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ON.0002.22.2020 

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

W DNIU 29 WRZEŚNIA 2020R.   
 
 
Obrady odbyły się w formie telekonferencji, z wykorzystaniem zdalnego trybu obradowania   
i rozpoczęły o godzinie 1200.   
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 XXI sesji Rady Powiatu.  
4. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrołęka  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinie Komisji:  

✓ Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  
✓ Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  

2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzekuń  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinie Komisji:  

✓ Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  
✓ Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  

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

4) udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszewo – Borki  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  

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

6) ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej Nr 2521W Golanka – Grale – 
Czarnia – Dawia – Serafin – do drogi Nr 645  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury   
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c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  

7) ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej Nr 2522W Grale – Dąbrówka – 
Szkwa    
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury   
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  

8) 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  

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

10) przyjęcia „Powiatowego programu spójności regionalnej oraz przeciwdziałania 
wykluczeniu komunikacyjnemu poprzez podniesienie stanu technicznego 
obiektów mostowych”  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b) opinia Komisji Infrastruktury 
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  

11) zaliczenia drogi gminnej przebiegającej przez teren Gminy Rzekuń do kategorii 
dróg powiatowych 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury  
c) dyskusja 
d) podjęcie uchwały   

12) zaliczenia drogi gminnej przebiegającej przez teren Gminy Czarnia oraz odcinka 
drogi gminnej i drogi wewnętrznej przebiegających przez teren Gminy Myszyniec 
do kategorii dróg powiatowych 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury  
c) dyskusja 
d) podjęcie uchwały   

13) zaliczenia drogi gminnej przebiegającej przez teren Gminy Goworowo do 
kategorii dróg powiatowych 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały   
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14) zaliczenia drogi gminnej wewnętrznej przebiegającej przez teren Gminy 
Baranowo do kategorii dróg powiatowych 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  

15) zaliczenia drogi gminnej przebiegającej przez teren Gminy Rzekuń do kategorii 
dróg powiatowych 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały   

5. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie  
od poprzedniej sesji Rady Powiatu.    

6. Komunikaty i sprawy organizacyjne.  
7. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.   
8. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.  
 

   

Ad. 1.  
Obrady XXII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce otworzył przewodniczący Rady Piotr 
Liżewski. Stwierdził, że na stan 21 radnych, obecnych jest 19, 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.  
Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, występując w imieniu Zarządu Powiatu, zgłosił 
wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi 
gminnej przebiegającej przez teren Gminy Czarnia oraz odcinka drogi gminnej i drogi 
wewnętrznej przebiegających przez teren Gminy Myszyniec do kategorii dróg 
powiatowych, wskazanej w punkcie 4 podpunkt 12) porządku obrad.    
W związku z powyższym, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Liżewski zarządził 
głosowanie nad wnioskiem, informując jednocześnie, że numeracja kolejnych 
podpunktów w punkcie 4 ulegnie stosownym zmianom.  
Rada Powiatu w głosowaniu imiennym, 18 głosami „za” , bez głosów „przeciwnych”  
i „wstrzymujących” przyjęła zmiany w porządku obrad.  
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.   

  
Ad. 3.  
Protokół z XXI sesji Rady Powiatu został przyjęty 18 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 
Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł. Poinformował, że w projekcie proponuje się 
udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej dla  Miasta Ostrołęki,  
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w łącznej kwocie 280.000,00 zł, z tej kwoty: 180.000,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, który 
będzie używany do likwidacji skutków zdarzeń drogowych na terenie Miasta  
i Powiatu. Natomiast kwota 100.000,00 zł będzie przeznaczona na zakup 
wyposażenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych (w organizacji) m.in.: mebli, sprzętu 
komputerowego dla księgarni i montażu klimatyzacji w budynku głównym.  

b) Przewodniczący Komisji:  
✓ Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Stanisław Lipka 
✓ Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Dariusz Domian  

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 udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrołęka    

w głosowaniu jawnym, imiennym została podjęta 18 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.  Poinformował, że w projekcie uchwały 
proponuje się udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Rzekuń, w łącznej 
kwocie 443.000,00 zł, z tej kwoty 22.500,00 zł proponuje się na zadanie pn.: 
„Zakup aluminiowej łodzi ratowniczej z przyczepą dla OSP  
w Dzbeninie”, 17.000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup silnika wirnikowego  
z osprzętem i montażem do łodzi turystycznej dla OSP w Rzekuniu”, 3.500,00 zł 
na zadanie pn.: „Zakup belki świetlnej z montażem, akumulatorem oraz 
oznakowaniem do łodzi ratowniczej dla OSP w Kamiance” oraz 400.000,00 zł na 
zadanie pn.: „Budowa tężni solankowej w miejscowości Rzekuń wraz  
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej 
w Rzekuniu i ul. Czarnej w Ostrołęce”.  

b) Przewodniczący Komisji:  
✓ Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Stanisław Lipka 
✓ Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Dariusz Domian  

poinformowali, że Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt   
uchwały.   

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

b) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzekuń  

w głosowaniu jawnym, imiennym została podjęta 18 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.  Poinformował, że w projekcie uchwały 
proponuje się udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Baranowo, w kwocie 
5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup 
umundurowania i środków ochrony osobistej dla druhów OSP w Baranowie”.     
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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 Baranowo  

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

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.   
 
4)      

a) Uzasadnienie do projektu uchwały, w imieniu Zarządu Powiatu, przedstawił 
Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł.  Poinformował, że w projekcie uchwały 
proponuje się udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Olszewo – Borki –  
w kwocie 9.978,00 zł z przeznaczeniem na realizację  zadania pn.: „Zakup 
systemu selektywnego alarmowania i ubrań specjalnych typu „Nomex” dla 
wybranych jednostek OSP z terenu gminy Olszewo – Borki”.     

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 Olszewo – Borki  

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

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 7 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 finansowej dla Gminy Goworowo – w łącznej 
kwocie 201.000,00 zł, z tej kwoty: 198.000,00 zł proponuje się przeznaczyć na 
dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla OSP w Kuninie”, natomiast kwotę 3.000,00 zł na zadanie pn.: 
„Zakup sprzętu bojowego dla drużyny żeńskiej OSP w Ponikwi Dużej”.   

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 Goworowo  

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

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.  
 

6)  
a) Uzasadnienie do projektu uchwały, w imieniu Zarządu Powiatu, przedstawił 

Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł. Wyjaśnił, że w przedłożonym projekcie 
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uchwały proponuje się ustalenie przebiegu istniejącej drogi powiatowej  
nr 2521W Golanka – Grale – Czarnia – Dawia – Serafin – do drogi nr 645, 
przebieg tej drogi zostałby zmieniony poprzez włączenie odcinka drogi 
powiatowej nr 2522W Golanka – Grale – Dąbrówka – Szkwa na długości Golanka 
- Grale do drogi powiatowej, o której mowa w projekcie. Proponowana do 
wprowadzenia zmiana pozwoli na prowadzenie właściwej ewidencji dróg.  

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 2521W Golanka – Grale – Czarnia – Dawia – Serafin – do drogi Nr 645  

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

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.  
 

7)       
a) Uzasadnienie do projektu uchwały, w imieniu Zarządu Powiatu, przedstawił 

Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł. Wyjaśnił, że w przedłożonym projekcie 
uchwały proponuje się ustalenie przebiegu istniejącej drogi powiatowej  
nr 2522W Grale - Dąbrówka – Szkwa, przebieg drogi zostałby zmieniony poprzez 
włączenie odcinka tej drogi na długości Golanka – Grale do drogi powiatowej  
nr 2521W Grale – Czarnia – Dawia – Serafin – do drogi nr 645. Proponowana 
do wprowadzenia zmiana pozwoli na prowadzenie właściwej ewidencji dróg.    

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 2522W Grale – Dąbrówka – Szkwa w głosowaniu jawnym, imiennym została 
podjęta 18 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.  
 

8)       
a) Uzasadnienie do projektu uchwały, z upoważnienia Zarządu Powiatu, 

przedstawiła Skarbnik Powiatu Aldona Kuciej. Poinformowała, że  
w przedłożonym dokumencie proponuje się dokonanie zmian w Wykazie 
przedsięwzięć wieloletnich objętych WPF, polegających na wprowadzeniu do 
Wykazu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi powiatowej 
łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, gmina Olszewo – Borki  
z drogą powiatową nr 2539W Łęg Przedmiejski, gmina Lelis” o łącznych 
nakładach 850 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji. Ponadto 
w projekcie wprowadza się odpowiednie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi 
w budżecie Powiatu na rok 2020 po zmianach. Wyszczególnione zmiany  
w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich objętych WPF, jak również inne zmiany  
w planie dochodów i wydatków budżetowych, które wprowadzone zostaną 
uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 
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2020r., skutkują zmianami w zakresie wyniku budżetu na 2020r. oraz kwot 
przychodów. W wyniku proponowanych do wprowadzenia zmian w planie 
dochodów i wydatków budżetowych zmniejszył się deficyt budżetu Powiatu  
o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 25.057.664,82 zł. Przychody budżetu uległy 
również zmniejszeniu o tę kwotę do kwoty 28.740.344,42 zł. Natomiast 
rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą kwotę 3.682.679,60 zł.  

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

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.  
 

9)     
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 wprowadzeniem do 
budżetu części środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.617.758,00 zł na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego w drogownictwie oraz pozyskaniem 
przez ZSP w Czerwinie nieplanowanych dochodów w działach: Różne rozliczenia  
i Oświata i wychowanie. Ponadto dokonuje się przesunięcia planu dochodów 
między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale – Oświata i wychowanie  
w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. Ponadto w projekcie 
uchwały proponuje się zwiększenie planu wydatków budżetowych w Zarządzie 
Dróg Powiatowych, Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół Powiatowych  
w Czerwinie oraz Powiatowym Urzędzie Pracy na zadania szczegółowo wskazane 
w projekcie. W dalszej wypowiedzi Pani Skarbnik poinformowała o planowanych 
przesunięciach planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej  
i źródłami finansowania zadań w Zarządzie Dróg Powiatowych i Zespole Szkół 
Powiatowych w Myszyńcu w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej.        

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 zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2020r.   

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

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.  
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10)    
a) Przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały, w imieniu Zarządu Powiatu 

Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł wyjaśnił, główne cele i założenia  „Programu 
…”, o którym mowa, informując jednocześnie, że jest to dokument określający 
stan bieżący i kierunki działania Powiatu w zakresie dostosowania obiektów 
mostowych do jak najwyższej klasy obciążenia taborem samochodowym, 
dodając, że stan techniczny danego obiektu mostowego musi jednoznacznie 
wskazywać na konieczność jego przebudowy.   

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 przyjęcia „Powiatowego programu spójności regionalnej 
oraz przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu poprzez podniesienie 

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

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.  
 

Przedstawiając, w imieniu Zarządu Powiatu, uzasadnienia do projektów uchwał 
wskazanych w podpunktach od 11) do 14) Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł 
poinformował, że w projektach proponuje się zaliczenie dróg gminnych do kategorii 
dróg powiatowych, drogi te będą stanowiły uzupełnienie sieci dróg służących 
miejscowym potrzebom oraz pełniły ważną rolę w systemie komunikacyjnym. 
Zaliczenie ich do kategorii dróg powiatowych będzie też niewątpliwie pozytywnie 
oddziaływało na rozwój gospodarczy całego regionu. Projekty uchwał zostały 
pozytywnie uzgodnione z Zarządem Województwa Mazowieckiego oraz zarządami 
powiatów ościennych.  
 
11)       

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 zaliczenia drogi gminnej przebiegającej przez teren 

Gminy Rzekuń do kategorii dróg powiatowych w głosowaniu jawnym, 
imiennym została podjęta 19 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych”  
i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.  
 

12)    
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 zaliczenia drogi gminnej przebiegającej przez teren 

Gminy Goworowo do kategorii dróg powiatowych w głosowaniu jawnym, 
imiennym została podjęta 19 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych”  
i „wstrzymujących”.  
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Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.  
 

13)  
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 zaliczenia drogi gminnej przebiegającej przez teren 

Gminy Baranowo do kategorii dróg powiatowych w głosowaniu jawnym, 
imiennym została podjęta 19 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych”  
i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.  

  
14)       

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 zaliczenia drogi gminnej przebiegającej przez teren 

Gminy Rzekuń do kategorii dróg powiatowych w głosowaniu jawnym, 
imiennym została podjęta 19 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych”  
i „wstrzymujących”.  

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.  
 

Ad. 5.  
Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu została przyjęta bez uwag.  
„Informacja …” stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu.  

W punkcie tym Pan Starosta poinformował o spotkaniu z prezydium Rady Powiatu oraz 
przewodniczącymi Komisji Rady, a także o planowanej sesji Rady Powiatu w dniu  
19 października br., w której swój udział zapowiedział Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik.    
 
Ad. 6.  
Nie odnotowano wpływu komunikatów i spraw organizacyjnych.    
 
Ad. 7.  
1) Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł zapoznał z zakończonymi inwestycjami 

drogowymi na terenie Powiatu.  
2) radny Arkadiusz Zyśk podziękował, w imieniu swoim i mieszkańców Gminy Rzekuń, 

za jednomyślność w przyznaniu dotacji celowej dla gminy na budowę tężni 
solankowej.   

3) radny Sławomir Ceberek poruszył zagadnienia dotyczące utrzymania dróg 
powiatowych, zwracając uwagę m.in. na oznakowanie poziome i oddzielenie 
poboczy, co, zdaniem radnego, jest bardzo ważne, zarówno dla uczestników ruchu 
drogowego, jak i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu. Wnioskował  
o realizację powyższego przed okresem zimowym.   

4) Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł uznał wniosek za słuszny, ale możliwy do 
realizacji w roku przyszłym, a nie w nadchodzącym okresie zimowym. 
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Oznakowania dróg powiatowych są sukcesywnie realizowane. Bardzo ważny jest 
przy realizacji tego zadania udział poszczególnych gmin. W ostatnim czasie 
wystąpienie w tej sprawie zostało skierowane do Burmistrza Myszyńca, odpowiedź 
Pani Burmistrz była negatywna. Aktualnie w budżecie Powiatu została 
wyasygnowana kwota 50 tys. zł, która będzie przeznaczona przede wszystkim na 
uporządkowanie poboczy dróg powiatowych.   

5) radny Antoni Mulawka za istotne uznał kwestie bezpieczeństwa, ale Jego zdaniem, 
nie powinno to być warunkowane udziałem gmin. Jako przykład podał tzw. „skrót 
wyszkowski”, gdzie 90% pojazdów to tranzyt, więc dlaczego gmina Goworowo ma 
dofinansowywać porządkowanie poboczy czy ścieżek pieszo – jezdnych.  

6) Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, zauważył, że inwestycje drogowe były 
realizowane wspólnie z samorządami gminnymi, budowa ścieżek pieszo – 
rowerowych to zadanie danej gminy. W przypadku, kiedy gmina nie zdecyduje się 
na partycypację w kosztach oznakowania dróg, za środki Powiatu zostaną 
rozmalowane tylko drogi powiatowe.   

 
Ad. 8.  
Wobec wyczerpania porządku obrad, o godzinie 1350, przewodniczący Rady Powiatu 
Piotr Liżewski zamknął obrady XXII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.  
 
 

          Przewodniczący Rady  
          / - / Piotr Liżewski  

 
 

       
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
  

 

 
 

 
 


