Protokół Nr 21/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 18 czerwca 2019 r.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta- Marcin Paliński, Wicestarosta- Paweł Przybyłek,
Członkowie Zarządu: Lech Brzozowski i Mateusz Budka, Inspektor w Wydziale Finansowym –
Joanna Galska, Sekretarz Powiatu – p. Elżbieta Bieniek, Inspektor w Wydziale Oświaty, Promocji,
Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego- Sławomir Knapiński. Obrady otworzył i poprowadził
Starosta Marcin Paliński.
Porządek obrad:
I. Wydział Finansowy:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019.
II . Wydział OZK:
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przyznania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Nidzicki za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne,
2) zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy.
Ad. I.1.
p. Joanna Galska przedstawiła wniosek Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju
i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym o zwiększenie planu wydatków w rozdziale
85416 § 3240 o kwotę 1.800 zł. Powyższa zmiana związana jest z faktem, że pięciu ostatnich
uczniów na liście stypendystów uzyskało po 32 punkty i wszyscy posiadają taką samą średnią ocen.
Zarząd jednogłośnie uznał, że należy zwiększyć plan wydatków na w/w cel i pozytywnie
rozpatrzył wniosek, zwiększając plan wydatków w rozdziale 85416 § 3240 o kwotę 1.800 zł,
a zmniejszając o tę samą kwotę plan w rozdziale 85410 § 4210.
Zmiana powyższa ujęta została w uchwale Nr 21/70/2019 w sprawie zmian
w budżecie powiatu na rok 2019, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. II.1.1)
p. Sławomir Knapiński poinformował, że wpłynęło 71 wniosków o stypendia, z czego 19
– z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, 44 – z Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
7 z Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz 1 ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego. Komisja stypendialna proponuje przyznać 43 stypendia uczniom ze średnią ocen
5,5, w tym: 6 uczniom gimnazjum oraz 37 uczniom szkół ponadgimnazjalnych: 25 z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących, 11 z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz 1 z Zespołu
Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących.
Do posiedzenia dołączył Wicestarosta Paweł Przybyłek.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 21/71/2019 w sprawie przyznania
stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki za
wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. II.1.2)
p. Sławomir Knapiński przypomniał, że odbył się konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy. Przystąpiła do niego 1 osoba – p. Bogdan Malinowski. Komisja
nie miała uwag do kandydata i jednogłośnie wybrała p. B. Malinowskiego. p. Bogdan Malinowski
sprawować miałby tę funkcję w terminie od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2024 r.

p. Lech Brzozowski, jako członek Komisji potwierdził, że p. Malinowski zaprezentował się
bardzo dobrze.
Zarząd bez uwag, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu
i powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy (p.
Bogdanowi Malinowskiemu), stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Wobec wyczerpania porządku, przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.
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