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ON.0002.27.2020 

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

W DNIU 30  GRUDNIA 2020R.   
 
 
Obrady odbyły się w formie telekonferencji, z wykorzystaniem zdalnego trybu obradowania   
i rozpoczęły o godzinie 1400.   
Obecni, według załączonej listy obecności.   

 
PORZĄDEK OBRAD: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.    
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.  
3. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem 
Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 1 Ostrołęka – Myszyniec przez Baranowo 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  

2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem 
Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 2 Ostrołęka – Łyse przez Jazgarkę, 
Wykrot 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  

3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem 
Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 3 Ostrołęka – Czarnia Kadzidlańska przez 
Kadzidło, Golankę  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury 
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały   

4) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem 
Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 4 Ostrołęka – Troszyn przez Łątczyn, 
Kleczkowo 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury 
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały   

5) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem 
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Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 5 Ostrołęka – Andrzejki przez Troszyn, 
Choromany, Piski 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury 
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały   

6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem 
Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 6 Ostrołęka – Łyse przez Lelis, Kadzidło, 
Lipniki  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury 
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały   

7) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem 
Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 7 Ostrołęka – Kunin przez Goworowo, 
Suchcice, Czerwin  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury 
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały   

8) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem 
Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 8 Ostrołęka – Goworowo przez 
Kamiankę, Lipiankę  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury 
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały   

9) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem 
Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 9 Ostrołęka – Klimki przez Dylewo, 
Piasecznię, Kadzidło  
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury 
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały   

10) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem 
Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 10 Ostrołęka – Długi Kąt przez Dylewo, 
Kadzidło 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury 
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały   

11) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem 
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Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 11 Ostrołęka – Zawady przez Nową Wieś 
Zachodnią, Jastrząbkę, Rycicę 
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) opinia Komisji Infrastruktury 
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały   

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

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

Ad. 1.  
Obrady XXVII 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, w trybie § 30 pkt 1 ust. 2 Statutu Powiatu 
Ostrołęckiego, projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia. 
W związku z powyższym, przewodniczący Rady Powiatu zaproponował dodanie  
w punkcie 4 – Podjęcie uchwał w sprawach – podpunktu 12) w brzmieniu:  
pkt 12) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b) dyskusja  
c) podjęcie uchwały  

i zarządził głosowanie nad proponowaną zmianą.  
Porządek, ze zmianami, został przyjęty 18 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych”  
i „wstrzymujących”.  
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.  
 

Ad. 3.  
Uzasadnienia do projektów uchwał wymienionych w punktach od 1) do 11) przedstawił 
dyrektor Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Leszek Sutnik, informując, że 
przedłożone dokumenty są następstwem działań podjętych przez Powiat w zakresie 
organizacji linii komunikacyjnych. W związku z tym należy zawrzeć umowy pomiędzy 
organizatorem, czyli Powiatem Ostrołęckim a wybranym operatorem, który będzie 
świadczył usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na danej linii. Zgodnie 
z zapisami ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej, zawarcie umowy winno być poprzedzone wyrażeniem zgody 
przez Radę Powiatu.    
 
1)     

b) Przewodniczący Komisji Infrastruktury Kazimierz Rzewnicki poinformował, że 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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c) Zabierając głos w dyskusji, radna Beata Kalinowska zapytała czy jest duże 
zainteresowanie mieszkańców Powiatu tą formą transportu.  
W odpowiedzi dyrektor Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Leszek Sutnik 
wyjaśnił, że rok jest dosyć trudny z uwagi na trwającą pandemię, tym niemniej 
po ilości sprzedawanych biletów można wnioskować, że pasażerów jest dosyć 
sporo. Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, że jest to duże wsparcie dla 
lokalnych przewoźników.  
W uzupełnieniu powyższego, Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł wyjaśnił, że 
notowane jest dosyć duże zainteresowanie firm przewozowych prywatnych i na 
pewno wpłyną oferty na uruchomienie nowych kursów na nowych liniach 
autobusowych. Jednocześnie Pan Starosta poinformował, że fundusz przewozów 
autobusowych to państwowy fundusz celowy, podpisanie umów z Wojewodą 
Mazowieckim nastąpi najprawdopodobniej dopiero po przyjęciu ustawy 
budżetowej Państwa.           

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

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem  
a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 1 Ostrołęka – Myszyniec 

przez Baranowo 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)      
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.       
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem  
a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 2 Ostrołęka – Łyse przez 

Jazgarkę, Wykrot  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)  
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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem 
a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 3 Ostrołęka – Czarnia 

Kadzidlańska przez Kadzidło, Golankę  w głosowaniu jawnym, imiennym 
została podjęta 19 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących ”.   

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.  
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4)  
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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem  
a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 4 Ostrołęka – Troszyn 

przez Łątczyn, Kleczkowo w głosowaniu jawnym, imiennym została podjęta  
19 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących”.   

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.  
 

5)  
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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem  
a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 5 Ostrołęka – Andrzejki 

– Tyszki przez Troszyn, Choromany, Piski w głosowaniu jawnym, imiennym 
została podjęta 19 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących”.    

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.  
 

6)    
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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem  
a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 6 Ostrołęka – Łyse przez 

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

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.  
 

7)  
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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem  
a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 7 Ostrołęka – Kunin 

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

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.  
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8)      
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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem  
a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 8 Ostrołęka – Goworowo 

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

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.  
 

9)    
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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem  
a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 9 Ostrołęka – Klimki 

przez Dylewo, Piasecznię, Kadzidło, Jazgarkę w głosowaniu jawnym, 
imiennym została podjęta 18 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych”  
i „wstrzymujących”.    

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.  
 

10)     
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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem  
a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 10 Ostrołęka – Długi Kąt 

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

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.  
 

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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem  
a Powiatem Ostrołęckim na linii komunikacyjnej Nr 11 Ostrołęka – Zawady  

przez Nową Wieś Zachodnią, Jastrząbkę, Rycicę w głosowaniu jawnym, 
imiennym została podjęta 19 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych”  
i „wstrzymujących”.    

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.  
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12)      
a) Przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały, w imieniu Zarządu Powiatu, 

Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł poinformował, że Miasto Ostrołęka zwróciło 
się z prośbą o zawarcie porozumienia w sprawie finansowania kosztów 
uczestnictwa siedmiu mieszkańców Powiatu Ostrołęckiego w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Ostrołęce, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Razem  
w Dorosłość”, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   

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

c) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w głosowaniu 
jawnym, imiennym została podjęta 18 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych”  
i „wstrzymujących”.    

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.  
 

Ad. 4.  
Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu zostało przyjęte 
bez uwag.  
„Sprawozdanie …” stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 5.  
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Liżewski, wiceprzewodniczący Stanisław Subda 
oraz Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł złożyli życzenia z okazji Nowego Roku dla 
radnych, pracowników i mieszkańców Powiatu Ostrołęckiego.  
 
Ad. 6.  
Nie odnotowano wpływu spraw różnych, wniosków i oświadczeń radnych.  
 
Ad. 7.  
Wobec wyczerpania porządku obrad, o godzinie 1455, przewodniczący Rady Powiatu 
zamknął obrady XXVII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.  
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY  
/ - / PIOTR LIŻEWSKI  

 

 
 
 
 
 


