Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie od 28 lutego do 28 marca 2018 r.
W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Powiatu.
Na pierwszym z nich, w dniu 28 lutego 2018 r., podjęto uchwałę w sprawie
zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Nidzicy, powstałego w związku z koniecznością wprowadzenia nauczania
indywidualnego.
Następne posiedzenie odbyło się 6 marca 2018 r. Wspólnie z dyrekcją ZOZ
omówiono dotychczasowe postępowania przetargowe na rozbudowę szpitala w
Nidzicy i rozważano warianty dalszego działania w tym zakresie. Postanowiono o
ogłoszeniu kolejnego przetargu. W międzyczasie przygotowany zostanie przetarg z
uwzględnieniem robót, które zostaną ujęte w programie rewitalizacji. Należy też
wziąć pod uwagę termin realizacji robót. Ponadto upoważniono Zespół do złożenia
wniosku o dofinansowanie inwestycji z Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów
miejskich, co wyrażono w uchwale Nr 19/2018 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
Na posiedzeniu tym goszczono również przedstawicieli Gminy Nidzica,
którzy przedstawili swój udział w przebudowie ul. Kościuszki. Wsparcie finansowe
Gminy wyniesie 1.475.000 zł. Uzgodniono, że Powiatowy Zarząd Dróg ogłosi
przetarg na realizację inwestycji. Jeśli oferty przewyższą możliwości finansowe obu
samorządów, to przebudowa ul. Kościuszki nie będzie możliwa. Realizacja tego
zadania uzależniona jest również od uzyskania przez Miejskie Wodociągi i
Kanalizację kredytu na przełożenie sieci. Bank Ochrony Środowiska na wniosek
Spółki ma odpowiedzieć do końca marca br.
Trzecie posiedzenie Zarządu odbyło się 7 marca 2018 r. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) przeznaczenia do przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w
nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Powiatu Nidzickiego (grunty pozyskane w 2017 r. od Gminy Nidzica, przekazane
będą na czas nieoznaczony w celu realizacji zadań statutowych ZOZ. Są to grunty
przyległe do nieruchomości ZOZ o pow. 0,1904 ha, zlokalizowane wzdłuż
ogrodzenia posesji),
2) powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań
publicznych Powiatu Nidzickiego w roku 2018 (powołano komisję w składzie:
p. Jolanta Tymińska – przewodnicząca, p. Lech Brzozowski – Z-ca
przewodniczącego i członkowie: p. Paweł Przybyłek, p. Elżbieta Bieniek i p.
Robert Radzymiński),
3) zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.
Stanisława Staszica w Nidzicy (dokument opisuje działania i ewentualny udział
szkoły w projekcie współfinansowanym ze środków RPO Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Jednostka składa wniosek na staże
dla uczniów),
4) zmian w budżecie powiatu na rok 2018 (uwzględniający decyzje organów
nadrzędnych).
W dalszej części obrad Zarząd wydał decyzję o przekazaniu w trwały zarząd dla
Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy nieruchomości gruntowych zajętych pod
drogę powiatową 1560 N o przebiegu: dr.kr Nr 7 – Zabłocie Kanigowskie – Janowiec
Kościelny – Bukowiec – do drogi 1619 N.
Następnie Zarząd rozpatrzył wniosek o sprzedaż budynku będącego w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących. Zarząd mając na uwadze
rozwój szkolnictwa zawodowego i potrzeby lokalowe szkoły w tym zakresie,
odmówił przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
W kolejnym punkcie obrad Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących o podpisaniu umowy najmu
nieruchomości i dochodach z tego tytułu oraz o wynikach rokowań w sprawie
odszkodowania za grunty w Piątkach przejęte na poszerzenie pasa drogowego drogi
powiatowej. Uzgodniono stawkę 22 zł/m2 gruntu.
Dalej Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonych:
- w dniu 30 stycznia 2018 r. przez pracowników Oddziału Rejestru i Kształcenia
Medycznego Wydziału Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w zakresie zgodności
wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania
działalności leczniczej oraz z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą. Kontrolujący nie mieli żadnych zastrzeżeń;
- w dniach 22 listopada – 24 listopada 2017 r. przez Wydział Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w Świetlicy
Opiekuńczo-Wychowawczej w Nidzicy przy ul. Krzywej 9 w zakresie realizacji zadań
placówki wsparcia dziennego oraz zgodności zatrudnienia pracowników z
wymaganymi kwalifikacjami w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 24
listopada 2017 r. Działalność placówki oceniono pozytywnie z nieprawidłowością
polegającą na określeniu konkretnej nazwy jednostki i posługiwanie się nią we
wszystkich dokumentach oraz określeniu w Regulaminie Organizacyjnym dla ilu
dzieci jest placówka przeznaczona.
Na posiedzeniu tym Zarząd rozpatrywał również wniosek Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy w sprawie pomocy finansowej na wykonanie zaleceń przeciwpożarowych. Ich koszt to 750 000 zł. Zarząd widzi potrzebę realizacji zaleceń, ale
przy obecnym zaangażowaniu środków Powiatu w inwestycję rozbudowy szpitala nie
widzi w chwili obecnej możliwości sfinansowania robót objętych wnioskiem
Zespołu. Wskazano, że na realizację zaleceń wyznaczony jest termin do końca 2019
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roku, a w takiej samej sytuacji są wszystkie szpitale powiatowe w całym
województwie warmińsko-mazurskim.
Ostatnie posiedzenie Zarządu odbyło się 19 marca 2018 r. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy
ul. Wyborskiej 12, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w
trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Nidzicy,
2) zmian w budżecie powiatu na rok 2018 (uwzględniający decyzje organów
nadrzędnych i wnioski jednostek podległych),
3) wyboru ofert złożonych na realizację w 2018 roku zadania publicznego w
zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego (wybrano ofertę Nidzickiego
Funduszu Lokalnego i zlecono mu przeprowadzenie zadań z zakresów: kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
ratownictwo i ochrona życia. Zadania te finansowane są przez Powiat w kwocie
29.500 zł oraz przez Fundusz w kwocie 25.500 zł),
4) wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w 2018 roku (wybrano ofertę Nidzickiego
Funduszu Lokalnego i zlecono mu przeprowadzenie zadania „Program
stypendialny” – skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie to
finansowane jest przez Powiat w kwocie 10.000 zł oraz przez Fundusz w kwocie
5. 000 zł),
5) zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
na:
„Termomodernizację
budynku
Zespołu
Szkół
Rolniczych
i
Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących” (najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Sanitarne Paweł Woliński z Ciechanowa i WłodBud-Dachy 2 Paweł Włodkowski z Gostomina za kwotę 983.577,22 zł).
Ponadto pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2018,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 20182037,
3) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nidzickim na lata 2018-2022,
4) przyjęcia Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Nidzickim na lata 2018-2022,
5) przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie
Nidzickim na lata 2018-2022,
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6) określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób
niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018,
7) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy
ul. Wyborskiej 12, stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w
trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Nidzicy.
Omawiane one były szczegółowo na posiedzeniach komisji.
Zarząd zapoznał się także z zapisami umowy z miejską spółką Wodociągi i
Kanalizacja w sprawie ogłoszenia wspólnego przetargu na przebudowę ul. T.
Kościuszki z przełożeniem mediów. Jej podpisanie daje możliwość ogłoszenia
przetargu.
Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy Zarząd Powiatu wszczął
postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia na rzecz tej jednostki
trwałego zarządu nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi własność Powiatu
Nidzickiego zajętymi pod drogę powiatową nr 1558N o przebiegu: KrokowoPowierż – Janowiec Kościelny (dr. nr 1560N).
W dalszej części obrad Zarząd analizował wynagrodzenia nauczycieli za m-ce
styczeń-luty 2018 r. Nie osiągana jest wymagana średnia w grupie zawodowej
nauczycieli mianowanych. Różnica wynosi ok. 50 zł, jednakże na chwilę obecną nie
powoduje ona konieczności wprowadzania dodatkowych zmian.
Następnie Zarząd udzielił p. Bogdanowi Malinowskiemu pełnomocnictwa do
reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju
Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału placówki w programie
Erasmus+. Tym razem Program dotyczy języka niemieckiego.
Na posiedzeniu tym Zarząd zapoznał się również z wynikami kontroli
przeprowadzonej z dniu 27 listopada 2017 r. przez Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy w zakresie
zgodności wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, o potrzebie objęcia dziecka/ucznia pomocą w formie zindywidualizowanej
ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia z obowiązującymi przepisami prawa.
Kontrolą objęto okres od 7 września 2017 r. W wyniku kontroli zalecono określanie
w wydawanych orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego działań
wspierających rodziców dziecka lub ucznia. Innych uwag nie było.
Starosta
/-/ Grzegorz Napiwodzki
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