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PROTOKÓŁ NR XXIX/2021
OSTROŁĘCE
W DNIU 3 MARCA 2021R.

Z XXIX SESJI RADY POWIATU W

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 XXVIII sesji Rady Powiatu.
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 2021r.
a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b) opinie Komisji:
 Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
 Infrastruktury
c) dyskusja
d) podjęcie uchwały
3) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok
a) wystąpienie przewodniczącego Rady Powiatu
b) opinie Komisji stałych Rady Powiatu
c) dyskusja
d) podjęcie uchwały
Zapoznanie z planami pracy Komisji na 2021r.
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 XXIX sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

Ad. 1.
Obrady XXIX sesji Rady Powiatu w Ostrołęce otworzył przewodniczący Rady Piotr
Liżewski. Stwierdził, że na stan 21 radnych, obecni są wszyscy, w związku z czym Rada
uprawniona jest do podejmowania uchwał, wyrażania opinii i stanowisk.
Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

W tym punkcie porządku obrad:
- Przewodniczący Rady Piotr Liżewski poinformował o zmianach personalnych na
stanowisku Sekretarza Powiatu, które powierzono pani Bogumile Rybackiej,
dotychczasowemu pracownikowi Biura Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, dodał że
obowiązki w zakresie obsługi Biura Rady i Zarządu Powiatu przejęła pani Agata
Mróz – pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru.
- Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł wyraził podziękowania za wieloletnią pracę na
stanowisku Sekretarza Powiatu dla pana Krzysztofa Chełstowskiego, który z dniem
25 lutego 2021 r. odszedł na emeryturę.
Starosta poinformował, że pani Bogumiła Rybacka w swoich obowiązkach miała
wpisane zastępstwo sekretarza w czasie Jego nieobecności, w związku z czym jest
najbardziej doświadczoną i odpowiednią osobą do pełnienia funkcji Sekretarza
Powiatu.
Ad. 2.
Nie zgłoszono wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
Ad. 3.
Protokół z XXVIII 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.
1)
a) Uzasadnienie do projektu uchwały, z upoważnienia Zarządu Powiatu,
przedstawiła Skarbnik Powiatu Aldona Kuciej. Poinformowała, że w projekcie
proponuje się wprowadzenie do „Wykazu przedsięwzięć wieloletnich objętych
WPF” nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady – etap II” o łącznych nakładach
inwestycyjnych 6.873.035,00 zł. 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
1.973.396,60 zł i wynosi kwotę 13.067.993,40 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 1.973.396,60 zł do kwoty 16.667.993,40 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 Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
c) Wobec braku głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt
uchwały i zarządził głosowanie.
d) Uchwała zmieniająca uchwałę 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”.
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

2)

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 pomocy finansowej, przez Gminy: Baranowo i Kadzidło, na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady – etap II” oraz planowanym
pozyskaniem dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na
dofinansowanie tego zadania, 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, otrzymaniem zwrotu niewykorzystanej
dotacji celowej przez Klub Sportowy Badminton z Ostrołęki. Zmniejszenie planu
dochodów budżetowych proponuję się w związku ze zmniejszeniem przez
Ministra Finansów planu subwencji oświatowej i subwencji równoważącej
w związku z ustaleniem kwot subwencji dla powiatów wynikających z Ustawy
Budżetowej na 2021r. Ponadto w projekcie proponuje się dokonanie zmian
w planie dochodów polegających na przeniesieniu części środków europejskich
z Budżetu Państwa, przyznanych na realizację projektu pn.: „Wchodzimy na
rynek pracy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020 w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.
Pani Skarbnik poinformowała, że wynikowo plan dochodów ulega zwiększeniu
o kwotę 4.955.720,00 zł. Zwiększenie planu wydatków proponuje się w:
Zarządzie Dróg Powiatowych, Starostwie Powiatowym oraz Powiatowym
Urzędzie Pracy, natomiast zmniejszenie planu tych wydatków proponuje się
w Zespołach Szkół Powiatowych w: Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle,
Łysych, Myszyńcu, Troszynie oraz Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych
w Czerwinie i Myszyńcu. Proponowane zmniejszenia wydatków w wymienionych
jednostkach związane są ze zmniejszeniem subwencji oświatowej. Wynikowo
plan wydatków budżetowych ulegnie zwiększeniu o kwotę 6.929.116,60 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 2021r.
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) Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Liżewski poinformował, że przedłożony
projekt planu pracy Rady Powiatu na 2021r. uwzględnia przede wszystkim
tematykę wynikającą z przepisów ustawowych, Statutu Powiatu Ostrołęckiego
oraz zadania własne Powiatu, wskazane przez dyrektorów merytorycznych
wydziałów Starostwa Powiatowego. Projekt stanowi dokument ramowy,
podlegający zmianom, zgodnie z wolą Rady Powiatu.
b) Przewodniczący Komisji: Infrastruktury, Rewizyjnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli, Zdrowia
i Pomocy Rodzinie, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Skarg Wniosków i Petycji
oraz wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowali,
że Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
c) Wobec braku głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść
projektu uchwały i zarządził głosowanie.
e) Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na
2021rok 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.
Z rocznymi planami pracy, na 2021r., zapoznali:
 Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie, przewodniczący Komisji Andrzej Lis,
 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przewodniczący Komisji Dariusz
Domian,
 Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, przewodniczący Komisji Stanisław
Lipka, ,
 Komisji Infrastruktury, przewodniczący Komisji Kazimierz Rzewnicki,
 Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Komisji Tadeusz Lipka,
 Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli,
przewodniczący Komisji Artur Kozłowski,
 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, wiceprzewodniczący Komisji Jarosław Nowak,
 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, przewodniczący Komisji Arkadiusz Zyśk.
Rada Powiatu przyjęła powyższe do wiadomości.

Ad. 6.
Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu zostało przyjęte
bez uwag.
„Sprawozdanie …” stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 7.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował:
- o wpływie pisma dotyczącego naruszenia prawa budowlanego przy budowie obiektu
strzelnicy myśliwskiej zlokalizowanej w miejscowości Stepna – Michałki,
- o spotkaniu roboczym w sprawie projektu dotyczącego budowy przeprawy mostowej
przez rzekę Narew.
Ad. 8.
Pani Bogumiła Rybacka podziękowała panom: Staroście Ostrołęckiemu Stanisławowi
Kubłowi i Wicestaroście Krzysztofowi Parzychowskiemu za okazane zaufanie
i powierzenie stanowiska Sekretarza Powiatu, słowa podziękowania skierowała również
do Przewodniczącego Rady i radnych.
Ad. 9.
Wobec wyczerpania porządku obrad o godzinie 1305 przewodniczący Rady Powiatu
zamknął obrady XXIX sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

