Protokół Nr V/2019
z obrad V sesji Rady Powiatu VI kadencji,
która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, Pl. Wolności 1
w dniu 18 stycznia 2019 r.
Ad.1
Przewodniczący Rady –p. Andrzej Bróździński o godz. 12:05 otworzył V sesję Rady
Powiatu w Nidzicy VI kadencji.
Następnie poprosił o powstanie i chwilę ciszy dla uczczenia pamięci tragicznie zmarłego
Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
p. Andrzej Bróździński przywitał radnych oraz zaproszonych gości. Listy obecności
stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Następnie poinformował, że sesja Rady Powiatu jest
transmitowana. Uczestnicząc w niej, obecni wyrażają zgodę na publikowanie wizerunku oraz
przetwarzanie danych osobowych.
p. Andrzej Bróździński, na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13
radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały.
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji otrzymali radni wraz ze
zwołaniem. Zapytał, czy są do niego uwagi?
Uwag nie było.
Porządek obrad został przyjęty stosunkiem głosów: 12 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 –
„wstrzymujących się”. 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
p. Zbigniew Słupski stwierdził, że chyba u niego urządzenie nie działa.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zapytał p. Słupskiego, czy jest za przyjęciem
porządku obrad. p. Zbigniew Słupski odpowiedział, że jest „za”.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Nidzickiego za rok 2018.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady za 2018 r.
6. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2019 r.
7. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu z działalności w II półroczu 2018 r.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037
3) rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Mieszkańców bloków przy ul. 1. Maja 32, 32a, 32b,
34, 34a oraz domów przy ul. 1 Maja 24 i 30 w Nidzicy,
4) przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
10. Wnioski radnych i sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji
Na salę obrad dołączył radny p. Jacek Jankowski. Od tej pory w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Ad.2
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z IV sesji Rady Powiatu wyłożony był
do wglądu w Biurze Rady i opublikowany jako projekt w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zapytał, czy są uwagi do treści protokołu?
Uwag nie było.
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Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania protokołu:
Protokół Nr IV/2018 został przyjęty: 13 głosami „za”, 0 –„przeciw”, 0 –„wstrzymujących się”. 1
osoba nie brała udziału w głosowaniu- p. Lech Brzozowski.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zapytał p. Brzozowskiego, czy jest za przyjęciem
protokołu z poprzedniej sesji. p. Lech Brzozowski odpowiedział, że jest „za”.
Ad.3
Starosta M. Paliński złożył sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto Starosta podziękował i pogratulował dyrektorom szkół, kadrze pedagogicznej
oraz uczniom za ich determinację i ogromną pracę, która pozwala na utrzymanie wysokiego
poziomu osiąganych wyników.
Następnie złożył gratulacje całej społeczności szkolnej ZSRiO w Jagarzewie oraz SOS-E
w Nidzicy za uzyskanie wyróżnienia „Rekord dla Niepodległej” przyznanego przez Minister
Edukacji Narodowej. Wyróżnienie wręczyli wizytatorzy Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium
Oświaty w Olsztynie dnia 16 stycznia 2019 r. dla p. Dyrektor Katarzyny Mazur oraz p. Dyrektor
Bożeny Breńskiej. Jest to podziękowanie za wspólne odśpiewanie hymnu narodowego przez
społeczność tych placówek.
Starosta Marcin Paliński dodał, że 11 stycznia br. w Olsztynie razem z WicestarostąPawłem Przybyłkiem uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Polskiej Spółki Gazowniczej p.
Edwardem Gollantem. Dotyczyło ono pomocy w działaniach dotyczących gazyfikacji terenów
Powiatu Nidzickiego. Z tego względu 28 stycznia o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie z
włodarzami gmin Nidzica, Kozłowo, Janowo oraz Janowiec Kościelny, na którym Polska Spółka
Gazownictwa przedstawi szczegółowy plan podłączenia nowych abonentów.
Uwag i pytań do Starosty nie było.
Ad.4.
Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Nidzickiego za rok 2018. przedstawił p. Witold Szempliński. Stanowi ono załącznik do niniejszego
protokołu.
Uwag i pytań odnośnie sprawozdania nie było.
Ad.5.
Przewodniczący Rady- Andrzej Bróździński przedstawił sprawozdanie z działalności Rady
Powiatu w Nidzicy za 2018 r. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań do sprawozdania nie było.
Ad.6.
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady
Powiatu na 2019r. Po czym oddał głos Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
p. Joanna Szczepkowska przedstawiła plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2019. Plan pracy komisji stanowi
załącznik do niniejszego protokołu
Uwag i pytań do planu pracy komisji nie było.
Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie.
p. Ryszard Kumelski przedstawił plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki,
Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie na rok 2019. Plan pracy komisji stanowi załącznik
do niniejszego protokołu. Następnie podkreślił, że na marzec ustalił przygotowanie do nowego
2

roku szkolnego 2019/2020, w związku z reformą w systemie edukacji. Uważa, że będzie to
specyficzny rok szkolny. Prowadzone będą rozmowy z Dyrektorami w tym zakresie. Zaznaczył, że
na kwiecień zaplanował wizję lokalną dróg po czym zaproponował, aby obie komisje wspólnie ten
objazd zorganizowały. Poinformował, że na maj przewidział informację Dyrektor ZOZ o
postępach prac związanych z przebudową i modernizacją szpitala. Dodał, że trzyma kciuki, aby
wreszcie to ruszyło i ma nadzieję, że w maju już jakieś informacje będzie można uzyskać od dyrekcji
ZOZ-u. Poinformował, że na październik przewidział informację o plebiscycie na 10 najlepszych
sportowców Powiatu Nidzickiego. Dodał, że taki plebiscyt odbywał się kiedyś na terenie Gminy
Nidzica i dobrze by było gdyby odbywał się także w powiecie.
Uwag i pytań do planu pracy komisji nie było.
Ad.7
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie sprawozdań stałych komisji Rady Powiatu
z działalności za II półrocze 2018 r., po czym oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
p. Zbigniew Słupski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za II
półrocze 2018r. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań odnośnie sprawozdania nie było.
p. Joanna Szczepkowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za II półrocze 2018r.
Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań odnośnie sprawozdania nie było.
p. Ryszard Kumelski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie za II półrocze 2018r. Stanowi
ono załącznik do niniejszego protokołu.
Uwag i pytań odnośnie sprawozdania nie było.
Ad.8
Przewodniczący Rady prosił radnych, aby po zabraniu głosu, interpelację, bądź zapytanie
złożyli na piśmie do protokołu. Zapytał, kto zgłasza interpelację, bądź zapytanie?
Radny Jacek Jankowski przedstawił interpelację odnośnie ZOZ w Nidzicy: „ W związku z
zapewnieniami Pani Dyrektor ZOZ w Nidzicy, przekazanymi na jednej z ostatnich komisji oświaty,
iż szpital w Nidzicy dysponuje wystarczającą kadrą z dziedziny geriatrii oraz z niezbędnymi
kwalifikacjami do obsługi pracowni TK, proszę o podanie ilości pracowników z ww. kwalifikacjami
(wyszczególniając lekarzy, pielęgniarki i personel techniczny) zatrudniony obecnie w Nidzickim
szpitalu. Ponadto zgodnie z informacją z BIP SP ZOZ w Nidzicy w dniu 20 listopada 2018r. miało
odbyć się postępowanie konkursowe na stanowiska kierowników oddziałów szpitalnych, proszę o
informację o wynikach tego konkursu, ponieważ tej informacji nie ma na biuletynie. Czy SP ZOZ
spełnia wymogi odnośnie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych określone w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z 11 października 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego”. Radny Jankowski przekazał interpelację
Przewodniczącemu Rady.
Więcej interpelacji i zapytań nie było.
p. Andrzej Bróździński poinformował, że pisemną odpowiedź otrzyma p. Jankowski w
terminie. Interpelacja oraz odpowiedź na nią zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Przewodniczący Rady zarządził 10 min. przerwy w obradach.
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Ad.9. 1)
Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad, a
mianowicie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019. Po czym oddał
głos p. Skarbnik-Renacie Mróz.
p. Renata Mróz przeczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok
2019 wraz z uzasadnieniem.
Uwag i pytań odnośnie projektu uchwały nie było.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w
budżecie powiatu na rok 2019. Wynik głosowania: 14- „za”, 0 – „przeciw”, 0 –„wstrzymujących
się”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr V/27/2019 w sprawie zmian w
budżecie powiatu na 2019 r. została podjęta. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 2)
Przewodniczący Rady poprosił p. Renatę Mróz o przedstawienie projektu uchwały w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037.
p. Renata Mróz przeczytała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037 wraz z uzasadnieniem.
Uwag i pytań odnośnie projektu uchwały nie było. Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Nidzickiego na lata 2019-2037. Wynik głosowania: 14- „za”, 0 – „przeciw”, 0 –„wstrzymujących
się”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr V/28/2019 w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037 została podjęta.
Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 3)
Przewodniczący Rady poprosił p. Grzegorza Mróz o rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez
Mieszkańców bloków przy ul. 1 Maja 32, 32a, 32b, 34, 34a oraz domów przy ul. 1 Maja 24 i 30 w
Nidzicy.
p. Grzegorz Mróz przeczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej
przez Mieszkańców bloków przy ul. 1 Maja 32, 32a, 32b, 34, 34a oraz domów przy ul. 1 Maja 24 i
30 w Nidzicy wraz z uzasadnieniem.
Uwag i pytań odnośnie projektu uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poinformował, że przed sesją zgłosił się do niego p. Bogdan
Kowalski- przedstawiciel mieszkańców bloków przy ul. 1 Maja z prośbą o umożliwienie zabrania
głosu w sprawie w/w petycji.
p. Bogdan Kowalski poinformował, że reprezentuje mieszkańców bloków przy ul. 1 Maja.
Dodał, iż razem z innymi mieszkańcami przypuszczali, że petycja może zostać uznana za
bezzasadną, ale uważa, że lepiej zapobiegać. Stara się naświetlić ten drastyczny temat jakim jest
budowa myjni samochodowej. Zaznaczył, że w Nidzicy jest kilka myjni samochodowych i znamy
utrudnienia z ul. Olsztyńskiej. Zaznaczył, że myjnie samochodowe powstałe koło budynków
gospodarczych, mieszkalnych, czy też koło chodników są bardzo uciążliwe ze względu na dość
mocny hałas oraz mgłę wodną, która unosi się w okolicy. Dodał, że ostatnie przęsło tej myjni ma
się znajdować zaraz przy chodniku. Obok jest ulica wewnętrzna o bardzo małych parametrach. Już
teraz jest zgiełk od ulicy, a co będzie jak powstanie myjnia. Myjnia taka działa 24 godziny na dobę
i 7 dni w tygodniu. Jest to ogromny hałas: odgłosy lanc, bicie o karoserię. Jego budynek
gospodarczy stoi na granicy działki, a myjnia ma powstać 10 m od ogrodzenia. Zapytał jak on ma
tam dalej funkcjonować, mieszka tam już 3 pokolenie. Dodał, że człowiek w sobotę i niedziele
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chciałby odpocząć, ale niestety się nie da. Zaznaczył, że razem z mieszkańcami szukają pomocy z
różnych stron. Podkreślił także, że nie jest przeciwny tego typu usługom, ale w tym miejscu myjnia
będzie bardzo uciążliwa, dlatego też ponad 70 mieszkańców podpisało się pod petycją. Zaznaczył,
że razem z mieszkańcami będą szukać wszędzie pomocy, aby zablokować tą inwestycję. Jeśli
złożony zostanie przez inwestora wniosek, może być za późno, żeby z tym walczyć. Dodał, że taka
sama petycja została złożona w Urzędzie Miejskim i radni uznali ją za zasadną. Jeśli myjnia
powstanie będzie uciążliwa dla okolicznych mieszkańców, poprzez hałas i mgłę wodną, spowoduje
też utrudnienia na drodze - będzie powstawała ślizgawica. Jest to dosyć uciążliwe, jak na Orlenie,
czy na ul. Olsztyńskiej. Mieszkańcy sąsiadujący z myjnią co jakiś czas mają prysznic. Dodał, że
przecież inwestor tam nie będzie mieszkał, kupił działkę i całą chce ją przeznaczyć pod działalność
gospodarczą. Przyjedzie, żeby włożyć chemię, weźmie pieniądze i pojedzie. Dodał, że starsi
mieszkańcy pamiętają, jak uciążliwy był tam kiedyś tartak.
Przewodniczący Rady poinformował, że petycja na chwilę obecną jest bezzasadna, bo nie
wpłynął do Wydziału Budownictwa wniosek o pozwolenie na budowę.
p. Jacek Jankowski dodał, że skoro p. Kowalski jest bezpośrednim sąsiadem więc, na pewno
będzie stroną w postępowaniu i będzie o wszystkim informowany. Proponował przeanalizować
plan zagospodarowania przestrzennego i sprawdzić, czy na tym terenie taka działalność jest
dopuszczalna.
p. Andrzej Bróździński sądzi, że mieszkańcy już tę wiedzę posiedli.
Więcej pytań i uwag nie było. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Mieszkańców bloków przy ul. 1 Maja 32,
32a, 32b, 34, 34a oraz domów przy ul. 1 Maja 24 i 30 w Nidzicy. Wynik głosowania: 13 - „za”, 0 –
„przeciw”, 0 –„wstrzymujących się”. 1 osoba nie głosowała.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr V/29/2019 w sprawie rozpatrzenia
petycji zgłoszonej przez Mieszkańców bloków przy ul. 1 Maja 32, 32a, 32b, 34, 34a oraz
domów przy ul. 1 Maja 24 i 30 w Nidzicy została podjęta. Stanowi ona załącznik do
niniejszego protokołu.
Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. 4)
Przewodniczący Rady poprosił o omówienie projektu uchwały w sprawie przekazania
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Po czym oddał głos p. SekretarzElżbiecie Bieniek.
p. Elżbieta Bieniek przeczytała projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Poinformowała, że skarga wpłynęła 21
grudnia 2018r., więc termin na jej przekazanie został dotrzymany, materiały są skompletowane.
Treść i zasadność omówiono na posiedzeniach komisji, więc jeśli nie ma pytań, to wprosiła o
przegłosowanie uchwały.
Uwag i pytań odnośnie projektu uchwały nie było.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wyżej przedstawionym projektem
uchwały. Wynik głosowania: 14- „za”, 0 – „przeciw”, 0 –„wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Nr V/30/2019 w sprawie przekazania
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie została podjęta. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.
Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 10
p. Jacek Jankowski zgłosił wnioski formalne. Dodał, że dobrze byłoby, gdyby mecenas
korygował jego wypowiedzi.
1. W nawiązaniu do wypowiedzi jednego z mieszkańców na dzisiejszej sesji, Rada Powiatu
powinna określić czas wypowiedzi mieszkańców. Gdyby się okazało, że jest 20 takich osób,
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które chcą się wypowiedzieć, wtedy zajęłoby to dużo czasu. Zaznaczył, żeby potraktować
jego wypowiedź jako wniosek formalny.
2. Dodał, że wszystkie głosowania na sesji są jawne, więc niepotrzebne jest podnoszenie rąk
podczas głosowania. Zaznaczył, że można teraz wszystko sprawdzić przy pomocy
stosowanego systemu.
Mecenas- p. Edward Ośko poinformował, że jeśli chodzi o głosowanie to zgodnie z §40 ust.
3 statutu powiatu w głosowaniu jawnym radni głosują przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku
z wykorzystaniem urządzenia elektrycznego, które oblicza i rejestruje imiennie wyniki głosowania.
Dodał, że zależy od radnych jaką formę przyjmą. Uważa, że jest tu pewna dowolność. Większość
radnych decyduje się na podniesienie ręki, to jest bardzo czytelne. W ocenie mecenasa, nie jest
błędne głosowanie poprzez podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku.
p. Andrzej Bróździński otworzył dyskusję w powyższej kwestii.
p. Jacek Jankowski zapytał czy nie zależy to od statutu.
p. Edward Ośko dodał, iż myśli, że jest to pewna dowolność, większość rad decyduje się na
podnoszenie ręki- jest to bardziej przejrzyste.
p. Mateusz Budka poinformował, że nie widzi problemu, aby podnosić rękę w czasie
głosowania. Dodał, że transmisja z sesji obrad Rady Powiatu jest na żywo- mieszkańcy widzą, kto
jak głosuje i nie muszą sprawdzać.
p. Paweł Bukowski dodał, że w Gminie Nidzica głosowanie odbywa się poprzez podniesienie
ręki i naciśnięcie przycisku. Zaznaczył, że niekiedy trafiają się ciężkie tematy i mieszkańcy powinni
widzieć jak radni głosują. Warto głosować podnosząc rękę.
p. Jacek Jankowski dodał, że nie mówi tego w kwestii przejrzystości. Ustawodawca miał to
na myśli. zaznaczył, że zależało mu na wykładni prawnej takiego sposobu głosowania i na
wypowiedzi p. Mecenasa.
Przewodniczący Rady poinformował, że warto zostać przy głosowaniu poprzez podnoszenie
ręki. Sesje są transmitowane i mieszkańcy widzą kto jak głosował, bez konieczności sprawdzania.
Dodał, że podnoszenie ręki nie jest żadną ujmą, czy też wstydem.
p. Jacek Jankowski dodał, że wniosek dotyczy tego, czy radni podczas głosowań muszą
podnosić rękę. Poprosił, aby Mecenas jednoznacznie określił, czy radni muszą podnosić rękę. Czy
jest taki wymóg?
p. Edward Ośko poinformował, że zgodnie z naszym statutem, nie muszą podnosić ręki.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że kto się z tym zgadza, niech rękę podnosi, a jeśli nie chce,
to niech nie podnosi.
p. Paweł Bukowski zaproponował, aby temat ten omówić spokojnie na komisjach.
p. Elżbieta Góralska zaznaczyła, że został postawiony wniosek formalny, więc trzeba go
przegłosować.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radny Jankowski nie postawił wniosku formalnego tylko
chciał, aby Mecenas udzielił odpowiedzi.
p. Jacek Jankowski poinformował, że zależało mu na tym, aby usłyszeć opinię p. Mecenasa.
Poprosił, aby Mecenas wypowiedział się jak postąpić w kwestii wniosku formalnego (przegłosować
czy też nie).
p. Edward Ośko zrozumiał, że to raczej nie był wniosek formalny, tylko pytanie w kwestii
formalnej.
p. Elżbieta Góralska dodała, że przecież radny Jankowski powiedział, że zgłasza 2 wnioski
formalne.
p. Edward Ośko stwierdził, że radnemu Jankowskiego chodziło o odpowiedź z prawnego
punktu widzenia, a nie o złożenie wniosku formalnego. Dodał, że jeśli wnioskodawca chce, aby to
był wniosek formalny, to należy go przegłosować. Zaznaczył, że realizowany jest punkt: wnioski i
sprawy różne, więc co do zasady nie powinno się w tym punkcie głosować. Dodał, że głosowanie
w formie przycisku powinno wystarczyć, ale nie będzie też błędem jeśli radni będą podnosić rękę.
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p. Elżbieta Góralska dodała, że skoro radny Jankowski złożył 2 wnioski formalne, a radni
doszli do konsensusu, to prosiła o wycofanie wniosku i nie będzie wtedy głosowania.
p. Mateusz Budka zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady, aby zostać przy formule
podnoszenia ręki podczas głosowania.
p. Jacek Jankowski dodał, że wypowiedź Mecenasa mu wystarczy, jest usatysfakcjonowany
odpowiedzią.
p. Joanna Szczepkowska poinformowała, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i
Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska mając na uwadze względy bezpieczeństwa oraz prośby
mieszkańców Nidzicy zwróciła się do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskami, które
zgłoszone zostały na komisji, tj.:
1. o zastosowanie wyższego poziomu natężenia oświetlenia przejść dla pieszych na terenie
Nidzicy,
2. uzupełnienie brakującego odcinka chodnika dla pieszych przy rondzie od strony parku
(skrzyżowanie ulic: Działdowska, Olsztyńska, Kolejowa),
3. umiejscowienie dodatkowego przejścia dla pieszych na wysokości Starostwa,
4. o uzupełnienie oznaczenia pionowego wskazującego ruch na drodze obok Starostwa (skręt
w lewo). Oznaczenie poziome zimą jest niewidoczne.
Przewodniczący Rady podziękował za informację.
p. Paweł Bukowski dodał, że na komisji poruszany był jeszcze temat luster na ul. Kościuszki.
Dodatkowo zaprosił radnych na kilka wydarzeń kulturalnych organizowanych przez NOK:
- 24 stycznia - maraton filmowy w kinie Wenus,
- wykłady w ramach akademii niepodległości „Ojcowie niepodległej”- organizator Instytut
Pamięci Narodowej,
- zimowy turniej rycerski,
- 17 lutego koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcz.
- 10 marca koncert z pieśniami Bułata Okudżawy.
p. Joanna Szczepkowska zwróciła się z pytaniem do Dyrektora PZD w związku z wnioskiem
z Komisji o doposażenie Nidzicy w ławki od ul. Sprzymierzonych przez 1 Maja aż do ul. Kościelnej.
Zastanawiała się do kogo skierować taki wniosek.
p. Jacek Dłuski odpowiedział, że to nie są ulice powiatowe, tylko wojewódzka i gminna.
Ustawianie ławek na terenie miasta powinno być zgodne z wizją włodarzy miasta. Dodał, że
zarządca drogi odpowiada za utrzymanie jezdni i wszystkich elementów związanych z utrzymaniem
ruchu. Ustawianie ławek nie jest w kompetencjach Powiatowego Zarządu Dróg.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że z tego co usłyszał, to sprawa ławek leży w
kompetencjach włodarzy miasta.
p. Jacek Jankowski dodał, że Rada Powiatu jest organem uchwałodawczym, a wykonawczym
Starosta. Uważa, że Starosta w ramach swoich kompetencji może z Burmistrzem wiele ustalić.
Można sprawę skierować do Pana Starosty.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 14.10 zamknął V sesję
Rady Powiatu VI kadencji w Nidzicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Inspektor
/-/ Małgorzata Jarka

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Bróździński
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