ON.0002.25.2020

PROTOKÓŁ NR XXV/2020
Z XXV SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE
W DNIU

26 LISTOPADA 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.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przeniesień środków pomiędzy zadaniami realizowanymi ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020r.
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b) opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie
c) dyskusja
d) podjęcie uchwały
2) zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie
poprzez zmianę jej siedziby
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
c) dyskusja
d) podjęcie uchwały
3) zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2020r.
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b) opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
c) dyskusja
d) podjęcie uchwały
Zapoznanie z informacją podmiotów, którym zostały złożone oświadczenia
majątkowe obejmujące 2019r.
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 XXV sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

Ad. 1.
Obrady XXV sesji Rady Powiatu w Ostrołęce otworzył przewodniczący Rady Piotr
Liżewski. Stwierdził, że na stan 21 radnych, obecnych jest 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.
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Ad. 2.
Nie wniesiono uwag do porządku obrad.
Ad. 3.
Protokół z XXIV sesji Rady Powiatu został przyjęty 20 głosami „za”, bez głosów
„przeciwnych” i „wstrzymujących”.
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 4.
1)
a) Uzasadnienie do projektu uchwały, w imieniu Zarządu Powiatu, przedstawił
Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł. Wyjaśnił, że w projekcie proponuje się
przeniesienie środków finansowych między zadaniami z zakresu rehabilitacji
społecznej w związku z niewydatkowaniem kwoty w wysokości 32.435 zł. Kwota
ta pierwotnie była przeznaczona na dofinansowanie do uczestnictwa
w turnusach rehabilitacyjnych oraz na dofinasowanie zadań z zakresu sportu,
kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, ale panująca sytuacja
epidemiczna i wzrost zakażeń COVID – 19 spowodowały zawieszenie działalności
ośrodków rehabilitacyjnych na czas nieokreślony. Niewykorzystane środki
proponuje się przenieść na zadanie dotyczące dofinansowania likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, które realizowane jest
na indywidualny wniosek osoby niepełnosprawnej. W IV kwartale br. do
Centrum wpłynęło 10 tego typu wniosków i dzięki przeniesieniu tej kwoty będą
szanse na realizację.
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.
d) Uchwała w sprawie przeniesień środków pomiędzy zadaniami
realizowanymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2020r. w głosowaniu jawnym, imiennym została
podjęta 20 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących”.
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

2)
a) Uzasadnienie do projektu uchwały, z upoważnienia Zarządu Powiatu,
przedstawiła dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Magdalena Pietras.
Poinformowała, że w projekcie uchwały, na wniosek dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie, proponuje się wyrażenie zgody na
zmianę jednej z siedzib Poradni, funkcjonującej obecnie w Troszynie w budynku
Banku Spółdzielczego. Przeniesienie Poradni ma na celu m.in. poprawę
warunków lokalowych, usprawnienie pracy Poradni oraz obniżenie kosztów
ponoszonych w związku z wynajmem lokali w siedzibie Banku. Przekształcenie
Poradni planowane jest z dniem 1 września 2021r., ale organ prowadzący jest
obowiązany, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem przekształcenia,
zawiadomić o zamiarze likwidacji właściwego kuratora oświaty.
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b) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Sławomir Ceberek
poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
c) Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Magdalena Pietras, w imieniu
swoim i Zarządu Powiatu, podziękowała Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu
Zofii Napiórkowskiej i jednocześnie Prezesowi Banku Spółdzielczego
w Troszynie, za udostępnianie pomieszczeń w siedzibie Banku dla potrzeb
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie.
d) Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Czerwinie poprzez zmianę jej siedziby w głosowaniu
jawnym, imiennym została podjęta 20 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych”

i „wstrzymujących”.

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

3)
a) Przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały, z upoważnienia Zarządu
Powiatu, Skarbnik Powiatu Aldona Kuciej poinformowała, że w projekcie
proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku
z przyznaniem subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół
w kwocie 104.795,00 zł oraz pozyskaniem przez jednostki organizacyjne
Powiatu nieplanowanych dochodów w kwocie 37.268,00 zł. Zmniejsza się plan
dochodów o kwotę pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Łyse
i przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło – Łyse – Łączki
w miejscowości Łyse”, w związku z niższymi kosztami realizacji zadania po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wynikowo plan dochodów
budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 86.063,00 zł. Pani Skarbnik wyjaśniła,
że proponuje się także dokonanie zmian w planie dochodów polegających na
przeniesieniu części środków europejskich oraz z dotacji z budżetu państwa
przyznanych na realizację projektu pn.: „Wchodzimy na rynek pracy” w celu
dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie planu
wydatków budżetowych proponuje się w Starostwie Powiatowym oraz
w Zespołach Szkół Powiatowych w Baranowie, Czerwinie, Kadzidle i Łysych na
cele szczegółowo wskazane w projekcie. Natomiast zmniejszenie planu
wydatków następuje w Zarządzie Dróg Powiatowych i Starostwie Powiatowym
i również zostało wskazane w projekcie. Wynikowo plan wydatków budżetowych
uległ zwiększeniu o kwotę 86.063,00 zł. Ponadto w projekcie uchwały proponuje
się dokonanie zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu pomocy
finansowej dla Miasta Ostrołęka, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu
wyposażenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w celu dostosowania do prawidłowej
klasyfikacji budżetowej. Proponowane do wprowadzenia zmiany w planie
dochodów i wydatków budżetu Powiatu nie powodują zmiany wyniku
finansowego budżetu ani kwot przychodów niezbędnych do jego zbilansowania.
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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 20 głosami „za”, bez głosów
„przeciwnych” i „wstrzymujących”.

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 5.
Informację podmiotów, którym zostały złożone oświadczenia majątkowe obejmujące
2019r. przedstawił przewodniczący Rady Powiatu Piotr Liżewski.
1) Wyniki analizy oświadczeń majątkowych obejmujących 2019r. Starosty
Ostrołęckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu stanowią załącznik Nr 6 do
protokołu.
2) Wyniki analizy oświadczeń majątkowych obejmujących 2019r. radnych Rady
Powiatu stanowią załącznik Nr 7 do protokołu.
3) Wyniki analizy oświadczeń majątkowych obejmujących 2019r. członków Zarządu
Powiatu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu, kierowników jednostek
organizacyjnych Powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu
Starosty Ostrołęckiego stanowią załącznik Nr 8 do protokołu.
Ad. 6.
Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu zostało przyjęte
bez uwag.
„Sprawozdanie …” stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 7.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o wpływie pisma, od Pana Mateusza
Święckiego – Lidera Rejonu Ostrołęka w Projekcie Szlachetna Paczka, z prośbą o pomoc
w organizacji „Szlachetnej paczki” na terenie Powiatu Ostrołęckiego.
Ad. 8.
Nie odnotowano wpływu spraw różnych, wniosków i oświadczeń radnych.
Ad. 9.
Wobec wyczerpania porządku obrad o godzinie 1240 przewodniczący Rady Powiatu
zamknął obrady XXV sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.
PRZEWODNICZĄCY RADY
/ - / PIOTR LIŻEWSKI
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