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ON.0002.20.2020 

PROTOKÓŁ NR XIX/2020 
Z XIX SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE 

W DNIU 20 LIPCA 2020R.   
 
 
Obrady odbyły się w formie telekonferencji, z wykorzystaniem zdalnego trybu obradowania   
i rozpoczęły o godzinie 1000.   
 
 

PORZĄDEK OBRAD: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.    
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu.  
4. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na 
obszarze Powiatu Ostrołęckiego w 2020r.    
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinie Komisji: 

– Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  
– Oświaty, Kultury i Sportu   

c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały 

2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem 
Ostrołęckim, na linii komunikacyjnej Nr 6 Ostrołęka – Łyse przez Lelis, Kadzidło, 
Lipniki  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b) opinia Komisji Infrastruktury  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  

3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem 
Ostrołęckim, na linii komunikacyjnej Nr 7 Ostrołęka – Kunin przez Goworowo, 
Suchcice, Czerwin   
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury 
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały   

5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie                      

od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.    
7. Komunikaty i sprawy organizacyjne.  
8. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.   
9. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.  
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Ad. 1.  
Obrady otworzył przewodniczący Rady Powiatu Piotr Liżewski.  
Pan przewodniczący sprawdził listę obecności radnych. Stwierdził, że na stan  
21 radnych, swoją obecność potwierdziło 20 radnych, w związku z czym Rada 
uprawniona jest do podejmowania uchwał, wyrażania opinii i stanowisk.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  
 

Ad. 2.  
Na wniosek Starosty Ostrołęckiego Stanisława Kubła, występującego w imieniu 
Zarządu Powiatu, do proponowanego porządku obrad wprowadzono zmianę 
polegającą na dodaniu w punkcie  4 – Podjęcie uchwał w sprawach - podpunktu 4)  
w brzmieniu: „zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2020r.” 
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.  
 

Ad. 3.  
Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu został przyjęty 19 głosami „za”, bez głosów 
„przeciwnych” i „wstrzymujących”.  
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.   

 
Ad. 4.  
1)  

a) Uzasadnienie do projektu uchwały, w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił 
Wicestarosta Krzysztof Parzychowski. Poinformował, że powołana uchwałą 
Zarządu Powiatu, Komisja Konkursowa zaopiniowała do wsparcia wnioski, które                  
w ocenie merytorycznej uzyskały powyżej 15 punktów. Łącznie wpłynęło siedem 
wniosków, wszystkie uzyskały pozytywną ocenę formalną. Po dokonaniu oceny 
merytoryczno – ekonomicznej – sześć wniosków zakwalifikowało się do 
dofinansowania, natomiast jeden nie spełnił kryterium uzyskania minimum                       
15 punktów. Wykaz dotacji, dla poszczególnych wnioskodawców, został 
określony w załączniku do projektu uchwały. Proponuje się udzielenie dotacji na 
łączną kwotę 300.000,00 zł.   

b) Przewodniczący Komisji : 
✓ Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Stanisław Lipka,   
✓ Oświaty, Kultury i Sportu Sławomir Ceberek   
poinformowali, że Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały  

c) Wobec braku głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt 
uchwały i zarządził głosowanie.   

d) Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego w głosowaniu 
jawnym, imiennym została podjęta 19 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych”  
i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.   
 

2)     
a) Uzasadnienie do projektu  uchwały, w imieniu Zarządu Powiatu, przedstawił    

Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł. Pan Starosta poinformował, że                           
w przedłożonym dokumencie proponuje się, w związku  z utworzeniem nowych 
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linii komunikacyjnych, wyrażenie zgody na zawarcie stosownej umowy pomiędzy 
operatorem a Powiatem Ostrołęckim w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego  na linii komunikacyjnej Nr 6 Ostrołęka – Łyse przez Lelis, Kadzidło, 
Lipniki, 

b) Przewodniczący Komisji Infrastruktury Kazimierz Rzewnicki  poinformował,                  
że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

c) Wobec braku głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt 
uchwały i zarządził głosowanie.   

d) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy   
operatorem a  Powiatem Ostrołęckim, na linii komunikacyjnej Nr 6 Ostrołęka 

– Łyse przez Lelis, Kadzidło, Lipniki w głosowaniu jawnym, imiennym została 
podjęta 19 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.   
 

3)     
a) Uzasadnienie do projektu uchwały, w imieniu Zarządu Powiatu, przedstawił    

Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł. Pan Starosta poinformował, że                                 
w przedłożonym dokumencie proponuje się, w związku  z utworzeniem nowych 
linii komunikacyjnych, wyrażenie zgody na zawarcie stosownej umowy pomiędzy 
operatorem a Powiatem Ostrołęckim w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego  na linii komunikacyjnej Nr 7 Ostrołęka – Kunin przez Goworowo, 
Suchcice, Czerwin, 

b) Przewodniczący Komisji Infrastruktury Kazimierz Rzewnicki poinformował,                     
że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

c) Wobec braku głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt    
uchwały i zarządził głosowanie.   

d) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oświadczenie 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem   
a Powiatem Ostrołęckim, na linii Nr 7 Ostrołęka – Kunin przez Goworowo, 

Suchcice, Czerwin, w głosowaniu jawnym, imiennym została podjęta 19 
głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.   
 

4)      
a) Uzasadnienie do projektu uchwały, z upoważnienia Zarządu Powiatu, 

przedstawiła Skarbnik Powiatu Aldona Kuciej. Wyjaśniła, że w projekcie uchwały 
proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 616.975,76 zł  
w związku z otrzymaniem dopłat od Wojewody Mazowieckiego ze środków 
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na 
dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie Powiatu, przyjęciem 
należnej refundacji. Proponuje się również zmniejszenie planu wydatków   
w Starostwie Powiatowym w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 
12.954,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do przewozów autobusowych. 
Wynikowo plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę                          
604.021,76 zł. Pani Skarbnik wyjaśniła, że wprowadzone zmiany w planie 
dochodów i wydatków budżetu nie powodują zmiany wyniku finansowego 
budżetu Powiatu ani kwoty przychodów niezbędnych do jego zbilansowania. 
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b) Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Stanisław Lipka 
poinformował Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

c) Wobec braku głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt 
uchwały i zarządził głosowanie.   

d) Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2020r.  

w głosowaniu jawnym, imiennym została podjęta 19 głosami „za”, bez głosów 
„przeciwnych” i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.   
 

   
Ad. 5.  
1) Radny Sławomir  Ceberek zwrócił się z pytaniem, czy bon turystyczny można 

będzie realizować w gospodarstwach agroturystycznych działających na terenie 
Powiatu Ostrołęckiego oraz czy istnieje przewodnik zawierający szlaki turystyczne 
na Kurpiach. 

2) W odpowiedzi dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Katarzyna Grodzka, 
poinformowała, że  przewodnik turystyczny został zakupiony i znajduje się                          
w Wydziale Promocji i Rozwoju, dostępny jest także w księgarniach.  
Jeżeli chodzi o  realizację bonów turystycznych Pani dyrektor wyjaśniła, że nie 
posiada takiej wiedzy, oczywiście postara się wyjaśnić tę kwestię.  

3) Zabierając głos w dyskusji Andrzej Lis podziękował w imieniu parafian Parafii                    
pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach za  przyznanie dotacji na remont 
posadzek. 
Do podziękowań przyłączyli się: 
– Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł za przyznanie dotacji na remont Kościoła               

w Kadzidle oraz w Czarni gm. Kadzidło, 
– radny Kazimierz Rzewnicki za przyznanie dotacji na remont Kościoła                              

w Baranowie, 
– Wicestarosta Krzysztof Parzychowski za przyznanie dotacji na remont kaplicy 

cmentarnej w Rzekuniu, 
– radny Andrzej Grzyb za przyznanie dotacji na remont Kościoła w Baranowie, 

  
Ad. 6.  
Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu została przyjęta bez uwag.  
„Informacja …” stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 7.  
Przewodniczący Rady Powiatu  poinformował, że  kolejna  sesja Rady Powiatu 
planowana jest na początku sierpnia 2020r.   
 

 
Ad. 8.  
1) radny Dariusz Domian podziękował za przyznanie dotacji na remont zabytkowego 

dworu w Przystani. Poinformował także, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa 
 i Ochrony Środowiska, o ważnej inicjatywie, a mianowicie o planie stworzenia 
programu retencji wodnej dla Powiatu Ostrołęckiego. 

2) Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł zauważył, że taki program winień być 
utworzony także przez gminy, a Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”  mogłoby 
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pełnić rolę koordynatora. Dodał, że tematy retencji wodnej można będzie 
uwzględnić w Strategii Powiatu Ostrołęckiego na lata  2021 – 2030 . 

3) radny Sławomir Ceberek, w nawiązaniu do tematu składania wniosków do 
programu Funduszu Dróg Samorządowych oznajmił, że droga Pełty – Koryta, która  
łączy się z drogami województw mazowieckiego i warmińsko – mazurskiego jest 
drogą o dużym natężeniu ruchu. Duża ilość turystów podróżujących na Mazury 
sprawia, że stała się bardzo niebezpieczna. Dlatego też prosi o  dokonanie 
rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom, jak również wszystkim 
uczestnikom ruchu na tej drodze.   

4) Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł wyjaśnił, że zostało zlecone  przygotowanie 
dokumentacji dotyczącej przebudowy tej drogi. Dodał, że przy składaniu wniosków 
do Funduszu Dróg Samorządowych musi być kompletna dokumentacja techniczna, 
w związku z tym wniosek prawdopodobnie zostanie złożony w roku przyszłym. 

5) radna Zofia Napiórkowska podziękowała, w imieniu radnych za laptopy, które 
ułatwiają pracę i pozwalają zdalnie uczestniczyć w posiedzeniach. 

6) radny Stanisław Subda wyraził podziękowanie dla informatyków zatrudnionych   
w Starostwie, którzy służą pomocą w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
problemów, wnioskując jednocześnie o przyznanie nagród dla tych pracowników.   

7) radny Tadeusz Lipka poruszył temat zarośniętych krzewami rowów.  
8) W odpowiedzi Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł poinformował,                                   

że w pierwszej kolejności wykaszane są pobocza, w drugiej kolejności,                          
w październiku będą porządkowane rowy. 

9) radny Adam Białobrzeski, w nawiązaniu do tematu bazy turystycznej 
poinformował, że złożył wniosek o przyznanie nagrody okolicznościowej Starosty 
Ostrołęckiego dla Marcina Żerańskiego, autora przewodnika turystycznego „Powiat 
Ostrołęcki. Szlacheckie zaścianki i kurpiowska puszcza”, ponadto pan radny 
podziękował Grzegorzowi Mierzejewskiemu pracownikowi Starostwa Powiatowego 
za  obywatelską postawę, polegającą na pomocy w ujęciu sprawców zdarzenia 
drogowego. 

10) Wicestarosta Krzysztof Parzychowski zwrócił uwagę na fakt, że opracowanie 
przewodnika turystycznego było usługą komercyjną, dlatego też uważa,                        
że w tej sytuacji nie powinno przyznawać się nagrody. 

11) Zdaniem Starosty Ostrołęckiego Stanisława Kubła nagrodę dla pana Marcina 
Żerańskiego można przyznać za całokształt pracy włożonej w rozpowszechnianie 
wiedzy o kulturze kurpiowskiej, a tym samym promocję Powiatu Ostrołęckiego. 

12) Przewodniczący Rady Piotr Liżewski poinformował o piśmie Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczącej odpowiedzi na stanowisko Rady 
Powiatu w sprawie kontynuowania realizacji projektu pn.: „Modernizacja linii 
kolejowej nr 35 Ostrołęka – Chorzele”. 

 
Ad. 9.  
Wobec wyczerpania porządku obrad, o godzinie 1040, przewodniczący Rady Powiatu 
Piotr Liżewski zamknął obrady XIX sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.  
     
 

  Przewodniczący Rady  
/ - / Piotr Liżewski  
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