
ON.0002.30.2021 

PROTOKÓŁ NR XXX/2021 
Z XXIX SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE 

W DNIU 8 KWIETNIA 2021R.  
 
 
Obrady odbyły się w formie telekonferencji, z wykorzystaniem zdalnego trybu obradowania   
i rozpoczęły o godzinie 1300.   
Obecni, według załączonej listy obecności.   

 
PORZĄDEK OBRAD: 
 
PORZĄDEK OBRAD: 
 

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

1) ustalenia przebiegu drogi powiatowej Brzeźno – Pokrzywnica  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury 
c) dyskusja 
d) podjęcie uchwały   

2) ustalenia przebiegu drogi powiatowej granica miasta Ostrołęki – Goworki  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury  
c) dyskusja 
d) podjęcie uchwały   

3) ustalenia przebiegu drogi powiatowej Oborczyska – Bakuła  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b) opinia Komisji Infrastruktury  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały 

4) ustalenia przebiegu drogi powiatowej granica miasta Ostrołęki – Dzbenin  
a)  wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b)  opinia Komisji Infrastruktury 
c)  dyskusja 
d)  podjęcie uchwały  

5)   określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b) opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie 
c) dyskusja 
d) podjęcie uchwały 

6)  udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyse  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b) opinie Komisji: 
 Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 



 Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
c) dyskusja 
d) podjęcie uchwały 

7)   udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrołęka 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b) opinie Komisji : 
 Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli 
c) dyskusja 
d) podjęcie uchwały 

8)   wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Czerwin porozumienia w sprawie 
powierzenia tej jednostce samorządu terytorialnego prowadzenia zadania 
publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej                                    
w miejscowości Czerwin” obejmującego zakresem cały budynek szkoły  
stanowiący współwłasność Gminy Czerwin i Powiatu Ostrołęckiego 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
c) dyskusja 
d) podjęcie uchwały 

9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej        
Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021 – 2030, 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b) opinie Komisji: 
  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
  Infrastruktury 
c) dyskusja 
d) podjęcie uchwały 

10) zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b) opinie Komisji: 
  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
  Infrastruktury 
c) dyskusja 
d) podjęcie uchwały 

11) założenia spółdzielni  socjalnej 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b) opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
c)   dyskusja 
d) podjęcie uchwały 

5. Zapoznanie z informacją pn. „Powiat Ostrołęcki w nowej perspektywie  finansowej 
Unii Europejskiej w latach 2021 – 2027”. 

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 XXX sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.  
 
 



Ad. 1.  
Obrady XXX sesji Rady Powiatu w Ostrołęce otworzył przewodniczący Rady Piotr 
Liżewski. Stwierdził, że na stan 21 radnych, swoją obecność potwierdziło 20, 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 zgłoszono wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.  
 

Ad. 3.  
Protokół z XXIX 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.  
Uzasadnienia do projektów uchwał wymienionych w podpunktach od a) do d) 
przedstawił Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, informując, że w przedłożonych 
dokumentach proponuje się ustalenie przebiegu: 
 
1)    

a) drogi powiatowej Brzeźno – Pokrzywnica, która zgodnie  z uchwałą Rady 
Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 września 2020r. została zaliczona do kategorii 
dróg powiatowych. Przedstawiona propozycja przebiegu drogi uzyskała 
pozytywną opinię Wójta Gminy Goworowo.  Określenie przebiegu drogi 
powiatowej jest niezbędne w celu nadania numeru ewidencyjnego drogi. 

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 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu drogi 

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

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.  
  

2)    
a) drogi powiatowej granica miasta Ostrołęki - Goworki, która zgodnie  z uchwałą 

Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 września 2020r. została zaliczona do 
kategorii dróg powiatowych. Przedstawiona propozycja przebiegu drogi 
uzyskała pozytywną opinię Wójta Gminy Rzekuń.  Określenie przebiegu drogi 
powiatowej jest niezbędne w celu nadania numeru ewidencyjnego drogi.  

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 drogi powiatowej granica miasta 

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

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 
   



 

3)    
a) drogi powiatowej Oborczyska – Bakuła, która zgodnie  z uchwałą Rady Powiatu 

w Ostrołęce z dnia 29 września 2020r. została zaliczona do kategorii dróg 
powiatowych. Przedstawiona propozycja przebiegu drogi uzyskała pozytywną 
opinię Wójta Gminy Baranowo.  Określenie przebiegu drogi powiatowej jest 
niezbędne w celu nadania numeru ewidencyjnego drogi.  

b) Przewodniczący Komisji Infrastruktury Kazimierz Rzewnicki,  poinformował, że 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

c) Wobec braku głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść 
projektu uchwały i zarządził głosowanie.  

d) Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Oborczyska                       

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

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.  
  

4)  

a) Drogi powiatowej granica miasta Ostrołęki – Dzbenin, która zgodnie  z uchwałą Rady 
Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 września 2020r. została zaliczona do kategorii 
dróg powiatowych. Przedstawiona propozycja przebiegu drogi uzyskała 
pozytywną opinię Wójta Gminy Rzekuń.  Określenie przebiegu drogi powiatowej 
jest niezbędne w celu nadania numeru ewidencyjnego drogi 

b) Przewodniczący Komisji Infrastruktury Kazimierz Rzewnicki, poinformował, że 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

c) Wobec braku głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść projektu 
uchwały i zarządził głosowanie. 

d) Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej granica miasta 
Ostrołęki – Dzbenin w głosowaniu jawnym imiennym została podjęto 19 głosami 

„za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących”. 
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.  
 
5)   

a) Przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały Wicestarosta Krzysztof 
Parzychowski wyjaśnił, że plan środków PFRON  na 2021r. wynosi ogółem 
1.395.906 zł, w tej kwocie wydzielone zostały środki  na działalność Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w kwocie 650.880 zł, udział własny Powiatu w kosztach 
działalności Warsztatu stanowić będzie łączną kwotę 72.320 zł. Na zadania 
rehabilitacji zawodowej, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, proponuje 
się zabezpieczyć kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem  na podjęcie działalności 
gospodarczej lub rolniczej. Środki na pozostałe zadania realizowane przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w zakresie rehabilitacji społecznej                          
i zawodowej na rok bieżący wynoszą 665.026 zł. 
Szczegółowe propozycje podziału pozostałych środków zostały uwzględnione                    
w załączniku do projektu uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.  

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 treść 
projektu uchwały i zarządził głosowanie 

d) Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki                             
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r., 

w głosowaniu jawnym imiennym została podjęto 17 głosami „za”, bez głosów 
„przeciwnych” i „wstrzymujących”. 

6)  

a) Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Starosta Ostrołęcki Stanisław 
Kubeł informując, że  w przedłożonym dokumencie proponuje się   Wydziału 
Bezpieczeństwa i Rolnictwa Artur Romanik poinformował, że w przedłożonym 
projekcie  proponuje się udzielenie pomocy finansowej Gminie Łyse w formie 
dotacji celowej, z przeznaczeniem zakup średniego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla OSP w Lipnikach. Dodał, że środki finansowe w wysokości 
200.000,00 zł na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie  
Powiatu Ostrołęckiego na 2021 r. 

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 odczytał treść projektu 
uchwały i zarządził głosowanie. 

d) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyse,                           
w głosowaniu jawnym imiennym została podjęta 18 głosami ‘za”, bez głosów 
„przeciwnych” i „wstrzymujących się” . 

- Radny Stanisław Lipka wyraził podziękowanie w imieniu własnym i druhów 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnikach  za przyjęcie uchwały. Dodał że jest to 
ambitna i prężnie działająca jednostka. Samochód z pewnością spełni swoją rolę                
i w pływnie na poprawę bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. 

- do podziękowań przyłączył się również radny Andrzej Lis. Nadmienił, że jednostka 
OSP w Lipnikach działa od 1949 r., liczy 46 członków, są to młodzi i bardzo 
ambitni ludzie. 

7)   
a) Wicestarosta Krzysztof Parzychowski poinformował, że w przedłożonym 

dokumencie proponuje się udzielenie pomocy finansowej Miastu Ostrołęka              
w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalnego 
samochodu operacyjnego. Samochód zostanie przekazany w użyczenie 
Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, co przyczyni się 
usprawnienia funkcjonowania tej jednostki, a tym samym wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa na terenie Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego. Całkowity 
koszt zadania wyniesie około 55.000 zł. 

b) Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa 
Obywateli poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

c) Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady odczytał treść projektu 
uchwały i zarządził głosowanie. 



d) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrołęka ,                                  
w głosowaniu jawnym imiennym została podjęta 19 głosami ‘za”, bez głosów 
„przeciwnych” i „wstrzymujących się”. 

8)  
a) Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, przedstawiając uzasadnienie do projektu 

uchwały poinformował, że w przedłożonym dokumencie proponuje się  
wyrażenie że w przedłożonym projekcie uchwały proponuje się wyrażenie zgody 
na zawarcie z Gminą Czerwin porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie 
prowadzenia zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  w 
miejscowości Czerwin”. Pani dyrektor wyjaśniła, że  budynek szkoły stanowi 
współwłasność  Gminy Czerwin (60%) i Powiatu Ostrołęckiego (40%). Łączny 
koszt realizacji zadania określony przez Gminę Czerwin wynosi 2.000.000 zł, 
szacowany udział Powiatu Ostrołęckiego wynosi 800.000 zł i zostanie 
przekazany Gminie w formie dotacji celowej. Szczegółowe zasady współpracy 
Powiatu  i Gminy Czerwin zostaną określone w porozumieniu.   

b) Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Sławomir Ceberek 
poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

c) Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady odczytał treść projektu 
uchwały i zarządził głosowanie. 

d) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą                         
Czerwin porozumienia w sprawie powierzenia tej jednostce                                     
samorządu terytorialnego prowadzenia zadania publicznego pn. 
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej   w miejscowości 
Czerwin” obejmującego zakresem cały budynek szkoły  stanowiący 
współwłasność Gminy Czerwin i Powiatu Ostrołęckiego,                                  
w głosowaniu jawnym imiennym została podjęta 19 głosami ‘za”, bez głosów 
„przeciwnych” i „wstrzymujących się”. 
 

Uzasadnienia do projektów uchwał wymienionych w podpunktach 9) i 10) przedstawiła 
Skarbnik Powiatu Aldona Kuciej, informując, że w przedłożonych dokumentach 
proponuje się : 
9) 
a) wprowadzenie do „Wykazu przedsięwzięć wieloletnich objętych WPF” zmian 

polegających na  zwiększeniu w 2021 r. wydatków  na zadania inwestycyjne: 
- „Rozbudowa drogi powiatowej  Nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło” o kwotę 
9.550,00 zł, „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec                 
i nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń” o kwotę 356.580,00 (w tym pomoc 
finansowa Gminy Rzekuń – 300.000,00zł) , „Rozbudowa drogi powiatowej                       
Nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń” o kwotę 38.290,00 zł oraz 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka – Lipniki – o kwotę 7.380,00 
zł. Wprowadza się również zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków na 
zadanie inwestycyjne pn.”Budowa drogi łączącej drogą krajową nr 53                            
w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo – Borki z drogą powiatową nr 2539W 
w miejscowości Łęg Przedmiejski Gmina Lelis” o kwotę 225.000,00 zł (w tym 
pomoc finansowa Gminy Lelis – 90.000,00 zł), którą przenosi się na rok 2022, 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2541W Łęg Starościński – Góry                                   
– Kurpiewskie” o kwotę 642 840,00 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Lelis                     



– 180 000,00zł), „Budowa budynku administracyjno - biurowego Starostwa 
Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce” o kwotę 800.000,00 zł, 
którą przenosi się na rok 2022. 
Ponadto wprowadza się na lata 2021 – 2023 zadanie bieżące – udzielanie dotacji 
celowej dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie usługi 
utrzymania technicznego Systemu e – Urząd o łącznych nakładach 1 829,00zł , 
rezygnuje się z realizacji  w 2021 r. zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa 
mostów na rzece Orz i jej dopływach w miejscowości Kunin i Ponikiew Duża 
wraz z dojazdami”,  w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania                    
w 2020r. Ponadto proponuje się  dokonanie zmiany nazwy zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 53                  
w miejscowości Antonie Gmina Olszewo – Borki z drogą powiatową nr 2539W 
w miejscowości Łęg Przedmiejski Gmina Lelis” na „Budowa drogi łączącej drogę 
krajową nr 53  w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo – Borki  z drogą 
powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis”. 
Proponuje się także wprowadzenie odpowiednich zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami 
ustalonymi  w budżecie Powiatu na rok 2021 po zmianach. Proponowane do 
wprowadzenia zmiany w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich objętych WPF”, 
jak również inne zmiany w planie dochodów i wydatków, które zostaną 
wprowadzone uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego, 
skutkują zmianami  w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wyniku 
budżetu na 2021r. oraz kwot przychodów. W wyniku proponowanych do 
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zwiększył się 
deficyt Powiatu o kwotę   26 427 zł i wynosi 13 094 420,40 zł. Deficyt zostanie 
sfinansowany przychodami pochodzącymi z: wolnych środków, jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń 
wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków 
pieniężnych, o których mowa   w ustawie o finansach publicznych. Przychody 
budżetu ulegają zwiększeniu  o kwotę 26 427,00 zł do kwoty 16.694.420,40 zł 
i pochodzić będą z: wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych, 
o których mowa w ustawie   o finansach publicznych oraz zaciągniętego kredytu. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 
kwotę  3.600.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na wykup emitowanych 
obligacji. 

b) Przewodniczący Komisji 
 Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Stanisław Lipka 
 Infrastruktury Kazimierz Rzewnicki 

poinformowali, że poinformowali, że Komisje jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 

c) Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady odczytał treść projektu 
uchwały i zarządził głosowanie. 

d) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021 
– 2030, w głosowaniu jawnym imiennym została podjęta 19 głosami ‘za”, bez 
głosów „przeciwnych”   i „wstrzymujących się”. 
 
 



10) 
a) Przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały, z upoważnienia Zarzadu 

Powiatu, Skarbnik Powiatu Aldona Kuciej poinformowała, że w przdłożonym 
dokumencie proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych  o kwotę 
317 500 zł w związku z przyznaniem przez Gminę Rzekuń pomocy finansowej 
na dofinansowanie  zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg powiatowych 
nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasze – 
Rzekuń”, otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy                                           
z przeznaczeniem na sfinansowanie 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.  
Proponuje się również zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę                  
270 000,00 zł,  w związku ze zmniejszeniem przez Gminę Lelis pomocy 
finansowej na dofinansowanie inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej                    
Nr 2541W  Łęg Starościński – Góry – Kurpiewskie” i „Budowa drogi łączącej 
drogę krajowa Nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo -  Borki  z droga 
powiatową  Nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis”. Pomoc 
finansową, udzieloną przez Gminy Łyse i Myszyniec łącznie w kwocie 116 850,00 
zł w dziale 600 – Transport i łączność na opracowanie dokumentacji projektowej 
przenosi się  na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa mostu na rzece Szkwa   
w miejscowości Krysiaki wraz z dojazdami na terenie gminy Łyse”. Wynikowo 
plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 47 500,00 zł. 
 W planie wydatków budżetowych dokonuje się zwiększenia o kwotę 
1.992.101,66 zł, z tego: w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę                     
1.148.083,66 zł  na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych                             
z rozbudową dróg, wprowadzeniem zadania dotyczącego poprawy 
bezpieczeństwa drogowego na drogach powiatowych Goworowo – Ponikiew 
Duża – Kunin i Kunin – Chrzczanka Włościańska, zakup skrapiarki dla potrzeb 
obwodu Drogowo – Mostowego w Myszyńcu i bieżące utrzymanie dróg;                           
w Starostwie Powiatowym o kwotę 826 427,00 zł w działach: 750                                       
- Administracja publiczna, 754  – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;                           
w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę   17.500, 00 zł. 
Plan wydatków budżetowych zmniejsza się łącznie o kwotę  1 918 083,66 zł,                      
w tym w Zarządzie Dróg Powiatowych w dziale – Transport i łączność o kwotę 
1 118 083,66 zł przeznaczoną na realizację zadań inwestycyjnych oraz                                 
w Starostwie Powiatowym w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 800 
000,00 zł przeznaczoną na budowę budynku administracyjno – biurowego 
Starostwa Powiatowego. 
Wynikowo plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o 73 927,00 zł. 

b)  Przewodniczący Komisji : 
 Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Stanisław Lipka  
 Infrastruktury 

Poinformowali, że Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. 

c) Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady odczytał treść projektu  
uchwały i zarządził głosowanie. 



d) Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok, w 
głosowaniu jawnym imiennym ,została podjęta 19 głosami ‘za”, bez głosów 
„przeciwnych”   i „wstrzymujących się”. 
 

11)  
a) Uzasadnienie do uchwały przedstawił Wicestarosta Krzysztof Parzychowski,  

informując, że z inicjatywą założenia spółdzielni socjalnej wystąpiła Gmina 
Goworowo. Celem powołania Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja” jest 
umożliwienie aktywizacji zawodowej osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, w tym osobom bezrobotnym i niepełnosprawnym, które nie są w 
stanie funkcjonować na otwartym rynku pracy. Szczegółowe cele i zasady 
działania spółdzielni zawarte zostaną w Statucie Spółdzielni. 

b) Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Stanisław Lipka 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 5 
głosach „za” i jednym „wstrzymującym się”  

c) W dyskusji głos zabrali : 
–  radna Beata Kalinowska, uznając, że utworzenie spółdzielni jest to bardzo  

trafna i korzystna inicjatywa zapytała, czy Powiat będzie dokonywał zleceń 
na realizację prac  spółdzielni, 

– w odpowiedzi Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł poinformował, że jednostki 
organizacyjne Powiatu będą miały na uwadze możliwość zlecenia prac 
spółdzielni i z pewnością będą korzystały z jej usług, 

–  radny Adam Białobrzeski wyjaśnił, że o ile wcześniej miał wątpliwości, co do   
założenia spółdzielni, to po zapoznaniu się z jej statutem uważa, że należy 
wspierać takie inicjatywy. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady odczytał treść 
projektu uchwały i zarządził głosowanie. 

d) Uchwała w sprawie  założenia spółdzielni socjalnej, w głosowaniu jawnym 
imiennym ,została podjęta 19 głosami ‘za”, bez głosów „przeciwnych”                          
i „wstrzymujących się”. 
  

Ad. 5. 
Informację pn. „Powiat Ostrołęcki w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 
w latach 2021 – 2017” przedstawiły Katarzyna Grodzka dyrektor Wydziału Promocji              
i Rozwoju i Magdalena Mrozek – Rawa główny specjalista do spraw kontaktów                          
z mediami. 
   
Ad. 6.  
Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł poinformował, że sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatu znajduje się, do wglądu w Biurze Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.  
„Sprawozdanie …” stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.  

Odnosząc się do  informacji przedstawionej w punkcie piątym zauważył, że prognozy 
dla samorządów gminnych i powiatowych, ze względu na brak możliwości uzyskania 
dofinansowania na realizację inwestycji drogowych z funduszy unijnych są bardzo 
niekorzystne.  
Dlatego też uważa, że należy szukać innych źródeł finansowania celem pozyskania 
środków. 



Pan Starosta poinformował również o uzyskaniu przez Powiat środków finansowych                  
z Sejmiku Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.000.000 zł i z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację 
inwestycji drogowych.  
 

Ad. 7.  
Przewodniczący Rady poinformował o wpływie pism : 
- Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce z prośbą o udzielenie wsparcia 

finansowego na planowane przedsięwzięcia dotyczące poprawy bezpieczeństwa 
publicznego, 

- Wójta Gminy Czerwin z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na realizację 
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czerwinie. 

 
Ad. 8. 
Radny Antoni Mulawka wyraził podziękowanie w związku z podjęciem przez Radę 
uchwały  w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja”. Zdaniem radnego jest 
to przedsięwzięcie warte zauważenia i wsparcia. 
 
Ad. 9.   
Wobec wyczerpania porządku obrad, o godzinie 1500, przewodniczący Rady Powiatu 
Piotr Liżewski zamknął obrady XXX sesji Rady Powiatu.  
 
 
Protokołowała: A. Mróz  

  
 
 
 

 

 


