Protokół Nr XXXIX/2018
z obrad XXXIX 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 19 stycznia 2018 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 11 radnych, co
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Listy obecności radnych i przybyłych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Zmian do porządku obrad nie było. Został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego za rok
2017.
6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności Rady za 2017 r.
7. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2018 r.
8. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu z działalności w II półroczu 2017 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2018,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036,
3) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego,
4) wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy,
5) nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
Do posiedzenia dołączył radny Paweł Bukowski. Odtąd w sesji uczestniczyło 12 radnych.
Ad. 2.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie bez uwag.
Ad. 3.
Starosta Grzegorz Napiwodzki złożył sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
Stanowi ono zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
p. Robert Radzymiński opuścił salę obrad. Odtąd w sesji uczestniczyło 11 radnych.
p. Andrzej Bróździński poprosił o przybliżenie kwestii wygaszenia zarządu nieruchomością.
Zapytał, czy chodzi o pas drogowy?
Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że dokładnie o to chodzi.

Ad. 4.
p. Krzysztof Skurczyński zabrał głos w następujących sprawach:
1) przypomniał, że na ostatniej sesji zadał pytanie w sprawie ścieżki Nibork II –
Wietrzychowo Łyna. Miał potwierdzenie, że jak będzie zasypana, to zostanie odśnieżona. Jednak
nie stało się tak. Zapytał - dlaczego?
2) odniósł się do Ośrodka Zdrowia w Napiwodzie. Stwierdził, że Starosta likwiduje go,
podwyższając czynsz doktor Królewskiej-Siwy, która sama odnawiała gabinety. Zawiedziony jest,
bo mieszkańcy nie mają jak dojechać do lekarza;
3) Sołtys Łyny odnawiała elewację swojego budynku mieszkalnego. Naprzeciwko, w czasie
opadów tworzy się spora kałuża. Przejeżdżające obok samochody chlapią na nową elewację. Pani
Sołtys zwracała się z prośbą o rozwiązanie tego problemu, położenie progu zwalniającego na
drodze powiatowej w miejscowości Łyna.
p. Andrzej Bróździński poparł głos radnego K. Skurczyńskiego w kwestii odśnieżania ścieżki
rowerowej. Wspomniał, że proponował już zakup ciągnika do tego celu. Uważa, że ze względu na
bezpieczeństwo, należy znaleźć pieniądze na zakup ciągnika i odśnieżanie ścieżki.
p. Paweł Bukowski prosił o wyjaśnienie, dlaczego rozwiązany został Rodzinny Dom Dziecka
w Nidzicy.
Ad. 5.
p. Witold Szempliński w imieniu Pana Starosty złożył sprawozdanie z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego za rok 2017. Stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Radny Waldemar Słupski dołączył do obrad. Odtąd w sesji uczestniczyło 12 radnych.
Ad. 6.
p. Elżbieta Góralska złożyła sprawozdanie z działalności Rady Powiatu za 2017 r. Stanowi ono zał. nr 5
do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań nie było.
Ad. 7.
p. Ryszard Kumelski przedstawił plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie na rok 2018. Stanowi on zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań nie było. Plan pracy został przyjęty jednogłośnie.
Radny Robert Radzymiński dołączył do obrad. Odtąd w sesji uczestniczyło 13 radnych.
p. Waldemar Słupski przedstawił plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Stanowi on zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań nie było. Plan pracy został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 8.
p. Ryszard Kumelski złożył sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki,
Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie za II półrocze 2017 r. Stanowi ono zał. nr 8 do niniejszego
protokołu.
Uwag i pytań nie było.

p. Waldemar Słupski złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i
Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za II półrocze 2017 r. Stanowi ono zał. nr 9 do niniejszego
protokołu.
Uwag i pytań nie było.
p. Krzysztof Żukowski złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2017 r.
Stanowi ono zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań nie było.
Ad. 9. 1)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok
2018. Przedstawiany był szczegółowo na posiedzeniach komisji, a dotyczy głównie upoważnienia Zarządu
Powiatu do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 7.063.100 zł. Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 13 radnych, stosunkiem głosów: 12 – „za”, 1 – „wstrzymujący się”, 0 –
„przeciw” podjęła uchwałę Nr XXXIX/229/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018,
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 2)
p. Renata Mróz zaznaczyła, że kolejny projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036 również omawiany był
na posiedzeniach komisji. Zmienia się okres poręczenia kredytu dla ZOZ, od roku 2018 do 2037.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/230/2018 w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036,
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 3)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dotyczy pomocy finansowej
w kwocie 200.000 zł, na podstawie podpisanego listu intencyjnego dotyczącego realizacji inwestycji
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze
wschodnim wylotem drogi 604”.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/231/2018 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 4)
p. Elżbieta Góralska stwierdziła, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie składników aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy omawiany
był na posiedzeniach komisji, a uwag do niego nie zgłaszano.
Pytań nie było.
Rada, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/232/2018 w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 5)
p. Elżbieta Góralska zaznaczyła, że kolejny projekt uchwały, w sprawie nadania Statutu
Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, również omawiany był na posiedzeniach komisji, a uwag
do niego nie zgłaszano.
Pytań nie było.

Rada, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/233/2018 w sprawie
nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, stanowiącą załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 10.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział na pytania radnego Krzysztofa Skurczyńskiego:
ad. 2) sprostował fakty podane przez radnego, ponieważ odkąd jest Starostą, od 2012r., nie było
podwyżki czynszu dla p. Królewskiej-Siwy. Decyzje podejmuje Zarząd, ale w tym okresie nie
było żadnej podwyżki czynszu. Gabinet w Ośrodku ma powstać, jeśli jakiś lekarz będzie
chciał go prowadzić.
O odpowiedzi na zapytania dotyczące odśnieżania ścieżki rowerowej i posesji p. Sołtys
Starosta poprosił Dyrektora PZD.
ad. 1) p. Jacek Dłuski potwierdził, że ścieżka nie była odśnieżana. Przypomniał, że poprzednio
mówił, że będzie odśnieżona, jeśli zajdzie taka potrzeba i jak się warunki pogodowe
ustabilizują.
ad. 3) odnośnie ruchu obok Pani Sołtys, p. Jacek Dłuski stwierdził, że jest on w tym miejscu
wzmożony. Poruszają się tam najczęściej samochody ciężarowe. Gdyby kierowcy chcieli
przestrzegać przepisów, to nie przekraczaliby prędkości. W nierówność na drodze
zlokalizowaną na wysokości posesji p. Sołtys dowożony był destrukt, jednak przez ciągłe
opady wykrusza się i jest wymywany. Nie jego winą jest, że budynek stoi tak blisko drogi.
Może pachołki uda się ustawić, żeby samochody nie podjeżdżały za blisko.
Starosta Grzegorz Napiwodzki zwrócił się z prośbą do Komendanta Policji o wzmożony
monitoring tej miejscowości.
Komendant Policji zachęcił do oznaczania na stronie Policji miejsc zagrożenia
bezpieczeństwa. Miejsce, o którym wyżej była mowa będzie monitorowane. Dodał, że w
ramach służb zewnętrznych również będą tam patrole.
p. Krzysztof Skurczyński ustosunkował się do wypowiedzi Pana Starosty odnośnie
czynszu. Stwierdził, że nie mówił, że to p. Napiwodzki podniósł czynsz. Ma dokumenty, które
przedstawiał na spotkaniu w Napiwodzie. Następnie zwrócił się do Komendanta Policji
podając, że o godz. 6:00 i 18:00 jest największy ruch na drodze, o której była wyżej mowa.
Uważa ponadto, że ubytki w drodze wystarczy wypełnić czymś na gorąco. Jeśli tir wpadnie w
dziurę, to znów będzie to samo. Wcześniej była droga żwirowa i tego problemu nie było.
p. Jacek Dłuski dodał, że taka jest niedogodność mieszkania blisko jezdni. Jak się
wzmożony ruch skończy, to sytuacja się poprawi. Spróbuje postawić w tym miejscu pachołki
plastikowe.
p. Krzysztof Skurczyński uważa, że nasilenie ruchu nie ma na to wpływu. Jeśli dziura nie
zostanie naprawiona, to i samochód osobowy kałużę rozbryzga.
p. Jacek Dłuski odparł, że spróbuje może wzmocnić to miejsce remonterem.
p. Paweł Bukowski zabrał głos w sprawie Ośrodka w Napiwodzie. Stwierdził, że wiele
osób pyta, czy będzie lekarz i czy można temat jakoś przyspieszyć.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że w tej kwestii są protokoły i uzgodnienia. Nie
jest naszą rolą spowodowanie, żeby lekarz poz podjął tam działalność. Po przebudowie
obiektu będzie udostępniony gabinet. W grudniu ruszyły prace remontowe. Okres realizacji
tego zadania jest bardzo krótki i efekt będzie niedługo widoczny.
Starosta Grzegorz Napiwodzki poprosił Kierownik PCPR o udzielenie odpowiedzi na
zapytanie dotyczące Rodzinnego Domu Dziecka.
p. Anna Kalinowska poinformowała, że placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadził
Caritas Olsztyn. Do 31 grudnia 2017 r. obowiązywała umowa. W połowie listopada ogłoszony

został otwarty konkurs ofert na następny rok. W konkursowym terminie, do 6 grudnia, nie
wpłynęła żadna oferta. Było to dla nas pełne zaskoczenie.
Starosta Grzegorz Napiwodzki wtrącił, że liczyliśmy na ofertę Caritas.
p. Anna Kalinowska dodała, że wpłynęły pytania Caritas odnośnie konkursu, ale
ostatecznie oferty nie złożył. Zabezpieczone zostały miejsca dzieciom w pieczy zastępczej.
Starosta rozmawiał z dotychczasowymi opiekunami, ale Ci, po zastanowieniu, odmówili.
PCPR poinformowało o tym fakcie Wojewodę. Caritas, jako organ prowadzący, musi wystąpić
o likwidację tej placówki.
Starosta Grzegorz Napiwodzki dodał, że w okresie przedświątecznym natychmiast
podjęte zostały działania, żeby dzieci skierować do pieczy zastępczej. Z dniem 1 stycznia 2018
r. żadne z dzieci nie pozostało bez opieki. Stwierdził, że jeśli będzie wola prowadzenia tej
placówki, to możemy ponownie ogłosić konkurs.
p. Andrzej Bróździński zapytał o jego wniosek dotyczący zakupu lekkiego sprzętu do
odśnieżania. Poza tym, w odniesieniu do interpelacji p. Skurczyńskiego stwierdził, że jeśli
drogowcy nie poprawią stanu drogi, to patrol policji tu nie pomoże. Pas drogowy przylega do
jezdni i PZD powinien temat załatwić. Policja jest od pilnowania porządku.
Starosta Grzegorz Napiwodzki przypomniał, że dyrektor obiecał zająć się tą sprawą. Po
telefonie, czy interwencji prosił dyrektora PZD, żeby coś w tej kwestii zrobił. Wzmożony ruch
ciężarowy jeździ po drogach nie przystosowanych do takich obciążeń. Ponadto takiej ilości
wody, jak w tym roku, jeszcze nie było. Prosił o wyrozumiałość, bo takich wniosków, jak
przedstawił p. Skurczyński może być wiele. Dodał, że nie da się wylać asfaltu pod samym
domem. Padło stwierdzenie, że samochody za szybko jeżdżą. Dlatego chociażby ze względu
na bezpieczeństwo poprosił Komendanta Policji o interwencję.
Następnie Starosta odpowiedział na wniosek dotyczący zakupu ciągnika. Stwierdził, że
nie da się tego zrealizować. Budżet jest obciążony przez planowane inwestycje i poręczenie dla
ZOZ. W bieżącym roku nie przewidziano zakupu ciągnika, a ścieżka nie jest objęta zimowym
utrzymaniem. Jak się ustabilizuje pogoda, to zostanie odśnieżona.
Ad. 11.
p. Joanna Szczepkowska zapytała, na jakim etapie jest realizacja ul. Kościuszki.
Wspomniała, że 1.400.000 zł zostało zabezpieczone przez Gminę Nidzica, a 600.000 zł zostaje
bez pokrycia.
p. Elżbieta Góralska zauważyła, że na komisji rozmawiano na ten temat bardzo
szczegółowo.
Starosta Grzegorz Napiwodzki stwierdził, że radni wymagają od niego, żeby decydował
za gminy. Rozmawiano już o tym, żeby skutecznie realizować temat. Wydzielić chcemy część
do realizacji. Spotkanie robocze w tej sprawie odbyło się we wtorek. Podział robi firma
Dromos. Sieć wodno-kanalizacyjna bez dyskusji będzie wymieniona. Natomiast nie wie, ile w
budżecie gminy zabezpieczono na przebudowę drogi. Ogłaszamy przetarg. Burmistrz liczy na
to, że wartość przetargu będzie niższa. Wyraził zdanie, że z tej perspektywy bardzo dobrze się
stało, że przegłosowaliśmy budżet. Uważa, że jeśli dwóch partnerów się umawia, to dąży do
realizacji planów.
p. Andrzej Bróździński stwierdził, że dobrze, iż gmina nie uchwaliła budżetu w grudniu,
bo nie było w nim ul. Kościuszki. Radni PiS podnosili ten argument. Stąd było pytanie p.
Joanny Szczepkowskiej o 600.000 zł. Wicestarosta informował, że kierowane było pismo do
Burmistrza o dofinansowanie. Z tego, co wie, to do dnia dzisiejszego odpowiedzi na nie wciąż
nie ma. Obowiązuje termin odpowiedzi, 30 dni, więc uważa, że trzeba ponaglać.

Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że wniosek wysłano w lipcu-sierpniu. p. Śpiewak
odpisał, że pracują nad budżetem. Oczekiwaliśmy wprowadzenia zapisów do budżetu. Uważa,
że niegrzeczne byłoby ponaglanie.
p. Andrzej Bróździński stwierdził, że albo Pan Wicestarosta wprowadził go w błąd,
twierdząc, że nie ma odpowiedzi albo robi to teraz Starosta mówiąc, że p. Śpiewak odpisał.
Chciałby zobaczyć to pismo.
Wicestarosta potwierdził, że pismo zostało do Burmistrza wysłane, a otrzymaliśmy
odpowiedź, że problem dofinansowania inwestycji zostanie przedstawiony na posiedzeniach
komisji i będzie w tej sprawie odpowiedź. Nad wnioskiem pracują nadal. Dodał, że budżetu
gmina nie uchwaliła w grudniu, a był taki sam, jak na sesji nadzwyczajnej. Podsumowując
stwierdził, że dobrze, że Rada Powiatu przyjęła budżet na 2018 r.
p. Krzysztof Skurczyński zapytał, czy brano pod uwagę budowę podjazdu dla osób
niepełnosprawnych do Starostwa.
p. Elżbieta Góralska zaznaczyła, że ten temat też omawiany był na posiedzeniu komisji
budżetu.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że pierwsze kroki już zostały poczynione.
Wyremontowano w Starostwie toaletę męską, z przystosowaniem dla osób
niepełnosprawnych. Szukamy możliwości dofinansowania na usuwanie barier
architektonicznych. Nie jest to proste. Problem ten ma Starosta cały czas na uwadze.
p. Krzysztof Skurczyński zapytał, jaki w przybliżeniu jest koszt podjazdu.
Starosta Grzegorz Napiwodzki podał, że ok. 100.000 zł.
p. Waldemar Słupski dodał, że zwykła winda przy bloku kosztuje 50.000 zł. Następnie
podziękował Komendantowi Policji za szybką reakcję na skrzyżowaniu drogi 545 i
„siódemki”. Skrzyżowanie dzięki interwencji stało się bezpieczne. Również Panu Staroście
podziękował za szybką reakcję. Kolejne podziękowania od mieszkańców skierował do p.
Agnieszki Szczepkowskiej i wszystkich osób, które przyczyniły się do udrożnienia melioracji
w powiecie. Wody opadły o ok. 20-30 cm, a podchodziły już pod drogi, które z tego powodu
niszczały. Dodał, że gmina również zadziałała w tej kwestii.
Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.
Wobec wyczerpania porządku, Przewodnicząca Elżbieta Góralska o godz. 14:10
zamknęła XXXIX sesję Rady Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Inspektor
/-/ Małgorzata Jarka

Przewodnicząca Rady
/-/ Elżbieta Góralska

