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ON.0002.31.2021 

PROTOKÓŁ NR XXXI/2021 
Z XXXI SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE 

W DNIU 13 MAJA 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 XXX sesji Rady Powiatu.  
4. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) 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   

2) zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji: 

 Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 Infrastruktury 

c) dyskusja 
d) podjęcie uchwały   

3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranowo 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b) opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały 

5. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji „Programu Współpracy   Powiatu  
Ostrołęckiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok”. 

6. Zapoznanie z informacją z realizacji Planu Pracy Rady Powiatu w 2020 roku. 
7. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie                      

od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.  
8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.  
9. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.   

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

Ad. 3.  
Protokół z XXX sesji Rady Powiatu został przyjęty 18 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 1) i 2) przedstawiła, 
w imieniu Zarządu Powiatu Skarbnik Powiatu Aldona Kuciej, informując,                                    
że w przedłożonych dokumentach proponuje się: 
 
1)    

a) Uzasadnienie do projektu uchwały, w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła 
Skarbnik Powiatu Aldona Kuciej, informując, że w przedłożonym dokumencie 
proponuje się wprowadzenie do  „Wykazu przedsięwzięć wieloletnich objętych 
WPF” zmian polegających na zwiększeniu w roku 2021 planu wydatków na 
zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg 
powiatowych  Nr 2552 Zabiele – Ołdaki – Teodorowo, Nr 2554W Troszyn – 
Zabiele, Nr 2591W Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec” ; „Rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło”; „Rozbudowa drogi 
powiatowej  Nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń. Dokonuje się również 
zmniejszenia wydatków w 2021 roku na dofinansowanie  zadań inwestycyjnych 
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojniki na 
terenie Gminy Baranowo w miejscowości Budne Sowięta, Zimna Woda i Olkowa 
Kępa”; „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2503W Piątkowizna   – granica 
województwa (Ksebki),  ze środków  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19  i z pomocy finansowej Gminy 
Łyse; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo – Kamianka                            
– Pomian  i drogi powiatowej Nr 2588W  Dzbenin – Tobolice” o kwotę 55.728,00 
zł, ze środków  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach  Funduszu 
Przeciwdziałania  COVID-19. Łączne nakłady w latach  2020 -2021  wynoszą 
1.444.272,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2541W Łęg Starościński                     
– Góry – Kurpiewskie”. Zmniejszenie wydatków wprowadza się również na: 
zadnia bieżące tj. zimowe utrzymanie dróg powiatowych, udzielenie dotacji 
celowej dla Województwa Mazowieckiego  na współfinansowanie projektu pn.  
„ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie e-administracji i  geoinformacji”(ASI), wprowadzenie 
na lata 2021 – 2022 nowego zadania bieżącego pn.  „Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych. Proponuje się także wprowadzenie odpowiednich zmian                             
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, aby przyjęte w niej wartości były zgodne 
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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   161.822,76 zł 
i wynosi 13. 256. 243,16 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 161.822,76 zł do kwoty 16.856.243,16 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 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 zmiany uchwały 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 się”.   

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.  
  

2)    
a) Przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały Skarbnik Powiatu Aldona 

Kuciej wyjaśniła, że w dokumencie proponuje się wprowadzenie zmian 
polegających na zwiększenie planu dochodów budżetowych łącznie o kwotę 
469.115,00 zł, w związku z przyznaniem przez Gminę Goworowo pomocy 
finansowej w kwocie 172 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa 
drogi powiatowej Nr 2569W Goworowo  – Kamianka – Pomian na terenie Gminy 
Goworowo w miejscowości  Jawory Podmaście, Lipianka i Cisk”, przyznanie 
dopłat od Wojewody Mazowieckiego ze środków Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych w kwocie 234.616,00zł, na przywrócenie lokalnych połączeń 
autobusowych na terenie Powiatu, otrzymaniem od Miasta Ostrołęki dotacji 
celowej  w wysokości 46.000,00 zł na zakup łodzi motorowej wraz z silnikiem 
dla Społecznej Straży Rybackiej oraz  w związku z pozyskaniem przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, w wysokości 5.329,00 zł i Powiatowy Urząd Pracy 
kwoty 11.1170,00 z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów 
egzekucyjnych. Plan dochodów  ulegnie zmniejszeniu  o kwotę 668.079,00 zł               
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w związku ze zmniejszeniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych                                     
w wysokości 519.236,00 zł przyznanych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa 
drogi powiatowej Nr 2569W Goworowo – Kamianka – Pomian na terenie Gminy 
Goworowo w miejscowości Jawory Podmaście, Lipianka i Cisk” oraz 
zmniejszeniem pomocy finansowej gminy Goworowo, przyznanej na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  Nr 2568W 
Goworowo  nr 2568W  Goworowo – Tomasze – Rzekuń” w kwocie 30.000 zł.                  
i Gminy Łyse  o kwotę 118.843,00 zł  na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa 
drogi powiatowej Nr 2503W Piątkowizna – granica województwa (Ksebki). 
Wynikowo plan dochodów  budżetowych uległ zmniejszeniu o kwotę                             
198.964,00 zł. 
W planie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie  zwiększenia w: 
Zarządzie Dróg Powiatowych, Starostwie Powiatowym, Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie  i  Powiatowym Urzędzie Pracy  na cele szczegółowo wskazane  
w projekcie. 
Plan wydatków budżetowych zmniejsza się łącznie o kwotę  1.189.152,79 zł,                      
w tym w Zarządzie Dróg Powiatowych i  Starostwie  
Wynikowo plan wydatków budżetowych ulega zwiększeniu o 37.141,24 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 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok             

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

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 
   

3)    
a) Przedstawiając uzasadnienie, w imieniu Zarządu Powiatu Starosta Ostrołęcki 

Stanisław Kubeł poinformował, że w przedłożonym projekcie uchwały proponuje 
się  udzielenie pomocy finansowej Gminie Baranowo w kwocie 157.000,00 zł                    
z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej poprawy 
bezpieczeństwa na drogach powiatowych. W ramach projektu zostanie 
wykonane oznakowanie poziome oraz modernizacja i rozbudowa systemu 
oświetlenia ulicznego. Pan Starosta wyjaśnił, że Gmina Baranowo jest 
realizatorem przedsięwzięcia z uwagi na przeważającą część dotyczącą 
rozbudowy oświetlenia. 

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 treść 
projektu 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”.   
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Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.  
  

Ad. 5. 
Ze „Sprawozdaniem …” zapoznała dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Katarzyna 
Grodzka. Poinformowała, że na terenie Powiatu Ostrołęckiego Programem objętych 
jest 254 organizacji pozarządowych. W ramach określonych w Programie priorytetów 
realizowane były formy współpracy polegające głównie na: współpracy finansowej  
i pozafinansowej. W zakresie pierwszej formy współpracy samorząd powiatowy zlecał 
organizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym. W 2020r. były to zadania 
obejmujące dziedziny: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, nie 
odpłatnej pomocy prawnej i pomocy społecznej. Powiat wspierał również finansowo 
organizacje pozarządowe jako współorganizator różnych wydarzeń o charakterze 
kulturalnym, społeczno – gospodarczym i sportowym. Pani dyrektor wyjaśniła, że 
organizacje pozarządowe mają możliwość wnioskowania do Zarządu Powiatu  
o przyznawanie nagród, wyróżnień, a także o współorganizację różnych wydarzeń na 
podstawie zapisów uchwał Rady Powiatu. W roku ubiegłym przyznano z tego tytułu 
1510 nagród na łączną kwotę w wysokości 122.424,17 zł.  
Współpraca pozafinansowa opiera się głównie na wymianie informacji o planowanych 
kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania działań, udzielania 
pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych 
źródeł niż dotacja z budżetu Państwa, organizacji szkoleń lub udziale przy ich 
organizacji, spotkań służących wymianie doświadczeń czy też tworzeniu wspólnych 
zespołów zadaniowych o charakterze opiniującym, doradczym i inicjatywnym.  
W ramach tak sformułowanych zapisów w roku ubiegłym zrealizowano działania 
podlegające na: współorganizacji wielu wydarzeń kulturalnych i imprez sportowych, 
konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem rocznego programu 
współpracy, publikacji na stronie internetowej Powiatu Ostrołęckiego podstrony pn. 
„Organizacje pozarządowe”, uczestnictwie przedstawicieli organów Powiatu  
w imprezach społeczno – kulturalnych oraz na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 
na terenie Powiatu.  
Rada Powiatu przyjęła przedstawiony dokument do wiadomości.  

   
Ad. 6.  
Przewodniczący Rady Piotr Liżewski zapoznał Radę ze „Sprawozdaniem z realizacji 
Planu Pracy Rady Powiatu w 2020 roku” . 
„Sprawozdanie …” stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.  
 

Ad. 7.  
Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu zostało przyjęte 
bez uwag.  
„Sprawozdanie …” stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 8. 
Nie odnotowano wpływu komunikatów i spraw organizacyjnych.  
   
Ad. 9 
-   Radny Artur Kozłowski zwrócił uwagę na brak klimatyzacji w pomieszczeniach   

zajmowanych przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa. Jego zdaniem warunki                 
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w okresie letnim, z uwagi na wysokie temperatury w tych pomieszczeniach, są 
uciążliwe zarówno dla pracowników, jak i petentów. 

 Odnosząc się do powyższego Sekretarz Powiatu Bogumiła Rybacka poinformowała, 
że sprawa zakupu i montażu klimatyzacji jest na etapie zbierania ofert do 
postępowania przetargowego. 

 - Radny Andrzej Grzyb, w imieniu własnym i mieszkańców Gminy podziękował 
Radzie za podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej Gminie 
Baranowo 

 
Ad. 10.   
Wobec wyczerpania porządku obrad, o godzinie 1500, przewodniczący Rady Powiatu 
Piotr Liżewski zamknął obrady XXXI sesji Rady Powiatu.  
 
 
Protokołowała: A. Mróz  

  
 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 
  /-/ PIOTR LIŻEWSKI 

 

 


