Protokół Nr XLI/2018
z obrad XLI 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 28 marca 2018 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 protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o stanie utrzymania dróg powiatowych.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2017.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nidzickim.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2018,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037,
3) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nidzickim na lata 2018-2022,
4) przyjęcia Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych
metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w
rodzinie w Powiecie Nidzickim na lata 2018-2022,
5) przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie
Nidzickim na lata 2018-2022,
6) określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w
ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018,
7) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ul.
Wyborskiej 12, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
Ad. 2.
Uwag do protokołu Nr XL/2018 nie było. Został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady Powiatu, Wiceprzewodniczący Rady i Starosta Nidzicki podziękowali
za wieloletnią służbę st. bryg. Mariuszowi Wilamowskiemu - Komendantowi Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy.
p. Mariusz Wilamowski wspominał służbę i podziękował za dobrą współpracę z
samorządem i jednostkami powiatowymi.

Ad. 3.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu przedstawił Starosta Grzegorz
Napiwodzki. Stanowi ono zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
p. Andrzej Bróździński zwrócił się z następującymi pytaniami:
1) odnośnie spotkania z Zespołem Opieki Zdrowotnej - czy ogłoszony jest przetarg, czy
zadanie zostało podzielone oraz jakie są dalsze działania w tej sprawie?
2) dotyczące posiedzenia Zarządu z dnia 19 marca 2018 roku. Zaznaczył, że informacja
dotycząca uchwały w sprawie zmian w budżecie, iż uwzględniono decyzje organów, jest zbyt mała.
Ponadto odniósł się do czterech obiektów w naszym powiecie, w których nie doszło do inwestycji
w odnawialne źródła energii. Zapytał, dlaczego zaplanowano cztery, wiedząc, że są pod nadzorem
konserwatora. Zapytał, czy nie potrafimy konkretnego wniosku napisać? Czyja to wina? Uważa,
że Starosta powinien do tego doprowadzić. Problemy budowlane są Staroście znane, czytając
informację na temat wykształcenia, więc czemu Starosta dopuścił do tego, że ujęto we wniosku
obiekty znajdujące się pod nadzorem konserwatorskim?
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że odnośnie szpitala przekazywał informacje
na komisjach. Przygotowujemy wniosek na rewitalizację. Część robót w projektu będzie w nim
ujętych. Mamy jeszcze chwilę, żeby przygotować kompletny wniosek. Gdy będą konkretne
informacje, zostaną one podane. Dodał, że w 2017 r. złożyliśmy 12, czy 14 wniosków, większość
z nich będzie realizowana. Mamy doskonałe efekty w tym zakresie. Odnośnie wniosku na
fotowoltaikę, było tylko pytanie, czy obiekty objęte są nadzorem. Odpowiedź przecząca
wystarczyła. Dopiero potem trzeba było uzgadniać z Konserwatorem, bo znajdowały się w jego
strefie. Po rozstrzygnięciu konkursu dowiedzieliśmy się dopiero, że efektywność energetyczna
szkół jest niewielka, ponieważ w okresie letnim, gdy najwięcej energii się wytwarza, nie ma jej
zużycia. Radził p. Bróździńskiemu, żeby nie tracił czasu na analizowanie życiorysów.
p. Andrzej Bróździński zapytał, po co w takim razie składano wniosek na fotowoltaikę, w
placówkach oświatowych, skoro nie ma celowości. Uważa, że może należałoby rozbić inwestycję
na dwóch budynkach, wykluczając od razu ZSZiO i LO. Dlaczego tak nie zrobiono? Ma Starosta
uprawnienia budowlane
p. Grzegorz Napiwodzki odparł, że nie wstydzi się swoich uprawnień. Poinformował, że
podczas składania wniosku wiedza była ograniczona odnośnie wymogów. Nasz wniosek był na
liście rezerwowej, a po 8 miesiącach został wpisany do realizacji. Gdybyśmy złożyli wniosek na dwa
obiekty, to na pewno nie otrzymalibyśmy dofinansowania. Nie wie, jakie p. Bróździński ma
doświadczenie, ale umotywować i napisać wniosek jest bardzo trudno. Podziękował swojej kadrze
za pracę w tym zakresie, bo samodzielnie złożyłby może 1-2 wnioski, a zostało ich złożonych1214.
p. Joanna Szczepkowska zwróciła się z następującymi pytaniami:
1) Kto z gminy Nidzica uczestniczył w posiedzeniu Zarządu? Czy zapadły jakieś konkretne
ustalenia, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe gminy dla powiatu w kwocie 475 000 zł, jest to
złożone w formie pisemnej? Czy omawiane były możliwości finansowe obu samorządów? Skąd
weźmiemy brakujące 500 000 zł?
p. Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że na posiedzeniu była p. Piotrkowska i Pan
Burmistrz. Zapadły ustalenia, że po przetargu, po złożeniu ofert będziemy się zastanawiali, co dalej.
Ad.4.
p. Krzysztof Skurczyński zapytał, czy w okresie chorobowym kierowcy Starostwa Powiatowego były
brane delegacje na samochody prywatne. Jeśli były brane, to na jaką sumę?
p. Grzegorz Napiwodzki w odpowiedzi poinformował, że delegowani byli tylko pracownicy wyjeżdżający
na zewnątrz.
p. Joanna Szczepkowska zwróciła się z pytaniem do dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących - p. Dariusza Wółkiewicza w sprawie praktyk zawodowych. Czy jest opiekun praktyk, czy
samodzielnie uczniowie szukają zakładu pracy, i czy praktyki nie mogą odbywać się w jednostkach budżetowych?
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p. Dariusz Wółkiewicz odpowiedział, że szkoła ustala miesięczne praktyki. Odpowiedzialny za to jest
Wicedyrektor. Uczniowie (ich rodzice) czasami chcą w konkretnych zakładach praktyki odbyć. Można to
wówczas w szkole zgłosić, a będzie w kontakcie z tym zakładem. W pozostałych przypadkach, szkoła stara się
ustalić, gdzie będą odbywane praktyki, biorąc pod uwagę potrzeby konkretnego ucznia. W klasie III technikum
ekonomicznego jest program praktyk, który określa zakład pracy, zgodny z profilem kształcenia ucznia. Nad tym
musi czuwać szkoła. Jeśli zakład pracy nie spełnia wymogów, to nie może uczeń mieć w nim praktyk. Kiedy
szkoła zwracała się z prośbą do zakładów pracy- np. do Starostwa, to pomagało.
p. Joanna Szczepkowska zapytała, czy jeśli rodzić lub uczeń znajdzie na własną rękę instytucje to może w
niej odbyć praktyki.
p. Dariusz Wółkiewicz dodał, że takie praktyki mogą się odbyć w zaprzyjaźnionym zakładzie, jeśli spełnia
wymogi dotyczące praktyk. Nie narzuca się praktyk, uczeń może wyjść ze swoją propozycją. Dodał, że zmieniło
się prawo bankowe, ograniczając możliwość odbycia praktyki w tej instytucji.
p. Andrzej Bróździński zapytał Burmistrza - Jacka Kosmalę o ujęcie wody na ul. Wyborskiej. Jakie są
wyniki pomiaru i ile będzie trwało rozdeszczowywanie?
p. Jacek Kosmala odpowiedział, że mamy dwie studnie na ul. Wyborskiej. W jednej pomiar jest zerowy, a
w drugiej przekracza znacznie normę. Pompowania wody nie można zaprzestać. Rozdeszczowywanie powoduje
ulatnianie się 90% trójchloroetenu. Wstępnie wykryto źródło skażenia. RDOŚ zlecił analizę profesjonalistom. Na
obecną chwilę nie można zaprzestać odprowadzania wody, aby nie powstał lej depresyjny, który może
spowodować zatrucie wody na obszarze 30 km. Nie chcemy, żeby doszło do skażenia wód w sąsiednich
gminach. Ze studni tych nigdy nie będzie można skorzystać. Nie jesteśmy w stanie na 80 m wymienić gruntu,
dlatego rozpoczęły się prace przy wodociągu z Bartoszek, gdzie nie ma zagrożenia zatrucia wody.
p. Andrzej Bróździński dopytał, czy nigdy nie zostaną studnie włączone?
Burmistrz J. Kosmala potwierdził. Dodał, że przez następne 25 lat źródło to będzie zatrute.
p. Joanna Szczepkowska zapytała, czy są nowe ustalenia odnośnie firmy Skanska, prac dotyczących ulicy
1-go Maja, czy wyrobią się do maja?
p. Jacek Kosmala poinformował, że jeśli w nocy nie będzie mrozów, to mają na ul. 1 Maja wykonać prace.
Robią wszystko, żeby do 30 maja zakończyć ten etap. Rondo oddadzą na początku września. Zgodnie z umową,
firma może wystąpić z roszczeniami, za okres 4 miesięcy za opóźnienia, przez okres zimowy, kiedy prace były
niemożliwe do wykonania z powodu minusowej temperatury. Dzisiaj pracuje 6 brygad w mieście, m. in. na
ulicach Wyborska, 1-go Maja i na rondzie. Pozostało do wykonania ok. 150 m instalacji wodno-kanalizacyjnej na
ul. Sprzymierzonych.
p. Joanna Szczepkowska zapytała czy te roboty będą systematyczne?
p. Jacek Kosmala potwierdził. Dodał, że Skanska zakończyła roboty na terenie Polski, ale nie wycofała się
z przebudowy ulic w Nidzicy. Dokończą przebudowę.
p. Joanna Szczepkowska zapytała, czy będzie ogłoszony nowy przetarg na przebudowę Jeziorka.
p. Jacek Kosmala odparł, że pierwszy etap jest zakończony. Ogłoszony został przetarg na II etap, w
którym wygrała nidzicka firma, ale wycofała ofertę. Kolejna oferta była o 1.100.000 zł wyższa, więc przetarg
został unieważniony. Musimy dokończyć tę inwestycję, ponieważ jest dofinansowana w 85% z Citaslow. Lada
dzień będą wyniki następnego przetargu. Dodał, że inny przetarg na inwestycję w Borowym Młynie też
unieważnił i ogłoszony zostanie kolejny.
Ad. 5.
p. Jacek Dłuski przedstawił prezentację multimedialną o stanie utrzymania dróg powiatowych. Stanowi
ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
p. Andrzej Bróździński poinformował, iż panują fatalne warunki na drodze po tegorocznej zimie. Zapytał,
czy drogi zostaną wyremontowane fizycznie, czy będą tylko postawione ograniczenia prędkości?
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p. Jacek Dłuski odpowiedział, że nie stawiają znaków nagminnie. Trzeba poczekać, aż ziemia przeschnie.
Remont cząstkowy będzie wykonany. W tym momencie nie możemy tego wykonać, bo temperatura w nocy za
bardzo spada.
p. Joanna Szczepkowska zapytała, jaka to jest nawierzchnia „gruntowa ulepszona”?
p. Jacek Dłuski odpowiedział, że taka, na której ułożono warstwę z pospółki albo wzmocniono
kruszywem łamanym.
Ad.6.
p. Anna Kalinowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w roku 2017. Stanowi ono zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Brak uwag do sprawozdania.
Ad.7.
p. Anna Kalinowska przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nidzickim. Stanowi
ona zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
Brak pytań ze strony radnych.
Ad.8.1)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok
2018. Dodała, że był on omawiany na posiedzeniach komisji stałych. Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/243/2018 w
sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018, 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 2018-2037. Projekt omawiany był szczegółowo
na posiedzeniach Komisji. Prosiła o ewentualne pytania.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/244/2018 w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 20182037, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8.3)
p. Anna Kalinowska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Powiecie Nidzickim na lata 2018-2022. Dodała, że na posiedzeniach komisji omawiano
ten projekt uchwały szczegółowo.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/245/2018 w
sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nidzickim na lata 2018 – 2022, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8.4)
p. Anna Kalinowska omówiła projekt uchwał Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu
profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w
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stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Nidzickim na lata
2018 - 2022 . Zaznaczyła, że na posiedzeniach komisji omawiano ten projekt uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych pytań, ani uwag.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/246/2018 w
sprawie przyjęcia Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie w Powiecie Nidzickim na lata 2018 – 2022, która stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Ad. 8. 5)
p. Anna Kalinowska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
Powiatowego Programu Zdrowia w Powiecie Nidzickim na lata 2018-2022. Był on również
omawiany na posiedzeniach komisji.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/247/2018 w
sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie
Nidzickim na lata 2018 - 2022, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8.6)
p. Anna Kalinowska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań
oraz zasad udzielenia dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji
społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rok 2018. Na posiedzeniach komisji szczegółowo omawiano ten projekt
uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/248/2018 w
sprawie określenia zadań oraz zasad udzielenia dofinansowania dla osób
niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8. 7)
p. Iwona Urbanowicz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Wyborskiej 12, stanowiącym
własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy. Na posiedzeniach komisji omawiano ten projekt uchwały
szczegółowo.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/249/2018 w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ul.
Wyborskiej 12, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, która stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9.
Ponieważ odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielone zostały na bieżąco, punkt ten stał
się bezprzedmiotowy.
Ad. 10.
Przewodnicząca p. Elżbieta Góralska odczytała odpowiedź Prezesa Sądu Okręgowego w
Olsztynie na pytanie Starosty Nidzickiego dotyczące organizacji pracy Sądu w Nidzicy. Pani Prezes
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nie jest w posiadaniu żadnych informacji dotyczących reorganizacji lub zmian w funkcjonowaniu
Sądu Rejonowego w Nidzicy.
Więcej wolnych wniosków nie było.
Wobec wyczerpania porządku, Przewodnicząca o godz. 14:10 zamknęła XLI sesję Rady
Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Inspektor
/-/Małgorzata Jarka

Przewodnicząca Rady
/-/ Elżbieta Góralska

6

