Protokół Nr VII/2019
z obrad VII sesji Rady Powiatu VI kadencji,
która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Pl. Wolności 1
w dniu 27 marca 2019 r.
Ad.1
Przewodniczący Rady – p. Andrzej Bróździński o godz. 12:04 otworzył VII 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 15
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: 15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”. Imienne wyniki głosowania
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2018.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. 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) określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w
ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019.
7. Wnioski radnych i sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.
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:
- 23 lutego, w Mławie, wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Andrzej Bróździński oraz delegacja
uczniów z pocztem sztandarowym z Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w
Jagarzewie uczestniczyliśmy w pogrzebie profesora Ryszarda Juszkiewicza;
- 26 lutego, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie ze starostą Powiatu
Mławskiego Jerzym Rakowskim, które dotyczyło głównych aspektów współpracy oraz wymiany
doświadczeń na szczeblu samorządu powiatowego. W spotkaniu uczestniczył również
przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński;
- 25 lutego, Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym
Funduszu Dróg Samorządowych. Wzięli w nim udział: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur
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Chojecki, Poseł RP Leonard Krasulski, przewodniczący okręgu olsztyńskiego PiS Jerzy Szmit,
Starosta Braniewski Karol Motyka, dyrektor Wydziału Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa
Zbigniew Pazerski, a także przedstawiciele lokalnych mediów. Wojewoda poinformował, że na
realizację inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa
warmińsko-mazurskiego zaplanowano rekordową kwotę 277 074 629,41 zł. Samorządy będą
mogły przeznaczyć te środki na budowę lub modernizację dróg gminnych i powiatowych, w
tym również na zadania wieloletnie. Kwota przypadająca na jedno zadanie wynosi do 30 mln zł;
1 marca, w Nidzicy, miały miejsce obchody z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele Św. Wojciecha, po której
poczty sztandarowe, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych oraz delegacje szkół udały
się pod budynek byłej katowni Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie pod tablicą pamiątkową złożono
kwiaty i zapalono znicze;
3 marca, już po raz piąty, w Zimnej Wodzie mieszkańcy powiatu nidzickiego biegiem uczcili
pamięć Żołnierzy Wyklętych. Tego samego dnia, na Zamku w Nidzicy, w ramach obchodów
Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" odbyło się spotkanie z historią, na którym
prelekcję wygłosił prezes Fundacji "Łączka" Tadeusz Płużański;
4 marca, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie z Tadeuszem Płużańskim,
historykiem, dziennikarzem i publicystą, prezesem Fundacji "Łączka". Rozmowy dotyczyły
współpracy Fundacji i Starostwa w upowszechnianiu wiedzy na temat rotmistrza Witolda
Pileckiego, najodważniejszego z Polaków, więźnia Auschwitz, skazanego przez komunistów na
karę śmierci, którą wykonano w 1948 roku. W spotkaniu uczestniczył również radny sejmiku
warmińsko-mazurskiego Patryk Kozłowski;
6 marca, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie z Komendantem Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. Krzysztofem Mierzejewskim. Spotkanie dotyczyło
współpracy samorządu powiatowego z jednostkami OSP działającymi na terenie Powiatu
Nidzickiego, ulepszenia mechanizmów współdziałania służb w celu poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców oraz planów na najbliższe miesiące;
12 marca, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy miało miejsce spotkanie z członkami
olsztyńskiego Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” Janem Domańskim i Rafałem Pyrą.
Rozmowy dotyczyły współpracy samorządu powiatowego ze stowarzyszeniem poprzez
kultywowanie na terenie Powiatu Nidzickiego pamięci o Polakach – ofiarach zbrodni katyńskiej
i utworzenia Nidzickiego Skweru Katyńskiego;
w dniach 4-6 marca miała miejsce wizyta studyjna w Brukseli, w której uczestniczyli starostowie
z Warmii i Mazur na czele z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem
Markiem Brzezin. Tematem przewodnim wizyty była „Rola rewitalizacji społecznej w rozwoju
gospodarczym małych miasteczek”, który został zainspirowany realizowanymi działaniami
miast zrzeszonych w międzynarodowej sieci Cittaslow na terenie województwa warmińskomazurskiego. Wizyta miała na celu przybliżenie procesu tworzenia budżetu unijnego, jego
wpływu na rozwój regionu i polepszenia jakości życia mieszkańców. Powiat Nidzicki
reprezentowany był przez wicestarostę Pawła Przybyłka;
13 marca, w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie ze starostami powiatów,
w których powołane zostaną nowe ośrodki doskonalenia nauczycieli. W spotkaniu udział wzięli
m. in.: Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki i Warmińsko –
Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski. Powiat Nidzicki reprezentowałem wraz z
kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolantą Tymińską
oraz inspektorem oświaty Sławomirem Knapińskim;
16 marca, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie z europosłem, prof.
Karolem Karskim. Najważniejszymi tematami spotkania były:
utworzenie Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, na które rząd planuje wydać co roku
800 mln złotych;
przebudowa ulicy Kościuszki.
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W spotkaniu uczestniczyli także Dyrektor Generalny warmińsko-mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego Paweł Żukowski, asystent wojewody Mateusz Szkaradziński, radny sejmiku
warmińsko-mazurskiego Patryk Kozłowski, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej
Bróździński;
8 marca o godz. 11.50 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego Nidzicy odbyło się spotkanie
z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim. Wojewoda Artur Chojecki przedstawił
główne założenia programu rządowego „Nowa Piątka”. Tak zwana „nowa piątka" to:
wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku
życia, „trzynastka” dla emerytów, obniżenie kosztów pracy, przywrócenie zredukowanych
połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach;
19 marca, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy wraz z wicestarostą Pawłem Przybyłkiem
spotkaliśmy się z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie ppłk
Mariuszem Sztorcem. Rozmowy dotyczyły współpracy Starostwa z WKU w celu poprawy
jakości mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP oraz zbliżającej
się kwalifikacji wojskowej w Powiecie Nidzickim;
22 marca, w biurowcu „Wiśniewski” Ewik Cafe w Nidzicy odbyło się Nidzickie Forum pn.
„Młodzi wchodzą do gry” połączone z Targami Edukacyjnymi. Podczas targów zostały
zaprezentowane oferty edukacyjne z Powiatu Nidzickiego, a także można było uzyskać
informacje dotyczące usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia udzielanych
przez Ochotnicze Hufce Pracy i Publiczne Służby Zatrudnienia. Następnie miała miejsce
konferencja, której celem były poprawa szans młodych na rynku pracy oraz przygotowanie
pracodawców do przyjęcia nowych pokoleń pracowników;
tego samego dnia, na Sali Rycerskiej nidzickiego zamku odbyła się inauguracja Plebiscytu
Gospodarczego Lazuryty Przedsiębiorczości. Jest to pierwsza w regionie Północnego
Mazowsza i Zachodnich Mazur inicjatywa stworzona przede wszystkim z myślą o
przedsiębiorcach. Wydarzenie objęte zostało patronatem obu marszałków sąsiadujących ze sobą
województw, Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Gustawa Marka
Brzezina – Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Statuetki Lazuryt
Przedsiębiorczości w sześciu kategoriach otrzymali:
Najlepsza Firma odpowiedzialnego Biznesu - LG ELECTRONICS MŁAWA Sp. z o.o.,
Najlepsza Firma Rodzinna - WIEJAK Sp. z o.o. Nidzica,
Najlepsza Impreza, wydarzenie kulturalne, sportowe, rozrywkowe promujące Region OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL Piotr Kolaj – Ostróda,
Najlepszy Produkt lub usługa - BUTY AURELKA – EL-BUT S.C. Zakład produkcji obuwia
korekcyjno-ortopedycznego w Mławie,
Najlepsza Inwestycja, innowacja, technologia lub inicjatywa - DEKORGLASS DZIAŁDOWO
S.A.,
Przyjaciel przedsiębiorczości - GRZEGORZ SMOLIŃSKI - Prezes Zarządu, WarmińskoMazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

p. Dariusz Szypulski:
1) w obliczu strajku nauczycieli, zapytał, czy w naszych jednostkach średnia wśród uprawnionych
do głosowania nauczycieli została osiągnięta?;
2) wyraził zadowolenie, że szkoły są w stanie przyjąć wszystkich uczniów. Dobrze byłoby, gdyby
zabrakło miejsc. Zapytał, ilu uczniów wybiera placówki poza powiatem, jakie to są kierunki?
Jaką kwotę subwencji z tego tytułu tracimy i jakie kroki podejmujemy, żeby temu zapobiec?
Starosta Marcin Paliński poprosił p. Jolantę Tymińską o udzielenie odpowiedzi.
p. Jolanta Tymińska odpowiedziała, że średnio wiemy, ilu uczniów kończy cykl nauczania.
Ponad 650 osób w bieżącym roku. Odnośnie uczniów wybierających szkoły poza terenem powiatu,
najwięcej odchodzi z Gminy Kozłowo – do szkół działdowskich. To kwestia związana z dojazdem.
Wybierane są kierunki ogólnokształcące. Dużo osób odchodzi do Olsztyna, gdzie są najwyżej

oceniane szkoły w rankingach. Wybierane są też przez nieliczne osoby technika leśne,
samochodowe. Dodała, że z Olsztynem nie jesteśmy w stanie konkurować. Potrzebne są
dodatkowe działania poza systemem edukacyjnym. Możemy uruchomić dodatkowe kierunki oparte
na współpracy z pracodawcami (np. technik logistyk - przy współpracy z Porta), obejmujące staże
i praktyki zawodowe. Uruchamiamy takie kierunki, które możemy stworzyć.
p. Andrzej Bróździński przypomniał, że 25 marca odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie, której Przewodniczący
bardzo obszernie przedstawił sytuacje oświaty. Ciąg dalszy dyskusji w tej sprawie zaplanowano na
15 kwietnia. Zaprosił radnego Szypulskiego na to posiedzenie.
p. Ryszard Kumelski zaznaczył, że rozmawiamy o liceum ogólnokształcącym w ZSZiO, przy
którym przewija się temat profilu wojskowego. Zapytał, czy powstanie on już w następnym roku
szkolnym? Następnie odniósł się do zaproszenia p. Szypulskiego na komisję. Stwierdził, że bardzo
się ucieszy, jeśli radny zechce uczestniczyć w dalszym ciągu dyskusji na temat oświaty. Wszystkich
chętnych zaprosił do udziału w posiedzeniu 15 kwietnia br. o godz. 12:00.
Starosta Marcin Paliński poprosił p. Jolantę Tymińską o informacje na temat profilu
wojskowego.
p. Jolanta Tymińska poinformowała, że planowane jest utworzenie liceum
ogólnokształcącego z elementami wojskowymi. To innowacja, nie nowy kierunek. Będzie złożony
wniosek do Kuratorium Oświaty w Olsztynie. W dokumentach ZSZiO jest zapis, że będzie liceum
z elementami wojskowymi. Szkoła nawiązała kontakt z jednostką wojskową. Jeśli zostanie
zatwierdzona innowacja, to przedstawi dalsze informacje.
p. Jacek Jankowski zapytał, czy chodziło o projekt zamienny na rozbudowę szpitala?
Starosta Marcin Paliński potwierdził. Poprosił p. Agnieszkę Szczepkowską o przybliżenie
szczegółów.
p. Agnieszka Szczepkowska podała informacje ogólne. Inwestor wystąpił z wnioskiem o
zmianę pozwolenia na budowę. Wezwany został do uzupełnienia nieprawidłowości.
p. Jacek Jankowski zapytał, z jakiego tytułu?
p. Agnieszka Szczepkowska zaznaczyła, że zgodnie z rozporządzeniem, jest szereg
wymogów, które projekt budowlany musi zawierać. Ten nie zawierał wszystkich elementów. Na
uzupełnienie wyznaczono termin do 30 kwietnia. Ciąg dalszy sprawy nastąpi. Uwagi ZOZ
/inwestor otrzymał.
p. Jacek Jankowski zapytał, czy może zapoznać się z tymi uwagami?
p. Agnieszka Szczepkowska proponowała poczekać. Okaże się, czy w tym terminie zostanie
projekt poprawiony i uzupełniony.
p. Jacek Jankowski zapytał, jak Starostowie podzielili się nadzorem nad Wydziałami
Starostwa.
p. Andrzej Bróździński stwierdził, że z takimi pytaniami można podejść do Starosty, żeby
przedstawił.
Starosta Marcin Paliński poprosił o informację Sekretarz Powiatu.
p. Elżbieta Bieniek poinformowała, że zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu, Wicestarosta
prowadzi nadzór nad wydziałami: Komunikacji oraz Budownictwa i Ochrony Środowiska,
natomiast Starosta nad pozostałymi, czyli Geodezją i Gospodarką Nieruchomościami;
Finansowym; Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich; Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania
Kryzysowego oraz nad samodzielnymi stanowiskami.
p. Jacek Jankowski stwierdził, że obecne sprawozdanie Starosty różni się od pozostałych i
takie powinno być. Sądzi, że Starosta działa dużo więcej. Zapytał o zmiany osobowe w składzie
Zarządu Powiatu.
Starosta Marcin Paliński odparł, że jeszcze takiej zmiany nie ma.

p. Dariusz Szypulski stwierdził, że za chwilę będzie decyzja o pozwoleniu na budowę
budynku szpitala. Zapytał, czy procedura bankowa została wszczęta?
p. Anna Osłowska odpowiedziała, że procedury zostały wszczęte.
Ad. 4.
p. Anna Kalinowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w roku 2018. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.
Pytań nie było.
Ad. 5.
Interpelacji radnych nie było.
Ad. 6. 1)
p. Renata Mróz przeczytał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na
rok 2019 wraz z uzasadnieniem.
Uwag i pytań odnośnie projektu uchwały nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyżej przedstawionym projektem uchwały. Wynik
głosowania: 13- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”. 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr VII/37/2019 w sprawie zmian w budżecie
powiatu na rok 2019 została podjęta. Uchwała wraz z imiennymi wynikami głosowania stanowią
załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 6. 2)
p. Renata Mróz przeczytała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038 wraz z uzasadnieniem.
Uwag i pytań odnośnie projektu uchwały nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyżej przedstawionym projektem uchwały. Wynik
głosowania: 15- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała
Nr VII/38/2019 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. 6. 3)
p. Anna Kalinowska przeczytała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań oraz zasad
udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i
zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok
2019 wraz z uzasadnieniem.
Uwag i pytań odnośnie projektu uchwały nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wyżej przedstawionym projektem uchwały. Wynik
głosowania: 15- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała
Nr VII/39/2019 w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób
niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 została
podjęta. Uchwała wraz z imiennymi wynikami głosowania stanowią załączniki do niniejszego
protokołu.
Ad. 7.
p. Marek Borowy zabrał głos w następujących sprawach:
1) obecni są przedstawiciele Gminy Janowiec Kościelny - mieszkańcy miejscowości Gołębie, w
związku z tym, że pojawiły się problemy z drogami. p. Borowy wie, że są plany na zrobienie

projektu drogi, ale są też braki w bieżącym utrzymaniu. Wyraził prośbę o bieżącą poprawę
stanu drogi przez m. Gołębie;
2) kolejny problem to spękanie nowej drogi na odcinku Leśniki- Safronka. Zapytał, czy w
ramach gwarancji może to wykonawca poprawić?
Starosta Marcin Paliński odpowiedział, że dzisiaj w uchwale zostanie przyjęte zadanie:
wykonanie dokumentacji na drogę Kołaki – Gołębie w latach 2019-2021.
p. Jacek Dłuski dodał, że uszkodzenia na nowej drodze, po przeglądzie gwarancyjnym,
wykonawca naprawi nawierzchnię w ramach gwarancji. Odnośnie zaś bieżącego utrzymania dróg,
zaznaczył, że takich dróg, jak Kołaki – Gołębie – Jabłonowo mamy 80 km. Jeśli pogoda pozwoli,
to będą wypełniane i wyrównane ubytki w miejscach newralgicznych. Dodał, że taki czas
projektowania wiąże się z uzyskaniem wielu decyzji i pozwoleń.
p. Marek Borowy zapytał, czy dyrektor mógłby określić, kiedy rozpoczną się prace
naprawcze.
p. Jacek Dłuski odpowiedział, że wszystko zależy od pogody. Sądzi, że uda się to do Świąt
Wielkanocnych.
Głos oddano Wójtowi Janowca Kościelnego- Piotrowi Rakoczy, który stwierdził, że nie
dopuści do tego, żeby przez czas projektowania zapomniano o drodze Kołaki –Gołębie.
Wnioskował też o jak najszybszą reakcję w sprawie napraw gwarancyjnych drogi Janowiec
Kościelny – Safronka. Następnie wyraził prośbę o jak najszybszą interwencję w sprawie dróg
asfaltowych, ponieważ pojawiają się problemy z przewoźnikami, bo domagają się odszkodowania
za uszkodzenia pojazdów. Proponował ustawienie ograniczenia prędkości, do czasu naprawy dróg,
żeby uniknąć odszkodowań.
Starosta Marcin Paliński w odniesieniu do wypowiedzi Wójta Janowca Kościelnego
stwierdził, że ilość odbytych spotkań od początku kadencji świadczy o dobrej współpracy.
Gwarantuje, że jak pogoda pozwoli, to droga zostanie poprawiona.
p. Jacek Dłuski dodał, że remonty drogowe można wykonywać w odpowiednich warunkach,
przy 10 stopniach Celsjusza utrzymujących się przez kilka dni. Naprawy w niewłaściwych
warunkach nie spełnią oczekiwań. Natomiast znaków drogowych nie można ustawiać dowolnie.
Ograniczenie prędkości 20-30 km/h ustawia się przy przejeździe przez place budowy. Dodał, że
na tym odcinku stoi ograniczenie do 50 km/h.
p. Piotr Rakoczy proponował inne znaki ostrzegawcze ustawić.
p. Jacek Dłuski stwierdził, że woli pieniądze przeznaczyć na naprawę drogi, niż na znaki.
p. Ryszard Kumelski stwierdził, że co roku mamy to samo. W kwietniu planowany jest
objazd dróg obu komisji. Ma nadzieję, że pogoda pozwoli na prace, a dyrektor jest do remontów
przygotowany. Podkreślił zły stan drogi do Jabłonki. Następnie wyraził prośbę o interwencję w
sprawie oczyszczenia z piachu drogi 545 i ścieżki rowerowej. Na koniec wyraził nadzieję, że nie
dojdzie do strajku w naszych placówkach oświatowych.
Starosta Marcin Paliński odpowiedział, że poza Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
większość nauczycieli opowiedziała się za strajkiem. Poprosił dyrektorów szkół o informacje na
ten temat.
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Bożena Breńska poinformowała,
że za strajkiem opowiedziało się 82,6% uprawnionych. W tym czasie odbywać się będą egzaminy.
Nie będą one zagrożone, ponieważ Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej nie będzie
strajkowała. Ponadto na egzaminie będą również nauczyciele nie przystępujący do strajku.
Ostateczne listy osób strajkujących otrzyma w przyszły piątek. Zaznaczyła, że w dniach 8-10
kwietnia odbywać się będą rekolekcje, dlatego dzieci mogą pozostać pod opieką rodziców. Te
dzieci, które będą w szkole, znajdą się pod opieką pedagoga.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – Katarzyna Mazur
poinformowała, że spośród uprawnionych do głosowania w jednostce 82% przystąpi do strajku;
kompletne listy będą za tydzień. Egzamin gimnazjalny uda się przeprowadzić. Szkoła postara się
zapewnić opiekę dzięki osobom nie przystępującym do strajku.

W zastępstwie Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego – p. Stanisław Lipiński
poinformował, że 92,6 % pracowników i nauczycieli zadeklarowało przystąpienie do strajku.
Egzaminów w CKP nie ma, ale są dwa kursy (mechanik i stolarz).
Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących poinformował, że 67% uprawnionych
opowiedziało się za strajkiem. Nie ma żadnego zagrożenia egzaminów gimnazjalnego i
maturalnego. Dodał, że 8 kwietnia rozpoczną się 3-dniowe rekolekcje. Dzieci będą miały opiekę.
Starosta Marcin Paliński stwierdził, że mimo wszystko egzaminy się odbędą. Poprosił
Dyrektor ZSRiO w Jagarzewie o sprostowanie informacji, że 100% popiera strajk i podanie
prawdziwych danych.
W zastępstwie Dyrektora ZSZiO informację przedstawił p. Krzysztof Bukowski. Podał, że
w głosowaniu wzięło udział 75% uprawnionych pracowników i nauczycieli, z czego 89 %
opowiedziało się za przystąpieniem do strajku.
Starosta Marcin Paliński wspomniał o Konferencji Młodzi wchodzą do Gry. Podziękował
Dyrektor PUP i Dyr. ZSZiO za zaangażowanie w tym wydarzeniu oraz radnemu Zbigniewowi
Słupskiemu za wsparcie podczas wizyty Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej.
p. Mateusz Budka zabrał głos w sprawie dróg, słysząc prośby o poprawę ich stanu, m.in.
drogi do Jabłonki. Pragnął wesprzeć p. Dłuskiego. Poinformował, że wpływa dużo próśb i
wniosków w kwestii dróg. Uczestniczył z p. Dłuskim w objeździe dróg. Dodał, że Dyrektor
korzysta z każdej okazji, żeby naprawiać drogi, zaczyna od najgorszych odcinków.
p. Andrzej Bróździński dodał, że na bieżąco monitorowany jest stan dróg i staramy się je
naprawiać.
p. Jacek Jankowski stwierdził, że młodzież z Gminy Kozłowo wybiera Działdowo, by
kontynuować naukę, wybiera lepszy dojazd. W związku z informacjami medialnymi o
dofinansowaniu transportu lokalnego ma wniosek. Skoro są środki na dofinansowanie tworzenia
nowych linii, to warto się zastanowić, żeby utworzyć linie autobusowe wszędzie tam, gdzie dzieci z
terenu powiatu zadeklarują uczęszczanie do naszych placówek. Myśli, że to była dobra zachęta i
motywacja do tego, żeby wybrać nasze placówki. Jakość kształcenia w żaden sposób nie odbiega
od innych powiatów. Bazę również mamy właściwie wyposażoną. Uważa, że to nie będzie
kosztowny zabieg, a dzięki temu można bardzo dużo zyskać, szczególnie gdy mamy kumulację
dwóch roczników (gimnazjum i 8 klasa). Zapytał, czy wniosek w formalny sposób złożyć, czy
podyktować i zostanie on zapisany?
p. Andrzej Bróździński stwierdził, że wszyscy obserwują media, wiedzą co się dzieje. Mamy
Piątkę Kaczyńskiego i jednym z punktów są drogi, przywrócenie dróg lokalnych. To się tu wpisuje.
Trzeba by przeanalizować projekt rządowy w kwestii dofinansowania. Sugerował trochę z
decyzjami poczekać. Będziemy musieli pewnie to też finansować.
p. Jacek Jankowski odparł, że jeśli poczekamy, to młodzież starym zwyczajem z Gminy
Kozłowo pójdzie do sąsiedniego powiatu. Uważa, że wszyscy włodarze gmin zgodzą się na
utworzenie takich linii na terenie gmin. To oni muszą zgodzić się przede wszystkim na ich
utworzenie. Jeśli wnioskodawcą będzie Starosta i pozyska na ten cel środki, to beneficjentem będzie
Starosta, bo zasilone zostaną w młodzież placówki oświatowe. Uważa, że to dobry moment i warto
to zrealizować po to, żeby zatrzymać naszą młodzież w ramach powiatu.
p. Andrzej Bróździński wspomniał, że był problem na początku kadencji z dojazdem. Były
rozmowy z przewoźnikami o utworzeniu linii. Każdy patrzy na skale finansową, czy się to opłaca,
czy nie. Proponował poczekać na uruchomienie programu rządowego. Wtedy będzie wiadomo, ile
trzeba dołożyć, bo pewnie tak będzie. Środki przyjdą na samorządy i będziemy wtedy decydować,
jakie linie uruchomić i finansować.

p. Jacek Jankowski uważa, że linie trzeba utworzyć wszędzie tam, gdzie młodzież z terenu
Powiatu Nidzickiego zadeklaruje uczęszczanie do placówek, których organem prowadzącym jest
Starosta Nidzicki. I złożył taki wniosek.
p. Paweł Bukowski zapytał, czy radni nie powinni się tym zająć na Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie, na spokojnie, a nie głosować
ad hoc.
p. Jacek Jankowski stwierdził, że złożył wniosek i prosi o jego przegłosowanie. Szczegóły
można na komisji dopracować. Nie ma nic przeciwko.
p. Paweł Przybyłek prosił o skierowanie wniosku do Komisji Oświaty.
p. Jacek Jankowski uważa, że jeśli przyjmiemy teraz wniosek, to Komisja się nim zajmie.
p. Andrzej Bróździński zamknął dyskusję w powyższej sprawie i zarządził głosowanie nad
wyżej przedstawionym wnioskiem p. Jacka Jankowskiego.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Wynik głosowania: 10 – „za”, 1 – „przeciw”, 4 –
„wstrzymujące się”. Wniosek został przyjęty. Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.
p. Mateusz Budka przekazał prośbę sołtysów z Gminy Nidzica odnośnie dojazdu dzieci do
szkół średnich. Poinformował, że ponad 20 uczniów ZSZiO oraz ZSO nie zdąża na autobus do
SP NR 2, 2-3 razy w tygodniu. Prosił p. Jolantę Tymińską o zajęcie się sprawą i poprosił, żeby
dyrektorzy szkół zostali po sesji.
p. Lech Brzozowski odniósł się do wniosku p. Jacka Jankowskiego. Stwierdził, że nie tylko
dowożenie decyduje, ile osób będzie uczęszczało do szkoły. Nie ma z tym problemów w Gminach
Janowiec Kościelny i Janowo, tylko w Gminie Kozłowo.
p. Ryszard Kumelski uważa, że dowożenie to jeden z elementów, ale nie jedyny.
p. Paweł Bukowski poinformował, że w Gminie Kozłowo odbyło się posiedzenie
podkomisji ds. Promocji Powiatu. Materiały z Gminy są dostępne w Biurze Rady Powiatu. Kolejne
spotkanie dobędzie się w Janowcu Kościelnym, na którym rozmawiać będą o rozwoju turystyki.
Dodał, że należałoby dać gminom narzędzie do kształtowania oferty turystycznej, tj. szkolenia dla
pracowników w zakresie tworzenia szlaków turystycznych.
Następnie p. Paweł Bukowski przedstawił zaproszenia:
- z Gminy Nidzica na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 marca br. o godz. 10:00 ,
- z Gminy Janowo na sesję w dniu 28 marca br. o godz. 12:00,
- na Koncert Pasyjny Beaty Bednarz w Kinie Wenus 29 marca br. o godz. 18:00,
- na Finał Wojewódzki Biegów Przełajowych Dziewcząt i Chłopców 2 kwietnia br. o godz.
11:00 na Stadionie,
- na Ogólnopolskie Spotkania z Kulturą Francuską 3 kwietnia 2019r. na nidzickim zamku –
Koncert galowy o godz. 15:30.
p. Andrzej Bróździński przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych w terminie do końca kwietnia 2019 r.
Następnie, wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący o godz. 14:30 zamknął VII sesję
Rady Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Inspektor
/-/ Małgorzata Jarka

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Bróździński

