- projekt -

Protokół Nr VIII/2019
z obrad VIII sesji Rady Powiatu VI kadencji,
która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Pl. Wolności 1
w dniu 26 kwietnia 2019 r.
Ad.1
Przewodniczący Rady – p. Andrzej Bróździński o godz. 12:05 otworzył VIII 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?
Uwag nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie nad 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.
Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nidzickim.
Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018
rok.
7. Informacja o stanie utrzymania dróg powiatowych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał 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, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.
10. Wnioski radnych i sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.
1.
2.
3.
4.
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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) 27 marca w Centrum Nauk Humanistycznych, odbyła się ogólnopolska konferencja
„Chiron – szkoła z potencjałem”, a także Warmińsko-Mazurska i Podlaska Gala Rankingu
Liceów i Techników Perspektywy'2019, podczas której dyplomy najlepszym szkołom
średnim Warmii i Mazur oraz Podlasia wręczała Fundacja Edukacyjna "Perspektywy",
która już od 20 lat prowadzi rankingi najlepszych szkół średnich. Dyplom za zajęcie III
miejsca w Warmińsko-Mazurskim Rankingu Techników 2019 otrzymało Technikum w
Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy. W
obszarze nauk technicznych i ścisłych nagrodę otrzymało Liceum Ogólnokształcące im.
Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy;
2) 3 kwietnia, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie Wicestarosty Pawła
Przybyłka i skarbnik Renaty Mróz z władzami Powiatu Mrągowskiego: wicestarostą
Pawłem Antonim Długoborskim, Członkiem Zarządu Grzegorzem Maksymowem oraz
skarbnikiem Stanisławem Woźniczakiem. Spotkanie dotyczyło współpracy Powiatu
Nidzickiego z Powiatem Mrągowskim oraz wymianie doświadczeń, szczególnie w sferze
inwestycyjnej;
3) 2 kwietnia Starosta uczestniczył w obchodach 100-lecia Najwyższej Izby Kontroli, które
miały miejsce w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie. Podczas tej
uroczystości odznaczono Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości (nadawanym
przez Prezydenta RP) najbardziej zasłużonych pracowników izby. Oprócz władz
wojewódzkich swoją obecnością zaszczycił prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski;
4) 3 kwietnia, na Zamku w Nidzicy, odbyły się Ogólnopolskie Spotkania z Kulturą Francuską
organizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy przy współudziale
Nidzickiego Ośrodka Kultury. W wydarzeniu udział wzięli: wicestarosta Paweł Przybyłek,
skarbnik powiatu Renata Mróz, przewodniczący powiatowej komisji oświaty Ryszard
Kumelski, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego
Jolanta Tymińska, dyrektor Nidzickiego Ośrodka Kultury i wiceprzewodniczący rady
powiatu Paweł Bukowski, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście;
5) 5 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego Powiatu Nidzickiego (po zmianach składu wynikającego z wyborów
samorządowych w 2018 roku). Komisja zapoznała się z podejmowanymi działaniami na
rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego powiatowych służb i inspekcji w 2018 roku.
Na posiedzeniu nie zostały podjęte żadne wnioski;
6) W dniach 3-4 kwietnia, w Warszawie, Starosta uczestniczył w XXV Zgromadzeniu
Ogólnym Związku Powiatów Polskich. Podczas Zgromadzenia przyjęto m. in., założenia
do programu działania ZPP na bieżący rok. W sposób szczególny ZPP będzie się
koncentrował na ochronie wspólnych interesów powiatów, kształtowaniu wspólnej
polityki oraz wymianie doświadczeń i upowszechnianiu modelowych rozwiązań w zakresie
rozwoju i zarządzania w powiatach. Zatwierdzone zostało również sprawozdanie Zarządu
z wykonania budżetu Związku Powiatów Polskich w roku 2018 i uchwalono budżet
Związku Powiatów Polskich na rok 2019;
7) W dniu 8 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy odbyły się eliminacje powiatowe XLII edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ,,Młodzież zapobiega pożarom".
Turniej zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnej w
Nidzicy przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy;
8) Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej wspólnie ze Szkołą Podstawową w
Napiwodzie, Nidzickim Ośrodkiem Kultury było organizatorem IV Konkursu Piosenki
Niemieckiej im. Waltera Kollo w dniu 9 kwietnia na nidzickim zamku. W wydarzeniu
uczestniczył m. in.: wicestarosta Paweł Przybyłek, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu i dyrektor NOK Paweł Bukowski oraz kierownik
Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska;
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9) 10 kwietnia w Nidzicy uczczono pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Po mszy świętej,
pod tablicą upamiętniającą tragicznie zmarłych w katastrofie, która znajduje się przy
budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy złożono kwiaty i zapalono znicze. W
wydarzeniu udział wzięli: radny sejmiku warmińsko-mazurskiego Patryk Kozłowski,
przewodniczący rady powiatu Andrzej Bróździński, Jacek Kosmala - Burmistrz Nidzicy,
radni powiatowi i gminni oraz mieszkańcy;
10) 12 kwietnia, w Centrum Jana Pawła II w Nidzicy odbyła się konferencja w ramach
programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Wykład inauguracyjny „Rola informacji
zwrotnej w budowaniu dobrych relacji szkoła – poradnia psychologiczno-pedagogiczna –
rodzina” wygłosiła Dorota Macander, kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki
Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Konferencja dotyczyła również możliwości
wspierania uczniów przez Poradnię w Nidzicy, organizacji sieci współpracy nauczycieli
współorganizujących proces edukacyjny w Powiecie Nidzickim w kontekście edukacji
włączającej oraz działań doradców zawodowych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Ponadto przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa przekazał uczestnikom informacje dotyczące realizacji „Programu dla szkół”
oraz podkreślił jego znaczenie w promowaniu wśród najmłodszych zasad prawidłowego
odżywiania oraz zdrowego stylu życia. W konferencji wzięli udział m. in. radna rady
powiatu Ewa Krzyżewska, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i
Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska, nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli
z woj. warmińsko-mazurskiego realizujących program „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz
zaproszeni goście;
11) 15 kwietnia, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie z Panią Poseł na
Sejm RP Iwoną Arent, w którym uczestniczyli radni Rady Powiatu. Spotkanie dotyczyło
współpracy, a także planów rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Nidzickiego;
12) 24 kwietnia, na zaproszenie Nadleśnictwa Nidzicy, z okazji 95-lecia istnienia
uczestniczyłem wraz z przewodniczącym rady powiatu Andrzejem Bróździńskim oraz
pracownikami Starostwa Powiatowego w Nidzicy uczestniczyłem w sadzeniu około 5000
drzewek w leśnictwie Glinki.
Następnie Starosta przedstawił planowane w 2019 r. inwestycje przy wsparciu środków z
funduszu dróg samorządowych:
1) Przebudowa mostu w ciągu ul. Kościuszki wraz z przebudową ulicy,
2) Rozbudowa drogi powiatowej Safronka-Wiłunie-Powierż,
3) Przebudowa drogi powiatowej Szemplino Czarne – do gr. woj. Brzozowo Maje,
4) Rozbudowa drogi powiatowej ul. Olsztyńskiej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego
na odcinku od drogi woj. 545 do dr. kraj. Nr 7,
5) Przebudowa drogi powiatowej Sątop-Szerokopaś-Nidzica w m. Sławka Mała,
Złożone zostały również wnioski na 3 drogi zakwalifikowane do remontu:
1) Remont drogi powiatowej Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko na odcinku RączkiŁyna,
2) Remont drogi Zembrzus Mokry Grunt-Rembowo,
3) Remont drogi powiatowej na odcinku od dr. woj. 538 do dr. woj. 545.
Wartość całkowita wszystkich inwestycji to ok. 37 mln zł, natomiast wartość dofinansowania
zaplanowana w budżecie to 28,5 mln zł, a wkład własny powiatu – ok. 4,5 mln zł i podobny wkład
pozostałych gmin.
Ponadto został dziś złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania
3.1. RPO Warmia i Mazury : Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość
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e-usług publicznych pod nazwą „E-administracja w Powiecie Nidzickim”. Wartość projektu to ok.
900.000 zł, w tym dofinansowanie 85% (ok. 740.000 zł) , wkład własny 125% (ok. 130.000 zł)
p. Marek Borowy zapytał, na jakim etapie jest postępowanie wydawania pozwolenia na budowę
drogi Safronka-Wiłunie- Powierż.
Starosta Marcin Paliński odparł, że zostało już wydane.
p. Marek Borowy zapytał, czy to jest decyzja ostateczna.
Starosta odpowiedział, że jeszcze nie.
p. Paweł Bukowski zwrócił się z pytaniem o drogę Napiwoda-Grzegórzki-Bartoszki –odmowę
przedłużenia terminu realizacji projektu na drogę. Co się dzieje w tym temacie?
Starosta Marcin Paliński odparł, że odnośnie dokumentacji na drogę spotkał się z wykonawcą.
Do końca marca miała być dokumentacja gotowa. Proszono o wydłużenia do 15 grudnia 2019 r.
Kolejny nabór wniosków na dofinansowanie dróg samorządowych będzie w lipcu. Gdybyśmy
przedłużyli termin realizacji, to nie moglibyśmy złożyć wniosku. Poprosi wykonawcę, żeby uzasadnił,
czemu chce aż taki długi termin. Mamy nadzieję, że uda się tak przyspieszyć realizację projektu,
żebyśmy zdążyli złożyć wniosek.
p. Jackowi Jankowskiemu wydaje się, że Starosta pominął informację o akcji protestacyjnej
nauczycieli. Zapytał, ile razy Starosta spotkał się z protestującymi nauczycielami i co z rozmów
wynikło?
p. Andrzej Bróździński zwrócił uwagę, że pytanie to winno być zadane w ostatnim punkcie
obrad – w sprawach różnych.
p. Jacek Jankowski stwierdził, że pytanie to dotyczy działalności Zarządu w okresie
międzysesyjnym. Dodał, że to nie koniec.
p. Andrzej Bróździński zauważył, że to on prowadzi sesję. Prosił o zadawanie pytań
odnoszących się do sprawozdania, jeśli inne, nie dotyczące sprawozdania - to w odpowiednim punkcie.
p. Jacek Jankowski odparł, że zada te pytania w innym punkcie.
p. Dariusz Szypulski zapytał o spotkanie z przedstawicielami Powiatu Mrągowskiego, czy
wypracowano płaszczyzny współpracy. Stwierdził, że to raczej Powiat Przasnyski jest liderem w
kwestii inwestycji.
p. Paweł Przybyłek odpowiedział, że Powiat Mrągowski zwrócił się do nas po informacje, jak
przeprowadzić procedurę przebudowy szpitala. Dodał, że możemy też się czegoś od nich nauczyć.
Ad. 4.
Powiatowy Inspektor Sanitarny - Beata Wróblewska-Więcek przedstawiła Raport o stanie
sanitarnym Powiatu Nidzickiego za 2018 rok. Stanowi on załącznik do niniejszego protokołu.
W trakcie prezentacji Raportu, do obrad dołączył radny Mateusz Budka. Odtąd w sesji udział brało 15
radnych.
p. Beata Wróblewska-Więcek zaprosiła obecnych na obchody 100-lecia Inspekcji Sanitarnej,
które w naszym województwie obchodzone będą w dniach 10 -14 czerwca br. Nidzicka Inspekcja
włącza się do akcji – tydzień dla zdrowia – z kiermaszem przy Sanepidzie w dniu 11 czerwca.
p. Dariusz Szypulski zauważył, że liczba przypadków boreliozy spadła. Zapytał, czy są dane
odnośnie pokleszczowego zapalenia.
p. Beata Wróblewska-Więcek odpowiedziała, że nie było przypadków.
p. Ewa Krzyżewska zapytała o jakość wody pitnej w Niedanowie.
p. Beata Wróblewska-Więcek odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy wynik jest dobry, ale często
jest zły, ze względu na sąsiedztwo gospodarstwa. Prowadzone są prace, żeby Niedanowo podłączyć
do wodociągu z Kozłowa.
p. Marek Borowy zapytał o jakość wody w Janowcu Kościelnym. Ponieważ w poprzednim roku
były problemy.
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p. Beata Wróblewska-Więcek odparła, że na dzień dzisiejszy nie mamy zamknięć. Było to
spowodowane wylewaniem obornika na pola.
p. Elżbieta Góralska zapytała, czy rzeczywiście Pani Wróblewska-Więcek zmieniła stanowisko.
p. Beata Wróblewska-Więcek odpowiedziała, że w jednostce pełni funkcję Dyrektora, a jest
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, to podwójna rola.
p. Jacek Jankowski zwrócił uwagę, że zawartość trichloroetenu w wodociągu jest w granicach
normy. Zapytał, czy długotrwałe spożywanie takiej ilości jest bezpieczne. Zauważył też, że nie było
obsady ratowniczej dla kąpieliska nad jeziorkiem miejskim, dlatego go nie uruchomiono. Zapytał, czy
woda w jeziorku nadaje się do kąpieli.
p. Beata Wróblewska-Więcek odpowiedziała, że trichloroeten osiąga wskaźnik powyżej 1, ale w
jednej ze studni, które są wyłączone z obiegu. Wodociągi badają wodę, nie Sanepid. W nowej sieci
wodociągowej z Bartoszek trichloroeten nie ma. Woda badana jest raz w miesiącu. W wodzie
rozdeszczowywanej też prawdopodobnie go nie ma. Trzeba by zapytać o badania Ochronę
Środowiska. Dodała, że w ubiegłym roku woda z jeziorka nadawała się do kąpieli. Ochrona
Środowiska twierdzi, że nie ma w niej trichloroetenu. Kąpieliska nie uruchomiono prawdopodobnie
dlatego, że nie było ratowników.
p. Ryszard Kumelski zapytał, czy kiedyś się skończy rozdeszczowywanie. Pod Nidzicą są
rezerwowe zbiorniki wody pitnej.
p. Beata Wróblewska-Więcek powtórzyła, że w rozdeszczowywanej wodzie nie ma
trichloroetenu. Jeśli przestaniemy rozdeszczowywać, to jest zagrożenie, że poziom się podniesie w
drugiej studni i przeleje się woda do tej studni skażonej. Zauważyła, że mamy tylko jeden wodociąg.
Rozdeszczowywanie może trwać nawet 30 lat. Skażenie w studni wynosi ok. 1 jednostki, a norma jest
do 10.
Starosta Marcin Paliński poinformował, że wysłano prośbę do Wojewody o zorganizowanie w
maju Wojewódzkiej Komisji Zarządzania Kryzysowego w sprawie tej deszczowni. Będą tam wszystkie
służby oraz samorządy powiatowy i gminny. Być może jakieś decyzje w tej sprawie zapadną.
p. Paweł Przybyłek zwrócił uwagę na stwierdzenie gruźlicy u 4 mieszkańców powiatu.
p. Beata Wróblewska-Więcek poinformowała, że szczepienie jest w okresie noworodkowym.
Gruźlica jest obecna w naszym otoczeniu. Możemy w każdej chwili się zarazić. Człowiek zdrowy,
odporny, nie powinien zachorować, mimo, że mamy do czynienia z prądkiem gruźlicy cały czas.
p. Joanna Szczepkowska zapytała, czy to prawda, że Powiat Działdowski góruje w
zachorowalności.
p. Beata Wróblewska-Więcek odpowiedziała, że nie wie.
Ad. 5.
Głos oddano pełniącemu obowiązki Prokuratora Rejonowego w Nidzicy – p. Adamowi Popek,
który przedstawił swoją ocenę bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim w odniesieniu do
roku 2018. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
p. A. Popek podziękował za współpracę Policji. Stwierdził, że działania są owocne.
p. Lech Brzozowski stwierdził, że nie zgodziłby się z twierdzeniem, że brak jest większych
zagrożeń na terenie Powiatu Nidzickiego. Podkreślił, że dobrze ocenia służby i inspekcje, wodociągi.
Możemy czuć się bezpiecznie, ale zagrożenie jest – ujęcie wody na ul. Wyborskiej. Trichloroeten to
duże zagrożenie dla bezpieczeństwa powiatu. Pod nami jest główny zbiornik wód podziemnych,
stanowiący zabezpieczenie dla Warszawy. Prokuratura się zajmowała tą sprawą. p. Brzozowski zapytał,
na jakim etapie jest postępowanie.
p. A. Popek odparł, że z zapytaniem w odpowiedniej formie trzeba się do Prokuratury zwracać,
co do konkretnej sprawy – wynikającej z kpk.
p. Lech Brzozowski stwierdził, żeby pytanie potraktować jako interpelację.
p. A. Popek dodał, że sprawa wodociągu nie jest typową kwestią kryminalną, w której ma się
wypowiadać.
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Więcej pytań do Prokuratora nie było. Głos oddano Komendantowi Policji – p. Jarosławowi
Wiśniewskiemu, który przedstawił swoją ocenę bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim.
Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
p. Dariusz Szypulski zwrócił uwagę na potrzeby policjantów dotyczące poprawy warunków
pracy. Stwierdził, że zawsze z tym był problem.
p. J. Wiśniewski odparł, że każdy widzi, jaki jest stan Komendy. W środku nie jest lepiej, niż na
zewnątrz. Każda inwestycja wymaga zgody Konserwatora Zabytków. Stara się o inwestycje i w
bieżącym roku planowana jest wymiana pozostałych okien. Awaria sieci ciepłowniczej wymogła
remont w piwnicach. Komenda zostanie podłączona do miejskiej sieci c.o. Oczekiwania na remonty
są i dotyczą wnętrza, jak również zewnętrznej części – elewacja.
p. Dariusz Szypulski zapewnił, że Rada będzie wspierać Policję. Zauważył, że w ubiegłym roku
wręczono o 50% mniej mandatów, niż rok wcześniej, a nie wzrosła ilość wypadków, czy wykroczeń.
Stwierdził zatem, że niekoniecznie trzeba tyle mandatów wręczać.
p. Ryszard Kumelski zapytał, czy na izbie zatrzymań się coś zmieniło.
p. J. Wiśniewski stwierdził, że zatrzymani mają tam lepsze warunki, niż policjanci.
Pomieszczenia zostały wyremontowane, łącznie z dyżurką. Do wyremontowania jednak pozostało
8/10 budynku.
p. Zbigniew Słupski zauważył, że mamy piękne BMW. Zapytał, czy to zasadne, żeby stało przy
Starostwie. Uważa, że powinno więcej jeździć i ścigać przestępców.
p. J. Wiśniewski odpowiedział, że często są realizowane akcje NURD - wykroczenia pieszych.
p. Joanna Szczepkowska zapytała, czemu jest gorsza wykrywalność kradzieży samochodów?
p. J. Wiśniewski zaznaczył, że były 4 kradzieże, a wykryto 1. Wyjaśnił, że jeśli sprawcy są z
naszego terenu, to są większe szanse wykryć. Zajmuje się tym Komenda Wojewódzka. Rozpracowanie
trwa 2-3 lata. Jeśli główna grupa zostaje rozpracowana, to to wykrywalność znacznie rośnie.
p. Mateusz Budka zapytał, czy w ramach współpracy z samorządem jest możliwość pozyskania
radiowozu, gdyby gminy również chciały w tym partycypować.
p. J. Wiśniewski uważa, że byłaby możliwość, mimo, że deklaracje zostały już wysłane, w
przypadku, gdyby któryś samorząd nie dotrzymał słowa. Samochód mogłaby otrzymać inna komenda
w jego miejsce.
p. Paweł Bukowski zapytał, jak wygląda monitoring w innych miastach.
p. J. Wiśniewski poinformował, że Komenda nie otrzymała etatu na ten cel. Uważa, że w
Nidzicy wystarczyłby monitoring bez operatora. Zadowalałby monitoring dostępny nawet do wglądu,
po zdarzeniu, zlokalizowany na głównych ulicach.
Ad. 6.
Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego - p. Jolanta
Tymińska przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.
Pytań odnośnie sprawozdania nie było.
Ad. 7.
p. Jacek Dłuski przedstawił informację o stanie utrzymania dróg powiatowych. Stanowi ona załącznik do
niniejszego protokołu.
p. Andrzej Bróździński z okazji Dnia Drogowca złożył życzenia wszystkim pracownikom Powiatowego
Zarządu Dróg.
p. Marek Borowy sugerował, aby zmienić zapisy dotyczące statutu. Mamy nowy Statut Powiatu, z
poprzedniego roku. Zwrócił się z pytaniem do Starosty, Zarządu i Dyrektora PZD, czy widzą możliwość
dosprzętowienia Powiatowego Zarządu Dróg. Czy są już wnioski z audytu? Czy w przyszłości planuje się zmiany w
strukturze PZD?
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Starosta Marcin Paliński odpowiedział, że audyt jest w trakcie opracowania. Czekamy na ostatnie wnioski.
Zarząd rozmawiał nad poprawą funkcjonalności PZD. Po audycie zapadną decyzje.
p. Marek Borowy zwrócił się do Dyrektora z pytaniem, czy planuje dosprzętowienie jednostki.
p. Jacek Dłuski odparł, że co zostanie ustalone, Pan Starosta zaproponuje na Zarządzie. Rozważane są różne
rozwiązania. Zmierzymy się z braniem na siebie większej ilości zadań w ramach posiadanego budżetu.
Starosta Marcin Paliński dodał, że nie wyklucza dosprzętowienia, będziemy starali się w tym kierunku iść.
p. Ryszard Kumelski przypomniał, że radni obejrzeli kilka dróg powiatowych, m.in. drogę NapiwodaJabłonka, gdzie byli świadkami pracy remontera. Obsługuje go dwóch pracowników. Naprawa przebiega dużo
szybciej. Zapytał dyrektora PZD, czy plany robót są na bieżący rok wykonane? Na jakim jesteśmy etapie? Stwierdził,
że takich ubytków w drogach, jak w tym roku, dawno nie było.
p. Jacek Dłuski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy wszystkie głębokie ubytki mamy wypełnione masą na
zimno. W ciągu 2 tygodni remonter zakończył prace na drodze na odcinku od Jabłonki do Napiwody, pracował 3
dni na drodze Rączki – Łyna jeszcze jakiś czas potrwana naprawa, żeby zamknąć ten temat. Wszystkie odcinki,
sukcesywnie, według hierarchii ważności będą naprawiane remonterem. Roboty te są dużo trwalsze, łaty wykonane
w roku ubiegłym nie powypadały. Im więcej tą technologią zrobimy, tym bardziej wzmocnimy nawierzchnie.
p. Ryszard Kumelski wyraził prośbę mieszkańców. Zaznaczył, że trwa sprzątanie, a od 2-3 tygodni jest sucho.
Służby sprzątają ulice w godzinach szczytu i strasznie się kurzy, nic nie widać. Wyraził prośbę, aby przekazać tę uwagę,
żeby robili to później lub zupełnie rano.
p. Jacek Dłuski obiecał przekazać tę sugestię.
p. Zbigniew Słupski zapytał, czy nawierzchnia ścieżek rowerowych regulowana jest jakimiś wymogami, czy
zależy od zamawiającego. Stwierdził, że po polbruku źle się jeździ.
p. Jacek Dłuski odpowiedział, że każde prace projektowe opierają się na rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury, który wskazuje projektantom pewne rozwiązania. Ścieżki rowerowe na przestrzeni lat zmieniły swoją
funkcję. Uważa, że rowerzyści oczekują torów wyścigowych. Wychodząc na przeciw, przy drodze nr 545-Litwinki
zaprojektowana jest ścieżka z nawierzchnią bitumiczną. Nasza ścieżka (przy drodze na Łynę) z kostki, została
wybudowana zgodnie z literą prawa.
p. Zbigniew Słupski zapytał o koszt wybudowania ścieżki z polbruku i bitumicznej.
p. Jacek Dłuski odparł, że z masy bitumicznej jest wyższy.
p. Paweł Bukowski dodał, że bitumiczne są lepsze również dla rolkarzy.
p. Paweł Bukowski zaznaczył, że mieszkańcy zarówno Załusek jak i Michałek proszą o naprawienie drogi.
p. Jacek Dłuski odparł, że będzie to zrobione.
p. Jacek Jankowski pochwalił Dyrektora PZD, ponieważ wnioski na remonty dróg są przemyślane.
Technologia ma sens. Presja była na remonty cząstkowe. Zauważa strategiczne działanie, zmierzające do lepszej
jakości dróg. Pochwalił szybką reakcję PZD na zgłoszenia. Dodał, aby zająć się długofalową strategią
funkcjonowania PZD.
p. Dariusz Szypulski stwierdził, że nakłady remontowe były na drogi niewielkie. Nie było narzędzi do walki
z degradacją. Cieszy go zwiększenie środków na ten cel. Dyrektor będzie mógł realizować wyznaczone cele.
Ad. 8.
Nie było interpelacji, ani zapytań radnych. Punkt ten stał się bezprzedmiotowy.
W trakcie sprawozdań, z dalszej części obrad zwolnili się i opuścili salę radni Jadwiga Granica i Marek Borowy. Odtąd w sesji
uczestniczyło 13 radnych.
Ad. 9.1)
p. Renata Mróz przeczytała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok
2019. Dodała, że został on przygotowany na podstawie wniosków jednostek. Omawiany był na
posiedzeniach komisji, a uwag nie zgłoszono.
Pytań i uwag odnośnie projektu uchwały 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
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Nr VIII/40/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 została podjęta. Uchwała wraz
z imiennymi wynikami głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 9.2)
p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038. Projekt omawiany był na posiedzeniach komisji,
a uwag nie zgłoszono.
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 VIII/41/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2019-2038 została podjęta. Uchwała wraz z imiennymi wynikami głosowania stanowią
załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 9.3)
p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały Rady powiatu w sprawie emisji obligacji
komunalnych 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 VIII/42/2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych została podjęta. Uchwała wraz z
imiennymi wynikami głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 9.4)
p. Elżbieta Bieniek przeczytała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji
Skrutacyjnej wraz z uzasadnieniem.
Projekt omawiany był na posiedzeniach komisji, a uwag nie zgłoszono.
Uwag i pytań nie było.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej.
p. Ewa Krzyżewska zgłosiła kandydaturę p. Joanny Szczepkowskiej.
p. Joanna Szczepkowska wyraziła zgodę na kandydowanie do w/w komisji.
p. Paweł Bukowski zgłosił kandydaturę p. Zbigniewa Słupskiego.
p. Zbigniew Słupski wyraził zgodę na kandydowanie do w/w komisji.
p. Joanna Szczepkowska zgłosiła kandydaturę p. Grzegorza Mróz .
p. Grzegorz Mróz wyraził zgodę na kandydowanie do w/w komisji.
Więcej kandydatur nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zamknięciem listy
kandydatów. Głosowało 13 radnych. Wynik głosowania: 13- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.
Imienne wyniki głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi kandydatami:
p. Joanna Szczepkowska otrzymała następującą ilość głosów: 13- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących
się”. Imienne wyniki głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
p. Zbigniew Słupski otrzymał następującą ilość głosów: 13- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.
Imienne wyniki głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
p. Grzegorz Mróz otrzymał następującą ilość głosów: 12- „za”, 0 – „przeciw”, 1 – „wstrzymujący się”.
Imienne wyniki głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji
Skrutacyjnej w składzie: p. Joanna Szczepkowska, p. Zbigniew Słupski, p. Grzegorz Mróz. W głosowaniu brało
udział 11 radnych. Wynik głosowania: 11- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”. Przewodniczący Rady
stwierdził, że uchwała Nr VIII/43/2019 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej została podjęta.
Uchwała wraz z imiennymi wynikami głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
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Komisja Skrutacyjna oddaliła się celem ukonstytuowania się. Zarządzono krótką przerwę.
Po powrocie na salę Komisji Skrutacyjnej wznowiono obrady. p. Joanna Szczepkowska
poinformowała, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:
p. Joanna Szczepkowska – przewodnicząca,
p. Zbigniew Słupski – członek,
p. Grzegorz Mróz – członek.
Ad. 9.5)
p. Elżbieta Bieniek przeczytała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru Członka
Zarządu Powiatu w Nidzicy wraz z uzasadnieniem.
Projekt omawiany był na posiedzeniach komisji, a uwag nie zgłoszono.
Uwag i pytań nie było.
p. Andrzej Bróździński poprosił Starostę o przedstawienie kandydata na członka Zarządu
Powiatu.
Starosta Marcin Paliński na członka Zarządu Powiatu zaproponował p. Krzysztofa
Zdziarskiego, ze względu na wieloletnie doświadczenie samorządowe.
p. Krzysztof Zdziarski wyraził zgodę na członkostwo w Zarządzie Powiatu.
Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania.
Zarządził krótką przerwę w obradach.
Komisja Skrutacyjna opuściła salę obrad celem przygotowania kart do głosowania tajnego do
wyboru członka Zarządu Powiatu w Nidzicy.
Po powrocie Komisji Skrutacyjnej wznowiono obrady. Komisja rozdała radnym karty do
głosowania.
Stwierdzono, że urna na karty do głosowania jest pusta.
p. Joanna Szczepkowska przypomniała, że jest jeden kandydat na członka Zarządu Powiatu i na
niego Rada oddaje głos. Przeczytała instrukcję umieszczoną na dole karty do głosowania objaśniającą
sposób oddania głosu.
Przystąpiono do głosowania. p. Joanna Szczepkowska wyczytywała kolejno radnych według
listy obecności, którzy podchodzili do urny i wrzucali karty do głosowania z oddanym głosem.
Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o ustalenie
wyników wyboru. Zarządził krótką przerwę w obradach.
Komisja Skrutacyjna opuściła salę obrad.
Komisja Skrutacyjna powróciła na salę obrad. Wznowiono obrady. p. Joanna Szczepkowska
przeczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania tajnego w sprawie wyboru członka Zarządu
Powiatu Nidzickiego. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Wydano 13 kart do głosowania,
a głosów ważnych oddano 13. Na kandydata Krzysztofa Zdziarskiego oddano następujące ilości
głosów: 12 – „za”, 0 – „przeciw”, 1 – „wstrzymujący się”. Komisja stwierdziła, że w wyniku
głosowania tajnego na członka Zarządu Powiatu wybrany został Krzysztof Zdziarski. Protokół z
głosowania tajnego wraz z 13 kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że na podstawie protokołu Komisji
Skrutacyjnej z wyboru członka Zarządu Powiatu, uchwała Nr VIII/44/2019 w sprawie wyboru
Członka Zarządu Powiatu w Nidzicy została podjęta. Stanowi ona załącznik do niniejszego
protokołu.
Z dalszej części obrad zwolniły się i opuściły salę radne Ewa Krzyżewska i Elżbieta Góralska. Odtąd w sesji
uczestniczyło 11 radnych.
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Ad. 9.6)
p. Iwona Urbanowicz przeczytała projekt 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 wraz z uzasadnieniem. Projekt omawiany był na posiedzeniach
komisji, a uwag nie zgłoszono.
Uwag i pytań nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyżej przedstawionym projektem uchwały. Wynik
głosowania: 8- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr
VIII/45/2019 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 została
podjęta. Uchwała wraz z imiennymi wynikami głosowania stanowią załączniki do niniejszego
protokołu.
Ad. 10.
p. Mateusz Budka poinformował, że 29 maja o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy
odbędzie się spotkanie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na temat rozwoju tej
strefy. Spotkanie ma na celu przedstawienie nowych zasad lokalizowania zakładów pracy i
przedsiębiorstw, co bardzo dobrze wpisuje się w rozwój przedsiębiorczości w naszym powiecie.
p. Joanna Szczepkowska poinformowała, że w dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie z
europosłem Karolem Karskim. Zaprosiła wszystkich chętnych.
p. Paweł Bukowski zaprosił zebranych na 3 maja – Święto Konstytucji, które rozpocznie się
mszą o godz. 10:00; o 11:15 zaplanowano złożenie kwiatów, o 11:30 – przemarsz na zamek i 11:45
uroczysta akademia, o 12:40 – wręczenie odznaczeń i poczęstunek.
p. Dariusz Szypulski zwrócił uwagę na trudną sytuację rolników, w których imieniu zabrał głos.
Występujące przymrozki i wiatry pogarszają panującą suszę i powodują uszkodzenia roślin.
Proponował zwrócić się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wszczęcie procedury szacowania
strat z powodu suszy. Stwierdził, że województwo Warmińsko-Mazurskie jest najbardziej dotknięte
suszą. W ubiegłym roku nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej, a wielu rolników stanęło w bardzo
trudnej sytuacji, musząc wywiązać się z kontraktów.
p. Jacek Jankowski nawiązał do swoich wcześniejszych wypowiedzi. Zapytał, ile razy Zarząd
spotkał się z nauczycielami, jakie były wnioski i ustalenia oraz stanowisko w sprawie wynagrodzeń
nauczycieli za czas strajku. Wie, że RIO ma w tej sprawie negatywne stanowisko. Uważa, że dyrektorzy
zrobiliby to we właściwy sposób. Ponadto zapytał, czy planowane są konkursy na stanowisko
dyrektora w placówkach oświatowych.
Starosta Marcin Paliński wspomniał, że o strajku informowano na ostatniej sesji. Dyrektorzy
wypowiadali się w tej kwestii. Poinformował, że odwiedził wraz z p. Pawłem Przybyłkiem i p. Jolantą
Tymińską placówki oświatowe, w których odbywały się strajki. Rozmowy były spokojne, ze
zrozumieniem. Od części nauczycieli wyszła informacja, że strajk nie dotyczy tylko podwyżek.
Odnośnie wynagrodzeń za czas strajku Zarząd nie podjął jeszcze stanowiska. Odnośnie konkursów,
poinformował, że odbędzie się jeden - na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
p. Jacek Jankowski odniósł się do wyboru nowego członka Zarządu Powiatu. Wspomniał, że
pytał na sesji, czy coś się zmieniło w składzie Zarządu. Pan Starosta odpowiedział, że nic się nie
zmieniło. p. Jankowski uważa, że procedura została w niewłaściwy sposób zrealizowana. Stwierdził,
że zgodnie z art. 31c ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym w przypadku złożenia rezygnacji przez
członka Zarządu, Rada Powiatu podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia
obowiązków członka Zarządu. Zaznaczył, że Rada Powiatu takiej uchwały nie podjęła, gdyż
Przewodniczący nie poinformował radnych o rezygnacji złożonej przez członka Zarządu. Stwierdził,
że zostały popełnione błędy. Nienależnie zostały wypłacone środki radnej. Starosta wypłacił
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nienależne kwoty. Poinformował, że dostarczył opinię prawną, że od momentu złożenia rezygnacji,
tj. 17 lutego 2019 r. w ciągu 30 dni powinna być zwołana sesja i radni powinni podjąć uchwałę w
sprawie zwolnienia członka Zarządu z pełnienia funkcji.
p. Andrzej Bróździński stwierdził, że osobą najbardziej znającą się w zakresie prawa jest
mecenas. Prosił p. Edwarda Ośko o opinię.
p. Jacek Jankowski poinformował, że opinię prawną skierował do Starosty.
p. Andrzej Bróździński zaznaczył, aby mecenas przedstawił stanowisko.
Starosta Marcin Paliński odpowiedział, że sytuacja ta została wczoraj omówiona na komisji.
Opinia p. Jankowskiego pokrywa się z naszą- stwierdził.
p. Edward Ośko zauważył, że również wyrażał swoją opinię na komisji i podtrzymał ją. W tej
sytuacji można postąpić dwojako. Rada może podjąć uchwałę o odwołaniu członka Zarządu, jak
również ustawodawca przewidział sytuację, gdzie w przypadku nie podjęcia uchwały, członkostwo w
Zarządzie ustaje z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego po złożeniu rezygnacji.
Przywoływany przepis jest fakultatywny. Ustawodawca jest racjonalny. Przewidział wyraźnie, że nie
podjęcie uchwały i tak powoduje wygaśnięcie funkcji członka Zarządu. Ustawodawca nie chciał robić
zamieszania. W niektórych radach podjęcie takiej uchwały mogło być zablokowane. Dodał, że prawo
nie zostało naruszone. Poinformował, że zapoznał się z opinią prawną dostarczoną przez radnego
Jankowskiego i niczym nie różni się ona od wydanej przez niego opinii. Postąpiono zgodnie z prawem.
Art. 31 ust. 1 ustawy opisuje, jak podejmowana jest inicjatywa uchwałodawcza.
p. Jacek Jankowski stwierdził, że zgadza się z tym wszystkim, ale podkreślił, że Rada nie miała
możliwości podjęcia uchwały. 17 lutego radna złożyła rezygnację, więc uważa, że do 17 marca Rada
powinna podjąć uchwałę. Stwierdził, że Przewodniczący samodzielnie przedłużył radnej stanowisko
członka Zarządu, a wynagrodzenie wypłacane było niesłusznie. Tylko na to zwrócił uwagę.
p. Mateusz Budka zauważył, że jeśli radny zarzuca błędy, to może pójść z tym dalej. Rada mogła
podjąć uchwałę, ale nie musiała. Żaden przepis nie został złamany. Wyraził prośbę, aby nie
wprowadzać opinii publicznej w błąd.
p. Dariusz Szypulski uważa, że to mecenas wprowadził w błąd Zarząd. Gdyby ustawodawca nie
przewidywał konieczności przygotowania projektu uchwały, to nie wpisywałby podjęcia uchwały
przez Radę do ustawy. Uważa, że jeśli w ustawie jest napisane, że uchwała powinna zostać podjęta w
ciągu 30 dni to zakłada opracowanie projektu uchwały, który Rada może przyjąć albo nie. Zależne jest
to od głosowania. Jeśli wynik głosowania byłby negatywny, wtedy uchwała nie zostaje podjęta i
następuje wygaszenie funkcji.
p. Andrzej Bróździński nie zgadza się z tym. Mecenas przedstawił opinię, a radny ją podważa.
p. Starosta odniósł się do strajku nauczycieli. Poinformował, że dzisiaj został on zawieszony.
Podziękował dyrektorom i nauczycielom za to, że kwalifikacja nie jest zagrożona, a matury odbędą
się.
p. Edward Ośko dodał, że ustawodawca jest racjonalny. Zapytał, czy jeżeli Rada nie przyjęłaby
rezygnacji, to czy uchwała miałaby wiążącą moc i radna musiałaby dalej pracować?
p. Dariusz Szypulski zapytał, czym kierował się Przewodniczący, że nie przygotował projektu
uchwały i nie poddał jej pod obrady?
p. Andrzej Bróździński odpowiedział, że kierował się stanowiskiem Pana mecenasa, że można
sprawę potraktować dwojako.
p. Jacek Jankowski uważa, że Przewodniczący naraził powiat na uszczerbek finansowy.
p. Andrzej Bróździński odpowiedział, że to nieprawda, ale to radnego zdanie.
p. Zbigniew Słupski z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka, podziękował strażakom za służbę,
walkę ze skutkami suszy.
Przewodniczący Rady oddał głos mieszkańcowi Nidzicy - p. Ryszardowi Stachurskiemu, który
poinformował o wystosowaniu do Premiera oraz Prezesa Prawa i Sprawiedliwości listu z propozycją
zmian, które przyczynią się do likwidacji dysproporcji w wynagrodzeniach, tj. zmniejszenie płac
prezesów firm do wynagrodzeń niższych, niż Ministrowie oraz wprowadzenia natychmiast podatku
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obrotowego od obrotu dla hipermarketów. Prezes Jarosław Kaczyński odpisał, że będzie to rozważał.
Od premiera odpowiedzi jeszcze nie otrzymał. Dodał, że na średnie wynagrodzenia na poziomie UE
czekalibyśmy 20 lat. Uważa, że musi być zdrowy system płacowy. Może lepiej będzie się nam wtedy
żyło.
p. Andrzej Bróździński podziękował za informację. Na przyszłość prosił o prezentowanie spraw
na poziomie powiatu. Oddał głos Przewodniczącej Rady Gminy Kozłowo.
Przewodnicząca Rady Gminy Kozłowo – p. Alicja Hołubowicz zabrała głos w sprawie
autobusów. Poinformowała, że przewoźnik obsługujący linię autobusową chce się wycofać. Zapytała,
czy jest możliwość zorganizowania linii regularnej na trasie Wola-Krokowo-Bartki-Szkudaj-PowierżKanigowo. Dodała, że dzieci nie wykupują biletów, dojeżdżają grupowo, a największy problem mają
osoby starsze.
Starosta Marcin Paliński zauważył, że temat dojazdów jest na topie. Wspomniał, że p. Jankowski
zgłaszał ten problem. Kierownik Wydziału Komunikacji sprawdza, jak to wygląda w sąsiednich
powiatach. Odbędzie się spotkanie z gospodarzami gmin, przewodniczącymi rad, na którym
wypracujemy wspólnie rozwiązanie.
p. Andrzej Bróździński zaznaczył, że są na to środki rządowe, skorzystamy z tego.
p. A. Hołubowicz podkreśliła, że chodzi również o to, że Gmina Działdowo dopłaca do
autobusu i część dzieci z Gminy Kozłowo dojeżdża do Działdowa. Oznajmiła, że obawia się sytuacji
gdzie powiat przez brak przewoźników i autobusów może stracić młodzież, która przez lepsze dojazdy
wybierze naukę w szkołach średnich w Gminie Działdowo.
Na tym wyczerpano wnioski radnych i sprawy różne.
Ad. 11.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 16:30 zamknął VIII sesję
Rady Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
M. Jarka
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