Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie od 27 kwietnia do 27 czerwca 2018 r.
W okresie sprawozdawczym odbyło się sześć posiedzeń Zarządu Powiatu.
Na pierwszym z nich, w dniu 10 maja 2018 r., podjęto uchwały w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2018,
2) przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2017,
3) wykazu jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Nidzickiemu, w
których zostanie przeprowadzona kontrola zarządcza w 2018 roku (ZSRiO
oraz ZSZiO).
Ponadto Zarząd zapoznał się z wnioskiem o wypłatę odszkodowania za
grunty przejęte pod drogę powiatową w Wiknie. W tej sprawie odbędą się negocjacje.
Dalej Zarząd wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń, niezbędnych dla zapewnienia
prawidłowego działania Wydziału Komunikacji.
W dalszej kolejności Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt „Rozbudowy
drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo-Wielbark”. W koncepcji
uwzględniono wniosek o budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Muszaki –
Jagarzewo.
W zakresie oświatowym, Zarząd rozpatrzył prośbę Centrum Kształcenia
Praktycznego w Nidzicy o wyrażenie zgody na uzupełnienie etatu trzech nauczycieli
CKP w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Nauczyciele
będą uzupełniać etat na kursach dokształcania i doskonalenia zawodowego.
Zapoznano się także z wynagrodzeniami nauczycieli za 3 miesiące 2018 r.
Wysokość osiąganych wynagrodzeń przez poszczególne grupy awansu zawodowego
nie powoduje obecnie konieczności wprowadzania żadnych zmian.
Dalej Zarząd zapoznał się wynikami kontroli:
- Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Zespole Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie w dniu 6 kwietnia 2018 r. pod kątem: struktury i
organizacji szkoły, ilości klas, uczniów; stanu technicznego budynku internatu;
zatrudnienia i umów cywilnoprawnych; wykorzystania nieruchomości rolniczych i
sprzętu rolniczego; kursów i pozyskiwania środków z zewnątrz. Komisja nie miała
zastrzeżeń do działalności jednostki; wystosowała wnioski i uwagi. Obecna na
posiedzeniu dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących,
poinformowała, które z nich zostały już częściowo wykonane lub są w trakcie
realizacji.

- Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w
Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w dniach 17.04 - 26.04.2018 r. w zakresie
dostępności w okresie od 1.10.2017 r. do 31.12.2017 r. do świadczeń nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach ambulatoryjnych i w
miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do
50 tys. świadczeniobiorców, w zakresie podstawowym, w ramach realizacji umowy
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. W protokole nie było żadnego
zalecenia.
Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 16 maja 2018 r.
Podjęto na nim uchwałę w sprawie powołania komisji odbioru częściowego
robót budowlanych zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Zespołu
Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących”. Skład komisji przedstawia się następująco: przewodnicząca Jolanta Tymińska i członkowie: Katarzyna Mazur i Małgorzata Jakubowska.
Ponadto Zarząd zapoznał się z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w
Nidzicy z prośbą o zmniejszenie wydatków w Rozdziale 60014 § 6050 o kwotę
6.925.335,12 zł zaplanowanych na zadanie: „Przebudowa mostu w ciągu ulicy
powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy
od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP”. Na zadanie
to nie wpłynęła żadna oferta w kolejnym przetargu. W związku z tym PZD nie
wykona zadania.
Równocześnie wpłynęła prośba ZOZ o pomoc w zakresie zapewnienia
sfinansowania inwestycji „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób
niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK”.
Aktualny kosztorys opiewa na kwotę 18.527.264,32 zł. Wobec braku zabezpieczenia
finansowego ZOZ nie ma możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego na
realizację inwestycji, więc prosi o udzielenie wsparcia finansowego w postaci
zwiększenia dotacji lub poręczenia kredytu, bądź przedstawienia innych propozycji
zapewniających zabezpieczenie zwiększonej o 3.527.637,05 zł wartości kosztorysu.
W kwestii przesunięcia środków pomiędzy powyżej przedstawionymi
zadaniami inwestycyjnymi, na wniosek Zarządu Powiatu 22 maja br. odbyła się sesja
Rady Powiatu.
Trzecie posiedzenie Zarządu Powiatu odbyło się 29 maja 2018 r.
Podjęto na nim uchwały w sprawach:
- zatwierdzenia arkuszy organizacji placówek oświatowych (poza Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną decyzje były warunkowe),
- ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i
pomocy dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania do wyposażenia pracowni
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technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych, systemu do nauczania
języków obcych zawodowych w ramach projektu „Nowoczesne Szkoły Zawodowe
w Powiecie Nidzickim”, realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś
priorytetowa 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 –
Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1 – Infrastruktura kształcenia
zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Czwarte posiedzenie Zarządu odbyło się 5 czerwca 2018 r.
Podjęto na nim uchwały w sprawach:
1) Zatwierdzenia wyników postępowania na udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Modernizację ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej
281103_Gmina Kozłowo” (najkorzystniejsze oferty na poszczególne
części zamówienia złożyły firmy: Geo-Nid, Usługi Geodezyjne, Grzegorz
Golubiński z Nidzicy oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo GeodezyjnoKartograficzne sp. z o.o. z Olsztyna),
2) 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji
ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej prowadzonej dla
jednostki 281103_2 – Gmina Kozłowo – Powiat Nidzicki, obręby
ewidencyjne: Browina, Januszkowo, Michałki, Turowo, Turówko jako
zadania realizowanego w ramach projektu pt. „Zintegrowana informacja
geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
3) 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na „Informatyzację
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
4. Powołania komisji do odbioru zamówienia.
4) wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
5) zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
Dalej, na prośbę pracowni projektowej RoadWay, Zarząd pozytywnie
zaopiniował dokumentację na rozbudowę drogi powiatowej nr 1973N na odcinku
Napiwoda – Bartoszki – Grzegórzki, a następnie zapoznał się z zawiadomieniem
Burmistrza Nidzicy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nidzica w obrębie Waszulki. Zmiany
dotyczą ul. Krzemowej. Więcej informacji będzie, gdy otrzymamy do zaopiniowania
projekt zmiany planu.
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W następnej kolejności Zarząd na wnioski Powiatowego Zarządu Dróg w
Nidzicy wszczął postępowania administracyjne dotyczące przekazania w trwały
zarząd nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe 1554 N (przebieg:
Iłowo Osada-Białuty-Napierki) oraz nr 1589 N (przebieg: Nidzica-Zaborowo (dr nr
1550N).
Piąte posiedzenie Zarządu odbyło się 12 czerwca 2018 r.
Omówiono na nim materiały sesyjne, w szczególności pozytywnie
zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu przygotowane na dzisiejszą sesję w
sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2017,
2) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2017,
3) zmian w budżecie powiatu na rok 2018,
4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2018-2037,
5) dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu
Nidzickiego instrumentem płatniczym,
6) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy za 2017 rok,
7) zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
8) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego,
9) wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
10) ustalenia wynagrodzenia Starosty Nidzickiego.
Wszystkie projekty były przedmiotem obrad komisji Rady Powiatu.
Dalej Zarząd uzgodnił bez uwag projekty planów zagospodarowania
przestrzennego części Gminy Kozłowo:
- obszar V: Gołębiewo-Wierzbowo,
- obszar VII: Kozłowo- Pielgrzymowo- Zaborowo,
- obszar VIII: Sarnowo- Zakrzewo- Zalesie.
Następnie Zarząd uzgodnił z uwagami projekt planu zagospodarowania
przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioskowano o
uwzględnienie w planie:
- obwodnicy Nidzicy, jako podniesienie standardu powiązań komunikacyjnych
Portu Lotniczego w Szymanach z południową częścią województwa warmińskomazurskiego,
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- rurociągu r-II w Nidzicy, zgodnie z porozumieniem o partnerstwie w realizacji
inwestycji zawartym w dniu 24.06.2015 r. pomiędzy Województwem WarmińskoMazurskim (Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie) a Powiatem
Nidzickim i Gminą Nidzica.
Dalej Zarząd wydał decyzje o przekazaniu nieruchomości zajętych pod drogi
powiatowe 1554 N (przebieg: Iłowo Osada-Białuty-Napierki) oraz nr 1589 N
(przebieg: Nidzica-Zaborowo (dr nr 1550N) w trwały zarząd dla Powiatowego
Zarządu Dróg w Nidzicy.
Ostatnie posiedzenie Zarządu odbyło się 20 czerwca 2018 r.
Podjęto na nim uchwały w sprawach:
1) przyznania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Nidzicki, za wybitne osiągnięcia naukowe,
sportowe i artystyczne (ogółem przyznano 42 stypendia na kwotę 40.000
zł) .
2) zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych, sprzętu i
oprogramowania do wyposażenia pracowni technik budownictwa i
technik pojazdów samochodowych, systemu do nauczania języków
obcych zawodowych w ramach projektu „Nowoczesne Szkoły
Zawodowe w Powiecie Nidzickim” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego” (najkorzystniejsze oferty na poszczególne części
zamówienia złożyły firmy: F.H.U. „HORYZONT”, Krzysztof Lech z
Gorlic oraz NORDWECO sp. z o.o. ze Szczecina.
3) 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu,
oprogramowania do wyposażenia pracowni technik budownictwa i
technik pojazdów samochodowych w ramach projektu „Nowoczesne
Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim”, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020. Oś priorytetowa 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług
publicznych, Działanie 9.3 – Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie
9.3.1- Infrastruktura kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze
środków UE, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
Następnie, na wniosek Burmistrza Nidzicy, uzgodniono bez uwag projekt planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała,
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gm. Nidzica. Zmiana dotyczy jednej działki w Nataci Wielkiej. Realizowana jest na
wniosek jej właściciela.
Na posiedzeniu tym zatwierdzono bilans skonsolidowany jednostki samorządu
terytorialnego Powiatu Nidzickiego za 2017 rok. Składają się na niego: bilans
powiatu, bilanse jednostek powiatowych oraz bilans Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Zamyka się on kwotą 192.711.319,98 zł.
STAROSTA
/-/Grzegorz Napiwodzki
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