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ON.0002.18.2020 

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

W DNIU 26 CZERWCA 2020R.   
 
 
Obrady odbyły się w formie telekonferencji, z wykorzystaniem zdalnego trybu obradowania   
i rozpoczęły o godzinie 1300.   
 
 

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

1) przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla 
Powiatu Ostrołęckiego   
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały 

2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Czarnia  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały 

3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Myszyniec  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały 

4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Ostrołęckiego na lata  2020 – 2030  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinie Komisji:  

✓ Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
✓ Infrastruktury 

c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  

5) zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2020r.  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinie Komisji:  

✓ Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
✓ Infrastruktury 

c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  
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6) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 
mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrołęckiego od dnia 1 września 2020r.   
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały   

5. Zapoznanie ze Sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad 
Zabytkami Powiatu Ostrołęckiego na lata 2018 – 2021 za okres od 20 czerwca 
2018r. do 9 czerwca 2020r.   

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

od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.    
8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.  
9. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.   
10. Zakończenie obrad XVIII 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 19 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.  
Nie wniesiono uwag do porządku obrad.  
 
Ad. 3.  
Protokół z XVII 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, 
przedstawiła Edyta Pędzich, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
Wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, powiaty zobligowane są 
do sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 
2019 została sporządzona zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny, Pracy   
i Polityki Społecznej za pomocą narzędzia w systemie Centralnej Aplikacji 
Statystycznej. Zasoby pomocy społecznej Powiatu Ostrołęckiego, określone   
w załączniku do projektu uchwały, obejmują w szczególności infrastrukturę, 
kadrę, nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej w latach 2018 – 2019 
oraz prognozę na rok 2020.   

b) Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie Andrzej Lis poinformował, 
że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

c) Wobec braku głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt 
uchwały i zarządził głosowanie.   
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d) Uchwała w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy 

społecznej za rok 2019 dla Powiatu Ostrołęckiego w głosowaniu jawnym, 
imiennym została podjęta 18 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych”  
i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.   
 

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

Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł. Pan Starosta poinformował, że  
w omawianym  dokumencie proponuje się udzielenie pomocy finansowej Gminie 
Czarnia, w kwocie 134.833,70 zł, w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 
realizację zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego średniego dla 
jednostki OSP w Czarni”. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej 
oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie 
zawartej miedzy Powiatem Ostrołęckim a Gminą Czarnia. 

b) Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Dariusz Domian 
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 finansowej Gminie Czarnia  

w głosowaniu jawnym, imiennym została podjęta 18 głosami „za”, bez głosów 
„przeciwnych” i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.   
 

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

Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł. Pan Starosta poinformował, że  
w omawianym  dokumencie proponuje się udzielenie pomocy finansowej Gminie 
Myszyniec, w kwocie 200.000,00 zł, w formie dotacji celowej z przeznaczeniem 
na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 
dla jednostki OSP w Myszyńcu”. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy 
finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną 
w umowie zawartej miedzy Powiatem Ostrołęckim a Gminą Myszyniec.  

b) Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Dariusz Domian 
poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

c) Zabierając głos w dyskusji, radny Tadeusz Lipka podziękował w imieniu swoim 
oraz mieszkańców Gmin: Czarnia i Myszyniec za jednogłośne podjęcie uchwał  
o udzieleniu pomocy na dofinansowanie zadań, o których mowa. Do 
podziękowania dołączył radny Stanisław Lipka.   
 Wobec braku głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt    
uchwały i zarządził głosowanie.   

d) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Myszyniec  

w głosowaniu jawnym, imiennym została podjęta 18 głosami „za”, bez głosów 
„przeciwnych” i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.   
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4)      
a) Uzasadnienie do projektu uchwały, z upoważnienia Zarządu Powiatu, 

przedstawiła Skarbnik Powiatu Aldona Kuciej. Wyjaśniła, że w projekcie uchwały 
proponuje się dokonanie zmian w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich objętych 
WPF”, polegających na zwiększeniu w 2020r. wydatków na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg 
powiatowych Nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba, Nr 2533W Chudek – 
Gleba – Kierzek – Zawady”, na zmniejszeniu wydatków na zadanie inwestycyjne 
pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2552W Zabiele 
– Ołdaki – Teodorowo, Nr 2554W Troszyn – Zabiele, Nr 2591W Ołdaki – Przytuły 
Stare – Laskowiec” oraz na zadanie bieżące, tj. zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych, a także wprowadzeniu na lata 2020 – 2021 nowego zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4403W od 
drogi nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – 
Goworowo – Ostrołęka w miejscowości Pasieki” i zadania bieżącego pn.: 
„Założenie mapy zasadniczej i bazy skanowanych  dokumentów zasobu dla 
gminy Kadzidło w zakresie utworzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT). W dalszej 
wypowiedzi, Pani Skarbnik poinformowała, że wprowadza się również 
odpowiednie zmiany w WPF, aby przyjęte w niej wartości były zgodne  
z wartościami ustalonymi w budżecie Powiatu na rok 2020 po zmianach. 
Proponowane do wprowadzenia zmiany w „Wykazie …”, jak też inne zmiany  
w planie dochodów i wydatków budżetowych nie skutkują zmianami  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wyniku budżetu na 2020r. oraz 
kwot przychodów. 

b) Przewodniczący Komisji:  
✓ Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Stanisław Lipka,  
✓ Infrastruktury – Kazimierz Rzewnicki  
poinformowali, że Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt.   

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 19 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” 
i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.   
 

6)    
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 w związku  
z udzieleniem pomocy finansowej przez gminę Myszyniec na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2509W Czarnia 
– Cupel – Surowe, Nr 2510W Czarnia – Surowe i Nr 2586W Lesiny Wielkie – 
Rutkowo”, przyznaniem dotacji celowej przez Wojewodę Mazowieckiego na 
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania Powiatowi   
w dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem 
na modernizację systemu łączności radiowej Wojewody Mazowieckiego dla 
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potrzeb Powiatu Ostrołęckiego, otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu 
Pracy w dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z przeznaczeniem 
na sfinansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów obsługi zadań 
wynikających z realizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także pozyskaniem przez jednostki 
organizacyjne Powiatu, szczegółowo wskazane w projekcie, nieplanowanych 
dochodów. Natomiast zmniejszenie planu wydatków budżetowych proponuje się 
w Zarządzie Dróg Powiatowych w dziale – Transport i łączność, z przeznaczeniem 
na realizację zadań inwestycyjnych wskazanych w projekcie oraz w Starostwie 
Powiatowym w związku ze zwrotem, przez gminę Goworowo, niewykorzystanej 
dotacji celowej na zimowe  utrzymanie dróg powiatowych. Pani Skarbnik 
wyjaśniła również przyczyny dokonania zmian w planie wydatków dotacji 
celowych przekazywanych przez Starostwo Powiatowe na zadania powierzone 
do wykonania innym jednostkom samorządu terytorialnego w dziale – Rodzina  

w zakresie utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Ostrołęckiego 
umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych na terenie innych powiatów. Proponowane do wprowadzenia 
zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu nie powodują zmiany 
wyniku finansowego budżetu, ani kwoty przychodów niezbędnych do jego 
zbilansowania. 

b) Przewodniczący Komisji:  
✓ Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Stanisław Lipka,  
✓ Infrastruktury – Kazimierz Rzewnicki  
poinformowali, że Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt.   

c) W dyskusji głos zabrali:  
– Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, nawiązując do przedstawionego 

uzasadnienia do projektu uchwały, dodatkowo wyjaśnił, odnośnie 
planowanej budowy chodnika w miejscowości Pasieki, że Powiat uzyskał 
zgodę Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na wydłużenie realizacji 
zadania w ramach środków unijnych.  

– radny Sławomir Ceberek, wskazał na błąd rzeczowy w uzasadnieniu do 
projektu uchwały dotyczącym dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: 
„Rozbudowa drogi powiatowej Czarnia – Cupel – Surowe, Czarnia – Surowe 
i Lesiny Wielkie – Rutkowo”. Zdaniem radnego roboty drogowe winny być 
wykazane na terenie gminy Czarnia, a nie Myszyniec.  

– W odpowiedzi dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Bakuła wyjaśnił, 
że ponad 1 km drogi relacji Czarnia – Surowe przebiega przez teren gminy 
Myszyniec.          

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

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.   
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6)       
a) Uzasadnienie do projektu uchwały, z upoważnienia Zarządu Powiatu, 

przedstawiła Małgorzata Kuśmierczyk, główny specjalista w Wydziale Oświaty  
i Spraw Społecznych. Poinformowała, że zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe, 
rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 
specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych 
mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy 
prowadzące. Proponowane do wprowadzenia zmiany w omawianym projekcie 
polegają na usunięciu z planu sieci szkół ponadgimnazjalnych  
i ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Lelisie, w związku  
z ich likwidacją z dniem 31 sierpnia 2020r.   

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 ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Ostrołęckiego od dnia 1 września 2020r. w głosowaniu jawnym, imiennym 
została podjęta 18 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.   

   
Ad. 5.  
Ze Sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 
Ostrołęckiego na lata 2018 – 2021 za okres od 20 czerwca 2018r. do 9 czerwca 2020r., 
zapoznała dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Katarzyna Grodzka. Poinformowała, 
że priorytetowym założeniem „Programu …” jest ochrona dziedzictwa kulturowego przy 
wykorzystaniu potencjału przyrodniczego Powiatu, promocji i edukacji oraz tworzenie 
systemu wiedzy o zabytkach i dziedzictwie niematerialnym. W dalszej wypowiedzi, pani 
dyrektor przedstawiła główne zadania przewidziane do realizacji i wskazane  
w „Sprawozdaniu …”. Wyjaśniła, że w ramach realizacji zadań, w latach 2018 – 2020 
Powiat przyznał dotacje w wysokości 600.000,00 zł, kwota ta została przeznaczona na 
dofinansowanie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach, które zostały wyszczególnione w omawianym 
dokumencie. Natomiast w ramach promocji i edukacji w zakresie dziedzictwa 
kulturowego zakupiono licencję na eksploatację filmu pt.: „Wycinanka na Kurpiach. 
Historia, Dziedzictwo, Inspiracje”. Ponadto na bieżąco aktualizowany jest system 
wiedzy o zabytkach i dziedzictwie niematerialnym.   
Rada Powiatu przyjęła dokument do wiadomości.  
 
Ad. 6.  
Nie odnotowano wpływu interpelacji i zapytań radnych.  
 
Ad. 7.  
Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu została przyjęta bez uwag.  
„Informacja …” stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.  
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W punkcie tym Pan Starosta dodatkowo poinformował o: 
– decyzji Ministra Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji 

ogólnej w kwocie 4.121.249,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. 
„Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w miejscowościach Kunin  
i Ponikiew Duża wraz z dojazdami”,  

– zatwierdzeniu listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Inwestycji 
Samorządowych w ramach, którego dla Powiatu Ostrołęckiego ma zostać 
przekazana kwota 13.677.935 zł.   

 
Ad. 8.  
1) radny Dariusz Domian, wstępując jako przewodniczący Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska, poinformował  o planowanym, na dzień 7 lipca br.  
o godzinie 1400, posiedzeniu Komisji. 

2) Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Liżewski poinformował o wpływie pism 
przekazanych przez:  
– Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, odnoszącego się do 

Stanowiska Rady Powiatu w sprawie kontynuowania realizacji projektu pn. 
„Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele”,  

– Grupę Inicjatywną budowy tablicy poświęconej wywiezionym na Sybir ze wsi 
Rozwory, z prośbą o wsparcie realizacji projektu pn.: „Tablica memorialna 
wywiezionych w 1941 r. na Sybir – mieszkańców Rozwór”, informując 
jednocześnie, że pismo przekazał do realizacji do Starosty Ostrołęckiego.        

 
Ad. 9.  
W dyskusji głos zabrali:  
1) Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, poinformował o wpływie wniosków z części 

jednostek OSP z terenu Powiatu z prośbą o rozważenie możliwości wsparcia ze 
środków budżetu Powiatu na remonty świetlic OSP, np. łazienek czy też części 
kuchenno – socjalnych. W celu realizacji wniosków, Pan Starosta zaproponował 
rozważenie możliwości włączenia tego typu zadań do projektu budżetu na 2021r. 
i dofinansowanie w wysokości np. 10 tys. zł dla jednej jednostki z obszaru jednej 
gminy na terenie Powiatu.    

2) radny Sławomir Ceberek, podziękował w imieniu społeczności gminy Myszyniec, 
za wsparcie remontu Bazyliki Mniejszej w Myszyńcu oraz za pomoc finansową  
w zakupie samochodu dla OSP w Czarni i w Myszyńcu, zauważając jednocześnie, 
że w przypadku działalności OSP istotne są też sprawy kadrowe i płacowe.  

3) radny Stanisław Lipka poparł wniosek Starosty Ostrołęckiego w sprawie 
dofinansowania remontów świetlic OSP z terenu Powiatu. 

4) radna Beata Kalinowska poinformowała o inicjatywie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji pn.: „Bitwa o wozy”, w ramach której Ministerstwo 
sfinansuje wozy strażackie dla gmin do 20 tys. mieszkańców o najwyższej 
frekwencji wyborczej w pierwszej turze wyborów prezydenckich.  

5) radny Antoni Mulawka zauważył, że wysoką frekwencją może wykazać się gmina 
Czarnia. Przypomniał też, że OSP w Kuninie nie otrzymała dofinansowania do 
zakupu wozu strażackiego.  

6) Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł zadeklarował, że w przypadku, gdy gmina 
Goworowo otrzyma część środków na zakup samochodu z budżetu Marszałka 
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Województwa oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Powiat 
również postara się o przekazanie stosownej kwoty na ten cel.  

7) Odnosząc się do wypowiedzi radnego Antoniego Mulawki, radny Stanisław Lipka 
zauważył, że zakup samochodu dla OSP w Czarni jest niezbędny i uznał, że 
wypowiedź kolegi radnego, w tym kontekście, zabrzmiała co najmniej źle.   

8) Na pytanie radnego Arkadiusza Zyśka czy na terenie Powiatu jest do dyspozycji 
samolot gaśniczy, Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł wyjaśnił, że nie ma, tego 
typu sprzętem dysponuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.  

 
Ad. 10.  
Wobec wyczerpania porządku obrad, o godzinie 1420, przewodniczący Rady Powiatu 
Piotr Liżewski zamknął obrady XVIII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.  
     
 

  Przewodniczący Rady  
/ - / Piotr Liżewski  

 
 
 

 
  
   
 


