Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu w Nidzicy
w okresie od 27 marca do 26 kwietnia 2019 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu obradował trzykrotnie.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 27 marca br. Podjęto na nim uchwały
w sprawach:
1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018
(uchwałę tę, jak i dwie następne przekazano do zaopiniowania Radzie Powiatu
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. Rozpatrzenie
sprawozdania nastąpi w czerwcu),
2) informacji o stanie mienia Powiatu Nidzickiego,
3) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na 2018 rok,
4) powołania składu komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań
publicznych Powiatu Nidzickiego w 2019 r. (powołano komisję w następującym
składzie: Jolanta Tymińska – przewodnicząca, Paweł Przybyłek – za-ca
przewodniczącej, Lech Brzozowski – członek, Przemysław Burdyński –
członek, Małgorzata Jakubowska – członek.)
Ponadto Zarząd zatwierdził bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego za rok 2018. Zarówno aktywa jak i pasywa wyniosły 1.849.059,12 zł.
Na posiedzeniu tym Zarząd ustalił wysokość nagród dla nauczycieli, w ramach
Funduszu Nagród Starosty, które wręczane będą z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W 2019 r. nagroda wynosić będzie 2.500 zł i przyznana zostanie po jednej w każdej
placówce.
Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 8 kwietnia br. Podjęto na nim uchwały
w sprawach:
1) wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie
zadań publicznych w 2019 r. (wpłynęła jedna kompletna oferta Nidzickiego
Funduszu Lokalnego, zgodnie z którą oferent zabezpieczy dodatkowo 5.000
zł na fundusz stypendialny, co stanowi 50% dotacji powiatu),
2) wyboru ofert złożonych na realizację w 2019 roku zadania publicznego w
zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (wpłynęła
jedna kompletna oferta Nidzickiego Funduszu Lokalnego, która gwarantuje
dofinansowanie przez NFL tego zadania kwotą 26.800 zł. Dotacja powiatu
to 29.500 zł).
Również na tym posiedzeniu Zarząd odmownie rozpatrzył wniosek firmy
RoadWay o przedłużenie terminu realizacji umowy na opracowanie dokumentacji
projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1973N na odcinku Napiwoda –
Bartoszki - Grzegórzki, ze względu na to, że umowa już była przedłużana i
Wykonawca z początkiem roku informował, że termin nie jest zagrożony.

Następnie Zarząd ustalił wysokość oferty zakupu nieruchomości od Syndyka
masy upadłościowej PRDiUST. Zarząd wyraża w niej propozycję nabycia całej
nieruchomości, tj. dwóch działek przyległych do terenu Powiatowego Zarządu Dróg
o nr ewidencyjnych 184/19 i 184/7 - za kwotę 600 000 zł lub części nieruchomości,
tj. działki nr 184/7 - za kwotę 200 000 zł. Czekamy na odpowiedź Syndyka.
Po uzgodnieniach wspófinansowania z Wójtami i Burmistrzem oraz w
przypadku pozyskania dofinansowania ze środków na rozbudowę dróg lokalnych,
Zarząd zaplanował następujące remonty dróg powiatowych: Rączki – Łyna,
Zembrzus Mokry Grunt – Rembowo oraz Kozłowo – Sławka Wieka – dr. nr 538.
W dalszej części obrad, na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego, Zarząd
wyraził zgodę na zatrudnienie do końca roku szkolnego w zakresie 10 godzin
tygodniowo nauczyciela bez uprawnień w zawodzie kucharz na zastępstwo
nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim.
Dalej Zarząd wskazał osobę p. Jolanty Tymińskiej, jako upoważnionej do
udziału w procedurze dokonywania oceny pracy dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących, w zakresie przewidzianym dla organu prowadzącego szkołę.
Zarząd wyraził też poparcie dla inicjatywy podpisania porozumienia z
Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego o
współpracy. Dotyczyłoby to możliwości korzystania przez naszych uczniów i
nauczycieli z zasobów bibliotecznych Wydziału, a studentom umożliwiłoby
odbywanie praktyk w jednostkach powiatowych.
Ostatnie posiedzenie Zarządu odbyło się 17 kwietnia br. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) wyrażenia zgody dla Dyrektora ZSZiO na wynajęcie lokalu w budynku
Internatu szkoły (na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej),
2) zmian w budżecie powiatu na rok 2019 (obejmującej decyzje Wojewody
o zwiększeniu kwot dotacji na realizację programów korekcyjnoedukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych w ramach Krajowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2019 r., na
sfinansowanie wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji
lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego
wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o
stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się
do kwalifikacji wojskowej, jak również przesunięcia środków na wnioski:
Starostwa Powiatowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących),
3) wykazu jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Nidzickiemu,
w których zostanie przeprowadzona kontrola zarządcza w 2019 r. ( do
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kontroli wyznaczono Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz
Centrum Kształcenia Praktycznego).
Poza tym, pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2019-2038,
3) emisji obligacji komunalnych,
4) powołania Komisji Skrutacyjnej,
5) wyboru Członka Zarządu Powiatu w Nidzicy,
6) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy
ul. Wyborskiej 12, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącego w
trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Nidzicy.
Wszystkie one były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji stałych.
Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy Zarząd Powiatu wyraził
zgodę na usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego dróg powiatowych – ul.
Olsztyńskiej (działki nr 7, 133 i 256 obręb miasta Nidzica) i relacji dr. krajowa nr 7
– Nidzica (działka nr 102/1 obręb Litwinki) ze względu na to, że drzewa te kolidują
z planowaną „Budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej
545 do drogi krajowej nr 7”. Wycinka zostanie zrealizowana jedynie w przypadku
realizacji w/w inwestycji i przeprowadzone zostanie nasadzenie zastępcze w ilości 15
sztuk klonów pospolitych.
Dalej Zarząd zapoznał się z wnioskiem Energi – Operatora S.A. o ustanowienie
służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością powiatu, znajdującej się
w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy, oznaczonej nr działki
184/21 w obrębie nr 5 miasta Nidzica, w celu wybudowania linii kablowej nn - 0,4
kV. Wniosek przekazany został do zaopiniowania Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu, bowiem każda
dyspozycja nieruchomością Powiatu, której wartość przekracza 50.000 zł, odbywa
się po uzyskaniu przez Zarząd Powiatu pozytywnej opinii tejże komisji.
Dalej Zarząd zapoznał się z informacjami dotyczącymi nieruchomości
powiatowych:
1) wydaniu pozwolenia na budowę drogi Safronka - Wiłunie – Powierż,
2) wszczęciu przez Burmistrza Nidzicy postępowania w sprawie podziału
nieruchomości, jaką jest ul. Warszawska (47 m2 zostanie wydzielone pod
potrzeby pl. Wolności),
3) wydzieleniu działki o pow. 288 m2 przy drodze powiatowej w Rączkach z
przeznaczeniem na potrzeby społeczne, rekreacyjno-wypoczynkowe dla
mieszkańców wsi,
3

4) wydaniu pozwolenia na przebudowę i remont przyszkolnego obiektu
sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnoksztłcących w
Nidzicy,
5) otrzymaniu decyzji Zarządu Zlewni w Ciechanowie udzielającej pozwolenia
do umieszczenia urządzeń do odprowadzania wód opadowych z terenu
szkoły i boiska na ul. Wyborskiej, w związku z planowaną budową boiska
wielofunkcyjnego,
6) otrzymaniu decyzji Zarządu Zlewni w Ciechanowie zezwalającej na
odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej w Wietrzychowie.
Kolejnym tematem obrad było zapoznanie się z wynikami kontroli
przeprowadzonych w:
1) Powiatowym Urzędzie Pracy przez pracowników Wydziału Polityki
Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
w dniu 11 marca 2019 r. w zakresie zadań związanych z przyznawaniem
bonów zatrudnieniowych oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania
środków Funduszu Pracy na ten cel. Działania jednostki oceniono
pozytywnie;
2) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przez Wojewódzką Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie w dniu 24.05.2018 r. w zakresie
przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne
w stosunku do pomieszczeń i sprzętu używanego w SOS-W oraz
utrzymania
należytego
stanu
higienicznego
nieruchomości.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
STAROSTA
/-/ Marcin Paliński

4

