Protokół Nr XXXVIII/2017
z obrad XXXVIII 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 22 grudnia 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 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.
p. Lech Brzozowski w imieniu Zarządu Powiatu wnioskował o prowadzenie w punkcie 5
porządku obrad projektów uchwał w sprawach:
8) wyrażenia zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w budynku przy ul. Jagiełły
1 stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy,
9) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność
Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Nidzicy.
p. Lech Brzozowski dodał, że oba projekty uchwał omawiane już były na posiedzeniach komisji.
Uwag i pytań nie było. Wniosek Pana Wicestarosty o rozszerzenie porządku obrad w punkcie 5. o podpunkty 8)
i 9) został przyjęty jednogłośnie .
Cały, zmieniony porządek obrad 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) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2018 rok,
2) zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2018 rok,
3) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających w 2018 roku,
4) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,
5) przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Nidzickiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”,
6) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036,
7) uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018:
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu,
- odczytanie opinii Komisji stałych, w tym Komisji właściwej do spraw budżetu,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,
- dyskusja nad projektem uchwały,
- głosowanie nad projektem uchwały.
8) wyrażenia zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w budynku przy
ul. Jagiełły 1 stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,

9) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących
własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
Ad. 2.
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie było. Został przyjęty przy 11 głosach „za” i 1 – „wstrzymującym
się”.
Ad. 3.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu przedstawił Starosta Grzegorz
Napiwodzki. Stanowi ono zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
p. Andrzej Bróździński poprosił o więcej informacji na temat kredytu 600 000 zł, na jakich warunkach będzie
zaciągnięty.
p. Renata Mróz odpowiedziała, że to kredyt wynikający z upoważnienia Rady Powiatu zawartego w uchwale
budżetowej na 2017 r., na pokrycie przejściowego deficytu. Chodzi o płynność finansową na rachunku bankowym,
ponieważ czekamy na 1.500.000 zł z PROW i za remont kompleksu sportowego przy ZSO. Kredyt zaciągnięty
będzie od 7 grudnia 2017 r. do końca roku w tzw. roklinii na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym za
kwotę ok. 3000 zł.
Ad. 4.
p. Krzysztof Skurczyński zabrał głos w następujących kwestiach:
1) podejmowanego na komisjach tematu ciągnika do odśnieżania ścieżki rowerowej – Wietrzychowo-Łyna.
Zaznaczył , że przydałoby się ścieżkę utrzymywać zimą. Chodzi tamtędy Pani z dziećmi z Niborka do Nidzicy,
2) głośno jest w mieście, że woda jest zatruta bakterią coli. Zapytał, czy to prawda?
p. Andrzej Bróździński prosił o więcej informacji na temat pism do Starosty i Rady Powiatu. Chodzi o pismo
Solidarności. Dodał, że było ono kierowane do wiadomości Rady.
Starosta Grzegorz Napiwodzki prosił o podanie daty pisma, bo jest ona bardzo istotna. Pismo to wpłynęło
we wtorek.
p. Andrzej Bróździński przeczytał w/w pismo. Dotyczyło podwyżki dodatku za wychowawstwo. Dodał,
że Starosta informował, że wpłynęło podobnej treści pismo z ZNP. W sprawozdaniu o tym nie było.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Dyrektor Sanepidu – p. B. Wróblewskiej Więcek, która
poinformowała, że woda w Nidzicy jest badana najczęściej raz w miesiącu. Zbadana została wczoraj. W badanych
próbkach występuje 4-7 bakterii z grupy coli ,co jest nieznacznym przekroczeniem. Wobec obecnych przepisów
należałoby zamknąć wodociąg, bo woda do spożycia na surowo się nie nadaje, ale do mycia, kąpieli – tak. Odnośnie
bakterii z grupy cola norma, która wejdzie od 10-11 stycznia 2018 r. będzie do 10, a u nas dotąd było 0. Woda nadaje
się, warunkowo, wg nowych przepisów, do spożycia po przegotowaniu. Wodociąg poddano płukaniu i
chlorowaniu. Woda do zbadania znowu będzie pobrana 27 grudnia br.
Ad. 5. 1)
p. Elżbieta Góralska stwierdziła, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy
Rady Powiatu w Nidzicy na 2018 rok omawiany był na posiedzeniach komisji. Nie było do niego poprawek.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/220/2017 w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2018 rok, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Ad. 5. 2)
p. Elżbieta Góralska stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2018 rok został omówiony na posiedzeniach komisji i nie
było do niego poprawek.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/221/2017 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2018 rok, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5. 3)
Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym - p. Agnieszka
Szczepkowska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i
przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/222/2017 w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających w 2018 roku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5. 4)
Kierownik Wydziału Komunikacji - p. Grzegorz Gromański omówił projekt uchwały Rady Powiatu w
sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi. Uwag odnośnie
przedstawionego projektu uchwały nie było.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/223/2017 w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających w 2018 roku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5. 5)
p. Agnieszka Szczepkowska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2010-2013
z perspektywą na lata 2014-2017”. Podkreśliła, że był on omówiony także na posiedzeniach komisji
i nie było do niego uwag.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/224/2017 w sprawie
przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego
na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 5. 6)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036. Podkreśliła, że projekt zakłada spłatę
zadłużenia, jak również zaciągnięcie obligacji na 3 600 000 zł. Otrzymaliśmy dzisiaj pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie przedstawionego wyżej projektu
uchwały.
p. Elżbieta Góralska dodała, że projekt ten był szczegółowo omawiany na posiedzeniach
komisji.
Pytań i uwag nie było.
Rada, w obecności 12 radnych, stosunkiem głosów: 11- „za”, 1 – „wstrzymujący się” podjęła
uchwałę Nr XXXVIII/225/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5. 7)
p. Renata Mróz przeczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na
rok 2018 wraz z uzasadnieniem.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy
Rodzinie – p. Krzysztof Żukowski przeczytał opinię Komisji w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2018.
Była ona pozytywna. Opinia stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
– p. Waldemar Słupski przeczytał opinię komisji w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2018. Była ona
pozytywna. Opinia stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
p. Renata Mróz przeczytała Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-807/17 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2017 roku wraz z uzasadnieniem w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd
Powiatu w Nidzicy projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
przedstawionego w tym projekcie. Opinia była pozytywna. Stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odczytał stanowisko Zarządu w sprawie opinii komisji. Stanowi ono
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. W imieniu Zarządu Starosta podziękował komisjom za opinie oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania projektu: Zarządowi Powiatu, Radnym, Pani Skarbnik, dyrektorom
jednostek powiatowych, kierownikom wydziałów Starostwa i pracownikom.
p. Elżbieta Góralska otworzyła dyskusję nad projektem budżetu na 2018 r. Oddała głos radnemu
Andrzejowi Bróździńskiemu.
p. Andrzej Bróździński stwierdził z przykrością, że budżet jest fikcyjny, bez pokrycia, bez kontynuacji; może
spowodować utratę 3 mln zł na przebudowę ul. Kościuszki. Nie ma w nim kontynuacji rozpoczętych inwestycji.
Budowa mostu w ciągu ul. Kościuszki to inwestycja za ok. 7 mln zł, również ze środków m. in. Gminy Nidzica.
Przyjmujemy 2 mln zł, nie wiedząc, czy gmina będzie realizować to zadanie. Tu pokrycia w budżecie Rady Miejskiej
nie mamy - stwierdził, bo budżet będzie 28 grudnia podejmowany. W budżecie gminy 2 mln zł nie ma na tę
inwestycję. Możemy stracić 3 mln zł, o które zabiegaliśmy. Jeśli nie będzie dofinansowania gminy, to nie będziemy
sami realizować inwestycji. Kolejna inwestycja – opracowanie projektu na ciąg pieszo-rowerowy Olsztyńska „siódemka” – 130 000 zł na projekt wydaliśmy, a w 2018 r. nie ma wykonania. Po co tracić 130 000 zł? – zapytał
radny. Wnioskował, by odrzucić projekt budżetu na 2018 r. w tej wersji i poczekać na zatwierdzenie budżetu przez
Radę Miejską. Jeśli nie dofinansuje inwestycji, to zrezygnować, a potem przystąpić do uchwalenia budżetu powiatu.
p. Krzysztof Skurczyński wspomniał, że ul. Kościuszki od lat jest rozważana. Burmistrz z Radą wiedzieli o
tej inwestycji. Będą na to unijne środki, a Burmistrz z Radą nas potraktowali niepoważnie. Ulica Kościuszki to ważne
połączenie Ratusza z Dworcem PKP i Piątkami.
p. Andrzej Bróździński dodał, że jeśli chodzi o tę inwestycję, to 1/4 środków daje powiat na inwestycję.
Wydajemy 8 mln zł, a te 2 mln od gminy to ¼ kosztów. Zadłużenie będzie wtedy większe – uważa. Ponownie
proponował, aby poczekać i przystąpić do głosowania nad budżetem po przyjęciu budżetu przez gminę.
Wicestarosta Lech Brzozowski stwierdził, że p. Bróździński przesadził mówiąc, że budżet jest fikcyjny, bez
pokrycia i bez kontynuacji. Uważa, że to realny i dobry budżet na ten czas, kiedy jest możliwość pozyskania dużych
środków unijnych. Teraz przyszedł czas, kiedy korzystamy z tego. Do inwestycji na ul. Kościuszki
przygotowywaliśmy się długo. Na każdej sesji Rady Miejskiej pytano, kiedy będziemy ją robić. Dokumentacja została
przygotowana, jest pozwolenie na budowę. Czekaliśmy na środki unijne. Okazja się nadarzyła. To jest inwestycja za
12 mln zł. Podzieliliśmy inwestycję na 2 etapy. Teraz ma być realizowany I etap: od mostu do dworca. Do tego
zadania musi być dofinansowanie gminy, wg przyjętych zasad – 50 % powiat i 50% gmina. p. Lech Brzozowski
wspomniał, że już raz zostaliśmy przez gminę wykorzystani, przy okazji budowy drogi na Łynę. Dokumentację
zrobiliśmy razem, a gmina przy inwestycji się wycofała. Zrobiliśmy wszystko, żeby tę inwestycję zrealizować.
Zauważył, że jest czas, żeby podjąć decyzję o inwestycji. Budżet powstaje na podstawie pewnych założeń. Dodał,
że do gminy już w sierpniu występowaliśmy z pytaniem o inwestycje. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Jesteśmy na 11. miejscu na liście rankingowej, więc dofinansowanie do przebudowy ul. Kościuszki
najprawdopodobniej będzie.
p. Andrzej Bróździński stwierdził, że skoro gmina już raz oszukała powiat, wycofała się z inwestycji, to
proponował poczekać do 28 grudnia, jak gmina przyjmie swój budżet. Twierdził, że Starostowie wiedzą, że 2 mln

zł nie ma w budżecie. Korzystając z okazji, zapytał Z-cę Burmistrza Nidzicy- p. L. Śpiewaka, czy na 2018 r. mają 2
mln zł zabezpieczone na ul. Kościuszki.
p. Leszek Śpiewak odparł, że w projekcie gmina nie posiada środków. Częściowo – na swoje zadanie własne
– woda, kanalizacja – etap I. Będą chcieli pozyskać na to dofinansowanie, bo koszt wymiany to 9 mln zł na całość.
I etap to koszt ponad 4 mln zł. Muszą znaleźć na to środki. Jeśli powiat będzie realizował inwestycję, nie wyobraża
sobie, żeby gmina tego nie zrobiła.
p. Elżbieta Góralska zauważyła, że w każdej chwili można prowadzić zmiany w budżecie, jeśli pojawią się
środki.
Starosta Grzegorz Napiwodzki zaznaczył, że od 6 lat rozmawiamy o tej inwestycji. Powiat swoje
zobowiązania wykonał. p. Bróździński chciałby czekać, a jeśli nie zostanie uchwała podjęta 28 grudnia? Stwierdził,
że odpowiedzialna Rada i Zarząd na podstawie uzyskanych informacji i możliwości finansowych tworzy projekt.
W przyszłym roku zdecydujemy, czy zmniejszymy deficyt. Jako obraźliwe odebrał słowa p. Bróździńskiego o
budżecie. Stwierdził, że ten budżet jest dla p. Bróździńskiego za dobry. Poza tym, Z-ca Burmistrza nie jest wyrocznią.
Uważa, że nieodpowiednie byłoby, gdyby Rada Powiatu nie podjęła uchwały budżetowej. Odniósł się do projektu
na ciąg rowerowo-pieszy. Poinformował ponownie, że nie został jeszcze projekt ukończony. Przedkłada się go w
stosownym miejscu, a potem oczekuje na pozwolenie. Są 3 lata na to. Ponadto Burmistrz sam nie podejmował
decyzji. Jeśli dwie strony będą chciały realizować inwestycję, to ją zrobimy. Budżet wypełniony jest takimi zadaniami,
które wymagają potężnego wkładu własnego. Ponad 3 mln zł zainwestujemy w oświatę. Nie jest to budżet fikcyjny,
ale prorozwojowy, który pozwoli skonsumować dofinansowanie z Unii Europejskiej.
p. Waldemar Słupski wyraził swoje optymistyczne nastawienie odnośnie budżetu i ul. Kościuszki. Uważa, że
nie można zamykać sobie drogi. Za budżet odpowiada koalicja rządząca. Stwierdził, że trzeba patrzeć
optymistycznie. Są wspaniali ludzie w Radzie Miejskiej i wierzy w nich. Współczuje radnym i Burmistrzom, bo wiele
się zadań u nich skumulowało. Uważa, że wspomogą nas radni gminni, wybiorą to, co jest na pierwszym miejscu.
Przypomniał, że powiat zadłużył się na Łynę i nadal funkcjonuje i to w niezłej sytuacji finansowej. Dzięki
kierownikom jednostek zdobywamy środki; jesteśmy od tego, żeby wspierać ich, pomagać, żeby coś zrobić dla nas
wszystkich.
p. Andrzej Bróździński zaznaczył, że odnośnie pozostałych inwestycji nie ma zastrzeżeń. Mówi z troską o
budżecie. W Gminie Nidzica nie ma tej kwoty zabezpieczonej. Radni sami szukają środków na swoje zadania, są
zadłużeni, rezygnują z pewnych inwestycji. Są za inwestycją na ul. Kościuszki, ale nie mają środków. Zauważył, że
budżet konstruuje Burmistrz, a tej inwestycji nie zapisał. Uważa, że powiat uchwali budżet bez pokrycia, więc
proponuje wstrzymać się z głosowaniem do 28 grudnia.
Starosta Grzegorz Napiwodzki stwierdził, że wierzy w mądrość radnych powiatu, że podejmą najbardziej
racjonalną decyzję. Jeśli nie będzie dofinansowania gminy, to wówczas podejmiemy stosowne decyzje. Podkreślił
ponownie, że 6 lat trwały przygotowania, rozpoczęte na wniosek Rady Miejskiej. Teraz konsekwencją działań jest
podjęcie stosownej decyzji. Dla nas ul. Kościuszki była priorytetem, daliśmy słowo i go dotrzymaliśmy. Na decyzje
będzie jeszcze czas.
Głos oddano p. Leszkowi Śpiewakowi, który ustosunkował się do sprawy ul. Kościuszki. Stwierdził, że
Gmina Nidzica dofinansowała projekt przebudowy tej ulicy. Samorządy mówiły o kanale podziemnym, konkretne
działania podjęły. Gmina jest za tą inwestycją, ale też musi zdecydować odpowiedzialnie. W roku 2018 Gmina
Nidzica osiągnie ponad 100-milionowy budżet. Takiego dotąd jeszcze nie miała. Inwestycje realizowane będą za 23
mln zł, z czego ponad 13 mln zł to obligacje. Zna treść porozumienia powiatu z gminami z 2012 r., o którym
mówiono. Potężne środki angażuje gmina w Cita slow, ponieważ nie uzyskała zgody na przesunięcie II etapu na
kolejny rok. Musi więc w 2018 r. zrealizować to zadanie. Na Targowisko potrzeba 3 mln zł, z czego 1 mln zł to
środki z dofinansowania. Radni rozmawiali o ul. Kościuszki, częściowo będą mogli wesprzeć zadanie. Stwierdził, że
jest obiema rękami za tą inwestycją.
p. Elżbieta Góralska zamknęła dyskusję na temat ul. Kościuszki
Innych głosów w dyskusji nie było, więc Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt budżetu na 2018
rok.
Rada, w obecności 12 radnych, stosunkiem głosów: 9 - „za”, 1 – „przeciw”, 2 – „wstrzymujące
się”, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/226/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Nidzickiego na rok 2018, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Starosta Grzegorz Napiwodzki podziękował radnym głosującym za budżetem, bo wpływają
konstruktywnie, dają Zarządowi możliwość realizacji planów, pozyskania potężnych środków.
Dodał, że na dzień dzisiejszy przyszło zaproszenie na podpisanie umowy na realizację projektu na
szkolnictwo zawodowe, ale Starostwie nie pojechali ze względu na termin sesji Rady Powiatu.
Ad. 5. 8)
Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – p. Sylwia Skwarska
omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali
dydaktycznej znajdującej się w budynku przy ul. Jagiełły 1 stanowiącym własność Powiatu
Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/227/2017 w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w budynku przy
ul. Jagiełły 1 stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 5. 9)
p. Sylwia Skwarska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność Powiatu Nidzickiego,
będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/228/2017 w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność
Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Nidzicy, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 6.
Starosta Grzegorz Napiwodzki poprosił p. Jacka Dłuskiego- Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Nidzicy o udzielenie odpowiedzi na zapytanie p. Krzysztofa Skurczyńskiego
dotyczące utrzymania ścieżki rowerowej.
p. Jacek Dłuski poinformował, że ścieżka rowerowa nie jest objęta planem zimowego
utrzymania dróg. Jeśli jednak będzie potrzeba, będzie odśnieżona, po tym, jak zostaną odśnieżone
inne ważne drogi.
Starosta Grzegorz Napiwodzki udzielił informacji na temat pisma związku nauczycieli
„Solidarność” o podwyżkę dodatku za wychowawstwo, który poruszył p. Andrzej Bróździński.
Zaznaczył, że pismo wpłynęło w poniedziałek, przekazane zostało do Przewodniczącej Rady we
wtorek. Po posiedzeniu Komisji Zarząd rozpatrzył wniosek. Przypomniał, że borykaliśmy się z
wprowadzeniem ustawy o zmianie systemu oświaty, z czym wiązały się dodatkowe koszty ponad
67 000 zł. Zarząd nie miał jeszcze czasu i możliwości zająć się tą sprawą. Na chwilę obecną Zarząd
polecił zorientować się, jak wygląda kwestia dodatków w innych samorządach. Jest różnie, bo w
Gminie Nidzica jest to 100 zł, Gminie Kozłowo- 60 zł, Gminie Janowiec Kościelny – 125,56 zł.
Gminie Janowo- 2-3% płacy zasadniczej nauczyciela, co w przypadku stażysty daje 45,60 zł, a
nauczyciela dyplomowanego – 79,28 zł. W powiecie natomiast dodatek wynosi 70 zł. Zarząd przy
pracy nad projektem budżetu rozpatrywał również pismo ZNP. Zarząd uznał, że powrócimy do
tematu w lutym 2018 r., jak będzie ostateczna kwota subwencji oświatowej. Projekt uchwala się na
podstawie założeń. W pierwszej kolejności Zarząd w lutym zajmie się tą sprawą i przedstawi
radnym. Subwencja rozstrzygnie, czy będzie nas stać na podwyżkę, czy nie.

Ad. 7.
Przewodnicząca Rady złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne.
Wobec braku wolnych wniosków, p. Elżbieta Góralska o godz. 14:32 zamknęła XXXVIII
sesję Rady Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
/-/ Małgorzata Jarka

Przewodnicząca Rady
/-/ Elżbieta Góralska

