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ON.0002.21.2020 

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

W DNIU 25 SIERPNIA 2020R.   
 
 
Obrady rozpoczęto o godzinie 900.  
Obecni, według załączonej listy obecności.   
 

PORZĄDEK OBRAD: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.    
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.  
4. Przedstawienie „Raportu o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku” 

1) wystąpienie Starosty Ostrołęckiego 
2) debata nad „Raportem o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku”  

a) wystąpienia radnych  
b) wystąpienia mieszkańców  

3) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Ostrołęce. 
5. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ostrołęckiego wraz  
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2019r.  
a) wystąpienie Starosty Ostrołęckiego  
b) opinie Komisji Rady Powiatu 
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego  
za 2019r.     

d) dyskusja  
e) podjęcie uchwały  

2) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2019r.  
a) stanowisko Komisji Rewizyjnej  
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały 

3) 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  

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

– Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,  
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– Infrastruktury  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  

6. Zapoznanie:  
a) ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 

2019r. 
oraz Informacjami z realizacji: 
b) zadań w 2019r. wynikających z „Programu integracji społecznej i zawodowej 

osób niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2015 – 2020”,  
c) „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim na 

lata 2018 – 2020” w roku 2019,  
d) „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy na lata 2017 – 2022” przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ostrołęce w roku 2019,  

e) zadań wynikających ze „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
w Powiecie Ostrołęckim na lata 2014 – 2020” przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w roku 2019.    

7. Zapytania radnych. 
8. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie  

od poprzedniej sesji Rady Powiatu.    
9. Komunikaty i sprawy organizacyjne.  
10. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.   
11. Zapoznanie radnych z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej  

Nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas”.   
12. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.  
   

Ad. 1.  
Obrady XXI sesji Rady Powiatu w Ostrołęce otworzył przewodniczący Rady Piotr 
Liżewski. Stwierdził, że na stan 21 radnych, obecnych jest 18, 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 XX sesji Rady Powiatu został przyjęty 15 głosami „za”, bez głosów 
„przeciwnych” i „wstrzymujących”.  
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.   

 
Ad. 4.  
1) Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł przedstawił, w formie multimedialnej, „Raport 

o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2019r.” Pan Starosta poinformował, że  
w omawianym dokumencie uwzględniono przede wszystkim: podstawowe dane 
dotyczące Powiatu, realizację uchwał Rady Powiatu oraz programów i strategii, 
transportu i dróg publicznych, kultury i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej  
i turystyki. W „Raporcie …” wskazano również zagadnienia dotyczące geodezji  
i kartografii, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, 
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leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli. Istotną tematyką poruszaną w dokumencie jest także: przeciwdziałanie 
bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, ochrona praw konsumenta, 
nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna oraz obronność i promocja Powiatu. 
Reasumując, Pan Starosta wskazał, że główne działania, które będzie podejmował 
Powiat w bieżącym roku to przede wszystkim rozbudowa infrastruktury drogowej 
z wykorzystaniem środków unijnych i programów rządowych, to także dalsze 
dbanie o infrastrukturę sportową i oświatową, kontynuacja programu opieki nad 
zabytkami, współuczestnictwo w programach rządowych dedykowanych 
samorządom. Ważna będzie także aktywizacja osób bezrobotnych i tworzenie 
warunków pracy do powstawania małej i średniej przedsiębiorczości, programy 
promujące zdrowie, dalsze doposażanie służb dbających o porządek  
i bezpieczeństwo, wspieranie i kultywowanie oryginalnej kultury kurpiowskiej i jej 
twórców, poprawa bazy administracyjnej czy też porządkowanie zasobów 
archiwalnych Powiatu.  

2)    
a) W dyskusji głos zabrali:  

− wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Subda, podziękował za jasne  
i przejrzyste przygotowanie dokumentu. Zauważył, że Powiat rozwija się 
dynamicznie, znaczna część wydatków budżetu, około 40%, przeznaczana 
jest na inwestycje. Zrealizowano ich już bardzo dużo, są to: mosty, drogi, 
ścieżki czy też chodniki, czyli inwestycje, które niewątpliwie poprawiają  
w znacznym stopniu bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu. Zdaniem Pana 
wiceprzewodniczącego bardzo dobrze pozyskiwane i wykorzystywane są 
środki zewnętrzne, na podkreślenie zasługuje też współpraca z gminami.  
W dalszej wypowiedzi wnioskował o rozważenie, w przyszłości, budowy 
większych rond. Ponadto podziękował wszystkim, którzy wykonali 
merytoryczną pracę z korzyścią dla całego Powiatu. Pogratulował też 
Staroście Ostrołęckiemu Stanisławowi Kubłowi.  

− Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł podziękował za gratulacje i ciepłe 
słowa. Jednocześnie odniósł się do budowy większych rond, wyjaśniając, że 
nie wszędzie możliwa jest budowa większych, np. w Obierwi wybudowano 
małe rondo z uwagi na brak możliwości pozyskania terenu. Natomiast tam, 
gdzie jest możliwość pozyskania dodatkowego terenu ronda budowane są 
większe.   

− Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk, w imieniu swoim i mieszkańców, 
podziękowała za dotychczasową współpracę z władzami samorządu 
powiatowego i wyraziła nadzieję na dalszą, dobrą współpracę w przyszłości.  

− Gratulacje Staroście Ostrołęckiemu przekazał również przewodniczący Rady 
Powiatu Piotr Liżewski.        

b) Nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców.  
3) Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu odczytał 

projekt uchwały i zarządził głosowanie.  
Wyniki głosowania:  
− za   - 18 
− przeciw  -   0 

− wstrzymało się -   0 
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Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Ostrołęce   

w głosowaniu jawnym, imiennym została podjęta 18 głosami „za”, jednogłośnie.  
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.   

Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł podziękował, w imieniu swoim, i Zarządu Powiatu 
za jednogłośne udzielenie wotum zaufania.  
 
Ad. 5.  
1)  

a) Ze Sprawozdaniem finansowym Powiatu Ostrołęckiego wraz ze sprawozdaniem   
z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2019r. zapoznał, w formie 
multimedialnej, Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł. Pan Starosta przedstawił  
podstawowe wskaźniki budżetowe wykonane w następujących wielkościach: 
– plan dochodów  - ustalony w uchwale budżetowej na 2019 rok w kwocie 

75.431.720,00 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 93.123.062,85 zł 
i wykonany został w 117,23% w kwocie 109.169.100,28 zł, z tego: 
✓ dochody bieżące – wykonano w kwocie 68.110.377,68 zł, co stanowi 

99,94% planu po zmianach oraz 62,39% ogółu wykonanych dochodów, 
✓ dochody majątkowe – wykonano w kwocie 41 058 722,60 zł, co stanowi 

164,42% planu po zmianach oraz 37,61% ogółu wykonanych dochodów, 
– plan wydatków – ustalony w uchwale budżetowej na kwotę 72.119.220,00 zł,  

w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 97.928.272,85 zł i wykonany został  
w 87,04% w kwocie 85.233.966,50 zł, z tego: 
✓ wydatki bieżące – wykonano w kwocie 53 658.356,49 zł, co stanowi 

96,66% planu po zmianach oraz 62,95 % ogółu poniesionych wydatków, 
✓ wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 31. 575.610,01 zł, co stanowi 

74,45% planu po zmianach oraz 37,05% ogółu poniesionych wydatków, 
– budżet Powiatu za rok 2019 zamknął się nadwyżką w wysokości 

23.935.133,78 zł,  
– wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi 

dochodami bieżącymi i wykonanymi wydatkami bieżącymi jest wielkością 
dodatnią i wynosi 14.452.021,19 zł, co jest zgodne z wymogami określonymi 
w art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, 

– przychody budżetowe – wykonano w wysokości 8.117.710,64 zł, tj.  
w 100%  planu po zmianach, których źródłem była kwota wolnych środków, 
jako nadwyżka środków pieniężnych pozostała na rachunku Powiatu na koniec 
2018r., wynikająca z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, 

– rozchody budżetowe – wykonano w kwocie 3.312.500,00 zł, tj. w 100% planu,  
z przeznaczeniem na: 
✓ spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku 

Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – w kwocie 1.627.500,00 zł, 
✓ wykup obligacji wyemitowanych przez PKO Bank Polski SA w Warszawie 

 – w kwocie 1 600.000,00 zł, 
✓ spłatę rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 85.000,00 zł, 

Na koniec roku budżetowego 2019 – w wyniku wykonania dochodów i przychodów 
oraz wydatków i rozchodów – na rachunku bieżącym Powiatu pozostała kwota 
wolnych środków - w wysokości 4. 673. 909,42 zł oraz niewykorzystane środki  
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pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  
- w wysokości 24.066.435,00 zł, 
Natomiast zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2019r. - wyniosły łącznie kwotę 
2.489.782,68 zł i były to wyłącznie zobowiązania bieżące, dotyczące głównie: 
wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2019 rok, podatku  
i pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2019 roku - płaconych zgodnie  
z zasadami realizacji budżetu odpowiednio w I kwartale 2020 roku. Nie wystąpiły 
natomiast w budżecie zobowiązania wymagalne, których termin płatności upłynął  
z końcem 2019 rok. Z kolei zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2019r. – 
wyniosły łącznie kwotę 42. 692 .679,60 zł i dotyczyły: 

– obligacji - w łącznej kwocie 42 610.000,00 zł wyemitowanych przez: 
✓ Bank PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (2 umowy) – w kwocie 16.710.000,00 zł, 
✓  Dom Maklerski BPS przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 

i Spółdzielczym Bankiem Rozwoju w Szepietowie, Oddział w Ostrołęce (3 umowy) –  
w kwocie 25.900.000,00 zł, 

✓ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie – w kwocie 82. 679,60 zł.  

Środki budżetowe przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 53. 658. 356,49 zł 
umożliwiły sfinansowanie w pełni wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, pokrycie 
bieżących kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych Powiatu oraz doposażenie 
jednostek w nowoczesny sprzęt biurowy, dydaktyczny i sportowy oraz inny niezbędny 
do realizacji zadań merytorycznych jednostek. Zrealizowane zostały także inne 
zadania własne Powiatu dotyczące m.in. utrzymania dróg, realizacji robót 
geodezyjnych,  zadań w zakresie leśnictwa, ochrony środowiska, opieki społecznej,  
aktywnego zwalczania bezrobocia, promocji powiatu oraz kultury i sportu. W 2019r. 
Powiatowi udało się pozyskać środki na realizację szeregu programów aktywizujących 
lokalny rynek pracy, jednorazową pomoc dla bezrobotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej oraz projektów unijnych dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej 
i oświaty. Zarząd Powiatu przywiązywał również dużą uwagę do właściwej promocji 
Powiatu, kultywowania kultury kurpiowskiej i tradycji regionalnych, przyznając 
nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury 
oraz sportu podczas współorganizacji imprez organizowanych przez organizacje 
pozarządowe. Wydatki majątkowe wykonane w łącznej kwocie 31. 575. 610,01 zł pozwoliły 

na: przebudowę dróg i mostu – na kwotę 29.374.479,76 zł, w ramach której 
przebudowano 23,7 km odcinków drogowych z nawierzchnią bitumiczną, 1 obiekt 
mostowy oraz wybudowano 10.400m ścieżek pieszo-rowerowych. Sfinansowanie 
zadań drogowych było możliwe dzięki pozyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych w 
łącznej kwocie 17.069.686,10 zł, z tego ze środków unijnych w łącznej kwocie 
7.651.476,87 zł, ze środków z budżetu Wojewody Mazowieckiego - w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych - w kwocie 2 372 284,00 zł, z dotacji celowej  
z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej  
i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów - w kwocie 118 080,00 
zł, z pomocy finansowej gmin - w łącznej kwocie 3. 967. 845,23 zł, z dotacji celowej 
z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego - w łącznej kwocie 2. 160. 000,00 
zł, ze środków przekazanych przez nadleśnictwa - w łącznej kwocie 800. 000,00 zł, 
termomodernizacje i remonty – 728. 696,46 zł, zakupy inwestycyjne – 231.518,61 zł 
zakup działki – 86. 000,00 zł, udzielenie pomocy finansowej i dotacji dla gmin  
i Województwa Mazowieckiego – 1.016.477,20 zł oraz środków dla policji na Fundusz 
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Wsparcia Policji – 25. 000,00 zł, udział w projekcie unijnym pn. „Wzrost udziału 
odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Myszyniec” 
– 113. 437,98 zł. Ponadto Pani Skarbnik przedstawiła informację o stanie mienia 
Powiatu na dzień 31 grudnia 2019r.,  w której wykazano wartość netto mienia Powiatu 
na łączną kwotę 343.407.904,79 zł. W dalszej wypowiedzi, Pan Starosta zwrócił 
uwagę na wysoki wskaźnik wydatków inwestycyjnych i wyraził zadowolenie z tego 
powodu, podkreślając, że ten kierunek działań chciałby utrzymać w roku bieżącym.   

b) Przewodniczący  Komisji:  
✓ Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli – Artur Kozłowski,  
✓ Infrastruktury – Kazimierz Rzewnicki,  
✓ Rewizyjnej – Tadeusz Lipka,  
✓ Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Dariusz Domian,      
✓ Oświaty, Kultury i Sportu – Sławomir Ceberek ,  
✓ Zdrowia i Pomocy Rodzinie – Andrzej Lis,   
✓ Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Stanisław Lipka, 
✓ Skarg, Wniosków i Petycji – Arkadiusz Zyśk  

 poinformowali, w imieniu Komisji, o wydaniu jednogłośnie pozytywnych opinii  
 o przedłożonym Sprawozdaniu.   

c) Skarbnik Powiatu Aldona Kuciej zapoznała z treścią uchwały Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 
2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w 
Ostrołęce sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2019r., informującej, 
że Skład Orzekający wydał pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu.  

d) Zabierając głos w dyskusji, radny Stanisław Lipka, wyraził słowa uznania, 
zarówno dla Starosty Ostrołęckiego Stanisława Kubła, Wicestarosty Krzysztofa 
Parzychowskiego, jak i Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu, za dobrą i właściwą 
realizację budżetu Powiatu w 2019r.     

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

   Wyniki głosowania: 
− za   - 18 
− przeciw   -   0 
− wstrzymało się  -   0 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Ostrołęckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Ostrołęckiego za 2019r. została podjęta jednogłośnie. 
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.   
 

2)  
a) Ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej zapoznał przewodniczący Komisji Tadeusz 

Lipka. Poinformował, że Komisja, na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2020rr., 
rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2019r. 
wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o tym 
sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe, a także informację o stanie mienia 
powiatowego. Po analizie przedłożonych dokumentów, Komisja jednogłośnie 
podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, 
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z informacją o stanie 
mienia Powiatu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o tym 
sprawozdaniu oraz w sprawie przedstawienia wniosku o absolutorium dla 
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Zarządu Powiatu. Pan przewodniczący poinformował także, że Komisja 
stwierdziła, iż  Powiat nie jest zobowiązany do badania rocznego sprawozdania 
finansowego przez biegłego rewidenta. Po dokonaniu szczegółowej analizy 
wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu, osiągniętego wyniku 
finansowego na koniec roku oraz gospodarki majątkiem Powiatu, członkowie 
Komisji w drodze głosowania jednogłośnie wyrazili pozytywną opinię dotyczącą 
wykonania budżetu i działań Zarządu Powiatu w celu poprawnej jego realizacji. 
Pan przewodniczący w imieniu Komisji, wnioskował o udzielenie absolutorium 
Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu.  

b) Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Liżewski zapoznał z uchwałą  
Nr Os.236.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2020r.  w sprawie wydania opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu za 2019 rok,  informującej, że Skład Orzekający wydał 
pozytywną opinię o wniosku.  

c) Zabierając głos w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu zauważył, że nie 
odnotowano wpływu żadnych skarg na pracę Starosty, Wicestarosty czy też 
Zarządu Powiatu, co niewątpliwie świadczy o ich właściwej pracy. Praca tego 
organu zwykle oceniana jest na podstawie zrealizowanych inwestycji i środkach 
finansowych na ten cel przeznaczanych, a inwestycje drogowe na terenie 
Powiatu są realizowane na wysokim poziomie i jest ich dużo. Pan 
przewodniczący pogratulował Zarządowi Powiatu za dobre wykonanie 
przypisanych zadań.  

d) Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu 
odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu  
w Ostrołęce za 2019r. i zarządził głosowanie.   
Wyniki głosowania:  
− za    - 18 

− przeciw     -   0 
− wstrzymało się    -   0  

Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2019r. 

została podjęta jednogłośnie.  
Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł podziękował Radzie Powiatu za jednomyślność  
w głosowaniu i za udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu.  
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.   
 

3)       
a) Uzasadnienie do projektu uchwały, z upoważnienia Zarządu Powiatu,  

przedstawiła Skarbnik Powiatu Aldona Kuciej. Wyjaśniła, że w przedłożonym 
dokumencie proponuje się dokonanie zmian w „Wykazie przedsięwzięć 
wieloletnich objętych WPF”, polegających na zwiększeniu w latach 2020 – 2021 
wydatków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa ciągu 
komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba, 
Nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady”, „Termomodernizacja budynku 
socjalno – administracyjnego Obwodu Drogowo – Mostowego w Kadzidle” oraz 
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło” –  
w kwotach wskazanych w projekcie.  Zmniejszenie wydatków, w 2020r., 
proponuje się na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa mostu na rzece Narew 
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wraz z dojazdami”, „Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach  
w miejscowościach Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami” oraz 
„Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2552W Zabiele – 
Ołdaki – Teodorowo, Nr 2554W Troszyn – Zabiele, Nr 2591W Ołdaki – Przytuły 
Stare – Laskowiec” – w kwotach wskazanych w projekcie uchwały. W dalszej 
wypowiedzi, Pani Skarbnik przedstawiła propozycje wprowadzenia na lata 2020 
– 2021 nowych zadań inwestycyjnych, tj.: „Rozbudowa drogi powiatowej  
Nr 2569W Goworowo – Kamianka – Pomian na terenie gminy Goworowo  
w miejscowościach Jawory Podmaście, Lipianka i Cisk” oraz „Rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojniki na terenie gminy Baranowo 
w miejscowościach Budne Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa”, informując, że 
inwestycje będą realizowane w ramach środków Funduszu Dróg 
Samorządowych. W latach 2020 – 2021 proponuje się również przeznaczyć 
środki na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” o łącznych 
nakładach 1.020.000,00 zł. W omawianym projekcie uchwały proponuje się 
również wprowadzenie odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi 
w budżecie Powiatu na rok 2020 po zmianach. Proponowane do wprowadzenia 
zmiany 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 
uchwały.  

c) Wobec braku głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2020 – 2030 i zarządził głosowanie.   

d) Wyniki głosowania:  
− za    - 18 
− przeciw     -   0 
− wstrzymało się    -   0  

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2020 – 2030 została podjęta 
jednogłośnie.  
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. Poinformowała, że w projekcie 
proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z: 
przyznaniem pomocy finansowej, w dziale – Transport i łączność, przez gminy: 
Rzekuń, Lelis i Kadzidło z przeznaczeniem na dofinasowanie zadań 
inwestycyjnych wskazanych w projekcie; zwiększeniem przez Ministra Finansów 
planu subwencji oświatowej na dofinansowanie zakupu nowoczesnego sprzętu 
szkolnego i pomocy dydaktycznych na wyposażenie gabinetu diagnostyczno – 
terapeutycznego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu; 
otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie, przez 
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Powiatowy Urząd Pracy, kosztów zwiększonych zadań wynikających z realizacji 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19; pozyskaniem przez jednostki 
organizacyjne Powiatu nieplanowanych dochodów. Zmniejszenie planu 
dochodów budżetowych proponuje się w związku z otrzymaniem niższej niż 
planowano kwoty: subwencji uzupełniającej na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostów na rzec Orz i jej dopływach w 
miejscowościach Kunin i Ponikiew Duża wraz z dojazdami”; dotacji celowej z 
budżetu Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
pn.: „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami” oraz pomocy finansowej 
przez gminę Lelis na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa 
drogi powiatowej Nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło”. Wynikowo plan 
dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 78.744,00 zł. Zwiększenie planu 
wydatków budżetowych proponuje się w Zarządzie Dróg Powiatowych na 
dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych, realizację nowych zadań 
inwestycyjnych oraz zadań bieżących szczegółowo opisanych w projekcie 
uchwały oraz w Zespołach Szkół Powiatowych w Kadzidle i Troszynie, Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Powiatowym Urzędzie Pracy na cele wskazane w projekcie. 
Ponadto w przedłożonym dokumencie proponuje się zmniejszenie planu 
wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w dziale – Transport  

i łączność. Wynikowo plan wydatków budżetowych uległ zmniejszeniu o kwotę 
78.744,00 zł. 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 
uchwały.  

c) Wobec braku głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2020r.  
i zarządził głosowanie.   

d) Wyniki głosowania:  
− za    - 18 

− przeciw     -   0 
− wstrzymało się    -   0  

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2020r. została 

podjęta jednogłośnie.  
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.   
 
Ad. 6.  

a) Rada Powiatu bez uwag i głosów w dyskusji przyjęła „Sprawozdanie                                 
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce za 2019r.”  
„Sprawozdanie …” stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

Rada Powiatu bez uwag i głosów w dyskusji przyjęła Informację z realizacji: 
b) zadań w 2019r. wynikających z „Programu integracji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2015 – 2020” 
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„Informacja …” stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.  

c) „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim na lata 2018 – 
2020” w roku 2019.  
„Informacja  …” stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

d) „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy na lata 2017 – 2022” w roku 2019.   
„Informacja  …” stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

e) zadań  wynikających ze „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
w Powiecie Ostrołęckim na lata 2014 – 2020” przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ostrołęce  w roku 2019. 
„Informacja  …” stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Ad. 7.  
Nie odnotowano wpływu interpelacji i zapytań radnych.  
 
Ad. 8.  
Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu została przyjęta bez uwag.  
„Informacja …” stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 9.  
Nie odnotowano wpływu komunikatów i spraw organizacyjnych.   
 
Ad. 10.  
Nie odnotowano wpływu spraw różnych, wniosków i oświadczeń radnych.  
 
Ad. 11.  
Radni zapoznali się z aktualną realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej  
Nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas”.   
 
Ad. 12.  
Wobec wyczerpania porządku obrad, o godzinie 1150, przewodniczący Rady Powiatu 
Piotr Liżewski zamknął obrady XXI sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.  
 

  Przewodniczący Rady  
/ - / Piotr Liżewski  

 
 

 
 
  

 
 

 
   
 


