Protokół Nr XLVI/2018
z obrad XLVI 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 31 sierpnia 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.
Przewodnicząca Rady przywitała p. Antoniego Grochala – Prezesa PSS „Społem” w Nidzicy
i z okazji jego przejścia na emeryturę podziękowała mu za długoletnią współpracę z lokalnym
samorządem. Starosta Grzegorz Napiwodzki również wyraził podziękowania. Wręczone zostały
kwiaty i drobna pamiątka.
p. Antoni Grochal wspomniał współpracę ze wszystkimi Starostami i dyrektorami jednostek
powiatowych. Podziękował za wsparcie i owocną współpracę, jak również za zaproszenie na sesję.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad wraz z materiałami przekazane
zostały radnym w regulaminowym terminie. Zapytała, czy są doi niego uwagi. Uwag do porządku
obrad nie było. Został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad:
Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdania stałych komisji Rady z działalności w I półroczu 2018 r.
Informacja o kierunkach kształcenia w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Nidzickiemu w roku
szkolnym 2018/2019 i informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego.
7. 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) 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,
4) wyrażenia zgody na oddanie w najem ok. 2 m2 ogrodzenia nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy,
5) wyrażenia zgody na oddanie w najem ok. 2,5 m2 ogrodzenia nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy,
6) wyrażenia zgody na oddanie w najem ok. 2 m2 ogrodzenia nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy,
7) wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej stanowiącej własność Powiatu
Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
8) uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
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wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku
pracy, szczegółowy sposób obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
Ad. 2.
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie było. Został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3.
Starosta Grzegorz Napiwodzki złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w
okresie między sesjami. Stanowi ono zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
p. Andrzej Bróździński zapytał na co Zarząd zaciągał kredyt.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że Zarząd jest upoważniony uchwałą
budżetową do zaciągania zobowiązań. Uchwała o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego była
wynikiem potrzeby wcześniejszego opłacenia faktury za termomodernizację obiektów ZSRiO.
Najpierw musi nastąpić zapłata, a potem dopiero jest refundacja.
p. Joanna Szczepkowska zwróciła się z pytaniem do dyrektora ZSZiO, czym podyktowane
było uruchomienie nowego kierunku-informatyka oraz czy jest potrzeba zatrudnienia nauczycieli:
informatyka, technika budownictwa i jęz. angielskiego.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że jest potrzeba utworzenia kierunku informatyka,
ponieważ jest nabór. 28 podań wpłynęło, co potwierdza taką tezę. Kierunki informatyczne cieszą
się popularnością. Poprosił Dyrektora ZSZiO o odpowiedź odnośnie zatrudnienia nauczycieli.
p. Dariusz Wółkiewicz odpowiedział, że emeryt na 11/18 etatu kontynuuje nauczanie w
klasie maturalnej. W skazane byłoby, żeby ta osoba doprowadziła klasę do matury. Natomiast
technik budownictwa zostanie zatrudniony ze względu braków nauczycieli w tym zawodzie.
Sytuacja na rynku pracy jest trudna i brakuje fachowców. Dotychczasowi nauczyciele wypowiedzieli
umowy. Nikt się nie zgłosił. Korzystając z przepisów prawa oświatowego, wystąpił do Zarządu o
wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli na innych warunkach.
Ad. 4.
p. Krzysztof Skurczyński zwrócił się z następującymi pytaniami:
1) zauważył, że Zarząd spotkał się osiem razy, a nie słyszał nic na temat dowożenia dzieci
do szkół. Czy będziemy je dowozić, czy nie ? – zapytał;
2) do Dyrektor ZOZ – zapytał, co słychać w sprawie rozbudowy szpitala. Są pieniądze,
wyłoniony jest wykonawca. Co się zmieniło?
Głos oddano radnej gminy Kozłowo – p. Alicji Chołubowicz, która wystąpiła w sprawie
dowozu dzieci do szkół. Zapytała, czy będzie kursował autobus, którym dzieci mogłyby dojeżdżać
do szkoły. Czy zostanie dojazd zorganizowany? W tej sprawie dzwonili rodzice z Krokowa; 19
osób dojeżdża.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że trudno mu mówić na temat rozkładu jazdy, czy od
3 września będzie jeździł autobus. Dodał, że Starosta zatwierdza kursy, wydaliśmy zezwolenia, ale
nie potrafi odpowiedzieć, musi sprawdzić. Prosił, aby pozostawić kontakt kierownikowi wydziału
Komunikacji, który udzieli informacji. Będziemy się kontaktować w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady - Paweł Bukowski zabrał głos w następujących sprawach:
1) poinformował, że wczoraj na sesji Rady Miejskiej padło pytanie, czy droga na Bartoszki
będzie remontowana. Prosił o odpowiedź w tej sprawie;
2) co będzie zrobione w kwestii oświetlenia ul. Kościuszki. Lampy zostały zdjęte i jest
ciemno.

p. Joanna Szczepkowska zapytała, czy jest jakaś kontrola nad firmą Skanska? Na ul.
Porzeczkowej ułożony jest polny kamień. Czy tak ma być, czy zabrakło materiału? – zapytała.
p. Elżbieta Góralska zabrała głos w imieniu mieszkańców Rozdroża, którzy wnioskują do
władz gminnych o przeniesienie parkingu dla tirów na drugą stronę wsi, obok posesji właścicielki
placu. Obecnie w centrum wsi parkowanych jest 6 albo więcej samochodów ciężarowych na
asfaltowej drodze wewnętrznej. Asfalt od ciężkich samochodów już się pokruszył, a parkowanie
ich wzdłuż drogi stanowi dużą uciążliwość dla mieszkańców. Na placu parkingowym, w sąsiedztwie
ujęcia wody, samochody są myte. Mieszkańcy obawiają się skażenia wody.
p. Andrzej Bróździński prosił o informację w sprawie ujęć wody na ul. Wyborskiej.
Ad. 5.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki
Społecznej i Pomocy Rodzinie w I półroczu 2018 r. złożył jej przewodniczący – p. Ryszard
Kumelski. Stanowi ono zał. nr 4 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 w I półroczu 2018 r. Stanowi ono zał. nr 5
do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań nie było.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2018 r. złożył sprawozdawca
Waldemar Słupski. Stanowi ono zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań nie było.
Ad. 6.
p. Jolanta Tymińska przedstawiła informację o kierunkach kształcenia w placówkach oświatowych
podległych Powiatowi Nidzickiemu w roku szkolnym 2018/2019 i informacja o przygotowaniu szkół do roku
szkolnego. Stanowi ona zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
p. Waldemar Słupski zapytał, ilu uczniów skończyło gimnazjum.
p. Jolanta Tymińska podała, że do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 320 uczniów (łącznie z gimnazjum
dla dorosłych).
p. Andrzej Bróździński zapytał, czy był nabór do klasy rolniczej w Zespole Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących.
Dyrektor ZSRiO odpowiedziała, że wpłynęło 5 podań do technikum agrobiznesu. Z taką
liczbą podań nie da się utworzyć klasy. Na kierunek rolnik nie było żadnego podania. Kilka osób
pytało o ofertę dla dorosłych.
p. Ryszard Kumelski zaznaczył, że w każdej placówce widać dbałość o estetykę, są pomoce
naukowe. Młodzież ma komfortowe warunki do nauki. Dyrekcja ZSRiO wynegocjowała przy
okazji termomodernizacji wiele innych spraw, nie objętych projektem, a bardzo placówce
potrzebnych. Chodzi o poprawę warunków i jakości. Obecnie jest potężny niż demograficzny i
zrobiono prawie wszystko, co możliwe w kwestii promocji szkół. Jest przekonany, że młodzież
przyjdzie do naszych placówek, bo jakość jest ważna. Pogratulował dyrektorom, jak również
wszystkim pracownikom oświaty wyników pracy i z okazji rozpoczęcia roku szkolnego życzył wielu
sukcesów.
Starosta Grzegorz Napiwodzki dodał, że byliśmy bardzo zaskoczeni przygotowaniem szkół
do roku szkolnego. Wspomniał, że na ostatniej sesji jeden z radnych ubolewał, że oświata u nas
leży. Starosta uzyskał informację, że nasi maturzyści byli najlepsi w województwie. Złożył kadrze
pedagogicznej gratulacje z tej okazji. Dodał, że cieszy się że realizujemy w szkołach projekty, co

najmniej 7-8 projektów. Dzięki temu możliwe są zakupy i modernizacja placówek. Co najmniej 3
mln zł będzie zainwestowanych, a większość środków pozyskanych z zewnątrz. Liczy na to, że w
ZSZiO też będzie możliwość realizowania Erazmusa. Podziękował wszystkim za pracę,
szczególnie wydziałowi oświaty, za zaangażowanie pracowników, fachowe wsparcie osoby
zatrudnionej do pozyskiwania środków zewnętrznych i obsługi realizowanych projektów. Całe
Starostwo jest zaangażowane, bo projekty są trudne. Wszystkim dziękował za współpracę.
Ad. 7.1)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie
powiatu na rok 2018.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/266/2018 w
sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018, stanowiącą załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 7.2)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/267/2018 w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 20182037, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 7.3)
p. Anna Kalinowska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 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.
Uwag i pytań nie było.
Rada, w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/268/2018 w
sprawie 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, stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 7.4)
p. Iwona Urbanowicz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w najem ok. 2 m2 ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Umowa
będzie podpisana na dotychczasowych warunkach.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego na posiedzeniu Komisji, poinformowała, że
umowa na realizację inwestycji na boisku, dopuszcza wynajmowanie. Uwaga odnośnie estetyki
została uwzględniona. Banery będą estetyczne i nie będą zasłaniały boiska.
Uwag i pytań nie było.
Rada w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/269/2018 w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem ok. 2 m2 ogrodzenia nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7.5)
p. Iwona Urbanowicz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w najem ok. 2,5 m2 ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.
Zaznaczyła, że podobnie, jak przy poprzedniej uchwale, umowa będzie podpisana na
dotychczasowych warunkach.
Uwag i pytań nie było.
Rada w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/270/2018 w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem ok. 2,5 m2 ogrodzenia nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 7.6)
p. Iwona Urbanowicz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w najem ok. 2 m2 ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.
Uwag i pytań nie było.
Rada w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/271/2018 w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem ok. 2 m2 ogrodzenia nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 7.7)
p. Iwona Urbanowicz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w najem sali gimnastycznej stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w
trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.
Uwag i pytań nie było.
Rada w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/272/2018 w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej stanowiącej własność
Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Nidzicy, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 7.8)
p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy
sposób obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
p. Andrzej Bróździński zgłosił wniosek formalny, żeby na następną sesję przygotować
poprawkę regulaminu, ze stawką za wychowawstwo w wysokości 150 zł (tak, jak w Gminie
Nidzica). Uważa, że należałoby docenić pracę naszych nauczycieli i dorównać do wysokości
dodatku w gminie.
Wynik głosowania nad powyższym wnioskiem p. A.Bróździńskiego: 5- „za”, 7 – „przeciw”,
1 – „wstrzymujący się”.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wniosek radnego A. Bróździńskiego nie przeszedł.
Starosta Grzegorz Napiwodzki zaznaczył, że decyzja o podwyżce dodatku o 50 zł jest bardzo
odpowiedzialna. Były rozmowy ze związkami zawodowymi. Gmina Nidzica jest szybsza od nas,
zdecydowanie, nie nadążymy za nią. W tej chwili decyzja ta będzie generowała określone skutki
finansowe. Przypomniał, że subwencja była niższa. Po analizie półrocza podjęliśmy ten temat. Te
50 zł będzie miało wpływ na tegoroczny i przyszłoroczny budżet. Okazja do analizy może będzie

w późniejszym czasie, ale nie za miesiąc. Będzie nowa Rada i być może zapadną inne decyzje.
Podwyżka o 50 zł to nie jest tak mało, w porównaniu z tym dodatkiem, który był do tej pory.
p. Robert Radzymiński zauważył, że powiat podwyższył dodatek o 50 zł, tak samo, jak
miasto. Na tyle na razie powiat stać i trzeba podchodzić do sprawy odpowiedzialnie.
p. Waldemar Słupski poinformował, że kiedyś działał w Radzie Rodziców i dodatek w
wysokości nawet 150 zł to jest nic w stosunku do obowiązków, jakie się nakłada na wychowawców.
Powinien on wynosić 300-500 zł. obowiązków z tym związanych jest coraz więcej. Zarząd wywiązał
się z tego, co obiecał, a my daliśmy wyższą , procentowo, podwyżkę, niż miasto.
p. Andrzej Bróździński zwrócił uwagę, że przykro, iż radny Ryszard Kumelski - wieloletni
pracownik oświaty był przeciwny jego wnioskowi.
p. Ryszard Kumelski uważa, że ważne jest pytanie, czy jesteśmy w stanie zrównać się z Gminą
Nidzica. Były czasy, gdy pracował w Ratuszu, gdzie umownie wszyscy sołtysi robili tak samo.
Uważa, że dobrze by było, gdyby stawki były jednakowe. Myśli, że przyszłe samorządy powinny
się domówić, żeby stawki były jednakowe. Tu się rodzą bowiem niepotrzebne niuanse. Gdybyśmy
byli w stanie zrównać stawki, to byłby za tym, natomiast jeśli mówi się, że w tym budżecie na tyle
nas stać, to głosował za 120 zł. Zaznaczył, że w pozostałych gminach jest dużo mniej. Przyznał,
że sprawa wychowawstwa jest bardzo trudna, ale czy nas stać na więcej – zapytał. Powiedziano, że
nie.
p. Paweł Bukowski zaznaczył, że głosował za wnioskiem, ponieważ obawia się, że za 4 lata
może być taka sama sytuacja. Myśli, że może powiat znalazłby gdzieś tam pieniądze.
Głos oddano p. Markowi Kierzkowskiemu – Prezesowi ZNP w Nidzicy. Przyznał, że
kwestia dodatku była konsultowana ze Związkami. Propozycja zwiększenia dodatku wyszła od
Związku i była ona wyższa. Rozmów było kilka. Najpierw była mowa o 100 zł, ale wystarczyło na
120 zł. cieszy się, że dodatek wzrósł o 50 zł. Dodatek w kwocie 70 zł funkcjonował w powiecie od
2010 r. dziękuje za to, że temat został podjęty. Cieszy się, że radni są otwarci i może się uda
powrócić do tego tematu.
p. Krzysztof Skurczyński stwierdził, że żałuje się nauczycielom 30 zł. Wcześniej mówiono o
obniżeniu o 20% wynagrodzeń samorządowcom. Zapytał Pana Starostę, ile sobie obniżył. Uważa,
że w powiecie, oprócz szkół, nic się nie rusza.
p. Waldemar Słupski zwolnił się z dalszej części posiedzenia i opuścił salę obrad. Na sali odtąd obecnych
było 12 radnych.
Przewodnicząca Rady zakończyła dyskusję i zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/273/2018 w
sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia
wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, stanowiącą załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 8.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odpowiedział na zapytania p. Krzysztofa Skurczyńskiego:
1) na pewno się p. Skurczyński doskonale orientuje, że nie mamy obowiązku organizować
dojazdu do szkół ponadgimnazjalnych, dlatego zarząd nie rozstrzygał tej kwestii na
posiedzeniu.
2) odnośnie rozbudowy szpitala o informację poprosił Dyr. ZOZ - p. Annę Osłowską.
p. Anna Osłowska poinformowała, że podpisana jest umowa i udostępniony plac
budowy. Opracowywany jest projekt wykonawczy. Mamy poręczenie i będziemy się
starać o dotację z BOŚ. Robimy wszystko, żeby zmniejszyć koszt kredytu. Najpierw

będzie zburzony stary budynek prosektorium. Firma chce zakończyć budowę w ciągu
roku.
p. Krzysztof Skurczyński w odniesieniu do wypowiedzi Starosty zaznaczył, że pamięta, gdy
starostą był p. L. Ekiert. Nie wie, jak to załatwił, że powiat dołożył pieniądze, a gmina woziła
dzieci. Zapytał, czy nie dałoby rady domówić się z Burmistrzem.
p. Ryszard Kumelski stwierdził, że to nie jest dzisiejszy temat. Tak kiedyś się dogadywano.
Nie ma obowiązku dowożenia uczniów do szkół średnich. Są sytuacje, kiedy jedzie autobus, wozi
określoną ilość dzieci. Zawsze było kilka miejsc wolnych. Dogadywaliśmy się w wielu przypadkach.
Uważa, że można porozumieć się z gminą i przewoźnikami.
Starosta Grzegorz Napiwodzki zaznaczył że trudno mu się odnosić do takich haseł.
Sprawdzimy rozkład jazdy. Miasto jest organizatorem przetargu i ma moce, to tego typu grzeczność
czyni. Dofinansowanie dowozu uczniów to nie nasze zadanie. Obowiązuje dyscyplina finansowa.
Co chwilę Pan Skurczyński występuje z jakimiś „rewelacjami”. Starosta uważa, że elementarną
wiedzę trzeba posiadać.
p. Joanna Szczepkowska wystąpiła w obronie radnego. Uważa, że rady nie musi się na tym
znać. Ponadto, nie widzi przeszkód, żeby działało to w inny sposób. Problem pewnie dalej będzie.
p. Andrzej Bróździński poparł radnego Krzysztofa Skurczyńskiego. Uważa, że jeśli Rada
zdecyduje, że przesuwa pieniądze, to nie złamie prawa. Dodał, że rok, dwa temu była taka sytuacja.
Można było przewidzieć, że problem teraz się powtórzy i wyjść mu naprzeciw. Należy coś
zaproponować młodzieży, żeby tu została, nie wyjeżdżała do Olsztyna. Dowóz to również oferta
dla uczniów.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odniósł się do wypowiedzi p. Bróździńskiego, twierdząc, że
gdyby powiat miał takie możliwości, to robiłby to. Czekamy na zmianę ustawy dwa lata, dającą
możliwość finansowania tego typu zadań. Finansujemy takie, które nas obowiązują. Jeśli mamy
sygnał, to prosimy przewoźnika. Tymi tematami na bieżąco się zajmujemy.
Skarbnik Renata Mróz uzupełniła, że gminy mają możliwości i zapisy są o finansowaniu
dojazdu do szkół. Powiat nie ma takich możliwości finansowych. Gdyby Rada podjęła uchwałę o
przeznaczeniu środków na dowóz, to zarzucono by nam, że nie mamy podstaw na takie
przeznaczenie pieniędzy.
p. Krzysztof Pisarewicz zapytał, ile Gmina Kozłowo przeznaczyła środków na dowożenie
uczniów. Chcą od nas, ale sami nie dowożą. Radna powinna to wiedzieć. Nie widzą potrzeby tam,
a tutaj zgłaszają.
p. Andrzej Bróździński uważa, że wiadomo, ile osób dojeżdża. Ze starszych klas - również.
Finansujemy drogi gminne, czy gminy – powiatowe. To kwestia prawa. Tam mamy delegację
ustawową, a tu nie? – zapytał.
p. Renata Mróz odpowiedziała, że istnieje forma pomocy finansowej w realizacji zadań
gminy. W tym przypadku tylko w dowozie dzieci do szkół podstawowych. Można pomagać, ale
tylko w zadaniach wpisanych w ustawie.
p. Joanna Szczepkowska uważa, że współpracą z gminą dobrze się układa, więc nie wie, gdzie
jest problem. Dzieci powinny jeździć.
p. Lech Brzozowski poinformował, że ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że gmina
ma obowiązek organizowania kursów specjalnych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. W
ustawie o samorządzie powiatowym tego nie ma. Czekamy na nowelizacje ustawy. Problem co roku
się powtarza. Młodzież jest niezorientowana, jakie są linie specjalne i regularne. Teraz zrobiliśmy
wszystko, żeby znaleźć przewoźnika na wszystkie linie. Wspólnie z gminą porozumieliśmy się, że
oprócz 4-5 linii, również przewoźnik z Mławy uruchomi przewozy, z biletami miesięcznymi. Jeśli
są inne sygnały, to prosił, żeby je zgłaszać natychmiast do Starostwa.
p. Paweł Bukowski zgłosił formalny wniosek o zamknięcie dyskusji i powrócenie do niej na
posiedzeniach komisji.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad wnioskiem Wiceprzewodniczącego.
„Za wnioskiem” oddano 10 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 2.

Wniosek przeszedł, więc przewodnicząca E.Góralska zamknęła dyskusję.
Starosta Grzegorz Napiwodzki powrócił do udzielania odpowiedzi. O odpowiedzi na
zapytania p. Pawła Bukowskiego, dotyczące drogi na Bartoszki i oświetlenia ul. Kościuszki oraz p.
Joanny Szczepkowskiej o zatoczki przy drodze wojewódzkiej, poprosił dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg – p. Jacka Dłuskiego.
p. Jacek Dłuski poinformował, że temat ten jest aktualny. Czekamy, kiedy Skanska ułoży
warstwę ścieralną na drodze wojewódzkiej. Po tym będzie robić drogę na Bartoszki i ul. Steffena.
p. Paweł Bukowski zapytał, czy mamy to na piśmie?
p. Jacek Dłuski odparł, że są to ustne ustalenia z dyrektorami.
p. Krzysztof Pisarewicz uważa, że nie można zawsze ufać. W biznesie, jak ktoś będzie mógł
się z czegoś wycofać, to to zrobi. Musi być czarno na białym.
p. Jacek Dłuski odpowiedział na pytanie dotyczące oświetlenia. Stwierdził, że jest to zadanie
gminy.
Następnie, odpowiadając na pytanie p. Szczepkowskiej, p. Jacek Dłuski podał, że
zamawiający zobowiązał wykonawcę do wykorzystania w budowie części rozebranych materiałów.
Bruk ma być wbudowany w zatoki autobusowe.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odniósł się do pytania dotyczącego ujęcia wody na ul.
Wyborskiej. Temat ten był poruszany na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i porządku.
Podkreślił, że woda dostarczana jest z nowego ujęcia w Bartoszkach. Odnośnie deszczowni na ul.
Wyborskiej padają różne pomysły, aczkolwiek woda dalej jest pompowana. Sytuacja się nie zmienia.
Głos oddano Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu – p. Beacie Wróblewskiej –Więcek,
która poinformowała, że rozdeszczowywanie musi być kontynuowane, ponieważ jest to jedyna
metoda na ten związek. Może to potrwać nawet 30 lat.
p. Joanna Szczepkowska stwierdziła, że związek ten skaża atmosferę. To środek bardzo
rakotwórczy.
p. B. Wróblewska – Więcek odparła, że środek jest w ten sposób unicestwiany i po
rozdeszczowywaniu nie przekracza normy w wodzie. Obie studnie na ul. Wyborskiej są wyłączone
z użytku, zgodnie z decyzją WIOŚ.
Ad. 9.
p. Ryszard Kumelski poinformował, że na sesji jest sołtys Wietrzychowa w sprawie ścieżki
rowerowej. Dodał, że sam nią również jeździ i stwierdził, że jej stan jest fatalny w miejscach, gdzie
rolnicy wjeżdżają na pola, poza tym zarasta.
Głos oddano Sołtysowi Wietrzychowa – p. Mariuszowi Sznarbach, który poinformował, że
niejednokrotnie rozmawiał z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg, który, przykro mu to
stwierdzić, ale nie dotrzymał słowa. W sprawie czyszczenia studzienek do tej pory nic się nie
zmieniło. Była wcześniej firma czyszcząca przejazdy, gdzie były kratki. Stwierdził, że firma ukradła
kratki, a nikt nic o tym nie wie. Jeśli będą czyszczone przejazdy, to rowerzyści wpadną w te dziury,
które po nich zostały. Zwolnił się dzisiaj z pracy, żeby przyjść i przedstawić sprawę. Od Niborka
przyciął gałązki, które wychodziły na ścieżkę, w czynie społecznym. Dyrektor się z umowy nie
wywiązał – stwierdził. Podkreślił, że ścieżka służy mieszkańcom os wiosny do jesieni. Walczyliśmy
o nią, a teraz ciężko jest zadbać – zapytał. Może należałoby kupić sprzęt i udrażniać drogi i ścieżki.
Głos oddano p. M.Kierzkowskiemu. Zaznaczył, że nieraz z konieczności jeździ tamtędy i
zauważył, że ścieżka jest w nieciekawym stanie. Są duże nierówności. Trzeba się zastanowić, czy
ten obiekt ma być w ten sposób traktowany. Koszenie i utrzymywanie porządku może nie zawsze
odbywa się odpowiednim sprzętem. Chodnik w Piątkach, podobnie, odśnieżała firma zbyt ciężkim
sprzętem i jest zniszczony. Może wjazdy dla rolników należałoby inaczej utwardzić.

Starosta Grzegorz Napiwodzki poprosił Dyrektora PZD o odniesienie się do wcześniejszych
wystąpień.
p. Jacek Dłuski przyznał, że rozmawiał z Sołtysem, ale górnego terminu nie ustalili.
Sołtys stwierdził, że czeka rok czasu.
p. Jacek Dłuski dodał, że powiat ma 420 km dróg. Ścieżka jest wykaszana ciągnikiem na
wysięgniku podczesywanie drzew wykonywane jest jesienią. Teraz nie można ze względu na okres
lęgowy. Dodał, że zjazdy na pola mają inną konstrukcję, niż cała ścieżka. Powiatu nie było stać na
drogą ścieżkę, więc podsypka jest tańsza - piaskowa. Zauważył, że 5-7 cm może być zarośnięte, co
zostanie skorygowane.
zaznaczył, że przy drzewach w ogóle nie jest skoszone.
p. Ryszard Kumelski zaznaczył, że podczas planowanego we wrześniu objazdu dróg, poprosi
pana Sołtysa, jak również Sołtysa Łyny, gdzie uzgodnione zostanie, co należałoby poprawić.
Sołtys Wietrzychowa wskazał do poprawki kratki na dołku, przy przystanku, na wjazdach i
studzienki.
p. Elżbieta Góralska powtórzyła, że Sołtys zostanie poinformowany o terminie wyjazdu na
drogi.
p. Krzysztof Pisarewicz powrócił do studni na ul. Wyborskiej. Skażenie studni powstało
wskutek ludzkiej działalności. Zapytał, czy dziś ktoś ustala, skąd się skażenie bierze, poszukuje
winnego? Mieszkańcy cierpią. Starostwo Powiatowe może się tego domagać.
Starosta Grzegorz Napiwodzki zauważył, że skażenie może zaszkodzić zasobom wód,
dlatego powstało nowe ujęcie. Prowadzone jest postępowanie prokuratorskie i RDOŚ w celu
ustalenia sprawcy.
p. Krzysztof Pisarewicz uważa, że samorządowcy są po to, żeby naciskać. Społeczeństwo
oczekuje wyjaśnienia. Odwierty pozwolą ustalić lokalizację. Być może żyją jeszcze osoby, które coś
wiedzą. Może beczek jest więcej, które się rozszczelnią. Problem jest duży. Jest tyle instytucji, że
trzeba poruszyć ten problem.
p. Elżbieta Góralska zaznaczyła, że informację przekazano Ministrowi Ochrony Środowiska,
więc chyba się sprawą zajmie.
p. Krzysztof Pisarewicz uważa, że nie wystarczy raz zgłosić, trzeba monitować.
Starosta Grzegorz Napiwodzki dodał, że po posiedzeniu Powiatowego Zespołu Reagowania
Kryzysowego Burmistrz Nidzicy miał wystąpić z informacją, że jeśli instytucje nam nie pomogą, to
zaprzestaniemy rozdeszczowywanie. Chce zmusić instytucje do odpowiedniego działania.
Burmistrz ma zdecydowanie większą wiedzę na ten temat. Jeśli współdziałanie jest potrzebne, to
wspieramy gminę.
p. Ryszard Kumelski wspomniał sytuację, która miała miejsce w PGR Robaczewo. Odnosząc
się do obecnej sytuacji, zauważył, że są prowadzone wykopaliska, a nie wiadomo, o co chodzi.
Uważa, że wszyscy powinniśmy alarmować i ustalić, skąd się to skażenie wzięło.
p. B. Wróblewska-Więcek stwierdziła, że to jest katastrofa ekologiczna powiatu. popiera p.
Pisarewicza, że powinniśmy coś robić. Jeśli środek jeszcze podsiąknie, to będzie dalsze skażenie.
p. Andrzej Bróździński uważa, że Rada powinna zając stanowisko. Trzy lata to trwa, a nic nie
robimy – stwierdził.
Starosta Grzegorz Napiwodzki odparł, że przygotowane będzie stanowisko na następną
sesję. Mamy duży zbiornik wód na terenie powiatu i może dojść do jego skażenia. Zaznaczył, że
gmina wybudowała nowe ujęcie i woda w nim jest dobra.
p. M.Kierzkowski stwierdził, że bardzo dobrze byłoby, gdyby powiat wsparł działania gminy.
Wiele kroków gmina poczyniła. Odzewu jednak nie ma. Wojewoda nie pomógł finansowo. Nie
widzi problemu. Studnie na Bartoszkach są nowe, a woda uzdatniana jest na Wyborskiej. Na ul.
Olsztyńskiej obniżało się lustro wody, gdy jedno ujęcie było czynne. Problem skażenia jest bardzo
ważny. Wypompowanie wody to duże koszty. Uważa, że woda z Bartoszek będzie droższa.

Starosta Grzegorz Napiwodzki podkreślił ponownie, że ściśle współpracuje z Burmistrzem.
Ustalono, że jeśli będzie potrzeba wspierać gminę, to będziemy to robić.
Więcej wolnych wniosków nie było.
Przewodnicząca E. Góralska, wobec wyczerpania porządku, o godz. 15:10 zamknęła XLVI
sesję Rady Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
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/-/ Małgorzata Jarka
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