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ON.0002.17.2020 

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

W DNIU 7 MAJA 2020R.   
 
 
Obrady odbyły się w formie telekonferencji, z wykorzystaniem zdalnego trybu obradowania   
i rozpoczęły o godzinie 1200.   
 
 

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

1) zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały 

2) przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu poprzez 
zmianę jej siedziby 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  

3) przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie poprzez 
zmianę jej siedziby 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały 

4) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020r.  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie 
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały   

5) udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kadzidło  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  

6) ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury  
c) dyskusja  
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d) podjęcie uchwały  
7) ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej Nr 2510W Czarnia – Surowe  

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  

8) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały   

9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Ostrołęckiego na lata 2020 – 2030  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b) opinia Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały    

10) zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2020r.  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  

11) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2020r.  
a) wystąpienie przewodniczącego Rady Powiatu  
b) opinie Komisji  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  

5. Zapoznanie z planami pracy Komisji na 2020r.  
6. Przyjęcie Stanowiska w sprawie rozważenia przyspieszenia prac związanych  

z budową i modernizacją linii kolejowej Ostrołęka – Warszawa – Centralny Port 
Komunikacyjny.   

7. Zapoznanie ze „Sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu 
Ostrołęckiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2019r.”.   

8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie                      

od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.    
10. Komunikaty i sprawy organizacyjne.  
11. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.   
12. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.  
 
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.  
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Ad. 2.  
Nie wniesiono uwag do porządku obrad.  
 
Ad. 3.  
Protokół z XVI sesji Rady Powiatu został przyjęty 19 głosami „za”, bez głosów 
„przeciwnych” i „wstrzymujących”.  
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.   

 
Ad. 4.  
1)        

a) Uzasadnienie do projektu uchwały, z upoważnienia Zarządu Powiatu, 
przedstawił Sekretarz Powiatu Krzysztof Chełstowski. Wyjaśnił, że zgodnie  
z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek 
samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy wykonawcze mogą 
zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb 
obradowania) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii. W przedłożonym dokumencie proponuje się wprowadzenie 
zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu, Komisji i Zarządu Powiatu,  
z zachowaniem zasad szczegółowo w nim wskazanych. Ponadto proponuje się 
wykreślić z Wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrołęckiego, Zespół 
Szkół w Lelisie, który z dniem 31 sierpnia 2020r. ulega likwidacji.  

b) Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa 
Obywateli Artur Kozłowski 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 zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego w głosowaniu 
jawnym, imiennym została podjęta 19 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” 
i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.   
 

     
Uzasadnienia do projektów uchwał wskazanych w podpunktach 2) i 3),  
z upoważnienia Zarządu Powiatu,  przedstawiła dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw 
Społecznych Magdalena Pietras. Pani dyrektor wyjaśniła, że omawiane dokumenty są 
następstwem wyrażonych przez Radę Powiatu, na sesji w dniu 28 lutego 2020r., 
zamiarów przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Myszyńcu  
i Czerwinie wiążących się z utworzeniem dodatkowych siedzib tych Jednostek.  
W wyniku przekształcenia, funkcjonujące do tej pory gabinety Poradni  
w miejscowościach wymienionych w projektach uchwał, staną się dodatkowymi 
siedzibami danej jednostki. Ponadto Pani dyrektor poinformowała, że podjęte przez 
Radę Powiatu uchwały o zamiarze przekształcenia Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Myszyńcu oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Czerwinie uzyskały pozytywne opinie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  
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2)  

b) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Sławomir Ceberek 
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 przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Myszyńcu poprzez zmianę jej siedziby  w głosowaniu jawnym, imiennym 
została podjęta 20 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.   
 

3)  
b) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Sławomir Ceberek 

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 przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Czerwinie poprzez zmianę jej siedziby  w głosowaniu jawnym, imiennym 
została podjęta 20 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.   
 
4)          

a) Przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały, z upoważnienia Zarządu 
Powiatu, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Edyta Pędzich 
poinformowała, że otrzymany plan środków PFRON na 2020r. wynosi ogółem 
1.142.772 zł, w tej kwocie wydzielone są środki na działalność Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w wysokości 512.400 zł. Kwota dotacji na działalność Warsztatu 
została zwiększona o 60.000 zł, co skutkuje koniecznością zabezpieczenia 
większego udziału własnego w budżecie Powiatu, który stanowić będzie kwota 
56.934 zł. Środki na pozostałe zadania Powiatu w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej na 2020r. wynoszą 630.372 zł. Na zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej, w uzgodnieniu z Powiatowym Urzędem Pracy, 
proponuje się przeznaczyć kwotę 40.000 zł. Natomiast na zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej proponuje się przeznaczyć: kwotę 150.000 zł na 
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach 
rehabilitacyjnych, kwotę 60.000 zł na dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, kwotę 5.580 zł na 
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 
Pozostałe środki w kwocie 374.792 zł proponuje się przeznaczyć na 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze. Pani dyrektor wyjaśniła, że przedstawiony projekt podziału 
środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. 
Osób Niepełnosprawnych.  

b) Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie Andrzej Lis poinformował, 
że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.     
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c) Wobec braku głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt 
uchwały i zarządził głosowanie.   

d) Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2020r. w głosowaniu 
jawnym, imiennym została podjęta 20 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” 
i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.   
 

5)      
a) Uzasadnienie do projektu uchwały, w imieniu Zarządu Powiatu, przedstawił 

Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł. Poinformował, że w projekcie uchwały 
proponuje się udzielenie pomocy rzeczowej gminie Kadzidło. Pomoc polegałaby 
na przekazaniu nieodpłatnie 280 m3 kostki brukowej, 10 mb krawężnika 
betonowego i 30 mb obrzeża batonowego, pozyskanych z rozbiórki chodników  
w pasach dróg powiatowych w miejscowościach Jazgarka i Gleba. Materiały te 
zostaną wykorzystane do budowy parkingów przy Szkole Podstawowej  
w Jazgarce. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną 
określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Ostrołęckim a Gminą 
Kadzidło.    

b) Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Stanisław Lipka 
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 udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kadzidło  

w głosowaniu jawnym, imiennym została podjęta 20 głosami „za”, bez głosów 
„przeciwnych” i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.   
 

6)       
a) Przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały, w imieniu Zarządu Powiatu, 

Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł wyjaśnił, że w projekcie proponuje się 
ustalenie przebiegu drogi powiatowej Nr 2509W Czarnia – Cupel – Surowe 
polegające na wydłużeniu odcinka drogi powiatowej Nr 2510W Czarnia – 
Surowe. Proponowana do wprowadzenia zmiana przebiegu wymienionej drogi 
ma na celu prowadzenie właściwej ewidencji dróg powiatowych. 

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 ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej  

w głosowaniu jawnym, imiennym została podjęta 20 głosami „za”, bez głosów 
„przeciwnych” i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.   
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7)      
a) Przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały, w imieniu Zarządu Powiatu, 

Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł wyjaśnił, że w projekcie proponuje się 
ustalenie nowego przebiegu drogi powiatowej Nr 2510W Czarnia – Surowe. 
Zmiana obejmowałaby włączenie odcinka tej drogi do drogi powiatowej  
Nr 2509W Czarnia – Cupel – Surowe. Proponowana do wprowadzenia zmiana 
przebiegu wymienionej drogi ma na celu prowadzenie właściwej ewidencji dróg 
powiatowych. 

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 ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej  

Nr 2510W Czarnia – Surowe  w głosowaniu jawnym, imiennym została podjęta 
20 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.   
 

8)      
a) Przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały, z upoważnienia Zarządu 

Powiatu, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Bakuła wyjaśnił, że 
proponowane do wprowadzenia zmiany dotyczą przede wszystkim ujednolicenia 
nazewnictwa wskazanego w projekcie, tak aby było zgodne z ustawą o drogach 
publicznych, co znacznie usprawni naliczanie przyjętych stawek opłat.   

b) Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Stanisław Lipka 
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 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych w głosowaniu jawnym, imiennym została podjęta 20 głosami „za”, 
bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.   
 

9)     
a) Uzasadnienie do projektu uchwały, z upoważnienia zarządu Powiatu, 

przedstawiła Skarbnik Powiatu Aldona Kuciej.  Poinformowała, że w dokumencie 
proponuje się dokonanie zmian w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich objętych 
WPF” polegających na: zwiększeniu wydatków na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach  
w miejscowościach Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami”, zmniejszeniu 
wydatków na dwa zadania inwestycyjne wskazane w projekcie uchwały oraz na 
zimowe utrzymanie dróg powiatowych, a także na rezygnacji z realizacji zadań 
inwestycyjnych pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W od drogi nr 8 – 
Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – 
Ostrołęka” o kwotę 24.305,00 zł i „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2510W 
Czarnia – Surowe” o kwotę 240.000,00 zł.  Ponadto w projekcie proponuje się 
wprowadzenie odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, aby 
przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi w budżecie 
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Powiatu na 2020r. po zmianach. Proponowane do wprowadzenia zmiany nie 
skutkują zmianami w WPF w zakresie wyniku budżetu na 2020r. oraz kwot 
przychodów. 

b) Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Stanisław Lipka 
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 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2020 – 2030 w głosowaniu 
jawnym, imiennym została podjęta 20 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” 
i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.   
 

10)      
a) Przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały, z upoważnienia Zarządu 

Powiatu, Skarbnik Powiatu Aldona Kuciej wyjaśniła, że w projekcie proponuje 
się   zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z pozyskaniem 
środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z przeznaczeniem 
na doposażenie uczniów i nauczycieli w sprzęt komputerowy umożliwiający 
zdalne nauczanie, otrzymaniem rekompensaty z budżetu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego z tytułu kosztów poniesionych w związku ze 
świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 
przywracanie połączeń autobusowych oraz pozyskaniem przez jednostki 
organizacyjne Powiatu  nieplanowanych dochodów. Zmniejszenie planu 
dochodów budżetowych następuje w związku ze zmniejszeniem przez Ministra 
Finansów planu subwencji oświatowej, środków z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej zaplanowanych na przebudowę boisk wielofunkcyjnych, pomocy 
finansowej Gmin: Czarnia i Myszyniec oraz Nadleśnictwa Ostrołęka – na cele 
wskazane w projekcie, a także zmniejszeniem dochodów w dziale – Pozostałe 

zadania w zakresie polityki społecznej. Pani Skarbnik wyjaśniła, że wynikowo plan 
dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 527.061,00 zł. W dalszej wypowiedzi 
przedstawiła proponowane do wprowadzenia zmiany w planie wydatków 
budżetowych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu. 
Poinformowała też o przyczynie zmniejszenia planu dochodów podlegających 
do przekazania do budżetu Państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej.  

b) Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Andrzej Grzyb 
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 zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2020r.   

w głosowaniu jawnym, imiennym została podjęta 20 głosami „za”, bez głosów 
„przeciwnych” i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.   
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11)       
a) Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Liżewski wyjaśnił, że przedłożony projekt 

planu pracy Rady Powiatu uwzględnia przede wszystkim tematykę wynikającą  
z przepisów ustawowych i jest dokumentem ramowym podlegającym zmianom, 
zgodnie z wolą Rady.  

b) Przewodniczący Komisji: Infrastruktury, Rewizyjnej, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska,  Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli, Zdrowia  
i Pomocy Rodzinie, Oświaty, Kultury i Sportu, Skarg Wniosków i Petycji oraz 
wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  poinformowali, 
że Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

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

d) Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 

2020 rok w głosowaniu jawnym, imiennym została podjęta 19 głosami „za”, bez 
głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.   
 

Ad. 5.  
Z rocznymi planami pracy, na 2020r., zapoznali:  
− Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie, przewodniczący Komisji Andrzej Lis,  
− Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przewodniczący Komisji Dariusz 

Domian,  
− Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, wiceprzewodniczący Komisji Andrzej 

Grzyb,  
− Komisji Infrastruktury, przewodniczący Komisji Kazimierz Rzewnicki,  
− Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Komisji Tadeusz Lipka,  
− Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli, 

przewodniczący Komisji Artur Kozłowski,   
− Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, przewodniczący Komisji Sławomir Ceberek,  
− Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, przewodniczący Komisji Arkadiusz Zyśk.    

Rada Powiatu przyjęła powyższe do wiadomości.  
 

Ad. 6.  
Z projektem Stanowiska Rady Powiatu w sprawie rozważenia przyspieszenia prac 
związanych z budową i modernizacją linii kolejowej Warszawa – Ostrołęka – Centralny 
Port Komunikacyjny zapoznał Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł.    
Zabierając głos w dyskusji, radny Antoni Mulawka wnioskował o wystąpienie do PKP 
Polskie Linie Kolejowe w celu przygotowania przez Spółkę dobrych rozwiązań 
komunikacyjnych dotyczących przede wszystkim przejazdów na działki rolne, 
komunikacji kołowej na tych przejazdach oraz bezpieczeństwa osób z nich 
korzystających.   
Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł uznał powyższe za ważne, ale zwrócił uwagę, że 
nie jest to istotne na tym etapie planowania.   
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu zarządził 
głosowanie nad przedstawionym dokumentem.   
W głosowaniu jawnym, imiennym Rada Powiatu 19 głosami „za”, bez głosów 
„przeciwnych” i „wstrzymujących” przyjęła Stanowisko.   
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Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 7.  
Ze „Sprawozdaniem …” zapoznała dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Katarzyna 
Grodzka. Poinformowała, że na terenie Powiatu Ostrołęckiego Programem objętych 
jest 246 organizacji pozarządowe. W ramach określonych w Programie priorytetów 
realizowane były formy współpracy polegające głównie na: współpracy finansowej  
i pozafinansowej. W zakresie pierwszej formy współpracy samorząd powiatowy zlecał 
organizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym. W 2019r. były to zadania 
obejmujące dziedziny: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, nie 
odpłatnej pomocy prawnej i pomocy społecznej. Powiat wspierał również finansowo 
organizacje pozarządowe jako współorganizator różnych wydarzeń o charakterze 
kulturalnym, społeczno – gospodarczym i sportowym. Pani dyrektor wyjaśniła, że 
organizacje pozarządowe mają możliwość wnioskowania do Zarządu Powiatu  
o przyznawanie nagród, wyróżnień, a także o współorganizację różnych wydarzeń na 
podstawie zapisów uchwał Rady Powiatu. W roku ubiegłym przyznano z tego tytułu 
2838 nagród na łączną kwotę w wysokości 195.416,27 zł.  
Współpraca pozafinansowa opiera się głównie na wymianie informacji o planowanych 
kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania działań, udzielania 
pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych 
źródeł niż dotacja z budżetu Państwa, organizacji szkoleń lub udziale przy ich 
organizacji, spotkań służących wymianie doświadczeń czy też tworzeniu wspólnych 
zespołów zadaniowych o charakterze opiniującym, doradczym i inicjatywnym.  
W ramach tak sformułowanych zapisów w roku ubiegłym zrealizowano działania 
podlegające na: współorganizacji wielu wydarzeń kulturalnych i imprez sportowych, 
konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem rocznego programu 
współpracy, publikacji na stronie internetowej Powiatu Ostrołęckiego podstrony pn. 
„Organizacje pozarządowe”, uczestnictwie przedstawicieli organów Powiatu  
w imprezach społeczno – kulturalnych oraz na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 
na terenie Powiatu.  
Rada Powiatu przyjęła przedstawiony dokument do wiadomości.  
 

Ad. 8.  
Zabierając głos w dyskusji, radny Arkadiusz Zyśk, w nawiązaniu do przedstawionego 
w punkcie 7 porządku obrad Sprawozdania, zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące 
udzielonych dotacji stowarzyszeniom i w związku z panującą pandemią zapytał  
o sposób ich rozliczenia.  
W odpowiedzi dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Katarzyna Grodzka wyjaśniła, że 
część imprez zaplanowanych na bieżący rok została odwołana, np. Palma Kurpiowska 
czy też Wesele Kurpiowskie. Umowy na organizację innych imprez, które zostały 
podpisane w terminach wcześniejszych, mogą być jeszcze zrealizowane w innych 
terminach i w tych przypadkach, rozpatrywanych indywidulanie, podpisywane są 
stosowne aneksy do zawartych umów.  
 
Ad. 9.  
Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu została przyjęta bez uwag.  
„Informacja …” stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.  
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W punkcie tym Pan Starosta wyraził zadowolenie z tempa robót prowadzonych na 
drogach powiatowych przez PRD – M „Ostrada”. Poinformował również o przekazaniu 
niezbędnych środków ochrony osobistej dla potrzeb jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej z terenu Powiatu, Policji i Szpitala w Ostrołęce.   
 
Ad. 10.  
Nie odnotowano wpływu komunikatów i spraw organizacyjnych.  
 
Ad. 11.  
1) Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł wniósł o przyjęcie stanowiska Rady Powiatu 

w sprawie realizacji projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 Ostrołęka – 
Chorzele”.  

2) Z projektem Stanowiska zapoznała dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
Katarzyna Grodzka.  

W dyskusji głos nad projektem dokumentu zabrali:  
– radny Kazimierz Rzewnicki poparł przedstawiony projekt i wnioskował, aby 

przekazać dokument do zainteresowanych powiatów.  
– radny Andrzej Grzyb, podziękował Staroście Ostrołęckiemu za podjęcie 

konkretnych działań w tym zakresie, informując, że realizacją projektu, o którym 
mowa w Stanowisku, jest też zainteresowany powiat przasnyski.   

– radny Dariusz Domian w swojej wypowiedzi wskazał, że kontynuacją inwestycji są 
zainteresowani mieszkańcy gmin Olszewo – Borki i Baranowo.        

W głosowaniu jawnym, imiennym Rada Powiatu 19 głosami „za”, bez głosów 
„przeciwnych” i „wstrzymujących” przyjęła Stanowisko.   
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.  
 

3) Skarbnik Powiatu Aldona Kuciej poinformowała o wynikach kontroli, 
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym, przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce.   

4) Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł poinformował, że zgodnie z ustawą  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, termin składania oświadczeń majątkowych,  według stanu 
na dzień 31 grudnia 2019r., został przesunięty do dnia 31 maja 2020r.  

5) radny Antoni Mulawka, wniósł o rozważenie przygotowania wystąpienia do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z panującą suszą, ze szczególnym 
uwzględnieniem planowanej pomocy dla gospodarstw rolnych, sposobów tej 
pomocy i systemu rekompensat dla poszkodowanych.   

6) radny Dariusz Domian, występując jako przewodniczący Komisji Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska, poinformował, że tematyka ta była przedmiotem dyskusji 
na posiedzeniu Komisji w dniu 5 maja br. Jednym z wniosków Komisji jest 
rozważenie możliwości zaproszenia na sesję Rady Powiatu przedstawicieli 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Ministerstwa Rolnictwa czy też Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

7) radny Andrzej Lis poparł wniosek zgłoszony przez radnego Antoniego Mulawkę. 
Zauważył, że problem szacowania strat w gospodarstwa rolnych jest bardzo 
istotny i tylko szybka pomoc może być skuteczna.  
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8) dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jacek Małkowski przedstawił informację  
o działaniach podejmowanych przez Urząd w celu udzielania niezbędnej pomocy 
przedsiębiorcom w ramach realizacji ustawy „tarcza antykryzysowa”, zwracając się 
z prośbą do radnych o przekazanie informacji lokalnym przedsiębiorcom.  

9) wicestarosta Krzysztof Parzychowski poinformował, że dotacje dla małych  
i średnich przedsiębiorstw  można również uzyskać z Polskiego Funduszu Rozwoju 
„Tarcza”.  

 
Ad. 12.  
Wobec wyczerpania porządku obrad, o godzinie 1415, przewodniczący Rady Powiatu 
Piotr Liżewski zamknął obrady XVII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.                         
 
 

  Przewodniczący Rady  
/ - / Piotr Liżewski  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
    
 

 
  

 
 
 


