Protokół Nr 18/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 28 maja 2019 r.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta- Marcin Paliński, Wicestarosta- Paweł Przybyłek,
Członkowie Zarządu: Lech Brzozowski, Mateusz Budka, Krzysztof Zdziarski, Sekretarz PowiatuElżbieta Bieniek, Skarbnik Powiatu- Renata Mróz, Inspektor Wydziału Oświaty, Promocji,
Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego- Sławomir Knapiński, Zastępca Kierownika Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami- Sylwia Skwarska oraz Przewodniczący Rady PowiatuAndrzej Bróździński.
Obrady otworzył i poprowadził Starosta Marcin Paliński.
Porządek obrad:
I.

Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego:
1. Zatwierdzenie arkuszy organizacji placówek oświatowych.
II. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:
1. Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2018 rok.
III. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
1. Przekazanie w trwały zarząd dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
2. Informacje o gospodarowaniu nieruchomościami powiatowymi.
IV. Wydział Finansowy:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019.
2. podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Powiatowym
Zarządzie Dróg.
Ad. I
p. Sławomir Knapiński przedstawił projekty uchwał dotyczące zatwierdzenia arkuszy
organizacyjnych placówek oświatowych (ZSZiO, ZSRiO, ZSO, SOS-W, CKP oraz PPP).
Poinformował, że arkusze organizacyjne ZSZiO, ZSRiO oraz ZSO zostały przez kuratorium
pozytywnie zaopiniowane i zatwierdzone bez uwag. Natomiast arkusze SOS-W i CKP zawierały
uwagi. Uwagi w załącznikach zostały uzupełnione i wysłane do kuratorium. Dodał, że ZSZiO
planuje nabór do klas I w ilości 5 oddziałów (1 klasa LO, 3 klasy technikum, 1 klasa branżowa
szkoła I stopnia). W związku z powyższym 3 nauczycieli WF-u nie ma pełnego etatu.
p. Starosta zapytał ilu w ZSZiO jest nauczycieli WF ogółem?
p. Sławomir Knapiński odpowiedział, że 4.
p. Andrzej Bróździński dodał, że pewnie nauczyciele są chronieni, bo związki zawodowe
mają takie prawo, że jeśli wskażą liczbę członków w zależności od kadry dyrektorskiej, kierowniczej
wtedy przysługuje w danej placówce szczególna ochrona i pracownika takiego nie można zwolnić.
p. Starosta dodał, że nie zamierza nikogo zwalniać. Zapytał czy wiadomo ile na chwilę
obecną jest złożonych podań do ZSZiO?
p. Sławomir Knapiński odpowiedział, że jest pełna klasa LO, a w technikach jest po 20
osób. Zaznaczył, że myśli iż oddziałów tych powstanie jeszcze więcej przez wzgląd na
gimnazjalistów i ósmoklasistów.
p. Lech Brzozowski zapytał jak liczne będą klasy?
p. Sławomir Knapiński dodał, że arkusz zakłada klasy 30 osobowe. Poinformował, że
deklaracją wyboru szkoły przez ucznia jest złożenie oryginału świadectwa do jednej placówki.
Zaznaczył, że arkusze organizacyjne uzależnione są od naboru uczniów do szkół. Oznajmił, że
teraz należy je warunkowo zatwierdzić, a w sierpniu jeszcze raz do tematu wrócić.
Uwag i pytań nie było.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacyjnego w ZSZiO.
p. Sławomir Knapiński poinformował, że zgodnie z arkuszem organizacyjnym ZSO planuje
utworzenie 6 oddziałów do klas I (3 oddziały po gimnazjum i 3 po szkole podstawowej). Dodał,
że z informacji jakie posiada to podań jest dużo.
p. Starosta zapytał czy w ZSO także są ograniczenia etatów?
p. Sławomir Knapiński odpowiedział, że nie ma.
p. Mateusz Budka zapytał czy jest możliwość sprawdzić jaka jest ilość złożonych
podwójnych podań do ZSZiO oraz ZSO?
p. Sławomir Knapiński dodał, że może to być ciężkie do zweryfikowania. Uczniowie z
reguły w ZSZiO składają podania i do liceów i do techników. Potwierdził słowa, że o wyborze
szkoły decyduje złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły w danej placówce.
p. Andrzej Bróździński dodał, że z tego co pamięta to można złożyć podania do 3 szkół.
p. Sławomir Knapiński potwierdził.
p. Lech Brzozowski zapytał jak w ZSO przedstawia się sytuacja z WF?
p. Sławomir Knapiński odpowiedział, że ogółem jest 3 nauczycieli od WF-u. Jeden z nich
ma 6 godzin zajęć z EDB, a łącznie 18 godzin razem z zajęciami z WF-u. Dwóch pozostałych
natomiast mają tygodniowo po 24 godziny WF-u.
p. Andrzej Bróździński dodał, że może w tej sytuacji warto by było uzupełnić (dopełnić)
etaty.
p. Starosta dodał, że w tym roku szkolnym ze szkół odchodzi blisko 650 uczniów. 300
podań zostało złożonych i należy czekać na resztę. Stwierdził, że arkusze zatwierdza się
warunkowo. Jest pewien, że oddziałów w placówkach powstanie jeszcze więcej.
p. Andrzej Bróździński zapytał co z p. Skwarskim. Jest on Dyrektorem w ZDZ, które są
konkurencyjną jednostką do jednostki w której p. Skwarski pracuje. Oznajmił, że nie jest pewien
czy kodeks pracy zezwala na taką sytuację.
p. Sławomir Knapiński odpowiedział, że przez pierwsze 2 lata wprowadzenia reformy p.
Skwarski musiał mieć zgodę dyrektora, ale pod warunkiem, że byłby na całym etacie. Na całym
etacie nie był i zgoda nie była potrzebna.
p. Starosta zapytał ile p. Skwarski miał godzin?
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p. Sławomir Knapiński odpowiedział, że 18 .
p. Starosta dodał, że Przewodniczącemu chodzi o to czy Dyrektor konkurencyjnej placówki
może mieć etat w jednej ze szkół powiatowych.
p. Andrzej Bróździński potwierdził. Poprosił, aby powyższą kwestię sprawdzić w kodeksie
pracy.
p. Mateusz Budka dodał, że kodeks pracy raczej nie zabrania takiego działania, chyba że
jest ono na niekorzyść pracodawcy.
p. Starosta dodał, że rozmawiał w tej sprawie z dyrektorem. Dyrektor wyjaśnił, że p.
Skwarski jest jedynym nauczycielem do EDB. Poinformował, że kwestia ta jest do
przedyskutowania.
p. Wicestarosta dodał, że p. Skwarski naucza uczniów z sukcesem. Uczniowie osiągają
wysokie wyniki w zawodach z EDB na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
p. Starosta zapytał czy jeśli dziś zatwierdzony zostanie arkusz organizacyjny to czy później
można dokonać w nim jeszcze zmian?
p. Sławomir Knapiński dodał, że jeśli chodzi o kwestię rozwiązania umowy o pracę z p.
Skwarskim to trzeba by było to zrobić z dniem 31 maja br., bo do tego czasu trzeba zatwierdzić
arkusze organizacyjne.
p. Krzysztof Zdziarski zaproponował, aby arkusz organizacyjny ZSO odłożyć na razie na
bok i przejść do omawiania kolejnych.

p. Sławomir Knapiński poinformował, że arkusz organizacyjny ZSRiO zakłada utworzenie
1 oddziału I klas. Dodał, że według niego powinno być więcej oddziałów.
p. Starosta zapytał ile do ZSRiO wpłynęło podań?
p. Sławomir Knapiński odpowiedział, że wpłynęły 22 podania do technikum żywienia.
Dodał, że ograniczenia etatów mają nauczyciele od: j. niemieckiego, j. polskiego, WF-u,
matematyki, j. angielskiego oraz 3 nauczycieli od przedmiotów zawodowych. Nauczyciel j.
angielskiego tylko 8 godzin.
p. Starosta zapytał o ograniczenie etatu nauczyciela od WF-u.
p. Sławomir Knapiński odpowiedział, że 17 godzin.
p. Renata Mróz zapytała czy 22 osoby złożyły podania do jednej klasy?
p. Sławomir Knapiński odpowiedział, że tak. Uczniowie przynoszą również podania na
inne kierunki, ale nie są one liczone.
p. Starosta zapytał ile ogólnie wpłynęło podań?
p. Sławomir Knapiński dodał, że skontaktuje się z dyrektor i przekaże Staroście informację.
p. Andrzej Bróździński zapytał jaki jest nabór na inne kierunki? Dodał, że oprócz
technikum żywienia jest również kierunek rolnik, kelner.
p. Sławomir Knapiński odpowiedział, że zadzwoni i się dowie jak wygląda sytuacja z
naborem na inne kierunki.
p. Andrzej Bróździński dodał, że warto to sprawdzić, gdyż być może mają nabór na inne
kierunki i uczniów jest dużo, a w tej sytuacji nauczyciele nie mieliby ograniczonych etatów.
p. Starosta poinformował, że nalegał, aby dyrektor zabezpieczyła co najmniej 2 oddziały.
Dodał, że jednak z pomysłu tego się wycofał, gdyż działania dyrektor nie są dobre. Zaznaczył, że
ma duże obawy odnośnie naboru.
p. Andrzej Bróździński zapytał czy któryś z nauczycieli nie przyjął ograniczenia?
p. Sławomir Knapiński odpowiedział, że wszyscy nauczyciele ograniczenia przyjęli. Tylko
jeden nauczyciel zadeklarował, że chce przejść w stan nieczynny.
p. Andrzej Bróździński zaznaczył, że po przejściu w stan nieczynny nauczyciel przez pół
roku będzie miał normalnie wypłacane wynagrodzenie.
p. Sławomir Knapiński dodał, że w sytuacji gdy byłyby godziny to nauczyciela takiego
można z powrotem przywrócić w stan czynny.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacyjnego w ZSRiO.
p. Sławomir Knapiński poinformował, że w SOS-W na dzień dzisiejszy uczniów jest 52 w
10 oddziałach. Nie ma ograniczeń etatów, są natomiast godziny ponadwymiarowe.
p. Starosta dodał, że SOS-W ma większy nabór niż w tamtym roku. Poinformował, że
dyrektor spodziewa się jeszcze większego naboru.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacyjnego w SOS-W.
p. Sławomir Knapiński przypomniał, że CKP zostanie przekształcone w CKZ. Dzięki temu
będzie miało możliwość prowadzenia kursów dla młodocianych pracowników. Poinformował, że
kursów tych prawdopodobnie będzie coraz więcej, gdyż wicedyrektor CKP z początkiem czerwca
jedzie do Giżycka, aby w tej sprawie prowadzić rozmowy. Zaznaczył, że nie ma ograniczeń etatów.
p. Andrzej Bróździński zapytał jakie były w CKP uwagi do arkusza organizacyjnego z
kuratorium.

p. Sławomir Knapiński odpowiedział, że chodziło głównie o to, że w arkuszu podane było
tylko wykształcenie pierwsze zdobyte przez nauczyciela. Nie zaznaczyli jakie kursy kwalifikacyjne
przechodzili w między czasie. Wszystko to zostało uzupełnione i przesłane do kuratorium. Arkusz
został przyjęty.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacyjnego w CKP.
p. Sławomir Knapiński poinformował, że w PPP zatrudnionych jest 7 nauczycieli razem z
dyrektorem. Etat nauczycieli to 20 godzin, dyrektor ma 10 godzin.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacyjnego w PPP.
p. Starosta zapytał czy są jeszcze uwagi do arkusza organizacyjnego ZSO i zatrudnienia p.
Skwarskiego?
p. Sławomir Knapiński poinformował, że jeśli z arkusza wynika, że są godziny to nie ma
podstaw do zwolnienia pracownika.
p. Andrzej Bróździński poprosił, aby mecenas wydał opinię prawną w tej kwestii.
p. Elżbieta Bieniek dodała, że porozmawia z mecenasem.
p. Lech Brzozowski dodał, że ZDZ szybko się rozwijają. Tworzą nowe kierunki i nie
potrzebują na to zgody Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. ZDZ jest dużą konkurencją dla szkół
powiatowych. Zaznaczył, że szkoła ta ma inne możliwości i ma zaplecze w całym kraju. Dodał, że
do ZDZ przychodzą uczniowie mniej zdolni.
p. Mateusz Budka zapytał czy potrzebna była zgoda Powiatu na utworzenie ZDZ?
p. Sławomir Knapiński poinformował, że ZDZ funkcjonował już zanim Powiaty powstały.
p. Andrzej Bróździński dodał, że jest jak najbardziej za rozwojem młodzieży, ale poziom
kształcenia w ZDZ odbiega od jakichkolwiek standardów.
p. Starosta zapytał co teraz w tym temacie. Porozmawiać z Dyrektorem, aby zostawił p.
Skwarskiemu tylko EDB czy aby nie zostawiał etatu.
p. Krzysztof Zdziarski oznajmił, że skoro nie ma nauczyciela do EDB to może zostawić.
Zapytał czy w innych szkołach jest nauczyciel od EDB?
p. Sławomir Knapiński dodał, że EDB w ZSZiO uczy p. Grochowski. Możliwe, że od
września będzie także p. Kierzkowski.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacyjnego w ZSO.
p. Sławomir Knapiński poinformował, że powiatowe placówki oświatowe musiały wystąpić
do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w sprawie utworzenia nowych kierunków.
1. ZSZiO planuje utworzyć kierunek technik logistyk- opinia Wojewódzkiej Rady Rynku
Pracy odnośnie utworzenia jest pozytywna.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na utworzenie nowego kierunku w ZSZiO.
2. ZSRiO planuje utworzenie kierunku kelner- opinia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
odnośnie utworzenia jest pozytywna.
Uwag i pytań nie było.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na utworzenie nowego kierunku w ZSRiO.
3. SOS-W planuje utworzenie kierunków cukiernik i murarz-tynkarz- opinia Wojewódzkiej
Rady Rynku Pracy odnośnie utworzenia jest pozytywna.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na utworzenie nowego kierunku w SOS-W.
p. Sławomir Knapiński dodał, że od 1 września br. na terenie Powiatu Nidzickiego powstać
ma ODN oraz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji (PORE). Poinformował, że w skład PORE
ma wejść ODN i PPP. Zaznaczył, że w tym przypadku nie może mieć miejsca dublowanie
stanowisk dyrektorów, dlatego Zarząd musi odwołać p. dyrektor ze stanowiska w PPP.
p. Starosta dodał, że taki krok jest uzasadniony, bo Zarząd nie chce tworzyć odrębnej
jednostki. Dwie jednostki zostaną połączone w jedną.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie odwołania
ze stanowiska dyrektora PPP w Nidzicy.
p. Sławomir Knapiński opuścił salę obrad.
Ad. II
p. Elżbieta Bieniek poinformowała, że Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja
przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności
Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii,
uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. Dodała, że raport został przygotowany i
przekazany na ręce Zarządu. Zapytała czy są jakieś uwagi do sporządzonego raportu?
p. Starosta dodał, że Powiat po raz pierwszy musi sporządzić taki raport. Nigdzie nie ma
wytycznych jak powinien zostać on przygotowany.
p. Mateusz Budka oznajmił, że przygotowany raport zawiera dużo informacji. Sporządzony
został w sposób syntetyczny i chronologiczny.
p. Krzysztof Zdziarski dodał, że wiele informacji z raportu można się dowiedzieć o
Powiecie.
p. Starosta stwierdził, że p. Lech Brzozowski jako wieloletni doświadczony samorządowiec
może ma jakieś uwagi do raportu.
p. Lech Brzozowski zauważył, że wiele pracy zostało włożonej do opracowania raportu.
Oznajmił, że Wydziały Starostwa i jednostki podległe również stanęły na wysokości zadania.
Poinformował, że PCPR, Wydział Finansowy oraz Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i
Zarządzania Kryzysowego bardzo dobrze przygotowały materiały. Dodał, że Wydział
Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
mogły napisać trochę więcej np. ile zostało wydanych decyzji i pozwoleń czy też zaświadczeń w
poprzednim roku. Zaznaczył, że PZD mógł przedstawić informację odnośnie stanu dróg. ZOZ
mógł uwzględnić stan zatrudnienia, ilość i nazwy oddziałów i łóżek na poszczególnych oddziałach
jak również ilości lekarzy czy też obsługi, zawierane kontrakty, ilość pielęgniarek. Poinformował,
że PUP mógł zawrzeć informacje odnośnie współpracy z pracodawcami.
p. Mateusz Budka dodał, że w kolejnym raporcie można zawrzeć informację o pracach
Zarządu i Rady, o odbytych spotkaniach i wizytach.
p. Starosta poprosił, aby informacje podane przez radnego Brzozowskiego zostały w miarę
możliwości uzupełnione.
p. Mateusz Budka zapytał jaka będzie forma przekazania raportu radnym?
p. Elżbieta Bieniek odpowiedziała, że drogą elektroniczną.
p. Mateusz Budka zaproponował, aby odbyło się to za pokwitowaniem ręcznym.

p. Wicestarosta dodał, że jak najbardziej drogą elektroniczną należy wysłać.
p. Andrzej Bróździński dodał, że materiały sesyjne są dostarczane radnym wedle ich
upodobań. Jedni chcą tylko w wersji elektronicznej, drudzy w wersji papierowej. Dodał, że do tej
pory nie było żadnych uwag.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie przyjął raport o stanie Powiatu Nidzickiego za
2018 r.
Na salę obrad dołączyła p. Sylwia Skwarska.
Ad. III
p. Sylwia Skwarska poinformowała, że trwa etap końcowy postępowania w sprawie
ustanowienia trwałego zarządu dla PZD nad nieruchomościami zajętymi pod drogę powiatową
Nr 1613N o przebiegu Robaczewo-Piotrowice-Stare Połcie-Janowiec Kościelny- KołakiJabłonowo Adamy- Nowa Wieś Wielka do granicy z woj. mazowieckim w m. Grzebsk. Decyzja
obejmuje 32 działki o łącznej powierzchni19, 1207 ha. Dodała, że było wszczęte postępowanie,
procedura została zakończona i można wydać już decyzję.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie przyjął decyzję odnośnie przekazania w trwały
zarząd dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy nieruchomości zajętych pod drogę
powiatową.
p. Sylwia Skwarska poinformowała, że wszczęte zostały postępowania administracyjne w
sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Nidzickiego
w związku z realizacją inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej 1558N
Safronka-Wiłunie- Powierż. Na własność Powiatu przeszło 18 działek. Wszczęcie postępowania
nastąpiło 16 maja. Teraz ma miejsce etap wyłonienia wykonawcy operatów szacunkowych, na
podstawie których ustalone zostaną wysokości odszkodowań.
p. Lech Brzozowski zapytał jaka będzie kwota odszkodowania za 𝑚2 ?
p. Sylwia Skwarska odpowiedziała, że na razie jest to etap wyłonienia wykonawcy, który
ustali wysokości stawek. Dodała, że może to być w granicach 20-30 zł za 𝑚2 .
Uwag i pytań nie było.
Zarząd przyjął do wiadomości powyższą informację.
p. Sylwia Skwarska dodała, że Burmistrz Nidzicy na wniosek PZD prowadził postępowanie
w sprawie podziału działki nr 101 w obrębie 6 miasta Nidzica tj. ul. Warszawska i Sienkiewicza. 14
maja została wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. Zostały wydzielone działki
101/1 pod ul. Warszawską i 101/2 pod ul. Sienkiewicza oraz 101/3 rynek miasta. Nieruchomość
jest własnością Powiatu Nidzickiego. Poinformowała, że Powiat ma 14 dni na odwołanie się od tej
decyzji do SKO.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd przyjął do wiadomości powyższą informację.
p. Sylwia Skwarska poinformowała, że wpłynęła jeszcze jedna decyzja Burmistrza Nidzicy
w sprawie podziału nieruchomości z urzędu, która stanowi własność Powiatu Nidzickiego. Jest to
droga powiatowa Nr 1264N (dz. 45/6), która przebiega przez m. Rączki. Wydzielono działkę o
pow. 285 𝑚2 , która ma być przekazana dla Gminy Nidzica na zagospodarowanie przez sołectwo
Rączki.
Uwag i pytań nie było.

Zarząd przyjął do wiadomości powyższą informację.
Ad. IV
p. Renata Mróz przedstawiła decyzje i wnioski jednostek o zmiany w planie budżetu:
1) decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 111/2019 z dnia 21 maja 2019 r.
zwiększającą plan dotacji celowej w dziale 700 rozdziale 70005 § 2110 o kwotę 4.300 zł z
przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki
nieruchomościami , tj. na pokrycie kosztów wyceny działek, które na mocy decyzji Starosty
Nidzickiego nr 2/2019 z 10 kwietnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stały
się własnością powiatu nidzickiego.
Zarząd dokonał zwiększenia planu dochodów, zgodnie w powyższą decyzją, jak
również zwiększył plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w § 4300 o kwotę
4.300 zł.
2) decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 78/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zwiększającą plan dotacji celowej w dziale 752 rozdziale 75295 § 2110 o kwotę 58.100 zł z
przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej związane z
realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w
latach 2017-2020 w zakresie: wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu
informatyki i łączności.
Zarząd dokonał zwiększenia planu dochodów, zgodnie w powyższą decyzją, jak
również zwiększył plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w: § 4210 o kwotę
38.600 zł, § 4250 o kwotę 19.000 zł i § 4300 o kwotę 500 zł.
3) decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 115/2019 z dnia 27 maja 2019 r.
zwiększającą plan dotacji celowej w dziale 801 rozdziale 80153 § 2110 o kwotę 10.510 zł z
przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż
jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
Zarząd dokonał zwiększenia planu dochodów, zgodnie w powyższą decyzją, jak
również zwiększył plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w: § 4210 o kwotę
10.405,95 zł i § 4240 o kwotę 104,05 zł.
4) Powiatowy Urząd Pracy wnioskował o przesunięcie kwoty 3.639 zł w ramach działu 853
rozdziału 85333, tj. zmniejszenie planu wydatków w: § 4040 o kwotę 339 zł, § 4110 o kwotę 2.600
zł i § 4120 o kwotę 700 zł. Oszczędności jednostka chce przeznaczyć na częściową realizację
zaplanowanego na 2019 r. wzrostu wynagrodzeń pracowniczych.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
5) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy wnioskował o przesunięcie
kwoty 0,01 zł z § 4129 na § 4127 w ramach działu 801 rozdziału 80195. Przesunięcie to związane
jest z błędną kalkulacją środków unijnych i krajowych w momencie planowania i zwiększenia
budżetu w projekcie współfinansowanym ze środków EFS w ramach RPO Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
6) Powiatowy Zarząd Dróg wnioskował o przesunięcie kwoty 81.000 zł w ramach działu 600
rozdziału 60014, tj. zmniejszenie planu wydatków w § 4300, a zwiększenie w § 4270 o w/w kwotę.
Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne w grudniu 2018 r. i styczniu 2019r., zużyto cały
zakontraktowany materiał do zwalczania śliskości na drogach. Dlatego, za zgodą zarządu,
dokonano przesunięcia środków w planie wydatków jednostki, z § 4270 na § 4210. po zakończeniu
umów na zimowe utrzymanie dróg i ulic (§ 4300) zostały uwolnione niewykorzystane środki, które
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, z Zarządem, winny być z powrotem przesunięte na § 4270

.W związku z powyższym, jednostka wnosi o dokonanie przedstawionych zmian.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
7) Zespół Szkół Ogólnokształcących wnioskował o przesunięcie kwoty 72.213,25 zł w ramach
działu 801 wg następującego wyszczególnienia: zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80120
w : § 4010 o kwotę 55.998,53 zł, § 4110 o kwotę 15.439,29 zł, § 4120 o kwotę 775,43 zł, a
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80110 w : § 4010 o kwotę 55.998,53 zł, § 4110 o kwotę
15.439,29 zł, § 4120 o kwotę 775,43 zł. Dyrektor informuje, że braki w wynagrodzeniach i
pochodnych są skutkiem niedoszacowania budżetu na 2019r.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.
8) Zespół Szkół Ogólnokształcących wnioskował o przesunięcie kwoty 1.745,46 zł w ramach
działu 801 rozdziału 80195 wg następującego wyszczególnienia: zmniejszenie planu wydatków w:
§ 4171 o kwotę 609,77 zł, § 4411 o kwotę 1003,62 zł, § 4421 o kwotę 48,07 zł, § 4431 o kwotę 84
zł, natomiast zwiększenie planu wydatków w § 4301 o kwotę 1.745,46 zł. Zmiana dotyczy
dostosowania planu finansowego do wydatków, w wieloletniej prognozie finansowej w ramach
środków unijnych, które jednostka otrzymała z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
z programu Erasmus.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.

Ad. IV. 2

p. Renata Mróz poinformowała, że planowane jest przeprowadzenie kontroli zarządczej w
Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy. Dodała, że przedmiotem kontroli będzie gospodarowanie
środkami publicznymi, a sama kontrola odbywać się będzie w trybie protokołowanym. Zaznaczyła,
że obejmować będzie rok 2018. Poinformowała, że Starosta ma za zadanie wyznaczyć zespół
kontrolny do przeprowadzenia kontroli zarządczej w jednostce oraz określić dokładny termin
rozpoczęcia i zakończenia kontroli.
Uwag i pytań nie było.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie przyjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia
kontroli zarządczej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy.
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
Członek Zarządu
/ - / Mateusz Budka
Członek Zarządu
/ - / Krzysztof Zdziarski

