Protokół Nr 14/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 17 kwietnia 2019 r.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta - Marcin Paliński, Wicestarosta - Paweł Przybyłek,
Członkowie Zarządu: Lech Brzozowski i Mateusz Budka, Skarbnik Powiatu - Renata Mróz,
Kierownik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska – p. Agnieszka Szczepkowska,
Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Iwona Urbanowicz. Obrady
otworzył Wicestarosta Paweł Przybyłek.
Porządek obrad:
I. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska:
1. Rozpatrzenia wniosku Powiatowego Zarządu Dróg o wyrażenie zgody na usunięcie
drzew.
II. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego
się w budynku przy ul. Wyborskiej 12, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego,
będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Nidzicy.
2. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
najem lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Wyborskiej 12, stanowiącym
własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.
3. Wniosek Energii S.A. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w celu wybudowania
linii kablowej na nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej w Nidzicy.
4. Przedstawienie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu
Nidzickiego.
III. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:
1. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1) powołania Komisji Skrutacyjnej,
2) wyboru Członka Zarządu Powiatu w Nidzicy.
2. Informacje o wynikach kontroli.
IV. Wydział Finansowy:
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
2) wykazu jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Nidzickiemu, w których
zostanie przeprowadzona kontrola zarządcza w 2019 r.
2. Omówienie projektów 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.
Ad. I.1.
p. Agnieszka Szczepkowska przedstawiła wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy o
wyrażenie zgody 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.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na usunięcie w/w drzew i krzewów.

p. Agnieszka Szczepkowska opuściła salę obrad, a dołączyli p. Iwona Urbanowicz oraz Starosta Marcin
Paliński.
Przed rozpoczęciem omawiania zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami,
ustalono, że wniosek Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną o
udostępnienie garażu zostanie rozpatrzony po wizytacji obiektu byłego ośrodka zdrowia w
Napiwodzie i otrzymaniu opinii radcy prawnego w tym zakresie. Wtedy zostanie przedstawiony
również projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu dla lokalu w Napiwodzie.
Ad. II.1-2.
p. Iwona Urbanowicz poinformowała, że 15.04.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Nidzicy
wpłynęła prośba Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy o
wyrażenie zgody na oddanie w najem, na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
lokalu o powierzchni 52,60 m2, znajdującego się w budynku położonym w Nidzicy przy ul.
Wyborskiej 12. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Powiatu Nidzickiego i znajduje się
w trwałym zarządzie ZSZiO w Nidzicy. Z uwagi na to, że będzie to kolejna umowa zawierana z
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na jej zawarcie, zgodnie
z przepisani art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
wymagana jest zgoda Zarządu i Rady Powiatu. Dlatego przygotowane zostały stosowne uchwały
w tej sprawie.
Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 14/39/2019 w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ul.
Wyborskiej 12, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. stanowi ona
załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie, jednogłośnie pozytywnie Zarząd zaopiniował projekt uchwały Rady
Powiatu w tej samej sprawie.
Ad. II.3.
p. Iwona Urbanowicz przestawiła wniosek 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. Zaznaczyła, że każda dyspozycja
nieruchomością Powiatu, której wartość przekracza 50.000 zł, odbywa się po uzyskaniu przez
Zarząd Powiatu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu.
Wniosek przekazany został do zaopiniowania w/w komisji.
Ad. II.4.
Następnie p. Iwona Urbanowicz przedstawiła informacje dotyczące gospodarowania
nieruchomościami powiatowymi:
1) wydaniu pozwolenia na budowę drogi Safronka - Wiłunie – Powierż. Powiat nabędzie
grunty na poszerzenie drogi; z tego tytułu wydział geodezji zajmuje się ustaleniem
odszkodowań dla właścicieli gruntów;
2) wszczęciu przez Burmistrza Nidzicy postępowania w sprawie podziału nieruchomości
przy ul. Warszawskiej (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;
4) wydaniu pozwolenia na przebudowę i remont przyszkolnego obiektu sportowego przy
Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. planowane jest boisko
wielofunkcyjne, kort tenisowy, bieżnie, mała architektura, ogrodzenie, odwodnienia.
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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 zezwalającej na odprowadzenie wód opadowych z drogi w
Wietrzychowie.
Zarząd przyjął informacje bez uwag.
Wicestarosta Paweł Przybyłek wnioskował, aby wystąpić do Gminy Nidzica z prośbą o
udzielenie pomocy finansowej na realizację nadzoru nad lasami.
Zarząd rozszerzył powyższy wniosek na wszystkie gminy. Polecono przygotowanie
stosownego wystąpienia na kolejne posiedzenie.
Ad. III.1.1)
p. Elżbieta Bieniek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji
Skrutacyjnej. Zgodnie z zapisami zawartymi w treści ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym Rada Powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do
określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Jednocześnie w Statucie
Powiatu Nidzickiego określono, że wybory w głosowaniu tajnym przeprowadza komisja
skrutacyjna wybrana przez radę powiatu spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego
grona przewodniczącego. Komisję należy powołać w celu przeprowadzenia na sesji głosowania
tajnego w wyborze członka Zarządu Powiatu.
Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie pozytywnie zaopiniował powyższy projekt
uchwały.
Ad. III.1.2)
p. Elżbieta Bieniek omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru Członka
Zarządu Powiatu w Nidzicy. Zaznaczyła, że po złożeniu przez p. Ewę Krzyżewską rezygnacji z
członkostwa w Zarządzie, nastąpiła konieczność wyboru nowego członka. W tym celu Starosta w
ciągu miesiąca przedstawia Radzie Powiatu nową kandydaturę na członka Zarządu. W związku z
powyższym, został przygotowany stosowny projekt uchwały. Dodała, że Rada Powiatu, zgodnie z
art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, wybiera członków
Zarządu na wniosek Starosty.
Zarząd bez uwag jednogłośnie poparł przedstawiony wyżej projekt uchwały.
Ad. III.2.
p. Elżbieta Bieniek zapoznała Zarząd 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 SanitarnoEpidemiologiczną 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.
Zarząd bez uwag przyjął informacje do wiadomości.
Ad. IV.1.1)
p. Renata Mróz przedstawiła decyzje i wnioski jednostek o zmiany w planie budżetu:
1) decyzję Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 50/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r.
zwiększającą plan dochodów powiatu w dziale 852 rozdziale 85205 § 2110 o kwotę 5.922 zł na
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realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych w ramach
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zarząd dokonał zwiększenia planu dochodów, zgodnie w powyższą decyzją, jak
również zwiększył plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 4170 o kwotę
5.922 zł.
2) Starostwo Powiatowe wnioskowało o przesunięcie kwoty 452,52 zł z § 4360 na § 4300 w ramach
działu 755 rozdziału 75515. Oszczędności jednostka chce przeznaczyć na promocję zadania
oraz publikację w lokalnych mediach listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wnioskowała o przesunięcie kwoty 3.520 zł z § 4010 na
§ 4170 w ramach działu 801 rozdziału 80143. Zmiany związane są z wykonywaniem pracy przez
dwóch psychologów w związku z długotrwałą nieobecnością psychologa Poradni.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
4) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy wnioskował o przesunięcie kwoty
299 zł z § 4520 na § 4430 w ramach działu 801 rozdziału 80115. Oszczędności jednostka chce
przeznaczyć na zabezpieczenie wyższej stawki opłaty z tytułu ubezpieczenia OC i ubezpieczenia
majątku.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
5) Starostwo Powiatowe wnioskowało o zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75020
§ 4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie pojazdów z drogi. Zmiany
spowodowane są wzrostem cen usług za usuwanie pojazdów oraz wzrostem ilości usuniętych
pojazdów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku. Wnioskowane środki
przesunięte zostaną z rozdziału 75020 § 4430.
6) Starostwo Powiatowe wnioskowało o zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75020
§ 4300 o kwotę 17.000 zł na finansowanie obsługi prawnej Starostwa Powiatowego
i powiatowych jednostek podległych ze względu na pojawienie się nowych, skomplikowanych
zadań m. in. z zakresu prawa oświatowego, czy zagadnień związanych z funkcjonowaniem
i rozbudową ZOZ. Zwiększenie obsługi prawnej nastąpiłoby od maja br. do końca 2019 r.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku. Wnioskowane środki
przesunięte zostaną z rozdziału 75020 § 4430.
7) decyzję Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 56/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.
zwiększającą plan dochodów powiatu w dziale 750 rozdziale 75045 § 2110 o kwotę 5.000 zł na
sfinansowanie dodatkowego 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.
Zarząd dokonał zwiększenia planu dochodów, zgodnie w powyższą decyzją.
Jednocześnie, na wniosek Starostwa Powiatowego, celem zabezpieczenia sprawnego
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w powiecie, dokonano przesunięcia środków w
ramach rozdziału 75045, tj. zmniejszono plan wydatków w § 4170 o kwotę 2.250,66 zł,
a zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 7.250,66 zł.
Powyższe zmiany zawarte zostały w uchwale Nr 14/37/2019 w sprawie zmian w
budżecie powiatu na rok 2019, która została podjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik
do niniejszego protokołu.
Ad. IV.1.2)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych
podległych Powiatowi Nidzickiemu, w których zostanie przeprowadzona kontrola zarządcza w
2019 r. Poinformowała, że w II kwartale 2019 r. zaplanowano kontrolę w Poradni PsychologicznoPedagogicznej, natomiast w III kwartale - w Centrum Kształcenia Praktycznego.
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Zarząd bez uwag jednogłośnie podjął uchwałę Nr 14/38/2019 w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Nidzickiemu, w których zostanie
przeprowadzona kontrola zarządcza w 2019 r. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. IV.2.1)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu
na rok 2019, w którym:
1. Na wniosek Starostwa Powiatowego w Nidzicy zmniejsza się plan dochodów w rozdziale
71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii § 6257 dotacje celowe w ramach programów
finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 056 087,98 zł, zmniejsza się plan
wydatków w tym samym rozdziale § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych–
1 056 087,98 zł, § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– 182 498,98 oraz
zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe § 4270 zakup
usług remontowych – 182 498,98 zł. Powyższe zmiany dotyczą projektu pn.
„Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie
Nidzickim” i związane są ze zmianą całkowitej wartości projektu wynikającą z podpisanego
aneksu do umowy. Aneks został sporządzony w związku z wyłonieniem wykonawców na
prace geodezyjne.
2. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Nidzicy zwiększa się plan
dochodów w rozdziale 80130 szkoły zawodowe § 0970 wpływy z różnych dochodów o
kwotę 1 819,30 zł oraz plan wydatków w rozdziale 85410 internaty i bursy szkolne § 4210
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 819,30 zł. Powyższe zmiany związane są z
koniecznością naprawy pojazdu do nauki jazdy, który uległ kolizji (tylne zderzenie
pojazdów). Wyliczona kwota umożliwi przeprowadzenie skutecznej naprawy pojazdu
zapewniając przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia. Wydatek planuje się pokryć
środkami pochodzącymi z przyznanego przez ubezpieczyciela odszkodowania.
3. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zwiększa się
plan dochodów w rozdziale 80130 szkoły zawodowe § 0960 wpływy z otrzymanych
spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1 500,00 zł oraz plan wydatków
w rozdziale 80130 szkoły zawodowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę
1 500,00 zł. Powyższe zmiany związane są z otrzymaną darowizną na zorganizowanie
indywidualnych mistrzostw w biegach przełajowych dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych pod patronatem Starosty Nidzickiego. Wydatki planuje się przeznaczyć na
zakup medali, materiałów biurowych w celu przygotowania m.in. dyplomów, podziękowań
oraz artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania poczęstunku.
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy wystąpiła z wnioskiem o
dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu operacyjnego (samochodu
osobowego) w kwocie 25.000 zł. Potrzeba zakupu wynika z konieczności wsparcia
Kierującego Działaniem Ratowniczym oraz zabezpieczenia zaplecza logistycznego akcji
ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu nidzickiego, transportu strażaków i kadry
dowódczej na miejsce zdarzenia, na zawody sportowe, przewozu strażaków wchodzących
w skład wojewódzkiej kompanii honorowej, biorących udział w uroczystościach.
Skarbnik dodała, że 5.000 zł dofinansowała Gmina Janowiec Kościelny oraz 10.000 zł
- Gmina Nidzica.
Zarząd, ze względu na ograniczone środki licząc na solidarne wsparcie finansowe
Gmin Kozłowo i Janowo po 5.000 zł, zdecydował o dofinasowaniu zakupu samochodu
dla Straży Pożarnej w wysokości 15.000 zł. Wobec tego dokonuje się następujących zmian
w planie wydatków budżetowych: zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75818 § 4810
(rezerwa ogólna) – 15.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75495 § 6170
– 15 000,00 zł.
Zarząd, bez uwag, pozytywnie zaopiniował przedstawiony wyżej projekt uchwały.
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Ad. IV.2.2)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038, w którym wprowadza się
następujące zmiany:
- uaktualnia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok,
- aktualizuje się przedsięwzięcie: „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i
Mazur w Powiecie Nidzickim”. Całkowita wartość zadania 3 857 337,44 zł, z tego: 2017 r. –
30 750 zł, środki własne – 22 250 zł; środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
8 500 zł; 2018 r. – 22 385,94 zł, środki własne – 3 357,89 zł; środki Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego – 19 028,05 zł, 2019 r. – 3 804 201,50 zł, środki własne – 3 230 282,22
zł; środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 573 919,28 zł.
Zarząd bez uwag jednogłośnie poparł przedstawiony wyżej projekt uchwały.
Ad. IV.2.3)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji
komunalnych. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w
których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji zostanie podpisana
z nim umowa emisji. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę
samorządu terytorialnego. Samorząd otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast
sam jest zobowiązany do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.
Emisja ma na celu pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2019 roku. Obligacje w zasadzie pełnią funkcje
kredytu, jednak są bardziej korzystne, niż tradycyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim
z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu
(spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.
Powiat Nidzicki wyemituje 3.685 (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) obligacji o wartości
nominalnej 1.000 zł i zostaną wyemitowane w 2019 roku w następujących seriach: Seria A19 o
wartości 700.000,00 zł; Seria B19 o wartości 900.000,00 zł; Seria C19 o wartości 1.400.000,00 zł;
Seria D19 o wartości 685.000,00 zł.
Zarząd bez uwag jednogłośnie poparł przedstawiony wyżej projekt uchwały.
Starosta Marcin Paliński przedstawił członkom Zarządu prośbę Prezesa ZNP w Nidzicy o
wyrażenie stanowiska odnośnie wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli za czas strajku. Naświetlił
stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej, które wskazuje, że powinno się to odbyć zgodnie z
przepisami prawa. Prosił o przemyślenie tej kwestii przez członków Zarządu.
p. Mateusz Budka uważa, że należałoby postąpić zgodnie z prawem, nie powinno się
wynagradzać za strajk. Podkreślił, że subwencja oświatowa jest mniejsza o 200.000 zł.
Starosta Marcin Paliński uważa za konieczne ustalenie z Burmistrzem jednolitej polityki
oświatowej.
p. Renata Mróz zauważyła, że dyrektorzy szkół są pracodawcami i oni będą naliczać
wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
p. Paweł Przybyłek sądzi, że w kwestii wynagrodzenia nauczycieli należy zasięgnąć opinii
prawnej.
Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Inspektor
/-/ Małgorzata Jarka
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