Protokół Nr VI/2019
z obrad VI sesji Rady Powiatu VI kadencji,
która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Pl. Wolności 1
w dniu 22 lutego 2019 r.
Ad.1
Przewodniczący Rady – p. Andrzej Bróździński o godz. 12:03 otworzył VI sesję Rady
Powiatu w Nidzicy VI kadencji. Przywitał radnych oraz zaproszonych gości. Listy obecności
stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Następnie poinformował, że sesja Rady Powiatu jest
transmitowana. Uczestnicząc w niej, obecni wyrażają zgodę na publikowanie wizerunku oraz
przetwarzanie danych osobowych.
p. Andrzej Bróździński, na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14
radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji otrzymali radni wraz ze
zwołaniem. Przeczytał go i zapytał, czy są uwagi?
p. Joanna Szczepkowska w imieniu Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i
Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku obrad w
punkcie 8 o podpunkt: 6) podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. promocji
Powiatu Nidzickiego. p. Szczepkowska dodała, że projekt tej uchwały przedstawiony był i poddany
pod głosowanie na posiedzeniach komisji stałych.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad
w punkcie 8 o podpunkt 6) podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. promocji
Powiatu Nidzickiego.
Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów: 13 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących
się”. 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.
Więcej zmian do porządku obrad nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie nad
całym, zmienionym porządkiem obrad. Wynik głosowania: 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 –
„wstrzymujących się”. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Porządek obrad:
Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Informacja o bezrobociu w Powiecie Nidzickim.
Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP współpraca z OSP oraz ocena stanu
bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatowego OSP.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
2) Programu Powiatu Nidzickiego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023,
3) wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
4) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Powiatu Nidzickiego,
5) powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
6) powołania doraźnej Komisji ds. promocji Powiatu Nidzickiego.
9. Wnioski radnych i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
1.
2.
3.
4.
5.

Ad. 2.
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie było. Został przyjęty jednogłośnie. Imienne
wyniki głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 3.
Starosta Marcin Paliński złożył sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu
Powiatu. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto poinformował o następujących
wydarzeniach:
1) 25 stycznia, w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji przy ul. Jagiellońskiej w
Olsztynie odbyły się obchody święta Publicznych Służb Zatrudnienia zorganizowanych
przez Wojewódzki Urząd Pracy, w których udział wziął wicestarosta Paweł Przybyłek.
Marszałek województwa wręczył też nagrody oraz wyróżnienia indywidualne, gdzie
jedno nich przypadło dla dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Aleksandry
Nowogórskiej.
2) 28 stycznia, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie w sprawie
nowych technologii gazyfikacji, w którym udział wzięli przedstawiciele gmin Powiatu
Nidzickiego. Przedstawiona została prezentacja, podczas której omówiono warunki
przyłączenia do nowych sieci gazowych, możliwości i korzyści z technologii LNG
(skroplonego gazu ziemnego), proces gazyfikacji na wybranym terenie oraz problemy i
bariery dotyczące realizacji inwestycji na przykładzie województwa warmińskomazurskiego.
3) 28 stycznia, starosta Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek, kierownik
Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska i
zastępca dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Krzysztof Grochowski spotkali się z przedstawicielami firmy Porta KMI Poland
Krzysztofem Paskiem - dyrektorem magazynu centralnego w Nidzicy oraz
Krzysztofem Ziemannem - dyrektorem logistyki. Spotkanie dotyczyło współpracy
nowo wybudowanego zakładu z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w sprawie utworzenia klasy pod patronatem firmy Porta KMI Poland.
4) 7 lutego, w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, odbyła się uroczysta narada podsumowująca
działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w 2018 roku.
Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
bryg. Krzysztof Mierzejewski witając przybyłych gości, a następnie omówił wydarzenia
i zrealizowane zadania w minionym roku. W dalszej części spotkania została
przedstawiona szczegółowa prezentacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej na
terenie powiatu, zorganizowanych przedsięwzięć, ćwiczeń, szkoleń i innych inicjatyw.
Za wyjątkową i niezwykle odpowiedzialną służbę oraz za bardzo dobrą współpracę z
powiatem i samorządami gminnymi Starosta serdecznie podziękował i życzył
wytrwałości, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, wielu sukcesów, zrealizowania
zawodowych aspiracji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz prosił o
przekazanie życzeń współpracownikom.
5) 9 lutego, w hali widowiskowo-sportowej w Nidzicy odbyła się III edycja turnieju piłki
nożnej "Od Przedszkola do Old Boya", w którym wzięli udział ze chłopcy z rocznika
2009 i młodsi oraz seniorzy zespołów Old Boys. W turnieju rywalizowało 8 drużyn.
Grupę seniorów wygrał zespół Samorządowców przed Old Boy, Mundurowymi i
Nadleśnictwem. W meczu o 3 miejsce UKS 1 Nidzica wygrała z SP Janowiec Kościelny
1:0 a w Wielkim Finale SP3 Działdowo pokonało SP1 Nidzica 4:1.
6) 13 lutego, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie z WarmińskoMazurskim Kuratorem Oświaty Wojciechem Cybulskim oraz Dyrektorem Wydziału
Kształcenia, Wychowania i Opieki Małgorzatą Hochleitner, na którym omówiono
możliwości utworzenia publicznej placówki doskonalenia nauczycieli w Powiecie

Nidzickim w celu zapewnienia nauczycielom równego dostępu terytorialnego i
przedmiotowego do doradztwa metodycznego.
7) 14 lutego w sali konferencyjnej nidzickiego ratusza odbyła się odprawa roczna
Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, którą otworzył Komendant Powiatowy Policji
w Nidzicy nadkom. Jarosław Wiśniewski, a następnie omówił wyniki pracy pionu
kryminalnego i prewencji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt zabezpieczonej bardzo
wysokiej kwoty mienia u sprawców przestępstw. Niemała kwota, bo aż 600 tys. zł,
uplasował naszą komendę w czołówce garnizonu warmińsko – mazurskiego. Starosta
podziękował Komendantowi za profesjonalizm i postawę godną najwyższego uznania,
które utwierdzają mieszkańców powiatu w przekonaniu, że dzięki oddanym służbie
policjantom mogą czuć się bezpiecznie. Dziękuję za dobrą współpracę i gratuluję
bardzo dobrych wyników w minionym roku. Życzę osiągnięcia wszelkich celów na
gruncie zawodowym i spełnienia wszystkich marzeń. Życzenia te skierował za
pośrednictwem komendanta do wszystkich pracowników Komendy Powiatowej
Policji.
8) 20 lutego 2019 r. przeprowadzono powiatowy etap XXIV Olimpiady Wiedzy o
Obronie Cywilnej, w której udział wzięli uczniowie wszystkich szkół
ponadgimnazjalnych naszego Powiatu. Zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy w składzie: Weronika Madyś, Jakub Pisarski
przygotowana przez Pana Jacka Skwarskiego, która będzie reprezentowała nasz Powiat
na szczeblu wojewódzkim w Olsztynie.
p. Elżbieta Góralska zwróciła się z pytaniem, co zaważyło na to, że ZOZ dostał negatywną
opinię o wniosku.
Starosta Marcin Paliński poprosił dyrektor ZOZ o odpowiedź.
p. Anna Osłowska poinformowała, że problem leży po stronie Programu Rewitalizacji
Gminy Nidzica. Chodzi o uzgodnienia jego zmiany. Urząd Gminy nie został jednak poproszony o
dostarczenie tych uzgodnień.
p. Elżbieta Góralska zaznaczyła, że w momencie składania wniosku zwracaliśmy na to uwagę,
że ZOZ nie ma. I w tej chwili ZOZ-u nie ma w Programie?
p. Anna Osłowska odpowiedziała, że jest. Generalnie, to nie wie, czemu jest negatywna
ocena.
p. Elżbieta Góralska zapytała, do kiedy jest termin na złożenie protestu.
p. Anna Osłowska zaznaczyła, że protest już został złożony. Dodała, że oceniający nie
widział uzgodnień, które Program, po zmianie ma. Dlatego dziwi negatywna ocena i ZOZ złożył
protest.
p. Elżbieta Góralska stwierdziła, że we wnioskach poprosi Burmistrza o uzgodnienia do
Programu.
p. Dariusz Szypulski poinformował, że pierwotny Plan Rewitalizacji był uzgodniony z
RDOŚ i Sanepidem. Na wniosek ZOZ był aneksowany. Niewiele zmieniał, oprócz dopisania ZOZ.
Stwierdził, że ZOZ nie jest winny tej sytuacji. ZOZ dopełnił staranności. Na pewno Burmistrz
wyjaśni. Nie ma tu winy podmiotu składającego.
p. Anna Osłowska dodała, że w grudniu miała informację, że ocena jest pozytywna, a w
styczniu- że wniosek odpadł z powodów przedstawionych wyżej. Gmina tez nie była poproszona
o dostarczenie uzgodnień. Powinniśmy dostać pytanie o uzgodnienia, a go nie było. Dyrektor ZOZ
ma nadzieję, że protest zostanie uwzględniony. Liczy na pozytywne rozstrzygnięcie. Chce
pomniejszyć wartość dużej inwestycji. Liczy, że Burmistrz dołoży starań, żeby ZOZ i Parafia
Ewangelicko-Augsburska (która też złożyła wniosek i został negatywnie oceniony) mogły
skorzystać z dofinansowania.
p. Ryszard Kumelski wyraził do Starosty prośbę, żeby przedstawiał działania Zarządu
dotyczące zakresu Komisji Oświaty na posiedzeniach komisji, jak to miało miejsce dotychczas.

Starosta Marcin Paliński odpowiedział, że będzie przekazywać informacje dla resortowych
komisji.
p. Mateusz Budka, w odniesieniu do informacji dotyczącej Komendy Powiatowej Policji
uzupełnił, że sukces pionu kryminalnego to III m. w województwie na 17 Komend.
Komendant Policji skorygował wypowiedź przedmówcy, że na 19 Komend.
Starosta Marcin Paliński stwierdził, że nie przeoczył informacji, a szczegółowe sprawozdanie
Komendanta będzie przedstawiane w kwietniu.
Więcej uwag i pytań odnośnie sprawozdania Starosty nie było.
Ad. 4.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - p. Aleksandra Nowogórska przedstawiła prezentację
multimedialną o bezrobociu w Powiecie Nidzickim. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.
p. Mateusz Budka zauważył, że było 109 staży w 2018 r. Zapytał, ile z nich było w urzędach,
a ile w prywatnych zakładach.
p. Nowogórska nie była w stanie udzielić takiej informacji, ale dodała, że sprawozdania, z
kim PUP zawiera umowy, co miesiąc są zamieszczane na stronie urzędu. Za cały poprzedni rok
jest również wykaz.
p. Dariusz Szypulski zapytał, czy w sytuacji, kiedy przedsiębiorca zgłasza zamiar zatrudnienia
cudzoziemca, zawierana jest z nim umowa, czy pracownik taki zarejestrowany jest w ZUS oraz czy
są specjalne formy wsparcia dla przedsiębiorców na zatrudnienie cudzoziemców.
p. A. Nowogórska odpowiedziała, że PUP nie monituje zatrudnienia, na podstawie
zezwolenia na pracę. Pracodawca ma miesiąc na przedstawienie umowy o pracę. Jeśli są zgłoszenia
nielegalnego zatrudnienia, to przekazują je do Inspekcji Pracy. Pracodawcy muszą przedstawić
umowy i informacje o ich zakończeniu. Zatrudnienie liczone jest co do dnia, ponieważ wynosi
maksymalnie 180 dni.
Odnośnie zaś form wsparcia, odpowiedziała, że nie ma żadnych.
Więcej pytań do Dyrektor PUP nie było.
Ad. 5.
Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP współpraca z OSP oraz ocenę stanu
bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Nidzicy – p. Krzysztof Mierzejewski. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
p. Zbigniew Słupski zapytał o możliwość przekazania pojazdów dla OSP.
K. Mierzejewski odparł, że nie ma możliwości przekazania pojazdów, o tym decyduje Komendant
Główny. Były starania pozyskania samochodu dla OSP. Rolą Komendanta Powiatowego jest opiniowanie
wniosku o pojawienie się pojazdu w tym, a nie innym miejscu. Jeśli będzie możliwość, to poczyni wszelkie kroki,
żeby pozyskać samochody.
Ad. 6.
Sprawozdanie Zarządu Powiatowego OSP przedstawił jego Prezes - Waldemar Szymański. Stwierdził, że
coraz więcej zadań spada na gminę. Każdy nowy sprzęt, czy samochód generuje koszty utrzymania. To są
niemałe pieniądze. Straże z systemu krajowego są doposażone, ale w innych jest nie za ciekawie. Samochody
funkcjonują w jednostkach po 31-39 lat. Dlatego wspomaganie w działaniach strażaków OSP jest bardzo ważne.
W. Szymański poinformował, że jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego OSP. Zarząd nie ma pieniędzy na
medale, więc stwierdził, że Zarządy Powiatowe powinny zrobić zbiórkę, a następnie zaprosił obecnych na
Powiatowy Dzień Strażaka do Janowa. Prezes Zarządu Powiatowego OSP stwierdził, że współpraca z Komendą
PSP układa się bardzo prawidłowo. Imprezy są wspólne i uważa, że tak powinno być nadal. Należy straż
wyposażać i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Jest to rolą gmin i powiatu. Podziękował za współpracę
samorządom gminnym i powiatowemu za wsparcie m. in. turniejów.
p. Zbigniew Słupski prosił o informację, skąd Zarząd Powiatowy OSP pozyskuje środki na działalność.

p. W. Szymański odparł, że gro środków pochodzi od darczyńców, m. in. Lasów Państwowych, różnych
firm. Zaznaczył, że jednostka w Janowie jako pierwsza miała kamerę termowizyjną. Doszli do wniosku, że trzeba
taką do PSP kupić i była prowadzona zbiórka wśród zakładów pracy. W akcję tę włączył się także p. Zbigniew
Słupski. Pozyskiwane od darczyńców środki przeznaczane są na doposażenie OSP. Wspomniał, że śp. p. Hinc
bardzo wspierał drużyny młodzieżowe. W tym tygodniu był po prośbie w Nadleśnictwie i znalazł sponsora w
Olsztynie.
p. Andrzej Bróździński życzył sukcesów w pozyskiwaniu środków, żeby OSP wzbogacało się w sprzęt.
Więcej pytań nie było.
Ad. 7.
p. Elżbieta Góralska zwróciła się do z interpelacją – zapytaniem do p. Andrzeja Bróździńskiego w sprawie
gabinetu dla Przewodniczącego w Starostwie. Pytała, w jakim zakresie zwiększyły się obowiązki
Przewodniczącego, że został wyodrębniony gabinet w Starostwie, jak jest wykorzystywany i jaki był koszt jego
umeblowania.
p. Jacek Jankowski zwrócił się z interpelacjami w sprawach:
1) utworzenia mieszkań chronionych na szczeblu powiatu, z możliwością zapewnienia w nich miejsc dla
mieszkańców powiatu nidzickiego, z udziałem i partycypacją gmin;
2) o wyjaśnienie kwestii dotyczących realizacji inwestycji: Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
(Przedstawione przez radnych interpelacje zostały opublikowane w BIP Powiatu Nidzickiego).
Radny Dariusz Szypulski zwolnił się z dalszej części posiedzenia i opuścił salę obrad. Odtąd w sesji brało udział 13 radnych.
Ad. 8. 1)
p. Jolanta Tymińska przeczytała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z uzasadnieniem.
Pytań i uwag odnośnie jego treści nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyżej przedstawionym projektem uchwały. Wynik
głosowania: 12- „za”, 1 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”. 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu (karta
radnego D. Szypulskiego pozostała w czytniku).
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr VI/31/2019 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego została podjęta.
Uchwała wraz z imiennymi wynikami głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 8. 2)
p. Anna Kalinowska przeczytała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Programu Powiatu
Nidzickiego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023 wraz z uzasadnieniem.
Uwag i pytań nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyżej przedstawionym projektem uchwały. Wynik
głosowania: 13- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr VI/32/2019 w sprawie Programu Powiatu
Nidzickiego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023 została podjęta.
Uchwała wraz z imiennymi wynikami głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 8. 3)
p. Elżbieta Bieniek przeczytała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wykonywania obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej wraz z uzasadnieniem.
Uwag i pytań nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyżej przedstawionym projektem uchwały. Wynik
głosowania: 13- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr VI/33/2019 w sprawie wykonywania
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej została podjęta. Uchwała wraz z imiennymi
wynikami głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 8. 4)
p. Elżbieta Bieniek przeczytała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Nidzickiego wraz z
uzasadnieniem.
Uwag i pytań nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyżej przedstawionym projektem uchwały. Wynik
głosowania: 13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr VI/34/2019 w sprawie określenia zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Nidzickiego
została podjęta. Uchwała wraz z imiennymi wynikami głosowania stanowią załączniki do
niniejszego protokołu.
Ad. 8. 5)
p. Elżbieta Bieniek przeczytała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady
Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wraz z uzasadnieniem. Dodała,
że skład Rady Społecznej zaakceptowały obydwie komisje stałe, a uwag odnośnie projektu uchwały
nie było.
Uwag i pytań nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyżej przedstawionym projektem uchwały. Wynik
głosowania: 13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr VI/35/2019 w sprawie powołania Rady
Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy została podjęta.
Uchwała wraz z imiennymi wynikami głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 8. 6)
p. Elżbieta Bieniek przeczytała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania doraźnej
Komisji ds. promocji Powiatu Nidzickiego wraz z uzasadnieniem. Dodała, że pomysł powstał na
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie, a na
posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska już był gotowy projekt uchwały. Chętni do składu komisji się zgłosili. Uwag odnośnie
projektu uchwały na komisjach nie było.
p. Ryszard Kumelski potwierdził, że telefonicznie wyraził zgodę na pracę w tej komisji.
Uwag i pytań nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyżej przedstawionym projektem uchwały. Wynik
głosowania: 13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr VI/36/2019 w sprawie powołania doraźnej
Komisji ds. promocji Powiatu Nidzickiego została podjęta. Uchwała wraz z imiennymi
wynikami głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 9.
p. Marek Borowy poinformował, że zmarł profesor Ryszard Juszkiewicz. Jutro o godz. 12:00
w Mławie w Kościele św. Trójcy odbędzie się msza.
p. Andrzej Bróździński prosił o uczczenie minutą ciszy pamięci profesora.

Ad. 10.
Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący Andrzej Bróździński o godzinie 15:10
zamknął VI sesję Rady Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Inspektor
/-/Małgorzata Jarka

Przewodniczący Rady
/-/Andrzej Bróździński

