ON.0002.26.2020

PROTOKÓŁ NR XXVI/2020
OSTROŁĘCE
W DNIU 17 GRUDNIA 2020R.

Z XXVI SESJI RADY POWIATU W

Obrady odbyły się w formie telekonferencji, z wykorzystaniem zdalnego trybu obradowania
i rozpoczęły o godzinie 1000.
Obecni, według załączonej listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata
2021 – 2030
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b) opinie Komisji Rady Powiatu
c) dyskusja
d) podjęcie uchwały
2) uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2021 rok
a) wystąpienie Starosty Ostrołęckiego
b) opinie Komisji Rady Powiatu
c) dyskusja
d) podjęcie uchwały
3) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b) opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
c) dyskusja
d) podjęcie uchwały
4) delegowania radnego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b) opinia Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli
c) dyskusja
d) podjęcie uchwały
5) wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania
dyspozycji usunięcia pojazdu
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b) opinia Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli
c) dyskusja
d) podjęcie uchwały
6) zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2020r.
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b) opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
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5.
6.
7.
8.

c) dyskusja
d) podjęcie uchwały
Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie
od poprzedniej sesji Rady Powiatu.
Komunikaty i sprawy organizacyjne.
Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.
Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

Ad. 1.
Obrady XXVI 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 wnioskował, w imieniu Zarządu Powiatu,
o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał: w sprawie podniesienia
wysokości dodatku dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka
na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podniesienia
wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy
dziecka z tytułu sprawowania pieczy zastępczej oraz w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
w 2021r. na obszarach wodnych Powiatu Ostrołęckiego.
W związku z powyższym, przewodniczący Rady Powiatu zaproponował dodanie
w punkcie 4 – Podjęcie uchwał w sprawach – kolejnych podpunktów w brzmieniu:
7) podniesienia wysokości dodatku dla rodzin zastępczych oraz prowadzących
rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności oraz podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin
zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu sprawowania
pieczy zastępczej
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b) opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie
c) dyskusja
d) podjęcie uchwały
8) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających w 2021r. na obszarach wodnych Powiatu Ostrołęckiego
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b) opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
c) dyskusja
d) podjęcie uchwały
Porządek, ze zmianami, został przyjęty 18 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych”
i „wstrzymujących”.
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
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Ad. 3.
Protokół z XXV 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) Z objaśnieniami wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021 – 2030 zapoznała Skarbnik
Powiatu Aldona Kuciej, informując, że wielkość planowanych dochodów ogółem
wynika z oszacowania realnych dochodów bieżących i niedoszacowania
dochodów majątkowych. W 2021r. dochody ogółem ustalono na kwotę
106.259.543,09 zł, tj. 101,6% przewidywanego wykonania dochodów w 2020r.,
z tego dochody bieżące w kwocie 76.164.807,09 zł, tj. 103,8% przewidywanego
wykonania w 2020r. oraz dochody majątkowe w kwocie 30.094.736,00 zł, tj.
96,34% przewidywanego wykonania w 2020r. Planowane dochody bieżące
w latach 2021 – 2030 wzrosną z kwoty 76.164.807,09 zł do kwoty 91.024.000,00
zł tj. o 19,5% czyli średniorocznie o ok. 2% i uwzględniają realne wpływy ze
wszystkich należnych powiatowi źródeł. Dochody majątkowe przyjęto na
poziomie wskazanych w projekcie budżetu na 2021r. i dwa lata następne,
z planowanych do pozyskania dotacji i środków budżetu Państwa oraz pomocy
finansowej gmin i województwa mazowieckiego, w latach 2022 – 2023
zaplanowano dochody ze środków z budżetu Państwa i pomocy finansowej
gmin, zaś w latach 2024 – 2030 nie zaplanowano dochodów majątkowych
z uwagi na brak jakichkolwiek podstaw (decyzji) w tym zakresie. Plan wydatków
ogółem na 2021r. w kwocie 113.719.720,09 zł, stanowiący 87,7%
przewidywanego wykonania wydatków w 2020r., obejmuje wydatki bieżące
w kwocie 64.112.512,79 zł, tj. 105,5% przewidywanego wykonania wydatków
bieżących w 2020r. oraz wydatki majątkowe w kwocie 49.607.207,30 zł, tj. 72%
przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w 2020r. Plan wydatków
majątkowych w 2021r.obejmuje zadania kontynuowane, zadania jednoroczne
oraz zakupy inwestycyjne. Ponadto Pani Skarbnik poinformowała, że w projekcie
przewidziano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki
objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych na 2021r. i lata następne, a także sytuację finansową Powiatu. Pani
Skarbnik poinformowała, że uchwała Nr Os.391.2020 z dnia 8 grudnia 2020r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywną opinię
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021 – 2030.
b) Przewodniczący Komisji:









Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Stanisław Lipka,
Infrastruktury – Kazimierz Rzewnicki,
Oświaty, Kultury i Sportu – Sławomir Ceberek,
Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli – Artur Kozłowski,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Dariusz Domian,
Zdrowia i Pomocy Rodzinie – Andrzej Lis,
Rewizyjnej – Tadeusz Lipka
Skarg, Wniosków i Petycji – Arkadiusz Zyśk
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poinformowali, że Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
c) Wobec braku głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt
uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Ostrołęckiego na lata 2021 – 2030 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) Projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok przedstawił,
w imieniu Zarządu Powiatu, w formie prezentacji multimedialnej, Starosta
Ostrołęcki Stanisław Kubeł. Pan Starosta zapoznał z planowanymi dochodami
budżetowymi na rok 2021, w łącznej kwocie 106.259.543,09 zł, z tego: dochody
bieżące zostały zaplanowane w kwocie 76.164.807,09 zł, natomiast dochody
majątkowe w kwocie 30.094.736,00 zł oraz planowanymi wydatkami budżetu
w wysokości 113.719.720,09, z tego: bieżącymi w kwocie 64.112.512,79 zł
i majątkowymi w kwocie 49.607.207,30 zł. Ponadto Pan Starosta przedstawił:
plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat oraz zadania realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan dotacji
udzielanych z budżetu Powiatu podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do
sektora finansów publicznych. W projekcie Uchwały Budżetowej proponuje się
utworzenie rezerw: ogólnej w wysokości 300.000,00 zł oraz celowych
w wysokości 135.000,00 zł, ustalenie deficytu budżetu w kwocie 7.460.177,00
zł, rozchodów budżetu w kwocie 3.600.000,00 zł, a także limit zobowiązań
z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł. Pan Starosta
poinformował, że uchwałą Nr Os.392.2020 z dnia 8 grudnia 2020r. Regionalna
Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywną opinię o przedłożonym
przez Zarząd Powiatu projekcie Uchwały Budżetowej na 2021r. oraz
o możliwościach sfinansowania deficytu budżetu.
b) Przewodniczący Komisji:









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

poinformowali, że Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
Uchwały Budżetowej.
c) Zabierając głos w dyskusji, radny Stanisław Lipka, jednocześnie przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, w imieniu Komisji, podziękował
osobom biorącym udział w tworzeniu projektu Uchwały Budżetowej na 2021r.
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d) Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2021r. w głosowaniu
jawnym, imiennym została podjęta 18 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych”
i „wstrzymujących”.
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł podziękował, w imieniu Zarządu Powiatu, za
jednomyślność w głosowaniu. Podziękowania skierował do wszystkich komisji Rady
Powiatu za pozytywną ocenę projektu budżetu, Skarbnika Powiatu, dyrektorów
wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu.
3)

a) Uzasadnienie do projektu uchwały, z upoważnienia Zarządu Powiatu,
przedstawił dyrektor Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Kazimierz Biedrzycki. Wyjaśnił, że w związku ze zmianami
w przepisach prawa w zakresie gospodarowania nieruchomościami zachodzi
konieczność dostosowania zapisów aktualnie obowiązującej uchwały do
dyspozycji wskazanych w ustawie. W przedłożonym dokumencie zostały zawarte
zasady gospodarowania nieruchomościami Powiatu, z uwzględnieniem trybu
postępowania przy nabywaniu nieruchomości ich zbywaniu, zamianie
i obciążaniu ograniczonymi prawami rzeczowymi. Proponowane do
wprowadzenia zmiany zapewnią racjonalne i efektywne gospodarowanie
nieruchomościami Powiatu, powodując jednocześnie właściwą realizację zadań
własnych, a także założeń budżetowych.
b) Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Stanisław Lipka
poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
c) Zabierając głos w dyskusji, Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł wskazał, że
regulacje zawarte w przedstawionym projekcie uchwały będą niezbędne przy
realizacji dużych zadań inwestycyjnych, np. przy budowie mostu na rzece
Narew, pozwolą też na regulacje stanów prawnych dróg.
d) Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na
czas nieoznaczony w głosowaniu jawnym, imiennym została podjęta
19 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących”.
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

4)
a) Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił, w imieniu Zarządu Powiatu,
Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł. Wyjaśnił, że na mocy porozumienia
zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta i Starostą Ostrołęckim utworzona
została wspólna dla Miasta i Powiatu Ostrołęckiego Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku. Rada Powiatu i Rada Miasta delegują do składu Komisji po jednym
radnym. W związku z upływem kadencji wymienionej Komisji zachodzi potrzeba
delegowania przedstawiciela Rady Powiatu do jej składu. Zarząd Powiatu
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zdecydował o desygnowaniu do udziału w pracach Komisji Artura Kozłowskiego,
przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa
Obywateli.
b) Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa
Obywateli Artur Kozłowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały i zarekomendowała do składu wspólnej Komisji radnego
Stanisława Lipkę.
c) Wobec braku głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt
uchwały i zarządził głosowanie.
d) Uchwała w sprawie delegowania radnego do składu Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w głosowaniu jawnym, imiennym została podjęta 19 głosami „za”,
bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących”.
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Radny Stanisław Lipka podziękował za okazane zaufanie, deklarując, że będzie godnie
reprezentował Radę Powiatu w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
5)
a) Uzasadnienie do projektu uchwały, z upoważnienia Zarządu Powiatu,
przedstawił dyrektor Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Leszek Sutnik.
Wyjaśnił, że w Obwieszczeniu Ministra właściwego do spraw finansów
publicznych z dnia 29 lipca 2020r. zostały opublikowane maksymalne stawki
opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji
pojazdu obowiązujące w roku 2021. W celu zapewnienia sprawnej realizacji
zadań wynikających z ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w projekcie uchwały
proponuje się przyjęcie maksymalnych stawek określonych w Obwieszczeniu, co
umożliwi wykonanie zadania we właściwy sposób.
b) Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa
Obywateli Artur Kozłowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) Wobec braku głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt
uchwały i zarządził głosowanie.
d) Uchwała w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego

parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w głosowaniu
jawnym, imiennym została podjęta 19 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych”

i „wstrzymujących”.
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

6)
a) Przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały, z upoważnienia Zarządu
Powiatu, Skarbnik Powiatu Aldona Kuciej poinformowała, że w przedłożonym
projekcie uchwały proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych
w związku z przyznaniem subwencji oświatowej ze środków rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć na
odległość oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla
zwalnianych nauczycieli; przyznaniem dotacji celowej na zadania z zakresu
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administracji rządowej w dziale – Działalność usługowa – z przeznaczeniem na
zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego; otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy
z przeznaczeniem na sfinansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów
obsługi zadań wynikających z realizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także
pozyskaniem przez jednostki organizacyjne Powiatu nieplanowanych dochodów.
Zmniejszenia planu dochodów budżetowych proponuje się w Powiatowym
Urzędzie Pracy w dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
w związku z 2,5% odpisem od przyznanych dla Powiatu środków PFRON.
Zwiększenie planu wydatków budżetowych proponuje się w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Starostwie Powiatowym, Zespołach Szkół
Powiatowych w Baranowie, Czerwinie, Kadzidle, Łysych, Myszyńcu, Troszynie
oraz Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych w Czerwinie i Myszyńcu,
a także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędzie Pracy
na cele szczegółowo opisane w projekcie. Ponadto w omawianym dokumencie
proponuje się dokonanie przeniesień planu wydatków budżetowych między
działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w Starostwie
Powiatowym, gdzie niewykorzystane środki w łącznej kwocie 53.220,00 zł
proponuje się przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej niezbędnych do
walki z pandemią. Pani Skarbnik wyjaśniła, że proponowane do wprowadzenia
zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu nie powodują zmiany
wyniku finansowego budżetu Powiatu, ani kwoty przychodów niezbędnych do
jego zbilansowania.
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 19 głosami „za”, bez głosów
„przeciwnych” i „wstrzymujących”.
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

7)
a) Występując z upoważnienia Zarządu Powiatu, dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie Edyta Pędzich poinformowała, że zgodnie z zapisami ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w projekcie uchwały
proponuje się podniesienie wysokości dodatku dla rodzin zastępczych,
prowadzących rodzinny dom dziecka oraz podniesienie wynagrodzeń dla
zawodowych rodzin zastępczych oraz dla osób prowadzących rodzinne domy
dziecka z tytułu sprawowania pieczy zastępczej. Na cele, szczegółowo wskazane
w projekcie, niezbędna jest dodatkowa kwota około 30.000,00 zł.
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.
7

d) Uchwała w sprawie podniesienia wysokości dodatku dla rodzin zastępczych
oraz prowadzących rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym
stopniu
niepełnosprawności
oraz
podniesienia
wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących
rodzinne domy dziecka z tytułu sprawowania pieczy zastępczej w głosowaniu
jawnym, imiennym została podjęta 19 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,
przedstawił dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Rolnictwa Artur Romanik.
poinformował, że obowiązek uchwalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających spoczywa na Radzie
Powiatu, zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych. W projekcie proponuje się ustalenie wysokości opłat za
usunięcie statku lub innego obiektu pływającego, a także wysokości opłat za
każdą rozpoczętą dobę przechowywania statku lub innego obiektu pływającego
usuniętego z obszaru wodnego na terenie Powiatu.
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 ustalenia wysokości opłat za usunięcie

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021r. na
obszarach wodnych Powiatu Ostrołęckiego w głosowaniu jawnym, imiennym
została podjęta 18 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących”.
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 5.
Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu zostało przyjęte
bez uwag.
„Sprawozdanie …” stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 6.
Nie odnotowano wpływu komunikatów i spraw organizacyjnych.
Ad. 7.
1) Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Katarzyna Grodzka przedstawiła laureatów
Dorocznych Nagród Starosty Ostrołęckiego w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury – nagrody otrzymało sześć osób oraz za
szczególne osiągnięcia sportowe – nagrodę otrzymała jedna osoba. Laureaci,
w trakcie krótkiej prezentacji, podziękowali za przyznane nagrody.
2) Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł złożył gratulacje laureatom nagród.
3) Na pytanie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Stanisława Subdy dotyczące nie
przyznania środków z tzw. ustawy COVID – II, Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł
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4)

5)
6)
7)

przypomniał, że Powiat otrzymał 14 mln zł w pierwszej transzy. Aktualnie wnioski
też zostały złożone i pozytywnie zaopiniowane przez Wojewodę Mazowieckiego.
radny Antoni Mulawka, uznał, że warto byłoby nawiązać częstsze kontakty
z parlamentarzystami z okręgu siedlecko – ostrołęckiego w celu przekazywania im
swoich sugestii. W dalszej wypowiedzi podziękował za zmianę formuły dorocznych
nagród Starosty Ostrołęckiego oraz przekazał życzenia świąteczne dla
pracowników i mieszkańców Powiatu.
radny Kazimierz Rzewnicki, zwrócił się o wyjaśnienia w kwestii kontynuacji
przebudowy drogi relacji Kierzek – Zawady, przekazując równocześnie życzenia
świąteczne.
W odpowiedzi na powyższe, Starosta Ostrołęcki wyjaśnił, że nie zostały jeszcze
ogłoszone wyniki naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Zofia Napiórkowska, radny Andrzej Lis, radna
Anna Buczyńska oraz przewodniczący Rady Powiatu Piotr Liżewski złożyli życzenia
świąteczne dla mieszkańców Powiatu Ostrołęckiego.

Ad. 8.
Wobec wyczerpania porządku obrad, o godzinie 1205, przewodniczący Rady Powiatu
zamknął obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.
PRZEWODNICZĄCY RADY
/ - / PIOTR LIŻEWSKI
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