Protokół Nr 17/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 17 maja 2019 r.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta- Marcin Paliński, Wicestarosta- Paweł Przybyłek,
Członek Zarządu: Lech Brzozowski, Sekretarz Powiatu- Elżbieta Bieniek, Skarbnik PowiatuRenata Mróz i Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego
- p. Jolanta Tymińska.
Obrady otworzył i poprowadził Starosta Marcin Paliński.
Porządek obrad:
I . Wydział Finansowy:
1. 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.
2. Wystosowanie wniosku do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji.
II. Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.
2019:
1.

p. Renata Mróz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok

Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy zwiększa się plan dochodów
budżetowych w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 13 900,00 zł, zmniejsza się plan wydatków
w rozdziale 60014 § 4300 o kwotę 135 220,46 zł, § 4210 – 9 000,00 zł oraz zwiększa się
plan wydatków w § 6060 o kwotę 158 120,46 zł. Powyższe zmiany związane są z podjęciem
przez jednostkę działań zmierzających do optymalizacji kosztów, polegających na
wykonywaniu zadań we własnym zakresie i z użyciem własnego sprzętu, tj. koszenie pasów
drogowych, sprzątanie chodników, odśnieżanie chodników i ścieżek rowerowych.
Realizację powyższych czynności umożliwi wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego
pn. „Zakup ciągnika wraz osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy”.
Powyższy wydatek planuje się pokryć z dochodów osiągniętych w wysokości wyższej niż
planowano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów
budowlanych i reklam oraz z oszczędności uzyskanych z realizowanych zadań: zimowe
utrzymanie dróg i koszenie traw i chwastów w pasie drogowym (§ 4300) oraz z
oszczędności uzyskanych przez jednostkę w ramach środków przeznaczonych na zakup
materiałów i wyposażenia (§ 4210).
2. W celu przystosowania sanitariatów dla osób niepełnosprawnych i zapewnienia im
równego dostępu do edukacji wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa
sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy z jednoczesną likwidacją
barier dla osób niepełnosprawnych”. Planowana przebudowa dotyczy łazienki dla
dziewcząt oraz łazienki dla chłopców, gdzie zostaną wykonane roboty rozbiórkowe i
demontażowe, przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, roboty budowlano
wykończeniowe oraz montaż armatury sanitarnej i inne prace towarzyszące. W związku z
powyższym przesuwa się środki w kwocie 58 558,33 zł w ramach rozdziału 80120 z § 4270
(Zakup usług remontowych), gdzie wcześniej te zdanie było zabezpieczone jako remont,
na § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). Planowany koszt zadania wynosi
117 116,67 zł, z czego 50 % to środki powiatu, natomiast o drugie 50 % powiat złożył
wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Uwag nie było.
Zarząd jednogłośnie poparł wyżej przedstawiony projekt uchwały.
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038. Uaktualnia się w nim plan
dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w
budżecie powiatu. Z załącznika przedsięwzięć usuwa się zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu
ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km
0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP”. W/w zadanie zostało wycofane
z realizacji Uchwałą Nr VII/38/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038 (plan
określono na kwotę 0,00 zł).
Uwag nie było.
Zarząd jednogłośnie poparł wyżej przedstawiony projekt uchwały.
Ad. I.2.
Następnie, w związku z koniecznością przeprowadzenia niezwłocznie procedury zakupu
sprzętu w PZD, Zarząd wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie sesji
w trybie § 22 Statutu Powiatu Nidzickiego, której przedmiotem będą zmiany w budżecie na rok
2019 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038
(przedstawione wyżej).
Starosta Marcin Paliński przedstawił petycję Sołtysa Sołectwa Olszewo w sprawie remontu
drogi powiatowej nr 1589N położonej w Olszewie. Zaznaczył, że w budżecie powiatu na 2019 r.
nie planowano remontu tej drogi.
Zarząd jednogłośnie proponował wniosek ten rozważyć przy planowaniu budżetu na rok
2020.
Ad. II.1.
p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do
arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. W związku z
pobytem nauczyciela w sanatorium, po odejściu klas maturalnych pozostało 9 godzin
dydaktycznych i 19 godzin w bibliotece. Przydzielono 9 godzin nauczycielowi geografii oraz
zwiększono o 10 godzin liczbę godzin nauczycielowi w bibliotece, któremu w to miejsce
zmniejszono o 9 liczbę godzin w internacie. Te 9 godzin w internacie rozdzielono pomiędzy kolejne
2 nauczycielki.
Uwag i pytań nie było. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 17/50/2019 w sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Inspektor
/-/ Małgorzata Jarka

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