-projektProtokół Nr XLVII/2018
z obrad XLVII sesji Rady Powiatu V kadencji,
która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy
w dniu 28 września 2018 r.

Ad.1.
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Elżbieta Góralska otworzyła obrady sesji o godzinie 12:00,
następnie przywitała wszystkich obecnych i zaproszonych gości.
Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki 1 i 2 do niniejszego
protokołu.
Uwag do porządku obrad nie było. Został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Wręczenie wyróżnień najlepszym maturzystom roku szkolnego 2017/2018.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r.
7. Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2017/2018 niepublicznych jednostek oświatowych..
8. Wstępna informacja o wynikach matur.
9. Podjęcie uchwał 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,
7) rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy,
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.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski
Przewodnicząca p. Elżbieta Góralska dodała na początku, że jest to ostatnia sesja Rady
Powiatu Nidzickiego, a porządek obrad jest bardzo obszerny, po czym zaprosiła na środek
byłego Nadleśniczego Powiatu Nidzickiego – Ryszarda Schuetza, któremu złożyła
podziękowania za dotychczasową współpracę między Nadleśnictwem, a Powiatem.
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Starosta Grzegorz Napiwodzki także złożył podziękowania Nadleśniczemu, za jego
wrażliwość na problemy innych jednostek, za wspieranie szkół, straży, za zaangażowanie w
realizację remontu drogi. Na koniec złożył życzenia zdrowia, jak również życzył realizacji
wszystkich marzeń.
p. Schuetz serdecznie podziękował za życzenia i 40 lat współpracy ze Starostwem i
podległymi jednostkami.
Ad.2.
Przewodnicząca p. Elżbieta Góralska poprosiła p. Sekretarz Elżbietę Bieniek o
wprowadzenie i poinformowała, że maturzystów po wyczytaniu zaprasza na środek.
p. Elżbieta Bieniek oznajmiła, że na dzisiejszą sesję zostali zaproszeni najlepsi
maturzyści roku szkolnego 2017/2018.
p. Elżbieta Bieniek zaprosiła na środek Martynę Jakubowską najlepszą maturzystkę
Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, absolwentkę technikum
żywienia i usług gastronomicznych. Podczas nauki w ZSRiO dwukrotnie napisała ona pracę na
temat historii swojej miejscowości i zajęła 3 miejsce w konkursie Wiedzy o regionie. Jej nauka
zaowocowała wysokimi wynikami i stypendium Starosty Nidzickiego za właśnie te wyniki oraz
dodatkową działalność na rzecz szkoły. Otrzymała również stypendium Prezesa Rady
Ministrów.
p. Elżbieta Bieniek pogratulowała Martynie Jakubowskiej osiągnięć i życzyła
powodzenia w dalszej nauce.
Następnie p. Elżbieta Bieniek poprosiła Kamila Kowalskiego najlepszego maturzystę
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, który uczęszczał do klasy z rozszerzonym
programem z geografii, historii i języka angielskiego. Przez 3 lata w liceum osiągał średnią
roczną 6.0 i nie opuścił żadnego dnia w szkole. Na maturze oprócz przedmiotów podstawowych
zdawał 3 przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Całą maturę zdał blisko na 97%.
p. Elżbieta Bieniek pogratulowała Kamilowi wyników i życzyła dalszych sukcesów w
nauce.
Na koniec poproszono Marcina Krajewskiego najlepszego maturzystę Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Ponieważ nie mógł przybyć, o odbiór nagrody
w jego imieniu poproszono Dyrektora ZSZiO - p. Dariusza Wółkiewicza. Maturzysta osiągnął
wysokie wyniki w egzaminie maturalnym. Zdawał również 3 przedmioty dodatkowe na
poziomie rozszerzonym. Godnie reprezentował szkołę w licznych konkursach, osiągając tym
samym nagrody na szczeblu powiatu, województwa i kraju.
p. Elżbieta Bieniek życzyła Marcinowi Krajewskiemu wszystkiego najlepszego i
pogratulowała wyników w nauce.
Nastąpiło wyręczenie upominków i kwiatów dla maturzystów przez Przewodniczącą
Rady - Elżbietę Góralską, Wiceprzewodniczącego - Pawła Bukowskiego oraz Starostę Grzegorza Napiwodzkiego.
Przewodnicząca p. Elżbieta Góralska poprosiła o oddanie głosu paniom, które
powiedzą kilka słów o programie „Szlachetna Paczka”. p. Magdalena Nasiadka oznajmiła, że
jest to najbardziej rozpowszechniona akcja w Polsce. Aktualnie organizacja jest na etapie
tworzenia zespołu, zbiera wolontariuszy. Można się włączyć do akcji jako darczyńca, wybraną
rodzinę można obdarować paczkami. Pomoc ta jest potrzebna i dostosowana do danej rodziny.
p. Magdalena Nasiadka podziękowała za wysłuchanie i dodała kilka informacji odnośnie
kontaktu ze „Szlachetną Paczką”.
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Ad.3.
Uwag do protokołu Nr XLVI/2018 nie było. Został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu przedstawił Starosta Grzegorz
Napiwodzki. Stanowi ono zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
Starosta Grzegorz Napiwodzki dodał także, że realizowany jest teraz potężny projekt
geodezyjny za ponad 5 mln złotych. Projekt ten jest realizowany w całym kraju i okazuje się,
że rynek wykonawców jest bardzo ubogi. Podzieliliśmy to zamówienie na części, dzięki temu
poszczególne części będą mniejsze i szybciej znajdą się oferenci na wykonanie zamówienia.
Poinformował, że jeśli projekt zostanie zrealizowany, wtedy dostęp do materiałów
geodezyjnych będzie znacznie łatwiejszy.
Zarząd podziękował również klubom sportowym za promocję powiatu w rozgrywkach
piłkarskich na terenie kraju. Podziękowanie dotyczyło LKS Orzeł Janowiec Kościelny w
wysokości 3000 zł, Klub sportowy Gmina Kozłowo 1500 zł, LKS Start Nidzica także 1500 zł.
Zróżnicowanie w kwotach odpowiada temu, kto w jakiej lidze znajdował się w poprzednim
sezonie.
p. Andrzej Bróździński zapytał o co chodzi z hasłem modernizacja gruntów i
budynków, gdyż nie jest to dla niego zrozumiałe. Z czego to wynika ? Zastanawia się, na czym
to ma konkretnie polegać.
p. Iwona Urbanowicz wyjaśniła, że modernizacja gruntów i budynków ma na celu
poprawienie jakości danych ewidencyjnych, jakie są zgromadzone w naszej ewidencji oraz
uzupełnienie tych danych o brakujące informacje. Dane te dotyczą przedmiotów czyli działek,
budynków i lokali oraz dotyczą podmiotów, czyli właścicieli władających. Doprowadzenie
danych do zgodności ze standardami jakie obecnie obowiązują w ewidencji. Dodała również,
iż jest to obowiązek ustawowy nałożony na Starostę. Starostwo prowadząc zasób geodezyjny
ma obowiązek modernizować, weryfikować, utrzymywać w stanie aktualności dane
ewidencyjne.
p. Krzysztof Pisarewicz stwierdził, że nie ma mowy o ewidencji tylko widnieje hasło
modernizacja gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym i co zatem z tego wynika?
p. Iwona Urbanowicz dodała, że ewidencja gruntów to rejestr publiczny i właśnie w
nim wszystkie grunty są podzielone na obręby ewidencyjne, te z kolei dzielą się na działki
ewidencyjne. Chodzi tutaj o modernizację ewidencji gruntów na obszarze obrębów
ewidencyjnych.
p. Krzysztof Pisarewicz dodał, że z zapisu nie wynika, iż chodzi o to, co właśnie p.
Iwona Urbanowicz powiedziała.
p. Iwona Urbanowicz stwierdziła, że możliwe iż jednoznacznie nie wynika to z zapisu.
I zapytała czy to co powiedziała na temat ewidencji gruntów i budynków jest teraz zrozumiałe?
p. Krzysztof Pisarewicz i p. Andrzej Bróździński stwierdzili, że teraz tak, już wiedzą
o czym mówił ten zapis.
p. Marek Borowy zapytał Starosty Grzegorza Napiwodzkiego co z ciągnikiem w
ZSRiO w Jagarzewie, jaki to ciągnik? Za jaką kwotę zostanie zbyty? Czy w drodze przetargu
czy też bezprzetargowo? Czy istnieje możliwość zbycia pozostałych sprzętów? Na co zostaną
przeznaczone środki ze zbycia ciągnika i czy istnieje możliwość, aby środki ze sprzedaży
przeznaczyć na zakup nowej przyczepy, która mogłaby służyć do przeprowadzania kursów na
kat. D, bo przyczepa tam używana nie jest w najlepszym stanie technicznym?
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p. Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że chodzi o ciągnik URSUS, i że został
zakupiony nowy ciągnik. Stary URSUS jest przeznaczony do sprzedaży, wyceny dokonał
rzeczoznawca. Przyczepa będąca w złym stanie technicznym została wyremontowana i nadal
może służyć do odbywania kursów. Przeszła także przegląd techniczny. Starosta głos w tej
kwestii przekazał p. Dyrektor ZSRiO w Jagarzewie Katarzynie Mazur.
p. Katarzyna Mazur poinformowała, że w kwestii ciągnika otrzymała decyzję od
Zarządu, zezwalającą na sprzedaż. Dostaliśmy wytyczne co mamy robić i z kim się
kontaktować, aby dalej tę procedurę prowadzić. Dodała, że co do pozostałego sprzętu, część
podlegała likwidacji, wartość sprzętu w niektórych przypadkach sięgała zaledwie kilku złotych.
Przyczepa oczywiście została wyremontowana i wymalowana, zrobiono oświetlenie, jest
zarejestrowana na 2 lata. Wszystkie te prace zostały zrobione bardzo szybko.
p. Krzysztof Pisarewicz zadał pytanie, kto wykonał zamówienie na modernizację
gruntów i budynków? Czyje było to zamówienie? Kto zlecał jego wykonanie?
p. Iwona Urbanowicz stwierdziła, że już wielokrotnie było powtarzane, iż jest to
ogromny projekt geodezyjny. I właśnie w ramach tego projektu jest realizowanych mnóstwo
zadań związanych z geodezją i jednym z tych zadań jest właśnie modernizacja ewidencji
gruntów i budynków na obszarze Gminy Kozłowo. Projekt podzieliliśmy na 6 części, aby
znaleźć wykonawcę i dać szansę mniejszym firmom, które dają niższą cenę i lepszą jakość. Na
modernizację ewidencji gruntów i budynków wyłoniliśmy wykonawcę dopiero w trzecim
przetargu. Zadaniem Starosty jest prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Ad.5.
p. Marek Borowy zapytał p. Jacka Dłuskiego na kiedy jest przewidziane sprzątanie
gałęzi w Nowej Wsi Wielkiej?
p. Jacek Dłuski odpowiedział, że dziś.
p. Paweł Bukowski zapytał co z prawoskrętami na wysokości Szkoły Nr 3.
p. Ryszard Kumelski odpowiedział, że poszły już pisma do odpowiednich instytucji.
Czekamy teraz na odpowiedź.
Ad.6.
p. Renata Mróz przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze
2018r.
Uwag i pytań nie było.
Ad.7.
p. Małgorzata Pacuszka przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka
Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Nidzicy. Stanowi ono zał. nr 4 do
niniejszego protokołu.
Uwag i pytań nie było.
Dyrektor szkoły AWA-Mebel - Edmund Smoliński przedstawił sprawozdanie z
działalności jednostki w roku szkolnym 2017/2018. Stanowi ono zał. nr 5 do niniejszego
protokołu.
p. Andrzej Bróździński zapytał, ilu uczniów ukończyło szkołę? Ilu pracuje w AWAMEBEL? Czy szkoła zapewnia pracę dla absolwentów? Słyszał, że 4 osoby zostały z tego roku?
p. Edmund Smoliński odpowiedział, że szkoła działa od 10 lat. Średnio co roku zostaje
40-50% młodzieży. Niektórzy absolwenci po skończeniu szkoły nie podejmują zatrudnienia w
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zawodzie. Wybór zawodu odbywa się różnie, czy to pod wpływem rodziców, czy kolegów,
bądź późniejszych zainteresowań. Uczniowie pracują w różnych zawodach, w firmach
budowlanych, jako elektrycy. Losy młodzieży są różne. Często zdarza się, że po kilku
miesiącach pracy w Awa -Mebel, szukają pracy gdzie indziej, w firmach, które bardzo chętnie
zatrudniają tapicerów. Zdarzało się, że przez rok czasu pracował ktoś w kilku zakładach, a na
końcu wrócił do Awa-Mebel. Obecnie kadrę pracowniczą stanowią absolwenci szkoły.
Każdemu z nich po ukończeniu szkoły proponują pracę. Zakład zatrudnia ok. 100 osób, obecnie
jest 18 tapicerów (absolwentów).
p. Andrzej Bróździński zapytał, ilu uczniów rocznie kończy szkołę?
p. Edward Smoliński odpowiedział, że szkołę kończy średnio ok. 12 osób.
Dyrektor Centrum Edukacyjnego ZDZ w Nidzicy p. Jacek Skwarski przedstawił
sprawozdanie z działalności placówki w roku szkolnym 2017/2018. Stanowi ono zał. nr 6 do
niniejszego protokołu.
p. Waldemar Słupski zadał pytanie dotyczące rozwoju i przyszłości ZDZ.
p. Jacek Skwarski odpowiedział, że każdą firmę trzeba perspektywicznie rozwijać.
Pracodawcy potrzebują wysoko wykwalifikowanej kadry, chodzi o operatorów maszyn CNC,
specjalistów od spawalnictwa, logistyki, stolarstwa i tapicerstwa. W tym właśnie kierunku ZDZ
chce się rozwijać.
p. Joanna Szczepkowska stwierdziła, że martwi ją bardzo niska zdawalność matury,
szczególnie z matematyki. Dlaczego tak się dzieje, że właśnie matematyka tak kuleje? Czy są
informacje na temat zdawalności w DAR w Działdowie? Jest to instytucja konkurencyjna. Czy
nie jest tak, że osoby z naszego terenu będą uciekały do Działdowa żeby się kształcić?
p. Jacek Skwarski w odpowiedzi na pytanie odparł, że Szkoły dla Dorosłych to nie są
szkoły, których celem jest przygotowanie do matury. Kształcenie odbywa się w określonej
siatce godzin, jest to 45 godzin matematyki na semestr, gdzie w publicznych szkołach tych
godzin jest 300. Uczniowie Ci w większej części pracują i przychodzą na zajęcia zmęczeni.
Niestety przy takim trybie życia nauka do głowy nie wchodzi. Dodał również, że do tego
systemu przychodzą osoby, które wcześniej z niego wypadły. Jako szkoła, ZDZ stara się, aby
uczniowie jednak do tej matury przystępowali. Kuratorium Oświaty badało tę materię i żadnej
porady nie dało.
p. Andrzej Bróździński pokazał swoje zdziwienie na temat tego, iż celem szkoły nie
jest przygotowanie do matury. To chyba coś jest tutaj nie tak. Dziwi, że zaledwie 7 osób
przystąpiło do matury. Bez matury studiować nie można. Następnie zadał pytanie odnośnie
Szkół Branżowych I stopnia. Stwierdził, że 101 osób skończyło szkołę, 45 przystąpiło do
egzaminu, a 38 zdało. Co z pozostałymi osobami? Co się z nimi stało, czy w ogóle nie
przystąpiły?
p. Jacek Skwarski oznajmił, że szkoła umożliwia zdawanie matury, jest to jednym z
jej celów, aby była ona zdawana. Szkoła robi wszystko, aby do tego doprowadzić, zaległości z
matematyki przez różne odstępstwa np. pracę osób z poprzednich etapów są bardzo duże, stąd
po prostu jest taki, a nie inny wynik. Odnośnie drugiej kwestii p. Jacek Skwarski zajął
stanowisko w, którym stwierdził, iż na początku we wrześniu było 102 uczniów, a na koniec
roku w czerwcu było ich 101. Ukończyło szkołę branżową 45 osób, a egzamin zawodowy zdało
31.
p. Waldemar Słupski zauważył, że była konferencja na temat jak nie produkować
studentów. Był także na konferencji zorganizowanej przeciwko wykluczeniu społecznemu.
Podziękował p. Jackowi Skwarskiemu za to co robi. Uważa, że szkoła działa na rzecz osób,
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które poprzez wykluczenie społeczne do tej pory nie znalazły się w szkole, nie znalazły się tam
po to, aby być studentem, naukowcem. Zwykli pracownicy są potrzebni. Trzeba dawać szansę,
tak jak p. Jacek Skwarski tym ludziom, tzn. organizować dojazd do szkoły, pracy. To jest
działalność przeciwko wykluczeniu społecznemu. To jest ważna rola ZDZ, inaczej ta młodzież
mogłaby się stoczyć. Celem jest stworzyć dobrego i wzorowego pracownika, bo dzisiaj na
rynku tych pracowników bardzo mocno brakuje. Bez zwykłych ludzi społeczeństwo nie będzie
istniało. Podziękował Panu Dyrektorowi za bardzo ważną pracę.
Ad.8.
p. Jolanta Tymińska przedstawiła informację o wynikach matur w powiecie nidzickim.
Stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
p. Ryszard Kumelski oznajmił, że postęp jest potężny w tym roku. Pogratulował
dyrektorom i radom pedagogicznym oraz wszystkim pracownikom. Stwierdził, że przyjemnie
słucha się o takich wynikach. Jesteśmy dumni, że tak dobrze to wyszło.
Ad.9.1)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok
2018.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę XLVII/274/2018 w
sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018, stanowiącą załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad.9.2)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę XLVII/275/2018 w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 20182037, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.9.3)
p. Renata Mróz omówiła projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę XLVII/276/2018 w
sprawie emisji obligacji komunalnych, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.9.4)
p. Anna Kalinowska omówiła projekt uchwały 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
2018.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę XLVII/277/2018 w
sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób
niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków
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Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018, stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.9.5)
p. Anna Kalinowska omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nidzickim na lata 2018/2020.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę XLVII/278/2018 w
sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nidzickim na lata
2018/2020, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.9.6)
p. Jacek Dłuski poinformował, że skarga została złożona przez mieszkańca wsi
Grabowo i dot. stanu nawierzchni drogi na odcinku Grabowo-Muszaki. Jest to droga brukowa,
która została przykryta destruktem. Droga ta prowadzi przez las i nie ma tam słońca. Dlatego
też ciężko jest, aby ten destrukt się skleił. Ze względu na kruchość tej nawierzchni występują
ubytki, szczególnie w okresach po zimowych i po wiosennych. Przeprowadziliśmy niezbędne
prace i w tej chwili droga ta jest wyremontowana.
p. Elżbieta Góralska oznajmiła, że w związku z tym, iż odbyła się wizja lokalna tej
drogi, skarga została przygotowana jako bezzasadna.
p. Marek Borowy oznajmił, że skarga została złożona w sierpniu 2018r. Projekt
uchwały zakłada, że ta skarga jest bezzasadna. Natomiast we wrześniu 2018 r., po wpłynięciu
skargi, droga była naprawiana. Zapytał, czy w chwili, gdy obywatel Janowa skarżył, to miał
rację, czy nie? Zwrócił uwagę, że skargi na drogi wpływają coraz częściej i my nie jesteśmy do
końca lojalni wobec mieszkańców, bo nawet ta skarga nie została odczytana tutaj na sesji i
zawsze mieszkaniec jest przegrany w sytuacji, gdy składa skargę na działalność Powiatowego
Zarządu Dróg. PZD działa w takim zakresie, jaki ma wyznaczony przez Starostwo. Są to daleko
idące zaniedbania ze strony Starostwa, Zarządu, Starosty też, które powodują, że tych skarg jest
coraz więcej. Uważa, że drogi w naszym powiecie są bardzo zaniedbane. Zapytał, czy p.
Blukacz był zaproszony na tę sesję? I dlaczego tę drogę naprawiano miesiąc później?
p. Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że jeśli radny śledzi materiały, które są
dostarczane, to tam było napisane, że stan drogi zagraża bezpieczeństwu zdrowia i życia, mienia
itd. W kolejności naprawiamy drogi według ważności. Na I miejscu są te najważniejsze ciągi
komunikacyjne. Szkoda, że Pan radny nie objechał z komisją tych dróg, a teraz tak Pan broni
zasadności tej skargi. Drogą do Gołębi można jechać co najmniej 80km/h, a Pan tak
sygnalizował zły stan tej drogi, wszyscy tak stwierdziliśmy. Jeśli ktoś składa skargę w okresie
kiedy borykaliśmy się z potężnymi problemami, kiedy zarywały się drogi asfaltowe, to logiczne
było, gdzie musieliśmy naprawiać. Uważamy, że skarga jest bezzasadna przez wzgląd na
argumenty w niej zawarte, które były zbyt przesadzone.
p. Marek Borowy zwracając się do Starosty mówił, że drogą do Gołębi może i można
jechać 80km/h, ale latem. W zimę nie dojeżdżają autobusy, karetki, straż pożarna. Droga ma
być użyteczna przez cały rok, a nie tylko latem. W zimę ludzie są odcięci od świata.
p. Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że zimą to nigdzie się nie przejedzie 80km/h.
Zapytał, co by p. Borowy w I kolejności wybrał, oczywiście znając możliwości powiatu,
realizację drogi Wiłunie - droga nr 7, czy realizację tej drogi, mając także na względzie gęstość
zaludnienia. Gdybyśmy mieli mnóstwo pieniędzy, wtedy realizowalibyśmy wszystkie drogi.
p. Andrzej Bróździński stwierdził, że w pełni zgadza się ze stanowiskiem p. Marka
Borowego. Kiedy my te drogi naprawiamy – zapytał - na jesieni, kiedy jest już za późno?
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Stwierdził, że Pan Starosta mówi o ważności i hierarchii dróg. Uważa, że po zimie się naprawia
w kwietniu, maju. Zapytał o jakiej hierarchii mówi Starosta. Naprawia się drogi w ciągu 1-2
miesięcy, a nie 6. Skarga jest zasadna zdaniem radnego, bo ta droga w tamtym czasie była
nieprzejezdna i stwarzała zagrożenie. Jest zasadna, bo co roku jest zaniedbanie – uważa.
p. Grzegorz Napiwodzki zwrócił się z pytaniem do p. Jacka Dłuskiego, czy droga ta
była przejezdna, czy też nie przejezdna?
p. Jacek Dłuski odpowiedział, że była przejezdna.
p. Grzegorz Napiwodzki oznajmił, że mamy 428 km dróg powiatowych. Podkreślił,
że prace wykonywane drogowym remonterem wymagają odpowiedniej temperatury.
p. Robert Radzymiński zwrócił uwagę, że radni twierdzą, iż droga jest nieprzejezdna,
karetki nie mogą dojechać, straż pożarna itd. Zapytał komendanta policji, straży pożarnej, Panią
Dyrektor ZOZ-u czy były takie przypadki, żeby karetki nie dojechały po tych drogach? Czy 23 lata temu żaden z radnych nie zgłaszał takich problemów? Zapytał p. Marka Borowego, co
jeszcze wymyśli na temat dróg. Proponuje, żebyśmy przegłosowali ten projekt.
p. Elżbieta Góralska zapytała czy radny p. Robert Radzymiński składa formalny
wniosek o zakończenie dyskusji?
p. Rober Radzymiński odpowiedział, że tak.
Wniosek o zamknięcie dyskusji nad projektem uchwały został przyjęty stosunkiem
głosów: „za”-10, „przeciw”-4, „wstrzymujący się”-1.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
Rada w obecności 15 radnych, stosunkiem głosów 10- „za”, 3-„przeciw”, 2„wstrzymujące się” podjęła uchwałę XLVII/279/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy, stanowiącą załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad.9.7)
p. Marek Borowy dodał, że jest niezadowolony z tego, że zamyka się radnym usta. Nie
zdążył omówić tamtej sprawy, a zostały podniesione jakieś zarzuty w stosunku do jego osoby.
Uważa, że nie pozwolono mu się wypowiedzieć i bardzo mu się to nie podoba. Zwrócił się do
Starosty z informacją, że gdyby decydował o tym, co robić z drogami, to przede wszystkim nie
chwaliłby się, że spada nam zadłużenie, a nic nie jest robione na drogach, tylko szukałby
środków i zwiększał zadłużenie tylko po to, żeby te drogi lepiej wyglądały i były w należytym
stanie. Jak padła komuna to Rumunia nie miała żadnego zadłużenia, a była w beznadziejnym
stanie. Z naszym powiatem zaczyna dziać się to samo co z tą Rumunią po upadku komuny.
Zwrócił się także do p. Roberta Radzymińskiego przypominając, że zgłaszał problemy od
samego początku. Gdy zgłaszało się problem na spotkaniu koalicyjnym, to była wielka obraza
i pytanie, co Ty od nas chcesz? Od samego początku p. Borowy mówił, że mieszkaniec Gołębi
ma problem z dojazdem, mówił o niewłaściwym wykaszaniu, niewłaściwym utrzymaniu. Jeżeli
mówi się raz, drugi, trzeci i jest się ignorowanym, to teraz trzeba powiedzieć to głośno i
odważnie. Co to jest za problem obciąć gałęzie? W zakresie utrzymania dróg działania
Starostwa są niestaranne, nienależyte i nieprawidłowe. Daleko odbiegają od tego, co się dzieje
w sąsiednich powiatach. Utrzymanie dróg w naszym powiecie jest w beznadziejnym stanie –
uważa radny.
p. Grzegorz Napiwodzki dodał, że p. Marek Borowy od roku czasu źle ocenia
wszystkie nasze jednostki, począwszy od jednostek oświatowych. Na zewnątrz Pan Borowy źle
się wypowiada o naszej jednostce. Zadał pytanie radnemu jak on pracował? Ile miał
nieobecności na komisjach, a później musieliśmy wyjaśniać różne rzeczy. Teraz kiedy koniec
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kadencji, Pan Borowy się wypowiada. Wszystkie działania inwestycyjne były uzgadniane. Nic
Pan Borowy nie wspomniał o drodze Janowiec Kościelny- Safronka, jaki duży nakład
poczyniono.
p. Marek Borowy odpowiedział, że droga ta jest nie dokończona, że jesteśmy odcięci
od świata, od drogi nr 7.
p. Grzegorz Napiwodzki poinformował, że właśnie powstał projekt inwestycyjny na
tą drogę, II etapy są już zrobione, teraz czekamy na III. Dobrze Pan Borowy wie, w jakich
warunkach obejmował Starosta powiat i co musieliśmy zrobić. Jakie musieliśmy podjąć
wyzwania.
p. Andrzej Bróździński stwierdził, że przecież Pan Starosta był wcześniej
Przewodniczącym Rady. Sam Pan to przygotował i sam to zastał.
p. Paweł Bukowski przypomniał, że to ostatnie spotkanie Rady. Proponował zostawić
tematy Zarządu przyszłym radnym. Sugerował nie rozliczać ani radnego, ani Starosty. Minęły
4 lata, więc czas myśleć, co będzie dalej. Co do zdjęć drogi w Grabowie, to szczerze nic na
nich nie widać. Był na objeździe dróg, widział, co widział. Dlatego głosuje według tego, co
widział. Po objeździe dróg stwierdził, że są one w dobrym stanie.
p. Krzysztof Skurczyński poinformował, że był na objeździe. Stwierdził także, że
wstydziłby się napisać skargę taką, jak zrobił to p. Żabiński. Wolałby, aby woda zalewała jego
podwórko, niż płynęła przez wieś. Uważa tę skargę za bezzasadną.
p. Krzysztof Pisarewicz zapytał jaki to jest grunt, jakie ma przeznaczenie?
p. Grzegorz Napiwodzki odpowiedział, że wygląda jak nieużytek. Droga jest tam
przejezdna.
Rada w obecności 15 radnych, stosunkiem głosów 11- „za”, 0-„przeciw”, 4„wstrzymujących się” podjęła uchwałę XLVII/280/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy, stanowiącą załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad.9.8)
p. Jacek Dłuski omówił projekt 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.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę XLVII/281/2018 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, stanowiącą załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad.9.9)
p. Iwona Urbanowicz omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w
trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.
Pytań i uwag nie było.
p. Andrzej Bróździński opuścił salę obrad.
Rada w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę XLVII/282/2018 w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność
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Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.9.10)
Na salę obrad dołączył p. Andrzej Bróździński.
p. Elżbieta Bieniek omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Nidzickiego.
Pytań i uwag nie było.
Rada w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę XLVII/283/2018 w
sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego, stanowiącą załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad.10.
p. Elżbieta Góralska poinformowała, że odpowiedzi na zapytania udzielone zostały na
bieżąco, dlatego punkt ten stał się bezprzedmiotowy.
Ad.11.
p. Marek Borowy stwierdził, iż nigdy nie powiedział, że mamy zły poziom w szkołach
średnich. Był zatrwożony i zdziwiony po tym jak przeprowadził kontrolę w ZSRiO w
Jagarzewie. Tam stan techniczny bazy był w opłakanym stanie. Dodał, że jeśli mówił jakieś złe
rzeczy, to tylko właśnie na temat tej bazy. Poinformował, że nie tylko on był zatrwożony, ale
każdy z członków komisji rewizyjnej. Nigdy nie mówił o złym poziomie w szkołach średnich
zwłaszcza, że sam kończył LO w Nidzicy i jestem wręcz dumny z tego, że taką szkołę ukończył.
Poprosił Starostę, ażeby nie opowiadał nieprawdziwych informacji. Dodał, że jeśli Starosta ma
mu coś do zarzucenia, to niech powie, że mówił źle o stanie technicznym bazy rolniczej w
szkole w Jagarzewie.
p. Grzegorz Napiwodzki oznajmił, że p. Marek Borowy patrząc mu prosto w oczy
oświadczył, iż oświata leży. Miało to miejsce na Sesji Rady Powiatu.
p. Marek Borowy poinformował, że mówił to o szkolnictwie zawodowym.
p. Paweł Bukowski prosił, aby dać już temu spokój. Zwrócił się do p. Marka Borowego
podnosząc stanowisko, iż również był w szkole w Jagarzewie i ta szkoła wygląda naprawdę
super, bardzo mu się podobała. Jeśli chodzi o drogi poinformował, że głosuje tak, jak głosuje,
bo widział te drogi. Dodał, że rozmawiał z pracownikami PZD i jest pełen podziwu, gdyż robią
oni kawał dobrej roboty. Zaznaczył, że następna Rada będzie decydowała co zrobić dalej, czy
iść w stronę rozszerzenia firmy. Nowa Rada będzie działać tak, jak jej na to sumienie pozwoli.
p. Krzysztof Pisarewicz zaznaczył, że jesteśmy użytkownikami dróg, że on jeżdżąc po
innych powiatach widzi dużą różnicę jeśli chodzi o stan dróg. U nas drogi są w gorszym stanie.
Zgodził się, co do hierarchii remontowanych dróg, ale zwrócił też uwagę na warunki
atmosferyczne, odmienne, niż w pozostałych powiatach. Nie zawsze jest tak, że muszą być
duże środki, aby praca została dobrze wykonana. Zaalarmował, że mamy także drogi, po
których nie można przejechać ciągnikiem, czy też innym ciężkim sprzętem i nikt z tym nic nie
robi. Od lat tak było, jest i będzie. Podkreślił, że trzeba rozmawiać o podniesieniu standardu
tych dróg. Dodał również, iż nie można się oburzać jeden na drugiego i wypominać pewnych
rzeczy. Radny pracuje społecznie, a Starosta - za pobory.
p. Robert Radzymiński oznajmił, że w poprzedniej kadencji ułożył rymowanki. Dodał,
że na dziś też przygotował.
Nastąpiło odczytanie rymowanki.
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p. Andrzej Bróździński zapytał, czy oglądają radni TV, bo Pan Premier Morawiecki
obiecał, że właśnie na takie powiaty jak nasz będzie 6 mld zł i na pewno przyszła Rada z tego
skorzysta i drogi będą lepiej wyglądały.
p. Grzegorz Napiwodzki zapewnił obecnych, że wyjdziemy naprzeciw tym środkom i
na pewno zdobędziemy je, aby zająć się drogami.
p. Elżbieta Góralska zaprosiła wszystkich radnych na uroczyste obchody Dnia
Edukacji Narodowej w Powiecie Nidzickim, które odbędą się 12.10.2018r o godz. 11:00 w
kinie Wenus w Nidzicy.
p. Dariusz Wółkiewicz korzystając z okazji zaprosił także obecnych na XII Przegląd
Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się na Sali Rycerskiej 27.10.2018r. o godz. 11:00.
Więcej wolnych wniosków nie było.
Wobec wyczerpania porządku, Przewodnicząca o godz. 15:20 zamknęła XLVII sesję
Rady Powiatu w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Insp. Magorzata Jarka

