Protokół Nr 13/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 8 kwietnia 2019 r.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta - Marcin Paliński, Wicestarosta - Paweł Przybyłek,
Członkowie Zarządu: Lech Brzozowski i Mateusz Budka, Skarbnik Powiatu - Renata Mróz,
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - p. Jacek Dłuski i Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji,
Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego - Jolanta Tymińska oraz gościnnie: Przewodniczący Rady –
Andrzej Bróździński i Burmistrz Nidzicy – Jacek Kosmala. Obrady otworzył i poprowadził
Starosta Marcin Paliński.
Porządek obrad:
I. Powiatowy Zarząd Dróg:
1. Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie terminu realizacji umowy na opracowanie
dokumentacji projektowej.
2. Sprawy różne.
II. Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego:
1. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby nie będącej
nauczycielem.
2. Wyznaczenie osoby do przeprowadzenia oceny pracy Dyrektora ZSO.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań
publicznych w 2019 r. (stypendia),
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 (regranting).
4. Sprawy różne.
Ad. I.1.
p. Jacek Dłuski przedstawił wniosek firmy RoadWay o przedłużenie terminu realizacji
umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1973N na
odcinku Napiwoda – Bartoszki - Grzegórzki. W uzasadnieniu podano brak decyzji środowiskowej,
o którą wykonawca wnioskował 11.06.2018 r. i do dnia dzisiejszego nie została ona wydana. Bez
tej decyzji wykonawca nie może wystąpić o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, które jest
elementem projektu budowlanego. Ponadto powstała konieczność podziału 4 działek w m.
Bartoszki, które wg stanu prawnego na grudzień 2018 tego podziału nie wymagały. p. Jacek Dłuski
przypomniał, że umowa była podpisana 8 listopada 2017 r. na kwotę 125.829 zł. Była dwukrotnie
aneksowana, raz z powodu zmiany nazwy inwestycji, a drugi raz - ze względu na przedłużenie
terminu realizacji do 31 marca 2019 r. (brak decyzji środowiskowej).
Starosta Marcin Paliński zaznaczył, że na początku roku Wykonawca twierdził, iż termin nie
jest zagrożony. Uważa, że prośba nie jest zasadna.
p. Jacek Dłuski stwierdził, że odmowa wywoła natychmiastową reakcję Wykonawcy.
p. Lech Brzozowski zaznaczył, że do końca marca został przedłużony termin i jeszcze jest
za krótki. Chcą wydłużenia o pół roku.
p. Paweł Przybyłek uważa, że wykonawca odda sprawę do sądu, ponieważ ma swoje ważne
argumenty. Dodał, że przy swoich dokumentacjach zakładamy terminy wydłużone.
p. Lech Brzozowski uważa, że to najłatwiejsza dokumentacja, jaka mogła być. Jak przetarg
wygrał, to wiedział, z czym to się wiąże. Jeśli już, to możliwe byłoby wydłużenie do maja.
p. Jacek Dłuski zaznaczył, że była to umowa roczna, termin od 31 grudnia do 31 marca
(zmieniony).

p. Mateusz Budka stwierdził, że obowiązują zasady konkurencji rynkowej. Trzeba je brać
pod uwagę.
Zarząd wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu przegłosował następująco:
„za” -0, „przeciw” – 3, „wstrzymujący się” – 1. Wniosek został rozpatrzony odmownie.
p. Jacek Dłuski zaznaczył, że od 1 kwietnia naliczane będą kary umowne.
Ad. I.2.
p. Jacek Dłuski przedstawił propozycję odpowiedzi do Syndyka masy upadłościowej
PRDiUST w Nidzicy odnośnie oferty sprzedaży nieruchomości. Propozycja jest wduwariantowa i
dotyczy nabycia przez powiat:
1) całej nieruchomości, tj. działek nr 184/19 i 184/7 - za kwotę 600 000 zł
2) części nieruchomości, tj. działki nr 184/7 - za kwotę 200 000 zł.
Zarząd jednogłośnie poparł powyższą propozycję.
Starosta Marcin Paliński poprosił Dyrektora o informację w sprawie wniosków na
przebudowę dróg.
p. Jacek Dłuski poinformował, że nie ma zagrożenia, że nie złożymy wniosków w terminie.
Na drogę Kozłowo – Sławka Mała – droga nr 538 projekt ma być gotowy jutro.
Do posiedzenia dołączył Burmistrz Nidzicy – Jacek Kosmala.
p. Lech Brzozowski odniósł się do informacji prasowej, twierdząc, że jest błąd w artykule.
Wpisany został remont drogi Rembowo - Zembrzus Mokry Grunt, a decyzje miały być
podejmowane później.
p. Jacek Dłuski zaznaczył, że to są plany.
p. Mateusz Budka uważa, że powinno być wpisane opracowanie projektu.
p. Paweł Przybyłek stwierdził, że zostanie to sprostowane.
p. Jacek Dłuski przedstawił proponowane przez samorządy gminne remonty dróg:
- w Gminie Nidzica: Rączki – Łyna,
- w Gminie Janowo: Zembrzus Mokry Grunt – Rembowo,
- w Gminie Kozłowo: Sławka Wieka – dr. nr 538,
Podkreślił, że „powierzchniówki” na 5-6 lat wystarczają, co w tym roku widzimy, bo
zaczynają się rozpadać. Jeśli wzmocnimy je masą asfaltową na gorąco, po tym położymy
powierzchniówkę, to technologia ta wystarczy na 15-20 lat.
Starosta Marcin Paliński stwierdził, że to, czy złożymy wnioski i otrzymamy dofinansowanie
to dwie różne sprawy. Zrobiła się niemała kwota, zgodnie z zapotrzebowaniem. Powiaty składają
wnioski na 20-30 mln zł. Uważa, że im więcej wniosków zostanie złożonych, tym lepiej. Dodał, że
realizowane będą zadania uzgodnione z Wójtami i Burmistrzem.
p. Lech Brzozowski wspomniał, że plan budżetu był na 1 mln zł, potem zwiększono go do
2 mln zł, ze wskazaniem na powierzchniowe utrwalanie. Miał być większy efekt osiągnięty, na
drogach, które się rozpadają. Są takie odcinki. W odpowiedzi udzielonej p. Szypulskiemu są te drogi
wymienione. Warto by powierzchniowo utrwalić parę kilometrów, np. Magdaleńce-Piotrowice,
Nidzica-Piotrowice, Kanigowo-Zaborowo, Napiwoda - Czarny Piec. Uważa, że idealnie się do tego
nadają.
p. Jacek Dłuski stwierdził, że gdyby drogę na Jabłonkę utrwalić masą asfaltową, to będzie na
dłużej.
p. Lech Brzozowski podkreślił, że wówczas zrobi się mniej.
Starosta Marcin Paliński zaznaczył, że jeśli uda się pozyskać na te wyżej wymienione drogi
środki, to w przyszłym roku będą następne wnioski, więcej będzie z Gminy Nidzica, bo ma
najwięcej dróg.
Zarząd jednogłośnie poparł następujące remonty dróg: Rączki – Łyna, Zembrzus
Mokry Grunt – Rembowo oraz Kozłowo – Sławka Wieka – dr. nr 538.
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p. Jacek Dłuski oraz Burmistrz Nidzicy opuścili salę obrad, a dołączyła p. Jolanta Tymińska.
Ad. II.1.
p. Jolanta Tymińska przedstawiła wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego o wyrażenie
zgody na zatrudnienie do końca roku szkolnego nauczyciela bez uprawnień w zawodzie kucharz
na zastępstwo nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim, w zakresie 10 godzin
tygodniowo.
Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie przychylił się do wniosku.
Ad. II.2.
p. Jolanta Tymińska przedstawiła pismo Kuratora Oświaty informujące o rozpoczęciu, na
wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, procedury oceny jego pracy. W piśmie
wyrażono prośbę o wskazanie osoby upoważnionej do udziału w procedurze dokonywania oceny
pracy dyrektora w zakresie przewidzianym dla organu prowadzącego szkołę. Dodała, że dotąd
oceny cząstkowej dokonywała Kierownik Wydziału OZK.
Zarząd jednogłośnie do cząstkowej oceny pracy Dyrektora ZSO wybrał p. Jolantę
Tymińską.
Ad. II.3.1)
p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku. Poinformowała,
że wpłynęła jedna kompletna oferta, z Nidzickiego Funduszu Lokalnego. NFL na zadanie to
zabezpiecza dodatkowo 5.000 zł, co stanowi 50% dotacji powiatu.
Zarząd Powiatu, w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, jednogłośnie dokonał
wyboru powyższej oferty, co odzwierciedlone zostało w uchwale Nr 13/35/2019 w sprawie
wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w 2019 roku. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
p. Jolanta Tymińska przypomniała, że umowę podpiszą Starostowie. Znajdzie się w niej zapis
o ilości członków w komisji stypendialnej z ramienia powiatu w liczbie trzech. Stypendia wręczane
będą we wrześniu.
Ad. II.3.2)
p. Jolanta Tymińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru ofert złożonych na
realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji
pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Poinformowała, że wpłynęła jedna kompletna oferta Nidzickiego Funduszu Lokalnego.
Podkreśliła, że oferta gwarantuje dofinansowanie przez NFL tego zadania kwotą 26.800 zł. Tu
również w umowie określona zostanie 3 osobowa delegacja powiatu do komisji konkursowej.
Zarząd bez uwag jednogłośnie dokonał wyboru wyżej przedstawionej oferty, co
odzwierciedlone zostało w uchwale Nr 13/36/2019 w sprawie wyboru ofert złożonych na
realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji
pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. III.4.
p. Jolanta Tymińska poinformowała, że powstała inicjatywa 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 przez Uniwersytet – możliwości odbywania praktyk studenckich w
jednostkach powiatowych.
Zarząd jednogłośnie poparł powyższą inicjatywę.
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p. Jolanta Tymińska poinformowała, że 12 kwietnia br. Prezes Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Nidzicy prosił o stanowisko w sprawie strajku nauczycieli. Przygotowany został
projekt stanowiska Zarządu Powiatu w tej sprawie o następującej treści:
„Organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli nie osiągnęły porozumienia rozwiązującego
spór zbiorowy w postępowaniu mediacyjnym z rządem i podjęły akcję strajkową. Do strajku
przystąpili nauczyciele i pracownicy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki.
Zarząd Powiatu w Nidzicy uważa, że wynagrodzenia nauczycieli oraz innych grup
zawodowych nie są adekwatne do wykonywanej pracy, kompetencji, odpowiedzialności i wymagają
podwyższenia. Rozumie i popiera więc dążenia nauczycieli do osiągnięcia wyższych płac. Rozumie
także ich prawo do strajku, jednak proponowana przez Związki Zawodowe ZNP forma strajku jest
zbyt drastyczna. Zarząd Powiatu w Nidzicy apeluje do wszystkich pracowników placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki o wybranie takiej formy protestu, która w jak
najmniejszym stopniu będzie godziła w dobro uczniów. Zwraca się zatem do nauczycieli o
rozważenie możliwości zawieszenia akcji protestacyjnej na czas przeprowadzenia państwowych
egzaminów.
Zarząd Powiatu przypomina jednocześnie, że prowadzenie akcji protestacyjnych reguluje
ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiazywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 174).
Zgodnie z art. 23 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, pracownicy szkół i przedszkoli
uczestniczący w strajku będą mieli zmniejszone wynagrodzenie. Zachowują jednak prawo do
świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. Okres
przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się także do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy”.
Zarząd poparł powyższe stanowisko jednogłośnie.
p. Jolanta Tymińska przedstawiła informacje nt. Kongresu Zawodowego, który odbył się 5
kwietnia br. w Olsztyńskim Parku Naukowo – Technologicznym. Organizatorem kongresu byli
Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, a współorganizatorem
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczestniczyły w nim Zespół Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących z Jagarzewa w branży kulinarnej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Zwrócono tam uwagę na rolę pracodawców w kształceniu branżowym. Podano zawody, na które
będzie większa subwencja w przyszłym roku: technik mechanik, ślusarz.
p. Mateusz Budka stwierdził, że warto zastanowić się nad kształceniem w zawodzie
mechatronika.
p. Jolanta Tymińska odparła, że uruchomienie zawodu to koszt ok. 2 mln zł na 1 stanowisko.
Były do tego przymiarki, znane są koszty.
p. Paweł Przybyłek przypomniał, że padł wniosek o utworzenie oddziału z elementami
mechatroniki w szkole podstawowej. Znów występują o pozwolenie na utworzenie tej klasy.
p. Jolanta Tymińska stwierdziła, że przy uruchomieniu nowej szkoły konieczne jest
wykazanie bazy, kadry. To są podstawowe wymogi dla szkół. Natomiast przy liceum może być
innowacja pedagogiczna. Zatwierdza ją rada pedagogiczna, nie Kuratorium.
p. Mateusz Budka zaznaczył, że mówi o technikum, o przygotowaniu absolwenta dla zakładu
pracy. Zapytał, czy można podjąć współpracę z pracodawcami i Burmistrzem, żeby utworzyć taki
kierunek.
p. Andrzej Bróździński wspomniał, że kiedyś były przymiarki, miały być praktyki u
pracodawców. Chodzi o pracownie. Koszt to 2,5 mln zł. Do nauki teorii potrzebne są pracownie
w szkole.
p. Mateusz Budka uściślił, że chodzi mu o współprace finansową w celu utworzenia
pracowni. W ramach współpracy można zakupić sprzęt. Tylko pytanie, czy ktoś takie środki
wyłoży. Burmistrz nie, bo to nie jego zadanie.
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p. Andrzej Bróździński zapytał p. Jolantę Tymińską, czy dyrektor szkoły w ramach pensum
może być członkiem Komisji Egzaminacyjnej i brać za to dodatkowe wynagrodzenie.
p. Jolanta Tymińska odparła, że są wytyczne odnośnie komisji egzaminacyjnych. Uważa, że
jeśli w ramach pensum, to nie powinien brać wynagrodzenia.
Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Inspektor
/-/ Małgorzata Jarka

Starosta
/ - / Marcin Paliński
Wicestarosta
/ - / Paweł Przybyłek
Członek Zarządu
/ - / Lech Brzozowski
Członek Zarządu
/ - / Mateusz Budka
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