Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
i wykonania uchwał Rady Powiatu
w okresie od 1 do 28 września 2018 r.
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Powiatu.
Na pierwszym z nich, w dniu 11 września br., podjęto uchwały w sprawach:
1) powołania zespołu do odbioru zamówień publicznych wykonywanych
w związku z realizacją przez Powiat Nidzicki zadań z zakresu geodezji
i kartografii (w składzie: Iwona Urbanowicz, Marek Kaszubski, Grażyna
Burska, Joanna Leszczyńska, Andrzej Wasiłowski),
2) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w 2018 roku (w kwocie 215.000
zł, jako kredyt w rachunku bieżącym),
3) założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Nidzickiego
na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037 oraz
terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne,
4) zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.
Ponadto Zarząd podjął decyzje o przekazaniu na rzecz Powiatowego Zarządu
Dróg w Nidzicy trwałego zarządu nieruchomościami zajętymi pod drogi powiatowe
Nr 1623N (przebieg: Muszaki – Zawady- Janowo- gr. woj.) oraz 1550N (przebieg:
Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo).
Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 19 września br. Podjęto na nim
uchwały w sprawach:
1) udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy (do składania oświadczeń woli w zakresie prawa do dysponowania
nieruchomością objętą przedmiotem projektu „Rewitalizacja przestrzeni
publicznej w otoczeniu rozbudowanego budynku szpitala Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy”),
2) wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego (zgoda na sprzedaż zbędnego
ciągnika przez Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w
Jagarzewie),
3) wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych w Powiatowym Zarządzie
Dróg w Nidzicy (zgoda na sprzedaż zbędnego i wyeksploatowanego sprzętu
i pojazdów),
4) zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja
osnowy szczegółowej na obszarze jednostek ewidencyjnych Janowiec
Kościelny, Janowo, Kozłowo, Nidzica – obszar wiejski, powiat nidzicki,
województwo warmińsko-mazurskie” (w wyniku przetargu za
najkorzystniejszą uznano ofertę firmy SKB GIS s.c. Szymon Czyża, Karol

Szuniewicz, Bartosz Kucharczyk, Michał Ogrodniczak z Olsztyna za cenę
628 000 zł),
5) zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie
modernizacji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębów
ewidencyjnych: Browina, Januszkowo, Michałki, Turowo, Turówko w
jednostce ewidencyjnej -281103_2 – Kozłowo” ( w wyniku postepowania
za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy SIGMA TRANSFER Sp. z o.o. z
Tomaszkowa za cenę 210.985,80 zł),
6) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność
Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
7) zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
Ponadto pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu
przygotowane na dzisiejszą sesję w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2018,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2018-2037,
3) emisji obligacji komunalnych,
4) 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,
5) przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nidzickim na
lata 2018-2020,
6) rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
(Grabowo),
7) rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
(Żabino),
8) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nidzicki,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków,
9) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność
Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
10) uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego.
Wszystkie one były szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji stałych.
Na posiedzeniu tym Zarząd podziękował również przedstawicielom Klubów
sportowych za promocję powiatu podczas rozgrywek piłkarskich na terenie kraju.
Podziękowania otrzymały kluby: LKS ORZEŁ JANOWIEC KOŚCIELNY, KLUB
SPORTOWY GMINA KOZŁOWO oraz MKS START NIDZICA.

Poza tym Zarząd analizował wynagrodzenia nauczycieli za 8 miesięcy 2018 r.
Wysokość osiąganych wynagrodzeń przez poszczególne grupy awansu zawodowego
nie powodowała konieczności wprowadzania żadnych zmian, gdyż zostały one
osiągnięte.
STAROSTA
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