Sprawozdanie
z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu
w okresie od 1 do 28 grudnia 2018 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu obradował dwukrotnie. Pierwsze
posiedzenie odbyło się w dniu 3 grudnia br. Podjęto na nim uchwały w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2018 (uwzględniająca decyzje Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego zmieniające plan dochodów powiatu oraz wnioski
Starostwa o przesunięcie środków w ramach posiadanego budżetu),
2) autopoprawki budżetu na 2019 rok (Wprowadzono zmiany wynikające ze
zwiększenia wydatków inwestycyjnych, tj. zwiększenie rezerwy ogólnej i celowej),
3) przeprowadzenia kontroli zarządczej w Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Nidzicy,
4) przeprowadzenia kontroli zarządczej w Zespole Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie (w obu jednostkach przedmiotem kontroli
będzie: zgodność działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań. Okres objęty
kontrolą to styczeń-czerwiec 2018 r.),
5) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu
nidzickiego w 2019 roku (Za najkorzystniejszą uznano ofertę Stowarzyszenia
Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa za kwotę 64.020 zł, jaka jest zabezpieczona
w projekcie budżetu powiatu na 2019 r.)
Drugie posiedzenie Zarządu odbyło się 11 grudnia br. Podjęto na nim uchwały
w sprawach:
1) udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli w zakresie pieczy
zastępczej (upoważnienia na okres kadencji Zarządu Powiatu udzielono
Wicestaroście – Pawłowi Przybyłkowi. Uprawnia ono do sprawowania
kontroli nad organizatorem pieczy zastępczej – PCPR, rodzinami
zastępczymi, osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi),
2) zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nidzicy (wynikła konieczność zmiany Regulaminu ze względu
na zatrudnienie pracownika na stanowisku pracy ds. pomocy
instytucjonalnej i pomocy społecznej oraz wyodrębnienie stanowiska pracy
ds. pomocy społecznej),
3) wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na:
prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu nidzickiego (wybrano
ofertę Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Intelektualną Koło w Nidzicy za kwotę 656.574 zł, jaka jest zabezpieczona
w projekcie budżetu powiatu na 2019 r.),
4) wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych w Powiatowym Zarządzie
Dróg w Nidzicy (uchwała dotyczy sprzętu, na który nie było
zainteresowania w dwóch przetargach. Wyrażono zgodę na sprzedaż w
drodze ofertowej, jednak nie niższej, niż po cenie złomu. Jeśli sprzęt nadal
nie znajdzie nabywcy, to Fiat Punto zostanie przekazany do CKP, Suzuki do stacji demontażu pojazdów w CKP, a pozostałe środki zostaną
sprzedane w punkcie skupu złomu),
5) zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy (związana z nauczaniem indywidualnym
ucznia I kl. liceum w okresie od grudnia 2018 r. do grudnia 2019 r.),
6) zmian w budżecie powiatu na rok 2018 (uwzględniająca przesunięcia
środków w planie wydatków jednostek podległych)
Ponadto Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu
będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji w sprawach:
1) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2019 rok,
2) zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2019
rok,
3) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Nidzickiego do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "BRAMA MAZURSKIEJ
KRAINY",
4) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających w 2019 roku,
5) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,
6) zmieniającej uchwałę 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,
7) zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy,
8) zmian w budżecie powiatu na rok 2018,
9) wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018,
10) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2019-2037,
11) uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2019:
12) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica.

Zarząd przyjął także informację na temat rozbudowy szpitala w Nidzicy.
W tym celu zostało zorganizowane wspólne spotkanie komisji Rady Powiatu w dniu
17 grudnia br.
W dalszej części obrad Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących dotyczącej zatrudnienia emerytowanej
nauczycielki języka polskiego, do końca roku szkolnego, prowadzącej dotąd zajęcia
w III klasie gimnazjum oraz w klasie maturalnej i prowadzącej nauczanie
indywidualne również w klasie maturalnej.
W kolejnym punkcie obrad Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli
przeprowadzonych w jednostkach powiatowych:
1) Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przez Wojewódzką Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Olsztynie w dniu 14.11.2018 r. w zakresie realizacji programu
szczepień ochronnych i stanu sanitarno- higienicznego w oddziale położniczoginekologicznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Kontrolą objęto dzieci
urodzone w okresie 14.11.2017-24.11.2018r. Uwag nie było.
2) Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Nidzicy przez Archiwum Państwowe w Olsztynie w dniu 19.10.2018 r. w zakresie
zasad, ewidencji, warunków przechowywania akt, osób odpowiedzialnych. W toku
kontroli stwierdzono brak odpowiednich urządzeń pomiarowych i ewidencji
warunków panujących w magazynie archiwalnym; zniszczenia mechaniczne na części
dokumentacji kartograficznej; brak wystraczającej rezerwy magazynowej,
niewystarczające zabezpieczenie przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych oraz brak ewidencji archiwalnej dla dokumentacji najdawniejszej.
Jednostka otrzymała zalecenia dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości z
terminem realizacji w 2019 i 2020 r., do których ma się ustosunkować.
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