą dla dobra naszej małej ojczyzny. Stwierdził,
że służbę kończy, ale pracę na rzecz powiatu, ma nadzieję, że nie. Szczególnie podziękował swojemu
bratu za wsparcie.
Przewodnicząca Rady, Wiceprzewodniczący i Pan Starosta złożyli w imieniu samorządu powiatu
podziękowania p. Zbigniewowi Słupskiemu za służbę, za doradztwo i pomoc w wielu sprawach. Liczy
na dalszą jego pracę na rzecz społeczności naszego powiatu.
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.
Następnie Pan Starosta przedstawił informację o realizowanych inwestycjach: Załącznik nr 4.
Podkreślił rozbudowę szpitala w Nidzicy której koszt to 15 mln zł, w tym dofinansowanie UE
wyniesie 4.049.500 zł.
Starosta podsumował, że czeka nas perspektywa realizacji inwestycji za ponad 33 mln zł, przy
dofinansowaniu w wysokości 17 mln zł. Udało się także pozyskać Archiwum, które przekażemy
Gminie. Jego wartość to 4 mln zł. Pozyskaliśmy łącznie ponad 20 mln zł. Stwierdził, że czeka nas
mnóstwo pracy, żeby te wszystkie projekty zrealizować.
p. Marek Borowy poprosił o więcej informacji na temat przekazani dróg w trwały zarząd dla
PZD. Chodzi o drogę Piotrowice - do granicy województwa.
p. Jacek Dłuski wyjaśnił, że proces przekazywania dróg w trwały zarząd dla Powiatowego
Zarządu Dróg trwa od kilku lat. Tym razem chodzi o drogę Piotrowice - Janowiec KościelnyPokrzywnica- granica województwa w miejscowości Grzebsk. Działanie to ma na celu
sformalizowanie przekazania zarządu drogą dla Powiatowego Zarządu Dróg.
p. Andrzej Bróździński wyraził prośbę, żeby oprócz sprawozdania międzysesyjnego, również
przedstawianą przez Starostę informację przekazać radnym na piśmie. Było tego tak dużo, że nie wie
do czego się odnieść, ponieważ nie pamięta wszystkiego. Ponadto na trzecim posiedzeniu Zarząd
przyjął projekt budżetu na 2018 r. Wspomniał, że na komisjach mowa była o ciągu rowerowo-pieszym
od drogi wojewódzkiej do drogi krajowej nr 7. W projekcie budżetu nie została ujęta budowa tego
ciągu. Radni miejscy są za tym, żeby jednak znalazł się ten ciąg do realizacji w roku 2018. p.
Bróździński zauważył też, że w projekcie budżetu na 2018 r. nie ujął zarząd wniosku o podwyżkę
dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli. Apelował, żeby ten dodatek w 2018 r. uwzględnić,
chociażby w wysokości 100 zł. Obecnie wynosi on 70 zł. Zapytał, czy będzie to możliwe.
Starosta Grzegorz Napiwodzki zaznaczył, że na pytanie odnośnie dodatku już z p.
Bróździńskiemu odpowiadał. Zarząd uznał, że ze względu na skalę inwestycji nie będziemy w stanie
zrealizować podwyżki dodatku dla nauczycieli, aczkolwiek jest za tym, żeby ludzie jak najwięcej
zarabiali. Wkład własny powiatu wyniesie ponad 6 mln zł. Potrzeb jest mnóstwo. Poinformował, że
odbył się I przetarg w ZOZ na rozbudowę szpitala. Wpłynęła jedna oferta na kwotę ponad 23 mln zł.
inwestycja jest zaplanowana na 15 mln zł. Być może będziemy musieli się z tym tematem zmierzyć.
Odniósł się następnie do ciągu rowerowo-pieszego. Poinformował, że do 15 grudnia ma być
opracowany projekt budowalny, ale wykonawca zwrócił się prośbą o przedłużenie terminu. Dyrektor
PZD nie wyraził na to zgody. Dodał, że na podstawie uzgodnień z Burmistrzem, ustalono zadania do
wspólnej realizacji. Gminy nie będzie stać na tę inwestycję w 2018 r. Ciągu nie da się zrealizować ze
środków zewnętrznych, bo nie ma takiej możliwości, więc pozostają środki własne. Temat ul.
Kościuszki natomiast przewija się od lat. Zakłada, że dofinansowanie w kwocie 3 mln zł jest pewne
(IX miejsce na liście to gwarantuje). Ponadto, zaznaczył, że warto by było wykorzystać szansę
pozyskania środków z PROW na drogę na terenie Gminy Kozłowo. Będzie dodatkowy nabór
wniosków o dofinansowanie na początku roku. Spotkał się wczoraj w tej sprawie z Wójtem. Umówili
się, że poinformuje Starostę o wynikach rozmów w gminie. W efekcie padła deklaracja Gminy
Kozłowo, że podejmie się realizacji tego zadania. Złożymy wniosek na inwestycję przebudowa drogi
Powierż-Krokowo o długości 5700 m. Jej wartość to ok. 2.260.000 zł. Nie mamy tej inwestycji w
projekcie budżetu na 2018 r., więc będziemy jeszcze na ten temat rozmawiali. Teraz pozostaje jeszcze
kwestia podjęcia uchwały przez Radę Gminy Kozłowo.
p. Krzysztof Pisarewicz zapytał, dlaczego to było dotąd uśpione.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że przeprowadził 3-4 rozmowy w tej sprawie,
były spotkania, kontakty telefoniczne. Do chwili objęcia stanowiska Wójta nie można było uzyskać
odpowiedzi, nie było takiej woli. Inwestycja ta została zdjęta z budżetu Gminy Kozłowo na 2017r.
p. Krzysztof Pisarewicz stwierdził, że inwestycja ta miała być pod Cedrob robiona.

Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że nie słyszał o tym. Dodał, że od 2 lat trwają rozmowy
o tej inwestycji. Byłoby to połączenie Gminy Kozłowo z drogą nr 7. Powstałby ciąg komunikacyjny
na Wiłunie- Safronkę- Powierż i połączenie ciągiem komunikacyjnym obu gmin. Jest szansa na
dofinansowanie inwestycji w wysokości 63,63%. W tym roku środki zabezpieczone na ten cel były
niewystarczające. Oferty przetargowe były znacznie wyższe. Nie było także woli gminy, żeby dołożyć
do tej inwestycji.
p. Krzysztof Pisarewicz uważa, że to wszystko się zbiega w czasie, jak się logicznie przeanalizuje,
to widać wolę polityczną w powiecie i gminie. Łączy się fakty mające miejsce w tym samym czasie:
rozmowy z Cedrobem z inwestycją drogową.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że do Starosty wpłynęło ponaglenie w związku z
wydawaniem pozwolenia wodno-prawnego. Nasze stanowisko jest takie, żeby tej inwestycji nie
pomagać. Wydłużane są procedury do tego stopnia, że zostało złożone ponaglenie. Przypomniał, że
lokalizację inwestycji ustala Wójt. Jeśli jest opracowany plan miejscowy, to decyzja jest niewzruszona.
Jeśli inwestor uzyska taką decyzję i pozwolenie wodno-prawne, to Starosta nie ma możliwości
zablokować. Może jedynie stwierdzić, czy dokumentacja jest kompletna. Jeśli jest kompletna i nie wyda
pozwolenia na budowę, to grozi mu kara.
p. Andrzej Bróździński odniósł się do ciągu pieszo-rowerowego. Rozumie, że inwestycji nie
chce Burmistrz Jacek Kosmala, dlatego powiat nie zaplanował jej na 2018 rok. Następnie odniósł się
do swojego wniosku o podwyższenie dodatku. Zapytał, czy Zarząd myśli, że nauczyciele w powiecie
są gorsi od innych? Czuje się jak "drugi sort”. Należałoby docenić nauczycieli szkół średnich.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że nie traktuje p. Bróździńskiego jako drugi sort.
Przypomniał, że również w szkole, w której pracuje p. Bróździński - ZSZiO – planowana jest
inwestycja, która pochłonie ogromne koszty. Każdy chciałby więcej zarabiać. Podkreślił, że
zaplanowane są w budżecie na 2018 r. podwyżki płac w wysokości 2,3%. Może niezbyt
satysfakcjonująca, ale jest, mając na względzie podwyżki kosztów utrzymania. W odniesieniu do ciągu
pieszo-rowerowego, nie powiedział, że Burmistrz nie chce. Burmistrz, jako organ wykonawczy, ma
wiedzę, jakie zadania mają być realizowane przez gminę. Zarówno powiat, jak i gmina, musi wybierać,
bo na wszystko nas nie stać. W tej chwili opracowywany jest projekt na ciąg. Nie wyraziliśmy zgody
na przedłużenie terminu jego realizacji. Ale projekt będzie gotowy.
p. Andrzej Bróździński zauważył, że Starosta potwierdził, że rozmawiał z Burmistrzem Jackiem
Kosmalą. Zapytał, co Burmistrz ma do naszego budżetu?
Starosta Grzegorz Napiwodzki zapytał, czy p. Bróździński udaje, że ma krótką pamięć, czy
mówi to złośliwie? Podkreślił, że zasady współfinansowania inwestycji obowiązują od lat.
p. Andrzej Bróździński wskazał, że ul. Kościuszki nie dofinansowuje gmina, a jest w projekcie
budżetu.
Starosta Grzegorz Napiwodzki zauważył, że budżet można zmieniać w ciągu roku.
Ad. 4.
p. Krzysztof Skurczyński zabrał głos w następujących kwestiach:
1) podziękował Z-cy Burmistrza – p. Leszkowi Śpiewakowi za interwencję w sprawie poprawy
przejezdności drogi od Izomatu przez las miejski;
2) zwrócił się z następną prośbą do p. L. Śpiewaka o usunięcie, w miarę możliwości, odrostów
przy drodze Radomin-Napiwoda- Łyna,
3) zwrócił się z pytaniem do p. Ewy Gałki, na jakim etapie jest przebudowa Ośrodka Zdrowia
w Napiwodzie?
p. E. Gałka odpowiedziała, że podpisana jest umowa z firmą Max-Bud, która postawiła
warunek, że jeśli nie będzie lokator przeniesiony do lokalu zastępczego, to nie będzie mogła
rozpocząć prac. Dwa mieszkania czekają na tego człowieka. Nie przyjął żadnego.
Zaznaczyła, że trzeba lokatora zapewnić, że nikt go nie pozbawia mieszkania, tylko oferuje
inne, zastępcze, jedynie na czas budowy.

p. Krzysztof Skurczyński zaznaczył, że też rozmawiał z lokatorem, ale nie udało mu
się go przekonać.
p. E. Gałka podkreśliła, że na dzień dzisiejszy jest do wykorzystania dofinansowanie
w wysokości 456 000 zł. Z powodu tego człowieka nie wie, czy nie będzie musiała zwracać
środków. Prosiła o pomoc, żeby przekonać lokatora, bo to jest bardzo poważny problem.
Wiedziała, że mieszkanie jest na czas nieoznaczony, ale nie wiedziała, że nie da się
prowadzić prac budowlanych bez opuszczenia lokalu. Dodała, że jest jeszcze jedno
mieszkanie na ul. Żwirowej.
p. Leszek Śpiewak ma nadzieję, że tym mieszkaniem będzie lokator zainteresowany.
Jest ono odnawiane, remont zakończy się w grudniu. Jest też mieszkanie w nowym lokalu
pobudowanym w tym roku, z oddzielnym wejściem, warunki bardzo dobre, zlokalizowane
jest na parterze. Gmina chciałaby podpisać nową umowę na najem tego lokalu.
4) zapytał Pana Starostę, czy wiadomo mu coś na temat artykułu prasowego, w którym
pracownik Urzędu Miejskiego - p. Kamiński twierdził, że wspólnie ze Starostą pobuduje
Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy między halą a stadionem;
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że z p. Kamińskim nic nie buduje.
5) zapytał na jakiej zasadzie został przyjęty do pracy na stanowisko diagnosty w Centrum
Kształcenia Praktycznego brat Burmistrza p. Kosmali?
6) zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość przekazania dróg powiatowych innym gminom,
jak to zrobiono z drogą na Bartoszki.
p. Andrzej Bróździński wspomniał temat obwodnicy Nidzicy. Zapytał, co wiadomo na ten temat?
p. Krzysztof Pisarewicz poruszył problem drogi przeciwpożarowej do hali sportowej w Rogożu. Jak Starostwo
to nadzoruje? Hala została dopuszczona ze względu na to, że droga będzie wykonana do roku 2016. Zapytał, czy przez
Starostwo jest prowadzony jakiś nadzór, czy są prowadzone sankcje w stosunku do Gminy, bo nie robi tego?
Ad. 5.1)
p. Elżbieta Góralska stwierdziła, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie
powiatu na rok 2017 był omówiony na posiedzeniach komisji stałych. Nie było w tej sprawie uwag.
Pytań nie zgłoszono.
Rada Powiatu, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVII/218/2017
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5.2)
p. Elżbieta Góralska zaznaczyła, że kolejny projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
Programu 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
omówiony był na posiedzeniach komisji stałych, przy braku uwag i zapytań.
Projekt uchwały pozostał bez uwag i zapytań.
Rada Powiatu, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
XXXVII/219/2017 w sprawie przyjęcia Programu 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, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 6.
Starosta Grzegorz Napiwodzki stwierdził, że dwie pierwsze sprawy kierowane były do
samorządu gminnego, więc nie będzie się do nich odnosił. Następnie odpowiedział na kierowane do
niego zapytania przez p. Krzysztofa Skurczyńskiego:
1) zatrudnienie Marcina Kosmali – my go namawialiśmy, po odejściu z pracy diagnostów.
Zabiegaliśmy bardzo, ponieważ jest doświadczonym i kompetentnym diagnostą. Gdyby p.

Skurczyński znał kogoś innego, chętnie byśmy zatrudnili. To jest praca do godz. 19:00. p.
M. Kosmala spełnia oczekiwania dyrektora CKP; podchodzi z rozsądkiem do klientów.
2) przekazywanie dróg dla gmin – tak, to nas czeka, ponieważ otrzymaliśmy po raz kolejny
drogi od Sejmiku Województwa. Być może efekt będzie taki, jak w Nidzicy, bo drogi są
uciążliwością. Nas nikt nie pytał, czy chcemy. My zrobimy wszystko, żeby porozmawiać,
wybrać drogi nie spełniające kryteriów dróg powiatowych. Jakie będą emocje? Okaże się.
Dużo wycierpieliśmy z tego powodu, sporo nam się oberwało. Tym razem dotyczyć to
będzie gmin: Nidzica, Janowiec Kościelny i Kozłowo. Takie same zasady dotyczą
wszystkich.
Następnie Starosta odpowiedział na pytanie p. Andrzeja Bróździńskiego w sprawie obwodnicy.
Uważa, że wiele osób się ustawia po zasługi z tym związane. Posiadamy w Starostwie dokumenty, że
pewne kroki zostały poczynione. Opracujemy projekt na Napiwodę-Bartoszki-Grzegórzki. Najpierw
musi zostać zakończona przebudowa dróg w Nidzicy, w następnej kolejności będzie przebudowa
drogi Robaczewo-Wielbark. Przyjdzie czas na budowę obwodnicy. Przy każdej okazji zabiegamy o to.
Na pytanie p. Krzysztofa Pisarewicza odpowiedział poproszony przez Starostę p. Tomasz
Korzeniowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Poinformował, że na rozbudowę
szkoły wydane było pozwolenie na użytkowanie, z warunkowym dokończeniem drogi pożarowej.
Obecna droga zapewnia warunki bezpieczeństwa, ale nie jest to rozwiązanie docelowe. Wszczęte
zostało postępowanie o uchylenie tej decyzji. Prowadzono rozmowy o rozwiązaniu zastępczym. Teraz,
po wyborach Wójta sprawa będzie dokończona.
p. Andrzej Bróździński zrozumiał, że obwodnicę siódemki Starosta ma na myśli, czyli ruch
będzie po stronie Marszałka – zapytał.
Starosta Grzegorz Napiwodzki przytaknął.

dróg.

Ad. 7.
p. Marek Borowy zapytał, czy prowadzone już były rozmowy z włodarzami gmin o przekazaniu

Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że 14 listopada przyszło pismo, więc to gorący
temat.
p. Marek Borowy zapytał, czy wiemy już, które drogi przekażemy?
Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że jeszcze nie. do końca września 2018 r. mamy czas.
p. Paweł Bukowski prosił o wyjaśnienie, czemu dla Gminy Janowo nie będą przekazane drogi.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że gdyby droga wojewódzka przebiegała przez
teren Gminy Janowo, to byłyby również. Droga wojewódzka, którą otrzymaliśmy przebiega przez
teren Gmin Janowiec Kościelny, Nidzica i Kozłowo. Przekazanie odbędzie się zgodnie z ustawą.
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – p. Małgorzata Wilińska zaprosiła radnych
na 45-lecie jednostki. Uroczystość odbędzie się 15 grudnia br. Podziękowała Panu Staroście za objęcie
Honorowego Patronatu.
p. Krzysztof Skurczyński zwrócił uwagę, że na drodze do Zagrzewa, za ul. Wyborską są wysokie
spady i kierowcy boją się jeździć. Zapytał, czy będą tam postawione barierki.
p. Jacek Dłuski odpowiedział, że to decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dodał, że bariery
energochłonne zaplanowane są w niektórych miejscach, ale nie wiadomo jeszcze, w których.
Zakładamy, że tam, gdzie są wąskie pobocza.
p. Waldemar Słupski podziękował dyr. ZSRiO za przeprowadzenie Konkursu Wiedzy o
Regionie. Z obowiązku radni powinni uczestniczyć w takich imprezach, jak na komisjach. Uważa, że
nie doceniamy wiedzy młodzieży. Podziękował również dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych i

Ogólnokształcących za przeprowadzenie Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Polecał korzystać z
zaproszeń i uczestniczyć w Przeglądach. Kolejne podziękowania p. Słupski skierował do p. Agnieszki
Szczepkowskiej za rozwiązanie problemu przy ul. Steffena, gdzie nareszcie woda się obniżyła i
mieszkańcy są spokojniejsi. Ma nadzieję, że to rozwiązanie na stałe okaże się dobre.
p. Agnieszka Szczepkowska zwróciła uwagę, że to wspólne działanie wielu jednostek i osób.
p. Paweł Bukowski podziękował dyr. Powiatowego Zarządu Dróg i Panu Staroście za
interwencję w sprawie ul. Steffena. Ludzie nie narzekają i jest już lepiej. Swoje podziękowania
skierował tez do Komendanta Policji za interwencję funkcjonariusza policji i uratowanie człowiekowi
życia. Pogratulował Komendantowi takich policjantów.
Więcej wolnych wniosków nie było.
Wobec wyczerpania porządku, Przewodnicząca o godz. 14:00 zamknęła XXXVII sesję Rady
Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
/-/ M. Jarka

Przewodnicząca Rady
/-/ Elżbieta Góralska

