Protokół Nr 20/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 11 czerwca 2019 r.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta- Marcin Paliński, Wicestarosta- Paweł Przybyłek,
Członkowie Zarządu: Lech Brzozowski i Mateusz Budka, Sekretarz Powiatu- Elżbieta Bieniek,
Skarbnik Powiatu- Renata Mróz, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania
Kryzysowego- Jolanta Tymińska, Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki NieruchomościamiIwona Urbanowicz, Kierownik Wydziału Komunikacji - p. Grzegorz Gromański i Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg - Jacek Dłuski.
Obrady otworzył i poprowadził Starosta Marcin Paliński.
Porządek obrad:
I. Powiatowy Zarząd Dróg:
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) nadania kategorii drogi gminnej drodze wewnętrznej leżącej na działkach nr 106/2,
106/14, 107/21, 107/37, 107/39, 107/42, 107/44, 107/46 obręb geodezyjny 4 Nidzica
na terenie Gminy Nidzica,
2) pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1174N Łączno – Jurki.
II. Wydział Komunikacji:
1. Umorzenie grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku o charakterze
niepieniężnym.
III.Wydział Finansowy:
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) wyboru oferty dotyczącej przeprowadzenia emisji obligacji dla Powiatu Nidzickiego,
2) zmian w budżecie powiatu na rok 2019.
IV. Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego:
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.
2. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających
siedzibę na obszarze Powiatu Nidzickiego, od dnia 1 września 2019 roku,
2) utworzenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy i nadania mu Statutu,
3) utworzenia Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy i nadania mu
statutu.
Ad. I.1.1)
p. Jacek Dłuski omówił projekt uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drodze
wewnętrznej leżącej na działkach nr 106/2, 106/14, 107/21, 107/37, 107/39, 107/42, 107/44,
107/46 obręb geodezyjny 4 Nidzica na terenie Gminy Nidzica. Poinformował, że 03.06.2019r. do
Zarządu Powiatu w Nidzicy wpłynął wniosek Burmistrza Nidzicy o wydanie opinii o zaliczeniu
drogi wewnętrznej do zasobów dróg gminnych. Wymieniona droga wewnętrzna stanowi
uzupełnienie istniejącej infrastruktury dróg publicznych na terenie miasta Nidzicy. Zgodnie z
zapisami art. 7a ustawy o drogach publicznych do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu
lokalnym, niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniające sieć dróg służących
miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Przedmiotowy odcinek drogi
wewnętrznej spełnia warunki zapisów w/w artykułu. W związku z powyższym wniosek uważa za
zasadny.
Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie wyraził pozytywną opinię podejmując
uchwałę Nr 20/65/2019 w powyższej sprawie.

Ad. I.1.2)
p. Jacek Dłuski omówił projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
nr 1174N Łączno – Jurki. Po przeanalizowaniu wniosku oraz uzasadnienia Zarządu Powiatu
w Ostródzie stwierdził, iż zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy o drogach publicznych przedmiotowa
droga nie wpisuje się w definicję drogi powiatowej, tj. nie stanowi połączenia siedzib powiatu
z siedzibami gmin oraz siedzib gmin między sobą.
Droga ta dodatkowo nie spełnia zapisów Rozporządzenia Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie. Droga ta posiada nawierzchnię nieutwardzoną o zmiennej
szerokości. Jej warunki techniczne nie spełniają kryteriów drogi powiatowej, określonych w w/w
rozporządzeniu. W związku z powyższym uważa wniosek Zarządu Powiatu Ostródzkiego za
zasadny.
Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie wyraził pozytywną opinię podejmując
uchwałę Nr 20/66/2019 w powyższej sprawie.
p. Jacek Dłuski opuścił salę obrad, a dołączył p. Grzegorz Gromański.
Ad. II.
p. Grzegorz Gromański przedstawił wniosek Spółki o umorzenie grzywny nałożonej w celu
przymuszenia do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym. Poinformował, że sprawa
dotyczy obowiązku zwrotu tablic rejestracyjnych i pozwolenia czasowego. Żądanie zwrotu i
upomnienie nie dały rezultatu, dlatego wyznaczona została do zapłaty grzywna, a następnie
przekazana do egzekucji. Spółka dopiero po tym fakcie dopełniła obowiązku. Grzywna do tej pory
nie została uiszczona, a wpłynął wniosek o jej umorzenie. Z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji wynika, że w razie wykonania obowiązku, nie uiszczone grzywny podlegają
umorzeniu.
Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie postanowił o umorzeniu przedmiotowej
grzywny.
p. Grzegorz Gromański opuścił salę obrad.
Ad. III.1.1)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie wyboru oferty dotyczącej
przeprowadzenia emisji obligacji dla Powiatu Nidzickiego. Poinformowała, że wpłynęła jedna
oferta - Domu Maklerskiego banku BPS S.A. na Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Powiatu
Nidzickiego na kwotę 3.685.000,00 zł na następujących warunkach:
Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:
0,80 % - dla serii A19,
0,90 % - dla serii B19,
1,20 % - dla serii C19,
1,50 % - dla serii D19.
Analizując marże wcześniejszych kredytów, p. Renata Mróz stwierdziła, że oferta jest
porównywalna i proponowała dokonać jej wyboru.
Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie dokonał wyboru przedstawionej wyżej oferty.
Odzwierciedla to uchwała Nr 20/67/2019 w sprawie wyboru oferty dotyczącej
przeprowadzenia emisji obligacji dla Powiatu Nidzickiego, która została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. III.1.2)
p. Renata Mróz przedstawiła wniosek Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w
Nidzicy o przesunięcie kwoty 2780 zł w ramach rozdziału 70005, wg następującego
wyszczególnienia: zmniejszenie planu wydatków w: § 4210 o kwotę 480 zł, § 4430 o kwotę 900 zł,
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§ 4480 o kwotę 500 zł, § 4700 o kwotę 900 zł, a zwiększenie planu wydatków w: § 4300 o kwotę
2780 zł. Zmiany te podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie prac
związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości,
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 bez uwag jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Decyzja Zarządu została zawarta w uchwale Nr 20/68/2019 w sprawie zmian w
budżecie powiatu na rok 2019. Została ona podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Do posiedzenia dołączyła p. Jolanta Tymińska.
Ad. IV.1.
p. Jolanta Tymińska poinformowała, że w związku z tym, iż należy rozstrzygnąć konkurs na
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, konieczne jest powołanie
stosownej komisji konkursowej. Przedstawiciele wszystkich organów nadzoru już zostali wskazani.
Przedstawiła proponowany skład komisji:
- przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
1) Jolanta Tymińska – przewodnicząca komisji
2) Lech Brzozowski
3) Małgorzata Jakubowska
- przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
4) Adam Bastek,
5) Piotr Raźniewski,
6) Tomasz Ziarek
- przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
7) Artur Jan Suwiński,
8) Teresa Kalinowska,
- przedstawiciele Rady Rodziców:
9) Piotr Ojdana,
10) Andrzej Karczewski
- przedstawiciel Związku ZNP O/Nidzica:
11) Marcin Pszczółkowski,
- przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ
„Solidarność” w Nidzicy:
12) Dariusz Czajka.
Starosta M. Paliński zapytał p. Lech Brzozowski , czy wyraża zgodę na pracę w tej komisji.
p. Lech Brzozowski wyraził zgodę.
Zarząd, bez uwag, jednogłośnie podjął uchwałę Nr 20/69/2019 w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. IV.2.1)
p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu
Nidzickiego, od dnia 1 września 2019 roku. Zaznaczyła, że zał. nr 1 do uchwały stanowi plan sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych, natomiast zał. nr 2 – plan sieci szkół specjalnych.
Podkreśliła, że Rada Powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na
obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i
młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach,
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realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Jest to ważne, biorąc pod
uwagę, że od 1 września 2019 r. w polskim systemie oświaty nie będą funkcjonować już szkoły
ponadgimnazjalne. Dotychczasowe licea ogólnokształcące i dotychczasowe technika przekształcą
się z mocy prawa odpowiednio w czteroletnie licea ogólnokształcące i pięcioletnie technika.
Dlatego należy uchwalić nowy plan sieci szkół. W planie sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych uwzględnia się klasy dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół
zawodowych, dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz
dotychczasowych publicznych czteroletnich techników, prowadzonych przez powiat oraz inne
organy niż powiat.
W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w nowo tworzonych czteroletnich liceach
ogólnokształcących oraz czteroletnich liceach ogólnokształcących utworzonych zgodnie z art. 129
ust. 3 pkt 5 i 7 tej ustawy, można prowadzić klasy dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych
klas.
Ponadto, w latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w nowo tworzonych pięcioletnich
technikach oraz pięcioletnich technikach utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 6 i 8 tej ustawy,
można prowadzić klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów
dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas.
p. Jolanta Tymińska dodała, że Kurator Oświaty nie wniósł żadnych uwag do projektu sieci
szkół, a następnie wyraziła prośbę o wprowadzenie tego projektu uchwały na najbliższe
posiedzenia komisji i sesję Rady Powiatu.
Uwag nie było. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt
uchwały.
Ad. IV.2.2)
p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy i nadania mu Statutu. Poinformowała, że 7 czerwca br.
wpłynęła wstępna akredytacja od Kuratora. Również tego dnia weszło w życie rozporządzenie. Od
1 września 2019 r. można tworzyć takie placówki, zgodnie z obowiązującym prawem. Akt
założycielski i statut stanowią załączniki do uchwały. Statut został przedłożony do Kuratorium
Oświaty, jako załącznik do wniosku akredytacyjnego. Zabezpieczamy dla ODN niezbędne
wyposażenie, stanowiące majątek PP-P. W ODN doradcy metodyczni zatrudnieni będą w
niepełnym wymiarze, a pracę wykonywać będą na terenie szkół. Finansowani będą ze środków
Wojewody. ODN swoim zasięgiem obejmować ma powiaty: nidzicki, szczycieński i działdowski.
p. Jolanta Tymińska wyraziła prośbę o wprowadzenie tego projektu uchwały na najbliższe
posiedzenia komisji i sesję Rady Powiatu.
Uwag nie było. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt
uchwały.
Ad. IV.2.3)
p. Jolanta Tymińska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia
Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy i nadania mu statutu. Przypomniała, że z
funkcji Dyrektora Poradni odwołano p. Małgorzatę Wilińską. Zaznaczyła, że połączenie placówek:
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nidzicy oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
Nidzicy w Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy ma uzasadnienie ekonomiczne.
Celem połączenia jest obniżenie kosztów ogólnego administrowania placówkami wchodzącymi w
skład Ośrodka, które działałyby pod nadzorem jednego dyrektora oraz wspólną administracją i
obsługą. Najpierw utworzony zostanie ODN, a następnie PORE, z dniem 1 września 2019 r.
pracownicy PP-P i ODN staną się pracownikami PORE. Po podjęciu uchwał można by przystąpić
do ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PORE. p. Jolanta Tymińska wyraziła prośbę o
wprowadzenie tego projektu uchwały na najbliższe posiedzenia komisji i sesję Rady Powiatu.
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Uwag nie było. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt
uchwały.
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
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