Protokół Nr XLII/2018
z obrad XLII 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 26 kwietnia 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 9 radnych, co
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Listy obecności radnych i zaproszonych 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. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim.
6. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nidzickim.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2018,
2) rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Nidzicy i Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
Ad. 2.
Uwag do protokołu Nr XLI/2018 nie było. Został przyjęty jednogłośnie.
Do posiedzenia dołączył radny Krzysztof Żukowski. Odtąd w obradach uczestniczyło 10 radnych.
Ad. 3.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu przedstawił Starosta Grzegorz
Napiwodzki. Stanowi ono zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
p. Andrzej Bróździński prosił o więcej informacji na temat planu zagospodarowania obrębu
Tatary oraz zaleceń pokontrolnych w ZOZ i w Warsztatach.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że chodzi o obręb geodezyjny Tatary, miejsce- węzeł
południowy.
p. Agnieszka Szczepkowska – Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
dodała, że typowy MOP będzie dalej. W omawianym miejscu jest połączenie z drogą powiatową,
chodzi o dwie działki przy siódemce, obsłudze drogi powiatowej.
p. Jacek Dłuski uściślił, że jest to zjazd ze starodroża.
Odnośnie kontroli informacji udzieliła Sekretarz Powiatu - Elżbieta Bieniek. Poinformowała,
że wszystkie przeprowadzane kontrole omawiane są na posiedzeniach Zarządu. Protokołów z

jednostek podległych nie publikujemy w BIP, z kontroli w Starostwie – tak. Chętnych zaprosiła do
biura, celem zapoznania się ze szczegółami. Odpowiadając na pytanie p. Bróździńskiego podała,
że w przypadku Warsztatów Terapii Zajęciowej chodziło o uaktualnienie nazwy jednostki, ponadto
były uwagi odnośnie obiegu dokumentacji księgowej oraz techniczne dotyczące sposobu
opisywania faktur. Odnośnie zaś ZOZ, stwierdziła, że jest on permanentnie kontrolowany. Co
posiedzenie Zarządu jest jakiś protokół. Ostatnio było zalecenie, żeby szczegółowo opisywać
przyjęcia pacjentów do szpitala. Sposób dokumentacji medycznej żeby był spójny ze skierowaniem.
Ad. 4.
p. Ryszard Kumelski zwrócił się z pytaniem mieszkańców, czy przy drodze wojewódzkiej
Działdowska - Traugutta – 1 Maja jest w planie nasadzenie drzew. Jeśli ktoś wie coś na ten temat,
to prosi o odpowiedź, jeśli nie, to żeby się zorientować.
p. Jacek Dłuski odpowiedział, że zorientuje się i udzieli odpowiedzi p. Kumelskiemu w
późniejszym terminie.
p. Joanna Szczepkowska zapytała o wbudowany obok szkoły Nr 3 krawężnik. Powstaje tam
dziwny wjazd na ul. Nowomiejską.
p. Jacek Dłuski odparł, że w tej sprawie również zasięgnie informacji i odpowie p.
Szczepkowskiej w późniejszym terminie.
Ad. 5.
Komendant Powiatowy Policji - Jarosław Wiśniewski – przedstawił prezentację
multimedialną „Efektywność pracy Policji w roku 2017”. Stanowi ona zał. nr 4 do niniejszego
protokołu.
p. Ryszard Kumelski w imieniu sołtysów Wikna i Jabłonki wyraził prośbę o wzmożenie
patroli w okresie turystycznym, ponieważ jest wiele osób, nie turystów, zakłócających spokój. W
odniesieniu do przedstawionej prezentacji stwierdził natomiast, że z roku na rok czujemy się coraz
bezpieczniej, za co podziękował.
Następnie głos oddano Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej –
Krzysztofowi Mierzejewskiemu. „Ocena bezpieczeństwa powiatu nidzickiego w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za rok 2017” stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
p. Andrzej Bróździński zapytał, ile interwencji było dotyczących tlenku węgla.
K. Mierzejewski odparł, że propagowane są informacje na temat tego zagrożenia. Interwencji
w roku 2017 na terenie powiatu było 7.
Następnie głos oddano Prokuratorowi Dariuszowi Paczkowskiemu, który przedstawił
informację Prokuratury Rejonowej w Nidzicy nt. oceny stanu bezpieczeństwa publicznego na
terenie powiatu nidzickiego w 2017 roku. Stanowi ona zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
Pytań odnośnie przedstawionej informacji nie było.
Ad. 6.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nidzicy – Beata WróblewskaWięcek streściła ocenę stanu sanitarnego i epidemiologicznego oraz estetyki i porządku na terenie
działalności Powiatowej Stacji w roku 2017. Raport stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

p. Andrzej Bróździński zapytał, czy badana będzie woda w rzeczkach i jeziorku na obecność
trichloroetenu?
p. B. Wróblewska – Więcek odpowiedziała, że Powiatowa Stacja nie ma na tę kwestię
wpływu. Od 2015 r. Ochrona Środowiska się sprawą zajmuje. Stacja nie bada tego ujęcia. Zajmuje
się wodą w kranie. Z badań gminy wie, że w rozdeszczowywanej wodzie skażenie nie dochodzi do
10. Jest w normie.
Głos w tej sprawie oddano również Z-cy Burmistrza - p. Leszkowi Śpiewakowi, który na
wstępie podkreślił bardzo dobrą współpracę z Sanepidem. Podziękował za czujność.
Poinformował, że na kąpielisku w Jabłonce będzie pracować 2 ratowników, od 1 lipca do końca
sierpnia br. Dodał, że w czerwcu zakończy się inwestycja budowy wodociągu z Bartoszek.
Trichloroeten występuje w jednej studni na Wyborskiej. RDOŚ podejmował działania takie, żeby
studnia nie stwarzała zagrożenia dla mieszkańców. Na chwilę obecną nie ma zagrożenia. Zaznaczył,
że w jeziorku nidzickim w tym roku nie będzie kąpieliska. Trwa tam jeszcze budowa. Jeśli jakość
wody pozwoli, to w przyszłym roku będzie kąpielisko. Na zakończenie pochwalił także dobrą
współpracę z Komendą Powiatową Policji oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
p. Andrzej Bróździński stwierdził, że wobec tego plaża nad jeziorkiem jest bezsensowna.
Może kąpielisko jest niepotrzebne ze względu na trójchloroeten.
p. Leszek Śpiewak odpowiedział, że gmina musi dbać o bezpieczeństwo wody pitnej dla
mieszkańców. Bez budowy nowego wodociągu, nie byłoby wody, w przypadku awarii obecnie
funkcjonującego ujęcia. Dodał, że w tym roku o kąpielisku nie może być mowy, ponieważ to
jeszcze teren budowy. Jeśli w przyszłym roku jakość wody będzie dobra, to kąpielisko będzie.
Norma wody pitnej to 10.
Ad. 7.
p. Jolanta Tymińska przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2017 rok. Prezentacja stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań nie było.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu p. Leszkowi Śpiewakowi, który odniósł się do
ostatniego spotkania z mieszkańcami w Łynie, na którym zgłoszono szereg próśb, które zgłoszone
zostały p. Dyrektorowi, a mianowicie:
1) remont pobocza po lewej stronie naprzeciwko szkoły; dziękują mieszkańcy PZD za
wykonanie tego, ale tam jest taki profil, że woda teraz wlewa się na podwórka. Prośba do
Dyrektora PZD, żeby może to poprawić;
2) duże dziury w drodze Rączki - Orłowo, droga częściowo jest naprawiona;
3) w Łynie samochody i ciężkie sprzęty poruszają się bardzo szybko po drodze, stąd prośba
o zmniejszenie prędkości obok szkoły. To ważny problem ze względu na bezpieczeństwo.
Do obrad dołączył radny Janusz Kwiatek. Odtąd w sesji uczestniczyło 11 radnych.
p. Leszek Śpiewak dodał, że na wniosek ZOZ Gmina podejmuje dziś uchwałę umożliwiającą
ZOZ złożenie wniosku do rewitalizacji.
p. Ryszard Kumelski zaznaczył, że po długim weekendzie radni objadą drogi, zapoznają się
z ich stanem. W miarę możliwości postarają się pomóc ludziom.

Do obrad dołączył radny Waldemar Słupski. Odtąd w sesji uczestniczyło 12 radnych.
Starosta Grzegorz Napiwodzki dodał, że skala potrzeb jest ogromna i trzeba będzie zająć się
tymi najpilniejszymi.
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 XLII/250/2018 w
sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 8.2)
p. Jacek Dłuski omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Zarządu Powiatu w Nidzicy i Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Dodał, że w jego ocenie
skarga nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż PZD przeznaczał środki na utrzymanie drogi
powiatowej Nr 1613N Robaczewo-Piotrowice-Stare Połcie- Janowiec Kościelny – Kołaki –
Jabłonowo Adamy – Nowa Wieś Wielka- gr. woj. (Grzebsk). Co roku na drodze wycinane były
odrosty, prześwietlane konary drzew, poprawiano nawierzchnię żwirową. Podał kwoty wydane na
jej utrzymanie w latach: 2014 r. – ponad 18.000 zł, 2015 r. – 2.564 zł, 2016r. – 7118 zł, 2017 r. –
wzmocnienie kruszywem, profilowanie, 2018 r. – 29.620 zł, co łącznie daje kwotę 68.684 zł.
p. Jacek Dłuski dodał, że projekt uchwały był szeroko dyskutowany na komisjach. Na
wszystkie pytania padły odpowiedzi. Przygotowany został projekt uchwały o bezzasadności skargi.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Rada w obecności 12 radnych, stosunkiem głosów: 8 – „za”, 1 – „przeciw”, 3 –
„wstrzymujące się” podjęła uchwałę Nr XLII/251/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Zarządu Powiatu w Nidzicy i Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9.
Starosta Grzegorz Napiwodzki przypomniał, że odpowiedzi na pytania dotyczące inwestycji
wojewódzkiej udzielone zostaną w późniejszym terminie, po zasięgnięciu informacji.
Ad. 10.
p. Ryszard Kumelski poinformował o planowanej na 16 maja br. Uniwersjadzie 50+.
Zaprosił chętnych do udziału w niej.
p. Waldemar Słupski przedstawił wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i
Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o wystąpienie do Ministerstwa Sprawiedliwości w
sprawie ogłoszenia konkurs na stanowisko Sędziego do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w
Nidzicy, a do czasu rozstrzygnięcia konkursu - delegowanie Sędziego z innego sądu do pełnienia
funkcji Sędziego w tym wydziale.
p. Andrzej Bróździński zaznaczył, że słyszy o tym po raz pierwszy. Zapytał, czy z tą sprawą
zwrócił się Prezes Sądu. Po co Rada Powiatu ma występować przed szereg?
p. Waldemar Słupski zaznaczył, że był to wniosek radnego Marka Borowego przyjęty na
komisji celem przedstawienia go radnym na sesji.
p. Krzysztof Żukowski uważa, że temat jest zbyt obszerny, żeby teraz nad nim dyskutować.
p. Andrzej Bróździński uważa, że należałoby najpierw zapytać Prezesa Sądu, czy jest taka
potrzeba.
Starosta Grzegorz Napiwodzki podkreślił, że na wcześniejsze pytanie o skład Sędziów,
rozmawialiśmy z sędzią naszego sądu i zwróciliśmy się z pismem do Prezesa Sądu Okręgowego. W
odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że nic jej nie wiadomo o reorganizacji Sądu w Nidzicy.

Obawia się czegoś innego, że to nie jest kompetencja Rady powiatu. obecnie nie ma żadnego
zagrożenia dla naszego sądu. Prokurator twierdził, że wiatr hula w sądzie, ale do niedawna w
Prokuraturze też hulał.
p. Krzysztof Żukowski stwierdził, że jeśli to nie w kompetencji Rady, to proponuje, żeby
zaprosić sędziego, który wyjaśni radnym, czy stanowisko Rady będzie się liczyło.
Starosta Grzegorz Napiwodzki poinformował, że wcześniej Rada ustaliła, że wystąpimy z
zapytaniem do Sądu Okręgowego i tak się stało. Odpowiedź otrzymaliśmy.
p. Elżbieta Góralska przystąpiła do przegłosowania zgłoszonego przeze radnego Waldemara
Słupskiego wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, o wystąpienie do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia konkurs na
stanowisko Sędziego do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Nidzicy, a do czasu
rozstrzygnięcia konkursu - delegowanie Sędziego z innego sądu do pełnienia funkcji Sędziego w
tym wydziale. Rada stosunkiem głosów: 0 – „za”, 1 – „wstrzymujący się”, 11- „przeciw” odrzuciła
wniosek.
p. Elżbieta Góralska poinformowała, że w związku z tym, iż radni do sesji nie zgłosili chęci
wyjazdu na pielgrzymkę do Świętej Lipki, nie ma potrzeby organizowania transportu grupowego.
Więcej wolnych wniosków nie było.
Wobec wyczerpania porządku, Przewodnicząca o godz. 14:40 zamknęła XLII sesję Rady
Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Inspektor
/-/ Małgorzata Jarka

Przewodnicząca Rady
/-/ Elżbieta Góralska

