Protokół Nr XLV/2018
z obrad XLV sesji Rady Powiatu V kadencji,
która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
w dniu 06 lipca 2018 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. 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. Wolne wnioski.
Ad. 1.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Elżbieta Góralska otworzyła obrady sesji o godzinie
15:00, 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.
Uwag do porządku obrad nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Elżbieta Góralska poprosiła o zabranie głosu Starostę
p. Grzegorza Napiwodzkiego.
Starosta Grzegorz Napiwodzki podziękował za oddanie głosu oraz przedstawił powód
zwołania sesji Rady Powiatu. Zwołanie sesji spowodowane jest wnioskiem Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy o zwiększenie dofinansowania na realizację inwestycji ,,Rozbudowa i
doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń
zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych- utworzenie Oddziału Geriatrycznego
oraz pracowni TK” w kwocie 1 314 346,58 zł. W związku z przeprowadzonym postępowaniem
przetargowym i otwarciem ofert w dniu 27 czerwca 2018 roku, najniższa wartość oferty złożonej
na realizację ww. inwestycji przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie (tj. 18.527.264,32
zł) o 1 314 346,58 zł.
Ad.2.1.
W związku z wnioskiem złożonym przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
dotyczącym zwiększenia dofinansowania inwestycji pn. ,,Rozbudowa i doposażenie budynku
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób
starszych i niepełnosprawnych – utworzenia Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK” o
kwotę 1 314 346, 58 zł, Pani Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w
sprawie zmian w budżecie na rok 2018, w którym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków
budżetowych w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 955 917, 56 zł. Powyższa zmiana dotyczy
zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza
Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek
od mostu do dworca PKP”. Następnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale
85111 § 6220 o kwotę 955 917, 56 zł. Na pozostałą różnicę w wysokości 358 429, 02 zł udziela
się poręczenia kredytu. Ogólna kwota poręczenia po zmianach będzie wynosiła 7 836 066,07 zł.
Powyższe poręczenie stanowi zabezpieczenie kapitału kredytu.

Rada, w obecności 11 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/264/2018
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad.2.2
Pani Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037. Wprowadza się
następujące zmiany:
- uaktualnia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie z uchwałą
Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie,
- w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w kol. 2.1.1. zwiększa się kwotę
poręczenia kredytu dla ZOZ w Nidzicy na lata 2018-2037 o 358 429, 02 zł (z 7 477 637,05 zł
na 7 836 066, 07 zł).
Rada, w obecności 11 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/265/2018
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2018-2037, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.3
W wolnych wnioskach Starosta Grzegorz Napiwodzki poinformował zebranych o tym,
że w dniu 3 lipca 2018 roku odbyły się negocjacje w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie
dotyczące projektu pn. ,,Staż u pracodawcy- profesjonalny start na rynku pracy” realizowanego
w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia
zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia szkolenia zawodowego- projekty
konkursowe. Wartość projektu oszacowana jest na kwotę 617 903,29 zł
(dofinansowanie stanowiące 90% są to środki w kwocie 556 112,94 zł; 10 % tj. kwota 61 790,35
zł stanowi wkład własny). Środki z Powiatu zostaną zabezpieczone na sierpniowej sesji Rady
Powiatu w Nidzicy.
Następnie Starosta Grzegorz Napiwodzki poinformował radnych Powiatu o
zdawalności tegorocznych maturzystów Powiatu Nidzickiego. Oświadczył, że Powiat Nidzicki
osiągnął najwyższą zdawalność w województwie warmińsko-mazurskim.
Przewodnicząca Rady Powiatu Elżbieta Góralska odczytała radnym pismo otrzymane
w dniu 6 lipca 2018 od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nidzicy. Pismo dotyczyło
wydzierżawienia przez Gminę nieruchomości na okres 15 lat dla Warmińsko-Mazurskiego
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. Przewodniczący Rady Miejskiej
poinformował w ww. piśmie, iż radni miejscy po zapoznaniu się z pismem Przewodniczącej
Rady Powiatu w Nidzicy w powyższej sprawie i wyrażeniu swoich opinii podczas obrad LIV
Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2018 roku, pozytywnie przegłosowali projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz
na odstąpienie od obowiązku zawarcia umowy dzierżawy.
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Pani Anna Osłowska podziękowała
radnym za jednogłośne podjęcie uchwały umożliwiającej rozbudowę nidzickiego szpitala
dodając, że ta wielka inwestycja jest szansą na rozwinięcie usług zdrowotnych w powiecie
nidzickim, wpłynie na poprawę jakości i warunków leczenia mieszkańców powiatu.

Głos zabrał również Radny Powiatu Pan Waldemar Słupski dziękując Pani Dyrektor
Annie Osłowskiej oraz Pani Dyrektor Agnieszce Malinowskiej za zaangażowanie w inwestycję
dotyczącą rozbudowy nidzickiego szpitala.
Więcej wolnych wniosków nie było.
Wobec wyczerpania porządku, Przewodnicząca o godz. 15.20 zamknęła XLV sesję Rady
Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Inspektor
/-/ Małgorzata Jarka

Przewodnicząca Rady
/-/ Elżbieta Góralska

