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ON.0002.20.2020 

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

W DNIU 4 SIERPNIA 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 XIX sesji Rady Powiatu.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji 

projektu pn.: „Wchodzimy na rynek pracy” w ramach RPO 2014 – 2020.   
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  
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 XX 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.  
 

Ad. 2.  
Nie wniesiono uwag do porządku obrad.  
 
Ad. 3.  
Protokół z XIX 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 Magdalena Pietras, dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw 
Społecznych. Poinformowała, że Projekt, o którym mowa w projekcie uchwały, 
został opracowany w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Jego głównym 
celem jest działania zwiększające zatrudnienie osób wykluczonych  
i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku 
wykluczenia społecznego i ubóstwa. Skierowany będzie do 39 osób (21 kobiet  
i 18 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, niepracujących z terenu powiatu 
ostrołęckiego, będą to przede wszystkim absolwenci zespołów szkół 
powiatowych i członkowie rodzin dzieci objętych opieką Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Myszyńcu. W ramach Projektu uczestnicy będą m.in.: 
odbywali 3 miesięczne płatne staże u pracodawców. Projekt będzie realizowany 
w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pomiędzy Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną w Myszyńcu (Lider Projektu), a Firmą 
Szkoleniowo – Doradczą „Preme” z siedzibą w Ostrołęce (Partner Projektu). 
Całkowita wartość Projektu wynosi kwotę 402.028,09 zł. Wniosek uzyskał 
dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 381.628,09 zł, co stanowi  
94,93 % wartości Projektu. Wkład własny, który wynosi kwotę 20.400,00 zł,  
co stanowi 5,07% wartości Projektu, zapewnia Partner Projektu. Projekt będzie 
realizowany od dnia 1 sierpnia 2020r. do dnia 30 czerwca 2021r. Jednocześnie, 
Pani dyrektor poinformowała, że minimum 30% uczestników Projektu uzyska 
zatrudnienie na ½ etatu z wynagrodzeniem stanowiącym minimalną krajową.  

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 przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji 
Projektu pn.: „Wchodzimy na rynek pracy” w ramach RPO 2014 – 2020   

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

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.   
 

Ad. 5.  
Nie odnotowano wpływu interpelacji i zapytań radnych.  
 
Ad. 6.  
Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu została przyjęta bez uwag.  
„Informacja …” stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.  
 

W punkcie tym, Pan Starosta poinformował o złożeniu wniosku do Prezesa Rady 
Ministrów, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, o uzyskanie środków  
z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 dla gmin i powiatów, z przeznaczeniem na 
wydatki majątkowe dla samorządów. Powiat w ramach funduszu otrzyma środki  
w wysokości 13.677, 935 zł.  Ponadto wyjaśnił, że w ramach programu COVID – 19 
(II) będą również środki do rozdysponowania, ale zasady ich pozyskania nie zostały 
jeszcze określone przez Radę Ministrów. Poprosił również o zgłaszanie, przez radnych, 
sugestii co do realizacji zadań inwestycyjnych na 2021r. 
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Ad. 7.  
1) Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł przedstawił informację o zakończonych 

inwestycjach drogowych. Poinformował również, że kolejna sesja Rady Powiatu 
planowana jest w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu.  

2) Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Liżewski poinformował, że do Biura Rady 
Powiatu wpłynęły Sprawozdania z działań, w 2019r., podejmowanych przez 
Państwowe Gospodarstwa Wodne „Wody Polskie” na obszarach powiatów: 
makowskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego, piskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego 
oraz na terenie Nadzoru Wodnego w Ostrołęce, wyjaśniając jednocześnie, że  
z dokumentami, które zostały przekazane w formie papierowej, można zapoznać 
się w Biurze Rady Powiatu.  

 
Ad. 8.  
Nie odnotowano wpływu spraw różnych, wniosków i oświadczeń radnych.  
 
Ad. 9.  
Wobec wyczerpania porządku obrad o godzinie 1040, przewodniczący Rady Powiatu 
Piotr Liżewski zamknął obrady XX sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.          
  

  Przewodniczący Rady  
/ - / Piotr Liżewski  

 
 

 
 
 


