Protokół Nr XLIV/2018
z obrad XLIV 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 27 czerwca 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 13 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. Informacja o ogólnej sytuacji ZOZ.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2017.
7. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2017 rok.
8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy
sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2017.
9. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2017 z tytułu
wykonania budżetu.
10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nidzicy za rok 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2017,
2) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2017,
3) zmian w budżecie powiatu na rok 2018,
4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037,
5) dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Nidzickiego
instrumentem płatniczym,
6) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
za 2017 rok,
7) zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
8) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego,
9) wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy,
10) ustalenia wynagrodzenia Starosty Nidzickiego.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.

Ad. 2.
Uwag do protokołu Nr XLII/2018 nie było. Został przyjęty jednogłośnie.
Uwag do protokołu Nr XLIII/2018 nie było. Został przyjęty stosunkiem głosów: 12 – „za”,
0 – „przeciw”, 1– „wstrzymujący się”.
Ad. 3.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu przedstawił Starosta Grzegorz
Napiwodzki. Stanowi ono zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie przekazał informacje dotyczące rozbudowy szpitala. Wpłynęły dwie oferty i
oceniana jest ich ważność. Niższa oferta jest na kwotę 19.847.610,80 zł złożona przez firmę
ILCHO.pl z Warszawy. Natomiast w budżecie mamy zabezpieczone 18.527.264,32 zł. Zarząd
wypracowuje propozycje rozwiązań i podejrzewa, że konieczne będzie zwołanie sesji nadzwyczajnej,
żeby podjąć stosowną decyzję.
p. Marek Borowy zauważył, że była wzmianka na temat rozbudowy drogi RobaczewoWielbark. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt rozbudowy drogi 604. Zapytał, czy wiadomo,
kiedy będzie ta rozbudowa, czy będziemy partycypować w kosztach.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że w chwili obecnej nic więcej na ten temat nie może
powiedzieć, ponieważ trwają prace projektowe i zmieniła się sytuacja cen na rynku. Nasz wniosek o
ujęcie ciągu pieszo-rowerowego od Muszak do Jagarzewa został uwzględniony.
p. Paweł Bukowski prosił o informacje nt. Portu Lotniczego w Szymanach i obwodnicy.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że opracowywany jest Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po analizie wszystkich dokumentów
stwierdziliśmy, że w chwili obecnej obwodnica nie jest zaplanowana. Zarząd wnioskował o to, żeby
obwodnica Nidzicy znalazła się w Planie, ze względu na połączenie trasy S-7 z portem lotniczym.
Drugi wniosek, o ujęcie którego w Planie prosiliśmy dotyczy rurociągu, który nie jest naszą
własnością. Opracowaliśmy projekt, przed reformą Polskich Wód, bo Zarząd Dróg Wojewódzkich
miał znaleźć środki i już go realizować. Ponowiliśmy ten temat, ponieważ uważamy, że jest bardzo
ważny dla Nidzicy, jak i dla województwa.
p. Joanna Szczepkowska poruszyła temat kontroli w Zespole Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie. Stwierdziła, że Dyrektor ZSRiO jest w posiadaniu wiedzy, które
wnioski są w trakcie realizacji, a które zostały zrealizowane. Prosiła o przedstawienie tego
zagadnienia.
Dyrektor Katarzyna Mazur poinformowała, że przyczepa została zarejestrowana na okres 2
lat. Przy okazji termomodernizacji zostało dużo spraw remontowych załatwionych. Jeśli chodzi o
zbycie starego sprzętu, to wczoraj był częściowy odbiór i część złomu została przetransportowana.
p. Krzysztof Pisarewicz poprosił o więcej informacji na temat zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kozłowo.
p. Agnieszka Szczepkowska – Kierownik Wydz. BOŚ w Starostwie poinformowała, że zmiany
dotyczą 3 obszarów, gdzie zmieniany jest sposób zagospodarowania terenu – na zabudowę
mieszkaniową i gospodarczą. Na budynki inwentarskie też są określone rejony, wielkość jednostek
przeliczeniowych. Zaprasza do Starostwa, żeby zapoznać się za szczegółami, bo to jest obszerny
materiał. Zmiany wychodzą przeciwko budowie farm.
p. Krzysztof Pisarewicz prosił, aby tego pilnować, bo gmina jest przychylna budowie.
p. Andrzej Bróździński zwrócił się z następującymi pytaniami:
1. dlaczego nie ma podwyżki dla nauczycieli za wychowawstwo? W gminie jest.
2. kiedy ponownie zostanie wpisana obwodnica Nidzicy do Planu? Wspomniał, że na którejś
sesji pytał, co z obwodnicą, czy tego pilnujemy. Uważa, że to ponowne zaniechanie.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że mamy bardzo kompetentną osobę w Sejmiku.
Odpowiedzialnością wypada się podzielić. Na wniosek Zarządu Powiatu obwodnica znalazła się w
planie. To nie zaniechanie. Nowy plan jest opracowywany.

Odnośnie zaś dodatku dla nauczycieli, Starosta informował, że będziemy nad tym pracowali.
Sytuacja bardzo zaskakuje. Borykamy się z poważnymi inwestycjami i nie podejmowaliśmy tematu.
Na razie sytuacja nie pozwala na jednoznaczne decyzje.
p. Andrzej Bróździński zauważył, że Starosta przyznał, iż wypadliśmy z tego Planu. Jeśli
zarzuca Starosta coś radnemu Sejmiku, to przedstawi ileś interpelacji, które p. Kozłowski próbował
złożyć. Znajdzie tez protokół z sesji, z jego pytaniem. Tak Starosta czuwał, że wypadliśmy. To
następne zaniechanie ze strony Starosty.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że czasami brak mu argumentów. Posiadamy
dokumenty, że składaliśmy wnioski przy poprzednim Planie. Teraz opracowywany jest nowy Plan ,
przesłany został do uzgodnienia. p. Bróździński powinien podziękować, że tego dopilnowaliśmy.
Dodał, że ani Starosta, ani Burmistrz niczego nie zaniechali.
p. Waldemar Słupski prosił o informacje nt. przekazania drogi Nidzica-Zaborowo.
Starosta Grzegorz Napiwodzki wyjaśnił, że trwa proces przekazywania majątku dla
Powiatowego Zarządu Dróg. Po inwentaryzacji, założeniu ewidencji, wycenie, przekazujemy drogi
dla PZD, jako ich majątek. Teraz to już jest kolejna droga. To proces porządkowania stanu
geodezyjnego, realizowany na bieżąco.
Ad. 4.
p. Marek Borowy poinformował, że wczoraj na sesji Rady Gminy Janowo mówiono o braku
połączenia autobusowego Jagarzewa z Nidzicą. Wnioskowano, żeby Gminy Janowo i Wielbark
uruchomiły wspólnie połączenie Nidzica-Wielbark.
p. Elżbieta Góralska odpowiedziała, że uzgodniła już z Przewodniczącą Rady Gminy Janowo,
iż udzieli jej głosu w tej sprawie w wolnych wnioskach.
p. Krzysztof Skurczyński przypomniał, że wycięto drzewa na ul. Kościuszki, przygotowano
do inwestycji. Jednak 5 mln zł przepadło. Zapytał, czy Starosta i Zarząd czują się winni tego stanu.
p. Skurczyński zauważył, że co sesję p. Andrzej Bróździński pytał, co z ulicą, a p. Starosta mówił:
poczekajmy.
Ad. 5.
p. Anna Osłowska przedstawiła informację o sytuacji ZOZ. Stanowi ona zał. nr 4 do
niniejszego protokołu.
p. Waldemar Słupski zapytał, czy są organizowane dla chorych na serce białe niedziele, żeby
mogli się zbadać.
p. Anna Osłowska odparła, że dla tych osób dostęp był znacznie mniejszy. Przychodnia
pracuje do godz. 18:00. Po 18:00 funkcjonuje nocna i świąteczna opieka. Badanie jest dostępne przez
całą dobę. Nie zachęca do badania się w niedzielę, ale dostępność do lekarza jest znacznie lepsza.
Kiedyś nie było w szpitalu lekarza po 18:00, w niedzielę i święta. Organizowanie białej niedzieli, o
której mówił p. Słupski jest trudne, ponieważ są trudności z obsadzeniem dyżurów. Dodała, że do
nocnej i świątecznej opieki nie potrzeba skierowania. ZOZ corocznie udziela ok. 8.000 porad w tym
czasie, na ogółem udzielanych 15.000, tj. co druga osoba przebadana.
Ad. 6.
p. Renata Mróz przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2017.
Stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań nie było.
Ad. 7.
p. Marek Borowy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy przeczytał
uchwałę Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o wykonaniu

budżetu powiatu za rok 2017. Opinia była pozytywna. Stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Ad. 8.
p. Renata Mróz przedstawiła uchwałę RIO.VIII-0120-233/18 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu
Nidzickiego za 2017 rok. Opinia była pozytywna. Stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Ad. 9.
Radny Marek Borowy przeczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2017 z tytułu wykonania budżetu.
Stanowi on załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 10.
p. Renata Mróz przedstawiła uchwałę Nr RIO.VIII-0120-394/18 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w
Nidzicy absolutorium za 2017 rok. Opinia była pozytywna. Stanowi ona załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.
Ad. 11. 1)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Nidzickiego za rok 2017.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 13 radnych, stosunkiem głosów 12- „za”, 1 – „przeciw”, 0 –
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLIV/254/2018 w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Nidzickiego za rok 2017, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 11. 2)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2017.
p. Elżbieta Góralska zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie.
Uwag, ani pytań nie było.
Rada, w obecności 13 radnych, przy 10 głosach „za”, 1 – „wstrzymującym się” i 2 –
„przeciw” podjęła uchwałę Nr XLIV/255/2018 w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2017, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Starosta Grzegorz Napiwodzki w imieniu własnym i członków Zarządu podziękował radnym
za udzielenie absolutorium, jak również kierownikom jednostek i pracownikom za realizację budżetu
w 2017 roku.
Ad. 11. 3)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu
na rok 2018. Dodała, że projekt ten omawiany był na posiedzeniach komisji. Uwag nie zgłaszano.
Uwag, ani pytań nie było.

Rada, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/256/2018 w
sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 11. 4)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037. Projekt ten również omawiany był
na posiedzeniach komisji i nie było do niego uwag.
Pytań nie było.
Rada, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/257/2018 w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 11. 5)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dopuszczenia zapłaty
należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Nidzickiego instrumentem płatniczym.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/258/2018 w
sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu
Nidzickiego instrumentem płatniczym, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 11. 6)
p. Anna Osłowska zaznaczyła, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2017 rok omawiany
był szczegółowo na posiedzeniach komisji stałych. Ponieważ nie było uwag, to prosiła o jego
przegłosowanie.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/259/2018 w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy za 2017 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 11. 7)
p. Elżbieta Góralska zaznaczyła, że kolejny projekt uchwały Rady Powiatu, w sprawie zmiany
Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy również był szczegółowo omawiany na
posiedzeniach komisji i nie zgłoszono do niego uwag.
Pytań nie było.
Rada, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/260/2018 w
sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 11. 8)
p. Iwona Urbanowicz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy oddania w nieodpłatne
użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu
Nidzickiego. Zaznaczyła, że na posiedzeniach komisji nie było uwag odnośnie projektu.
Pytań nie było.
Rada, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/261/2018 w
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Ad. 11. 9)
p. Iwona Urbanowicz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w
trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/262/2018 w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 11. 10)
p. Elżbieta Bieniek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Starosty Nidzickiego. Dodała, że po dyskusjach na komisjach projekt przegłosowano
w przedstawionej wersji.
p. Marek Borowy zapytał, dlaczego w projekcie uchwały przyznano maksymalne stawki.
Uważa, że uchwałą ukrywa mały podstęp, gdyż wszystkie możliwe dodatki są w maksymalnej
wysokości. Zapytał, dlaczego wynagrodzenie planuje się możliwie maksymalne, gdy patrząc na pracę
mamy cofające się szkoły zawodowe, szereg pretensji mieszkańców, odrzucanie skarg, jest stagnacja,
marazm. Zapytał osoby przygotowujące projekt uchwały i Starostę, czemu są maksymalne stawki?
Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że nie będzie się wypowiadał na temat
przygotowanego projektu, bo to decyzja Zarządu. Stwierdził natomiast, że p. Borowy mija się z
prawdą, rzadko bywa na komisjach i sesjach, a wyraża krzywdzące zdanie. Podkreślił, że w 2017 i
2018 r. udało się pozyskać 17.208.029,75 zł środków zewnętrznych. Dumny jest z pozyskania 3 mln
zł na ul. Kościuszki. Zapytał, czy za takie działania powinniśmy się wstydzić? Uważa, że możemy
mieć podniesioną głowę, bo deklaracje wykonaliśmy. W budżecie na 2018 r. były zabezpieczone
środki w wysokości niezbędnej do realizacji ul. Kościuszki. Złożyliśmy wniosek, uzyskaliśmy
dofinansowanie w wysokości 3 mln zł. Musieliśmy czekać na środki partnera. Byliśmy w pełni
przygotowani - podkreślił Starosta. Jest wykaz projektów, na które otrzymaliśmy dofinansowanie.
Dodał, że nie można zapomnieć o pozyskaniu budynku Archiwum, którego wartość to 3.537.000 zł.
Starosta Grzegorz Napiwodzki podkreślił, że słyszał opinie p. Marka Borowego o ZSRiO, jak to tam
jest źle. Ubolewa, że w przededniu naboru do szkół jest taka opinia. Walczymy o młodzież,
poprawiamy stan techniczny budynków. Budujemy ofertę edukacyjną. Udajemy się na negocjacje do
Urzędu Marszałkowskiego w związku z projektem, który realizowany będzie w ZSZiO w latach
2018-19 na kwotę 556.112,94 zł. Całkowita wartość projektu to 617.903,29 zł.
p. Marek Borowy zapytał Starostę, ile lat nie był w ZSRiO, przed kontrolą Komisji Rewizyjnej.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że jest w szkole kilka razy w roku.
p. Andrzej Bróździński uważa, że nieładnie jest krytykować i zwracać uwagę na nieobecności
na komisjach. Poparł wypowiedź p. Borowego. Dodał, że były potężne straty przez Starosty
zaniechania, przykład: szpital – 5 mln zł. kosztorys opiewał na 15 mln zł. Dyrektor ZOZ
przedstawiała informacje; ul. Kościuszki – w grudniu p. Bróździński mówił, żeby nie czekać, bo
trzeba będzie pieniądze oddać. Uważa, że Wojewoda teraz będzie się zastanawiał, czy dofinansować
inwestycje w powiecie. Może Marszałek też nie będzie dofinansowywał, bo fotowoltaika, przy
dofinansowaniu 85% też nie przeszła. Zapomniano, że dwa budynki są w obszarze nadzoru
konserwatorskiego. Wie, że próbowano podzielić projekt. Następne ok. 1 mln zł, które straciliśmy.
Stwierdził, że wynagrodzenie daje się za pracę, a efektów nie widzi. Uważa, że Zarząd nie
przygotował projektu uchwały. Radni powinni wyjść z propozycją kwoty. Proponuje głosować
przeciwko projektowi, wycofać uchwałę i podjąć nową. Proponował ustalić wynagrodzenie
proporcjonalne do ilości mieszkańców. Mówi się o przedziale do 60.000 mieszkańców, zatem

proponuje: 4.000 zł - wynagrodzenie zasadnicze, 950 zł – dodatek funkcyjny, 990 zł – dodatek
specjalny, 800 zł - wysługa lat; co da łącznie kwotę 6740 zł.
p. Joanna Szczepkowska zapytała, jak można być dumnym, jeżeli o ul. Kościuszki mówi się
od 10 lat. Trzeba mieszkańców przeprosić. Uważa, że nie należy być dumnym , tylko pochylić głowy,
nad tym, co się stało.
Wicestarosta Lech Brzozowski poinformował, że Zarząd przyjął projekt uchwały Rady na
wniosek Przewodniczącej Rady.
Przewodnicząca Rady potwierdziła, że to był jej wniosek.
p. Lech Brzozowski kontynuował, że nie powinniśmy się wstydzić tego, co zrobiliśmy. Nie
wszystko się udało, ale prosił o wskazanie samorządu, któremu wszystko w 100% się udaje. Jesteśmy
zadowoleni z tego, co się udaje, chciałby, żeby tak w przyszłości samorząd dbał o finanse, z 40%
zadłużenia zeszło ono do 17,8% na koniec 2017 r. są możliwości inwestowania i zabiegamy o
dofinansowanie z zewnątrz na drogi, szkoły. Poprosił też mecenasa, żeby odniósł się do sprawy
przetargu na ul. Kościuszki, czy można ogłaszać bez zabezpieczonych środków.
p. Edward Ośko poinformował, że przetarg jest organizowany na podstawie prawa zamówień
publicznych. Jest obowiązek zawsze, żeby organizujący przetarg pokazał, jaką kwotę ma na
inwestycję. W budżecie ustalane są zadania inwestycyjne i środki. Chcąc realizować inwestycję, środki
muszą być w budżecie.
p. Krzysztof Pisarewicz zapytał, czy można ogłosić przetarg bez zabezpieczonych środków?
p. Edward Ośko odparł, że bez zabezpieczonych środków nie można. Jego stanowisko jest
jednoznaczne. Natomiast zawsze można zmieniać budżet.
p. Krzysztof Skurczyński zauważył, że Wicestarosta mówił o tym, że spadło zadłużenie.
Uważa, że to z przyczyny, iż nic się nie robi. Nie wyszła ul. Kościuszki, więc 3 mln zł wraca. Gminie
trzeba pieniądze oddać. Mieliśmy zabezpieczone 2 mln zł. Drzewa zostały wycięte, a inwestycji nie
będzie. Następna inwestycja - chodnik wzdłuż ul. Olsztyńskiej – co z tego, że jest projekt. Zapytał,
czy będzie w tym roku chodnik zrobiony? Stwierdził, że nic się nie robi, a zarabia 10 tys. zł w takim
powiecie. Prosił, żeby podać, gdzie prezydent tyle zarabia.
p. Marek Borowy odniósł się do wypowiedzi Wicestarosty, stwierdził, że łatwo pokazywać
problemy innych powiatów. Jest jednostka, która z bardzo dużych problemów została
doprowadzona do bardzo dobrego stanu – Przasnysz. Są tam budowane drogi, budynki, drugi basen,
Instytut Doświadczalny. Stwierdził, że za działania Rady w tej kadencji się wstydzi.
Starosta Grzegorz Napiwodzki wyraził zdanie, że przykro, iż niektórzy radni mają taką opinię,
nie utożsamiają się z tym, co pozytywnego zostało zrealizowane. Stwierdził, że źle się stało, że
Rozporządzenie podjęto w tym czasie, ingerując w samorządy. Stwierdził, że gdyby nie zwyżka cen,
to byśmy z podniesionym czołem 2018 r. zakończyli. Uważa, że dobrze, że nie otrzymaliśmy
dofinansowania na fotowoltaikę, bo w przypadku szkół ta inwestycja nie sprawdziłaby się.
Przypomniał, że później padło pytanie o objęcie budynków nadzorem Konserwatora Zabytków.
Podziękował osobom zaangażowanym w przygotowanie wniosku. Wspomniał, że na ul. Kościuszki
otrzymaliśmy dofinansowanie, ale musieliśmy czekać na decyzję partnera. Odniósł się do inwestycji
w ZOZ, twierdząc, że wartość inwestycji określa się na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Trzeba
mieć na niego zabezpieczenie.
p. Krzysztof Skurczyński zauważył, że w tej chwili nie możemy ogłosić przetargu.
p. Krzysztof Pisarewicz zaznaczył, że w poprzednich latach było tak, że można było ogłosić
przetarg z zapisem, że podpisanie umowy nastąpi po zabezpieczeniu środków. Uważa, że prawnik
próbuje oszukiwać, mieszać, nie mówi prawdy.
p. Andrzej Bróździński poprosił mecenasa, żeby wytłumaczył, kto opracowuje projekt
uchwały i zatwierdza wynagrodzenie Starosty. Starosta mówi, że Zarząd - dodał.
p. Edward Ośko odpowiedział, że to proste. Na posiedzeniu Zarząd przygotowuje projekt, a
decyzję podejmuje Rada.

p. Elżbieta Góralska prosiła o przegłosowanie wyżej przedstawionego wniosku p. Andrzeja
Bróździńskiego, o ustalenie wynagrodzenia Starosty Nidzickiego w łącznej wysokości 6740 zł.
Wniosek p. A. Bróździńskiego otrzymał następującą ilość głosów: 4 – „za”, 1 – „wstrzymujący
się”, 8 - „przeciw”.
p. Elżbieta Góralska stwierdziła, że wniosek upadł. Dodała, że wszyscy są zbulwersowani, że
taką decyzję o zmianie wynagrodzeń podjęto w tej chwili. Jest to pożywka przed wyborami. Projekt
uchwały przygotowany został zgodnie z przepisami prawa, żeby dostosować, a nie burzyć
wynagrodzenie.
p. Andrzej Bróździński uważa, że Pan Starosta skłamał.
p. Elżbieta Góralska odparła, że była przy ustalaniu kwot. Zarząd opracował projekt uchwały.
Następnie przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada, w obecności 13 radnych, stosunkiem głosów: 9 – „za”, 4 – „przeciw”, 0 –
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLIV/263/2018 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Starosty Nidzickiego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 12.
p. Elżbieta Góralska oddała głos Przewodniczącej Rady Gminy Janowo – p. Bożenie
Chmielewskiej, która przedstawiła wniosek mieszkańców z Gminy Janowo (45 podpisów) o
zorganizowanie transportu zbiorowego w kierunku Wielbarka. Apelowała, żeby zastanowić się nad
tym problemem wspólnie z Gminą Nidzica. Poruszyła też problem dotyczący zagospodarowania
przestrzennego województwa. Zaznaczyła, że Gmina Janowo także ma problem z kurnikami. 2 firmy
złożyły wnioski. Gmina robi wszystko, żeby zapobiec ich powstaniu. Podkreśliła, że problem ferm
dotyczy już także Janowa.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że komunikacja zbiorowa to temat bardzo
złożony. Samorządy są bezsilne, bo to kwestia dofinansowania nierentownych kursów. Sytuacja
prawna jest taka, że ani gminy, ani powiaty nie mogą ich dofinansować. Organizowaliśmy dowóz dla
uczniów na zasadzie próśb. Po pewnym czasie były linie zamykane, bo ludzie z nich nie korzystali.
Ubolewa nad ludźmi bez prawa jazdy. W kwestii przewozów potrzebne są zmiany ustawowe. Miały
być kompetencje dla powiatów, czy możliwości uzgodnień między gminami, ale są one odsuwane
w czasie. Do tej pory nie ma ustawy. Stwierdził, że byłby śmieszny, gdyby obiecał, że coś zmienimy.
Uważa, że każdy ma prawo rozmawiać z przewoźnikami, czy zebrać listy chętnych do korzystania z
przejazdów. Jeśli linia będzie rentowna, to nie będzie problemu. Następnie Starosta odniósł się do
wypowiedzi p. Krzysztofa Skurczyńskiego w kwestii ul. Kościuszki. Zapytał go, czy zauważył w
prasie notatkę jej dotyczącą, gdzie opisana była cała historia. Stwierdził, że twórca wniosku –
Dyrektor PZD, powinien mieć powód do dumy. Czekaliśmy na partnera. Dodał, że Zarząd Powiatu
potraktował ul. Kościuszki jako priorytet. Obecny Zarząd będzie ujmował w projekcie budżetu na
przyszły rok to zadanie. Liczy na poparcie radnych. Są nowe propozycje przebudowy sieci
kanalizacyjnej. Ostatnie rozmowy potwierdzają, że nie będzie ingerencji w projekt budowlany. W
2019 r. będzie Rada realizować tę inwestycję. To jasno zostało przedstawione w art. prasowym.
Ad. 13.
p. Andrzej Bróździński zaprosił zebranych na spotkanie z Ministrem Ochrony Środowiska- p.
Henrykiem Kowalczykiem w sprawie problemów dotyczących kurników i wody, które odbędzie się
w niedzielę na Zamku o godz. 13:00.
p. Elżbieta Góralska zapoznała radnych z pismem Rady Miejskiej z prośbą o wyrażenie opinii
odnośnie wydzierżawienia nieruchomości należącej do Gminy, na okres powyżej 3 lat. Na swoich
posiedzeniach obie komisje Rady Powiatu sprecyzowały opinie, wg których Przewodnicząca
przygotowała pismo do Rady Miejskiej. Zostało ono już dostarczone do Urzędu Miejskiego, a mowa
w nim o potrzebie przeprowadzenia szerszych konsultacji w tej kwestii.

Starosta Grzegorz Napiwodzki odniósł się do wypowiedzi dotyczącej budowy kurników.
Stwierdził, że niestety ruch leży po stronie gmin, ponieważ one wyznaczają tereny inwestycyjne.
Powiat będzie przeciwny budowie kurników. Instrumenty przeciwdziałąjące temu zjawisku są w
rękach gminy. Najbardziej skutecznym jest plan zagospodarowania przestrzennego. Obecnie jest
ekspansja ferm. Zapewne istnieje koniunktura na mięso drobiowe. Wpływają wnioski na realizację
ferm w innych miejscach, niż dotychczas proponowane.
Przewodnicząca Rady Gminy Janowo stwierdziła, że łatwiej jest działać przy wsparciu
powiatu. Chciałaby, żeby samorządy miały wspólne stanowisko. Oczekuje tego wsparcia i prosi o
zajęcie stanowiska.
Starosta Grzegorz Napiwodzki stwierdził, że zapewne przewodnicząca zna stanowisko, które
wyrażane było w przypadku Kozłowa. Starosta, Wydział Ochrony Środowiska, robią wszystko
przeciw temu. Jeśli zaś wpłynie kompletny wniosek, z uzgodnieniami, spełnianymi warunkami,
Starostwo nie ma wówczas możliwości wydać odmownej decyzji.
p. Joanna Szczepkowska zapytała, ile ma być kurników i czy będą to brojlery, czy nioski? Ile
planowanych jest miejsc pracy?
Przewodnicząca Rady Gminy Janowo odparła, że zdaje sobie sprawę, że gdzieś muszą fermy
powstawać, ale nie 150 m od miejscowości. Mają tam być kury nioski, ale co będzie potem, na to
gmina nie będzie miała już wpływu.
p. Ryszard Kumelski zapytał, na jakim etapie jest inwestycja.
p. B. Chmielewska odparła, że 14 maja został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko.
p. Ryszard Kumelski stwierdził, że aby to wstrzymać trzeba uchwalić zmiany do planu
zagospodarowania przestrzennego.
Starosta Grzegorz Napiwodzki dodał, że na 9 m-cy wstrzymuje to działania.
p. B. Chmielewska dodała, że przystąpili do studium. Kolejnym etapem będzie zmiana planu
zagospodarowania. 29 maja złożyła taki wniosek jako Przewodnicząca Rady z 420 podpisami.
p. Krzysztof Pisarewicz uważa, że skoro wpłynął raport, to gmina może wydać kontrraport.
Mogą być konsultacje społeczne, ale Wójtowie często próbują współpracować z firmami. Od Wójta
dużo zależy. Na każdym kroku inwestorzy próbują przepychać swoje wnioski. Gdyby Starosta
widział, że stosunek Wójta jest przychylny, może byłoby inaczej. Uważa, że droga Krokowo-Powierż
przygotowana została pod inwestora. Nie będzie taki musiał płacić podatków, ulga na 15 lat. Prawo
tworzone było pod inwestorów. Samorządy mówią, że nic nie mogą, nic nie robią, żeby się bronić.
Inwestorzy patrzą, czy mają zielone światło.
p. Paweł Bukowski poddał do przemyślenia propozycję zawiązania koalicji, żeby to było
bardziej widoczne, niż sama deklaracja pojedynczych osób.
Więcej wolnych wniosków nie było.
Wobec wyczerpania porządku, Przewodnicząca o godz. 15:16 zamknęła XLIV sesję Rady
Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
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