Rada Powiatu w Mońkach

PROTOKÓŁ NR XI/19
z obrad XI sesji Rady Powiatu w Mońkach, które odbyły się w sali konferencyjnej
budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a.
w dniu 27 września 2019 r.

W obradach sesji wzięło udział 14 radnych, co stanowi o prawomocności obrad
– lista obecności w załączeniu.
Nieobecni radni: Pan Rafał Supiński, Pan Daniel Kamiński, Pan Roman Klepadło
W trakcie omawiania pkt 10 porządku obrad – doszedł Pan Jarosław Popowski, wyszedł
Pan Rafał Supiński (nie był obecny podczas głosowania)
Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności.

Obrady rozpoczęto 27 września 2019 r. o godz. 10.00,
zakończono o godz. 11.15 tego samego dnia.
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Sesji przewodniczył Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w
Mońkach.
Protokołowała Anna Jóźwicka – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Ad. 1.
Otwarcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył obrady XI sesji VI kadencji Rady
Powiatu w Mońkach. Powitał serdecznie Pana Starostę, Panią Wicestarostę, Członków
Zarządu, panie i panów radnych. Powitał też kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
Wójtów i Burmistrzów, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz delegację
mieszkańców z Kalinówki Kościelnej.
Ad. 2.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poinformował, że w sesji bierze udział 14
radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3.
Przedstawienie porządku obrad.
Porządek obrad przesłany radnym przedstawiał się następująco:
1.
Otwarcie obrad.
2.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołów z sesji Nr IX i X.
5.
Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
7.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego
na lata 2019-2031.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które
gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w
tym planie i ich zatwierdzania.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego
przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
obowiązujących w 2019 r. na terenie Powiatu Monieckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli i oceny działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
11. Wystąpienia zaproszonych gości.
12. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie obrad.
Uwag do porządku obrad nie wnoszono.
Ad. 4.
Przyjęcie protokołów z sesji Nr IX-X.
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- Przewodniczący Rady – zapytał radnych, czy są pytania dotyczące protokołu Nr IX. Uwag
nie wniesiono, więc Pan Jaworowski przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 14, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej,
Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (3)
Kamiński Daniel, Klepadło Roman, Popowski Jarosław.
Protokół z IX sesji został przyjęty.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski przystąpił do głosowania za przyjęciem protokołu z sesji
Nr X.
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 14, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej,
Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (3)
Kamiński Daniel, Klepadło Roman, Popowski Jarosław.
Protokół z X sesji został przyjęty.

Ad. 5.
Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
W punkcie dotyczącym sprawozdania Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu
między sesjami radni nie zadawali pytań.
Informacja w załączeniu do protokołu.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu – poprosił Panią
Martę Łosiewicz – Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w
Mońkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
- Pani Skarbnik – poinformowała, że zmiany budżetu dotyczą:
1) przeniesienia w planie dochodów między paragrafami w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
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rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (real. projektu pn.
„Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze,
Rusaki, Sikory w Gminie Mońki”) na kwotę 2 zł, a mianowicie:
a) zmniejsza się plan dochodów w § 2059 - Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2 zł,
b) zwiększenia planu dochodów w § 2058 - Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2 zł.
2) zmniejszenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz.
60014 – Drogi publiczne powiatowe - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 9.120 zł (środki Gminy Mońki), dotyczy
przebudowy drogi powiatowej Nr 2371 B Al. Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku od ul.
Słowackiego do Al. Niepodległości o długości 364,0 m.
3) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014
– Drogi publiczne powiatowe - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 29.242 zł (środki Gminy Mońki), z tego:
- kwota 10.539 zł na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1413 B Potoczyzna od drogi powiatowej
Nr 1412 B - Waśki - Sikory - Dudki - Guzy - do drogi powiatowej 1407B na odcinku kol. Waśki
- Sikory o długości 922,0 m,
- kwota 6.961 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 2363 B ul. PCK w Mońkach na całej
długości 235,0 m,
- kwota 11.742 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki – Potoczyzna –
Krzeczkowo – Rutkowskie D. – Jaświły na odcinku w m. Potoczyzna o długości 382,0 m.
4) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801
– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Subwencje
ogólne z budżetu państwa o kwotę 258.158 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów i
jednocześnie zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu o kwotę 258.158 zł, z tego:
a) Oświata i wychowanie o kwotę 180.000 zł, z tego:
- Technika o kwotę 100.000 zł,
- Licea ogólnokształcące o kwotę 80.000 zł,
b) Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę
78.158 zł, z tego w rozbiciu na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na
ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych.
5) przeniesienia między paragrafami w planie wydatków Starostwa w dz. 010 – Rolnictwo i
łowiectwo, rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (real.
projektu pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach
Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki ”) na kwotę 2 zł, a mianowicie:
a) zmniejsza się plan wydatków w § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2 zł,
b) zwiększa się plan wydatków w § 4308 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2 zł.
Zmniejsza się też kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2019 rok o kwotę
20.122 zł. W związku z ww. zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu na 2019 rok
dokonano zmian w nw. załącznikach:
1) Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2019 - dostosowanie do faktycznych kwot przebudowy
dróg współfinansowanych przez gminę Mońki, aktualizuje się ponadto pozycję dot. zakupu
budynku (MCEiRS w Goniądzu) – zwiększenie o 62 zł w związku z wyższą niż przewidywano
wartością aktu notarialnego. Zwiększa się również w poz. Nr 10 – zakup systemu zarządzania
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i monitoringu floty pojazdów na potrzeby Wydziału Dróg - zostanie zakupiony nowy moduł,
który pozwoli na wykorzystanie tegoż systemu również na potrzeby zlecania podmiotom
zewnętrznym usług w zakresie utrzymania dróg.
2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy
Unii Europejskiej na 2019 rok:
a) projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach
Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki”: w 2019 roku zmniejszenie planu
wydatków finansowanych śr. BP o kwotę 2 zł i zwiększenie planu wydatków finansowanych
śr. UE o kwotę 2 zł,
b) projekt pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”:
- Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form
kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, zmniejszenie planu
wydatków w 2019 roku o kwotę 156.423 zł i zwiększenie planu wydatków w 2020 roku o ww.
kwotę,
- Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych - zwiększenie planu wydatków
w 2019 roku o kwotę 156.423 zł i zmniejszenie planu wydatków w 2020 roku o ww. kwotę.
Zmianie ulega również załącznik przychody i rozchody budżetu - przychody po zmianach
zamykają się łącznie kwotą 4.706.110 zł. Natomiast rozchody (spłata kredytów i pożyczek
planowanych na rok bieżący) pozostają bez zmian.
Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.879.838 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 373.780
zł i wolnymi środkami w kwocie 2.506.058 zł.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Budżetu i Finansów o
przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 27 września 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały Rady Powiatu w Mońkach sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok – opinia
była jednogłośna.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie
ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 14, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej,
Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (3)
Kamiński Daniel, Klepadło Roman, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2019 rok w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
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/Uchwała Nr XI/74/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21
grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata
2019-2031.
O przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w zmieniającej Uchwałę Nr III/19/18
Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031 Pan Dariusz Jaworowski –
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Panią Martę Łosiewicz – Skarbnika Powiatu.
- Pani Skarbnik – poinformowała, że wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego na
lata 2019-2031 dotyczą doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków budżetowych oraz
przychodów w roku 2019 z uchwałą budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie
powiatu. Natomiast wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
dotyczą realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Ponadto
w związku z zawarciem umów w ramach przedsięwzięć zaktualizowane zostały limity
zobowiązań. Kończąc dodała, że po dokonanych zmianach w WPF wskaźniki długu liczone w
oparciu o wykonanie budżetu za 2018 rok w poszczególnych latach są spełnione.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Budżetu i Finansów o
przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 27 września 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały Rady Powiatu w Mońkach zmieniającej Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w
Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu
monieckiego na lata 2019-2031 – projekt zaopiniowano jednogłośnie.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Ponieważ pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 14, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej,
Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (3)
Kamiński Daniel, Klepadło Roman, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr
III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031 w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XI/75/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

7
Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które
gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w
tym planie i ich zatwierdzania.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Martę Łosiewicz – Skarbnika
Powiatu o zabranie głosu i przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w
sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na
wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
- Pani Skarbnik – na wstępie poinformowała, że w stosunku do uchwały, która dotychczas
obowiązuje nie zmieniły się jednostki i nadal są to: Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Mońkach oraz Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w
Goniądzu. W nowej uchwale nie podaje się też klasyfikacji budżetowej, która często ulega
zmianie, a to powodowałoby również zmianę przedmiotowej uchwały. Nie uległy zmianie
także sposoby i tryb sporządzania planu finansowego oraz dokonywanie zmian w nim i
zatwierdzanie. Zmiany nastąpiły jedynie w zakresie źródeł dochodów i ich przeznaczenia. Przy
dochodach zmieniono zapis odnośnie wpływów z tytułu usług świadczonych na rzecz
podmiotów zewnętrznych z wykorzystaniem sprzętu szkolnego, które były w poprzedniej
uchwale szczegółowo wymienione. Pojawia się zapis dotyczący wpływów ze sprzedaży
wyrobów gotowych i usług, dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły i uczniów oraz otrzymanie
zwrotu podatku VAT wynikającego z rozliczenia podatku VAT w zakresie działalności
prowadzonej na tym rachunku wydzielonym. W zakresie wydatków zapisy nie zostały
zmienione. Pojawia się jednak nowy punkt 7 dotyczący zapłaty podatku VAT należnego w
części, która nie została uregulowana przez kontrahentów, zapłatę podatku VAT wynikającego
z tytułu korekt (zarówno podatku należnego jak i naliczonego), zapłatę ewentualnych odsetek
z tytułu tych korekt oraz ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania
zobowiązań podatkowych.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Budżetu i Finansów o
przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 27 września 2019 r. pozytywnie jednogłośnie
zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie określenia oświatowych
jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych
dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania
zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
- Pan Zbigniew Dembowski – rozumie, że prowadzona jest działalność gospodarcza i w
związku z tym zapytał czy Powiat czy też Zespół Szkół będzie rozliczał się z podatków (VAT,
CIT). Zdaniem radnego jest to istotne.
- Pani Skarbnik – wyjaśniła, że samorządy nie są podmiotami, które z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej są zobligowane do opłacania podatku CIT. Dochody oświatowe są
specyficzną formą funkcjonującą przy działalności jednostek oświatowych. Jeżeli zaś chodzi o
rozliczanie podatku VAT, to w związku z centralizacją tegoż podatku, która zadziała się od
początku 2016 r., podatnikiem w świetle przepisów o podatku VAT jest Powiat. Więc
technicznie urząd, który obsługuje Powiat rozlicza podatek VAT z Urzędem Skarbowym w
zakresie działalności wszystkich jednostek budżetowych (szkół, dps-ów, urzędu). Tak jest
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nawet u nas w urzędzie, więc nie jest to żaden ewenement. Natomiast ze względu na to, iż
dochody oświatowe są na tyle specyficznie uregulowane, prowadzone są z boku, nie łączone są
z działalnością budżetu, plan dochodów oświatowych ustalany jest odrębnie. Odrębnie też z
tamtego rachunku bankowego, na którym są one gromadzone, przekazywany jest również
podatek VAT. Kończąc jeszcze raz podkreśliła, że w świetle przepisów podatnikiem jest Powiat
Moniecki, który rozlicza to później łącznie tworząc jedną deklarację podatkową i rozlicza
wydatki z tego tytułu z Urzędem Skarbowym.
- Pan Zbigniew Dembowski – zapytał czy miesięczne pliki kontrolne wysyła Powiat.
- Pani Skarbnik – potwierdziła, ten fakt.
- Pan Krzysztof Falkowski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Mońkach – powiedział, że projekty, które realizuje szkoła tak naprawdę przekreślają możliwość
korzystania z usług. Pan Dyrektor chciałby żeby tego typu działalność stanowiła możliwość
dochodów szkoły.
Ponieważ więcej pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 14, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej,
Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (3)
Kamiński Daniel, Klepadło Roman, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia
oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku,
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego,
dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XI/76/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego
przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
obowiązujących w 2019 r. na terenie Powiatu Monieckiego.
W tym punkcie głos zabrała Pani Hanna Purta – Kierownik Wydziału Komunikacji,
która przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu
z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu obowiązujących w 2019 r. na terenie Powiatu Monieckiego.
- Pani Kierownik – poinformowała, iż projekt uchwały dotyczy kosztów związanych z
usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatu monieckiego. Każdego
roku uchwalana jest tego typu uchwała. Na ten rok obowiązywała uchwała podjęta w grudniu
2018 r. Jednak w związku z tym, że umowa dotycząca świadczenia ww. usług wygasła i zostały
zawarte nowe umowy, z których wynikają inne stawki sprawia, iż należy podjąć nową uchwałę
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w tym zakresie. Następnie Pani Kierownik poinformowała, iż zaproszenia zostały wysłane do
4 przedsiębiorców świadczących usługi usuwania i przechowywania pojazdów, z których
odpowiedział tylko jeden (dla pojazdów do 3,5 t.). W uchwale ustalone zostały jednak stawki
dotyczące wszystkich pojazdów, w tym dla pojazdów, dla których nie zawarto umowy. W tym
przypadku podano średnie koszty wynikające z danych sąsiednich powiatów. Przedmiotowa
uchwała będzie obowiązywała do końca br. Na nowy rok będą na pewno ogłoszone nowe
stawki. Wówczas zostanie podjęta nowa uchwała na przyszły rok.
- Przewodniczący Rady - poprosił Komisję Infrastruktury i Rozwoju Powiatu o przedstawienie
opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Jan Borowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu –
poinformował, że Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu na posiedzeniu w dniu
dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Ponieważ pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 14, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej,
Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (3)
Kamiński Daniel, Klepadło Roman, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. na terenie Powiatu
Monieckiego w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XI/77/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli i oceny działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
W tym punkcie głos zabrał Pan Błażeju Buńkowski – Starosta Moniecki – na wstępie
poinformował, że projekt uchwały został bardzo szczegółowy omówiony na posiedzeniu
Komisji, na które byli zaproszeni wszyscy radni. Chcąc poprawić sytuację SP ZOZ w Mońkach
należy zbadać stan obecny i postawić diagnozę. Wiemy, że jest źle, ale Zarząd nie może podjąć
działań naprawczych. Podjęcie tego typu uchwały leży w gestii Rady Powiatu.
Przeprowadzenie kontroli i oceny działalności pozwoli nam stworzyć pewien mechanizm
działań by poprawić bieżącą sytuację placówki. Poza tym program naprawczy i audyt pozwoli
ubiegać się o konsolidację i spłatę zadłużenia szpitala (zobowiązań wymagalnych – na chwilę
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obecną 7,5 mln zł). Pan Starosta zwrócił przy tym uwagę, iż np. na koszty zastępstwa
procesowego w tym roku - do półrocza - szpital poniósł koszty w wysokości 91 tys. zł, koszty
egzekucyjne wyniosły – 44 tys. zł, a koszty komornicze – 26 tys. zł, czyli w sumie ponad 162
tys. zł. Szpital przy obecnym finansowaniu i środkach otrzymywanych z NFZ nie stać na
pokrywanie zobowiązań. Takie działanie pozwoli zaoszczędzić setki tysięcy zł, które mogą
zahamować ucieczkę tych środków z naszego budżetu. Kończąc poprosił o zagłosowanie
pozytywnie za ww. uchwałą. Stwierdził, iż pozwoli to nam działać w sposób bardziej sprawniej
i bardziej merytoryczny, bazując na diagnozie postawionej przez specjalistów, którzy w tej
materii przeprowadzają już audyty w szpitalach w całej Polsce. Ponadto konsekwencją tego
będzie sporządzenie profesjonalnego programu naprawczego.
- Przewodniczący Rady - poprosił Komisję Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pani Barbara Pac – Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
- Pan Zbigniew Dembowski – powiedział, że nie tak dawno było posiedzenie Rady Społecznej
SP ZOZ w Mońkach, na którym Pan Starosta zaproponował, przeforsował zamknięcie 2
ośrodków zdrowia ze względu na to, że jest źle w naszej placówce. Nie było podczas ww.
posiedzenia dyskusji odnośnie sytuacji finansowej Zakładu. Zamknięcie 2 ośrodków zdrowia
w Trzciannem i w Kalinówce Kościelnej motywowane było tym, iż przynoszą straty. Natomiast
dziś, kilka dni po posiedzeniu Rady Społecznej, dowiadujemy się o podjęciu kontroli.
Przypomniał, że wiele razy mówił, apelował o dyskusję nt. służby zdrowia na forum Rady, na
którym każdy radny ma równy głos. Obrady są nagrywane, czyli są do wglądu wszystkim
mieszkańcom, żeby również zdawali sobie sprawę z sytuacji, w jakiej jest moniecki zoz.
Wspomniał o zaproszeniu radnych na posiedzenie komisji, które też otrzymał. Zdaniem jednak
radnego, komisja ma to do siebie, że głos decydujący mają tylko członkowie komisji. Poza tym
dodał, iż nie tak dawno ogłaszany był konkurs na Dyrektora SP ZOZ w Mońkach. Rozumie, że
Zarząd znał sytuację placówki i jakieś wymagania przed kandydatami stawiał. Wybrany został
ten kandydat, który był i którego radny szanuje i który swoją wizję funkcjonowania zoz-u
przedstawił. Pan Dembowski czyta dokładnie sprawozdania z posiedzeń Zarządu i nie znalazł
informacji nt. zamknięcia ośrodków zdrowia. Zatem radny rozumie, iż to nie była decyzja
Zarządu tylko Pana Starosty odnośnie wystąpienia z zamknięciem ośrodków. Stwierdził, że
same poczynienie oszczędności to są groszowe sprawy przy takich zobowiązaniach
wymagalnych. W przypadku ośrodka w Kalinówce to kwota (jak dobrze pamięta) czterdzieści
parę tys. zł, a przypadku ośrodka zdrowia w Trzciannym – 80 tys. zł. Na posiedzeniu Rady
Społecznej postanowiono, że dopiero po rozmowie samorządu z mieszkańcami taką decyzję
będzie można podjąć. Kolejne posiedzenie Rady Społecznej zostało zwołane na 1 października.
Pan Dembowski rozumie też, iż będzie na nim również dyskusja nt. sytuacji SP ZOZ w
Mońkach. Następnie wspomniał o kosztach przeprowadzenia takiej kontroli – z informacji
wyczytał, że wstępnie ma to kosztować 55 tys. zł netto. Wynik kontroli ma być znany w marcu
2020 r. Zatem zdaniem radnego byłoby lepiej poczekać na wynik kontroli, skoro już ją zlecamy.
Jak zawiesza się działalność to ośrodek jest, ale zamkniętego ośrodka już nie przywróci się.
Następnie powiedział o zebranych ok. 400 podpisach z Kalinówki Kościelnej (zapisanych 200
osób do lekarza).
Z Sali dodano, że pacjentów jest 800.
- Pan Zbigniew Dembowski – powtórzył, że 800 podpisów i w dalszej kolejności zwracając się
do Starosty stwierdził, że wniosek jest taki, iż dotarcie do ludzi miało sens, bo każdy
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mieszkaniec jest zarazem pacjentem tegoż ośrodka. Natomiast pójście do lekarza chociażby raz
spowoduje, że w następnym miesiącu subwencja na tego pacjenta przychodzi do ośrodka, gdzie
ostatnio był.
Z Sali dobiegły głosy, iż jest inna forma rozliczeń.
- Pan Zbigniew Dembowski – stwierdził jednak, iż Pan Starosta może się nie zgadzać z Nim,
ale zamykać wszystko, co nie rentowne – dodał przy tym, że tak myśląc, to można zamknąć
cały powiat. Nasz Powiat ma ograniczone możliwości pod względem finansowym i każdym
innym. Poza tym mamy również sporo placówek, które też przynoszą straty, ale jakoś
funkcjonują. Jednym ze sposobów ratowania szpitala jest zaciągnięcie kredytu na
restrukturyzację (radny rozumie, że poręczał będzie Powiat) i zablokowanie środków w
budżecie … Zapytał Panią Skarbnik czy to się zgadza.
- Pani Skarbnik – stwierdziła, że z samej uchwały tak daleko idących wniosków by jednak nie
wysnuwała.
- Pan Zbigniew Dembowski – kontynuując dalej stwierdził, że troszeczkę powinniśmy patrzeć
do przodu. Klub Prawa i Sprawiedliwości nie wątpliwie poprze tę uchwałę. Zwrócił się
następnie do Zarządu żeby jednak zawiesić zamykanie tych ośrodków zdrowia przynajmniej
do wyników kontroli, które będą przedstawione. Kończąc podziękował.
- Pani Irena Wysocka – stwierdziła, że to, co mówił Jej przedmówca jest nieprawdą. Nie broniąc
absolutnie Starosty powiedziała, iż Starosta nie ma siły decyzyjnej, że zamknie ten czy inny
ośrodek zdrowia. Zapytała, czy Rada Społeczna SP ZOZ w Mońkach ma jakiś głos decyzyjny.
Może wydać tylko opinię i z tą opinią Dyrektor może zgodzić się albo nie i podjąć stosowną
decyzję nie patrząc na opinię Rady Społecznej. Identyczna jest sytuacja z Zarządem jak i też z
całą Radą. Powiedziała, że radny mówił, iż niepotrzebne było zwoływanie komisji w dniu 24
września.
- Pan Zbigniew Dembowski – zaprzeczył stwierdzając, że tego nie powiedział.
- Pani Irena Wysocka – stwierdziła, że radny powiedział, iż musi to być nagrywane i że muszą
to wszyscy słyszeć. Nie. Powiedziała, iż jakąś decyzję muszą wypracować wszyscy. I tak jak
nieraz krytycznie wypowiadała się na działalność Dyrektora tak dziś podchodzi do niego z
całym szacunkiem, kiedy przyszedł na posiedzenie komisji przygotowany merytorycznie żeby
poinformować Radę. Tylko nie było, z kim rozmawiać. Radna czuła się bardzo niekomfortowo,
jako Członek Zarządu i Członek Komisji, kiedy na 17 radnych (wie, że są jakieś zdarzenia
losowe, że 100% z nas nie może uczestniczyć) nie było wszystkich. Zdaniem radnej jest to
sprawa wagi najwyższej. Radna odkłada wszystko, kiedy sprawa jest bardzo ważna i jedzie na
posiedzenie komisji, bo startując i otrzymując mandat zaufania, jest dyspozycyjna prawie w
każdej chwili. Na posiedzeniu komisji nie padło żadne stwierdzenie, żaden wniosek, że ośrodek
zdrowia w Kalinówce Kościelnej będzie zamknięty. Tylko, co musimy zrobić żeby zapewnić
mieszkańcom opiekę i dostęp do lekarza. W Knyszynie przeżywała reorganizację spzoz-u i
podziękowała Bogu, że wyszło tak jak wyszło. Mieszkańcy cieszą się już 20 lat. Bo gdyby on
był przeorganizowany to nie wiadomo, z jakim skutkiem. Życzy każdemu pacjentowi takiej
opieki i takiego z dostępu do lekarza, do diagnostyki, jaki Radna ma w Knyszynie. Wspomniała,
że długo walczono o nocną i świąteczną opiekę (wszystko chciał przejąć moniecki zakład) i
wie jak to jest, kiedy nie ma dostępu. W posiedzeniu komisji wzięło udział niewielu radnych
(9 osób). Była dyskusja, wszyscy przejrzeli dokumenty, jakie przedstawił P. Dyrektor. Ze
strony P. Wysockiej padło pytanie do Dyrektora, co się stało, że strata w ośrodku w Kalinówce
Kościelnej (najbardziej nie ukrywając P. Wysockiej chodziło o Kalinówkę) jest w wysokości
47.490,75 zł. Pan Dyrektor odpowiedział, że takie jest finansowanie i to spowodowało, iż ta
strata jest taka a nie inna. Niemniej jednak posiadając dokumenty prześledziła dokładnie
sytuację finansową wszystkich ośrodków poz i doszła do innego wniosku, że przyczyną była
na pewno organizacja pracy tj. dostęp do lekarza (czy ktoś się z radną zgodzi czy też nie). To
spowodowało, że jest taki a nie inny wynik finansowy. Poradnia ogólna w Kalinówce za 2015
r. przyniosła stratę w wysokości 2.040 zł, w 2016 r. strata 18.115 zł, w 2017 r. nie było straty –
zysk 82.659 zł, w 2018 r. – jak wspomniała strata w wysokości 47 tys. zł. Przypomniała, że w
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ośrodku nie było dostępu do lekarza od 8.00 do 15.00. To zdaniem radnej spowodowało, że
pacjenci odeszli bezpowrotnie. Następnie stwierdziła, że dostępność do lekarza w Krypnie jest
ciągła (lekarz tam mieszka) i wystąpił zysk 302 tys. zł, 292 tys. zł, 290 tys. zł, 307 tys. zł. W
przyszłym roku identyczna sytuacja może być w Jasionówce: w 2015 r. był zysk 95 tys. zł, w
2016 r. 91 tys. zł, 2017 r. – 124 tys. zł, w 2018 r. – zysk tylko 59 tys. zł. Nie jest prawdą, że
Pan Starosta chce zamknąć. Pan Starosta chce zabezpieczyć dostępność do lekarza. Decyzje o
zamknięciu czy pozostawieniu leży w gestii Pana Dyrektora. Przypomniała, że wszyscy
głosowali za uchwałą dotyczącą powołania Pana Dyrektora po przeprowadzonym konkursie.
Daliśmy mandat zaufania, że SP ZOZ poprowadzi. W Polsce prawo jest
„chore”, skoro organ prowadzący przeznacza środki, dotuje, to powinien mieć też prawo
podejmować decyzje o powstaniu jakiegoś oddziału, czy ewentualnie („nie daj Boże”)
zamknięciu. Radna już kilka miesięcy temu mówiła, że sytuacja jest krytyczna. Jeżeli wyjdzie
strata to Powiat może tę stratę pokryć. Bo jak nie pokryje się straty to Pan Dyrektor postawi
zakład w stan upadłości. Chodzi nam jednak o to, by szpital funkcjonował, żeby z niego
korzystali nasi mieszkańcy, bo jest to priorytetowa sprawa – zdrowie i bezpieczeństwo naszych
mieszkańców. Z tym wszyscy szli do wyborów i tego powinniśmy bronić. Cieszy się, że Pan
Dyrektor złożył wnioski na zakontraktowanie usług i uruchomienie 3 przychodni. Nie wie
oczywiście, z jakim skutkiem, jacy zostaną zatrudnieni lekarze. Zwróciła uwagę, że musi być
wypracowana renoma, a szpital cieszyć się zaufaniem, pracujący lekarze i pielęgniarki powinni
służyć ludziom. Poprosiłaby nie roznosić „wici” w Kalinówce, że Starosta chce coś zrobić –
Starosta jednogłośnie nie zamknie przychodni (przynajmniej radna tego dopilnuje, bo to Jej
okręg wyborczy). Pan Starosta z Burmistrzem Knyszyna muszą zapewnić naszym
mieszkańcom mieli dostęp do lekarza. To mieszkańcy będą oceniać naszą pracę. Nasza praca
nie polega na zamykaniu szkół, czy przychodni. Pani Wysocka myślała, że na posiedzeniu
Komisji będą wszyscy i wszyscy wezmą odpowiedzialność za tę decyzję. Stało się inaczej i
radnej jest z tego powodu przykro. Czuła się bardzo, bardzo niezręcznie w tej sytuacji/
Stwierdziła, że najlepiej zrzucić sprawę na Zarząd, na Komisję, na Dyrektora. Kategorycznie
powiedziała nie. Czujmy się wszyscy odpowiedzialni za tę sytuację, jaka jest w naszym SP
ZOZ. Zwróciła uwagę, iż jest to niełatwa decyzja do podjęcia, ale mówią „tonący chwyta się
brzytwy”. Zaapelowałby o podejmowanie sensownych decyzji, które przyniosą może korzyść
wymierną dla szpitala. Na koniec powiedziała, że tego sobie i pozostałym radnym życzy.
- Pan Jarosław Pokoleńczuk – Dyrektor SP ZOZ w Mońkach – postanowił kilka rzeczy
doprecyzować i może sprostować. Jeżeli chodzi o sytuację finansową – to stwierdził, że jeszcze
nie było takiego roku by tak często informował o sytuacji placówki. Pan Dyrektor przygotował
raporty, w tym pierwszy na samym początku funkcjonowania Rady, potem na początku roku –
był raport z sytuacji finansowej, było referowane sprawozdanie finansowe. Panu Dyrektorowi
wydaje się, iż to pierwszy rok, w którym tak szczegółowo badano sprawę finansów SP ZOZ w
Mońkach. Przechodząc zaś dalej do konkretów stwierdził, iż Pani Radna ma rację – w
kompetencjach Dyrektora, zgodnie ze statutem, jest kształtowanie struktury organizacyjnej
placówki. To statut nadał takie kompetencje. Struktura organizacyjna opisana jest w
regulaminie organizacyjnym. Natomiast rzeczywiście Pan Dyrektor musi wystąpić, zgodnie z
ustawą o działalności leczniczej o opinie do Rady Społecznej i rzeczywiście zgodnie z ww.
ustawą ta opinia nie jest wiążąca. To kompetencja Pana Dyrektora i Jego odpowiedzialność.
Jeżeli zaś chodzi o 2 ośrodki to rzeczywiście dane, które przedstawił podczas posiedzenia
komisji były przygotowane ad hoc i nie były dokładnie zweryfikowane wcześniej. Następnie
przedstawił liczbę deklaracji złożonych w tych 2 ośrodkach: w Kalinówce Kościelnej jest ich
648, a w Trzciannem - 695. Natomiast po sprawdzeniu ile z tych osób aktywnie korzysta z
usług lekarza wynika, że w Kalinówce jest to 527 osób w tym roku, a w Trzciannem - 593
osoby. Następnie stwierdził, iż takie decyzje zawsze będą trudne. Poprosiłby, aby Mu uwierzyć,
że już nie ma wiejskich ośrodków w Polsce. Są nie tylko sołectwa, ale również i gminy
pozbawione lekarzy. Bierze się to z małej liczby mieszkańców w tych sołectwach i gminach.
Mówił już o tym na posiedzeniu Komisji, że Powiat Moniecki jest ewenementem, że
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podstawowa opieka zdrowotnej jest świadczona głównie przez SP ZOZ. W większości
przypadków, również w naszym województwie zajmują się tym prywatne podmioty, a nie
publiczne zoz-y. W dalszej kolejności przedstawił wynik finansowy ww. ośrodków: Kalinówka
Kościelna – za ubiegły rok było 47.500 zł, a za 6 miesięcy tego roku - 53.000 zł. Budynki trzeba
ogrzać i utrzymywać. Następnie przedstawił opinię prawną radcy prawnego z portalu prawo.pl,
o której już kiedyś mówił, że podstawowa opieka zdrowotna jest zadaniem publicznym leżącym
w gestii samorządu gminnego, nie powiatowego. W związku z tym, zdaniem Pana Dyrektora,
jeżeli Powiat nie ma obowiązku świadczenia usług, do których dokłada to wydaje Mu się, że
nie powinien ich świadczyć. To jest oczywiście opinia Pana Dyrektora.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – stwierdził, że odpowiedzi na zadanie pytania
zostały omówione. Następnie poinformował, że na posiedzeniu komisji od 12.30 do 15.30 radni
omówili większość tematów, które były przygotowane, a części jeszcze nie zdążyli. Była to
naprawdę bardzo merytoryczna, skrupulatna dyskusja. Przypomniał, o czym już mówiła radna
Wysocka, że w gestii starosty nie leży zamknięcie ośrodków tylko jest to w gestii dyrektora.
Podtrzymał to, co zostało już powiedziane, że Dyrektor otrzymując mandat sprawowania
pieczy nad SP ZOZ w Mońkach, został zobowiązany przez Zarząd do podejmowania takich
decyzji, które pozwolą na zoptymalizowanie budżetu i pozwolą na to, że ta strata, która w tym
momencie powstaje była jak najmniejsza i żebyśmy w tej kadencji mogli powiedzieć, że
zrobiliśmy dobrą robotę związaną z tym, że utrzymujemy szpital. Następnie poinformował, że
po posiedzeniu Rady Społecznej dzwoniono do dr Włodzimierza Bołtruczuka z pytaniem czy
jest w stanie przejąć pacjentów z ośrodka. Pan Bołtruczuk powiedział, że na ma najmniejszego
problemu. Ośrodek zdrowia w Trzciannem zostaje, a świadczeń udziela dr Bołtruczuk. W
przypadku zaś ośrodka zdrowia w Kalinówce Kościelnej wysłane zostało pismo do Burmistrza
Knyszyna z pytaniem czy jest zainteresowany włączeniem tegoż ośrodka w struktury szpitala
w Knyszynie. Pan Starosta otrzymał odpowiedź, że Pan Burmistrz nie jest zainteresowany.
Panu Staroście wydaje się jednak, iż jest to dopiero początek rozmowy na ten temat, o czym
sugerowała Pani radna, zabezpieczenia opieki zdrowotnej w Knyszynie. Podejmując takie
działania chcemy uniknąć takich sytuacji w ościennych gminach. Podał w tym miejscu przykład
Jasionówki. Patrząc całościowo i globalnie na sytuację szpitala i aspekty prawne, o których
mówił Pan Dyrektor, tak wygląda ekonomia. Zwrócił uwagę na potrzebę uzdrowienia systemu
i większe środki finansowe, które pozwoliłyby, aby nawet w najmniejszych miejscowościach
był zapewniony dostęp do lekarza. Pan Starosta nie widzi w tym problemu, żeby właśnie tak to
działało. Na chwilę obecną jesteśmy jednak w takim a nie innym systemie, który zmusza organy
tworzące do takiego optymalizowania wydatków, aby można było patrzeć w przyszłość szpitala
monieckiego i tego, jako Powiat, jako Zarząd będzie pilnować.
- Pan Rafał Supiński – zapytał, czy Pan Starosta dzwonił po posiedzeniu komisji do lekarza,
który przyjmuje prywatnie pytając o to czy obsłuży naszych pacjentów. Następnie nawiązując
do zabezpieczenia opieki mieszkańcom Kalinówki i Trzciannego powiedział, że kto jak nie
sami mieszkańcy będą wiedzieli, jaką opiekę, kto im zapewni, więc poprosił o udzielenie głosu
przedstawicielom mieszkańcom Kalinówki. Następnie zapytał, czy Pan Starosta spotkał się z
mieszkańcami Kalinówki by to im wytłumaczyć. Zdaniem radnego jest to teraz takie spychanie
na Pan Dyrektora, a Dyrektor na przecież swoich przełożonych. Napomknął o spotkaniu z
mieszkańcami Trzciannego w sprawie inwestycji drogowej, których stawia się pod ścianą, a
potem na koniec się takie rzeczy prostuje. Kończąc zapytał, czy Pan Starosta spotkał się z
nauczycielami, rodzicami uczniów, którzy uczęszczają do szkoły w Kalinówce.
- Pan Jarosław Pokoleńczuk – Dyrektor SP ZOZ w Mońkach – powiedział, że to On dzwonił
do dr Bołtruczuka, który nie przyjmuje prywatnie tylko na Fundusz.
- Pan Przewodniczący Rady - dodał, że choć wystąpienia zaproszonych gości są w pkt 11 to
mieszkańcy będą mogli zabrać głos teraz – w tym punkcie. Następnie poprosił o zabranie głosu
przez Pana Starostę.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że na pierwsze pytanie została już
udzielona odpowiedź. Podstawą działania Zarządu i Starostwa jest to, żeby razem z
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samorządem zabezpieczać podstawowe rzeczy. Nie rozumie pytania odnośnie uczniów.
Działalność Wiejskiego Ośrodka Zdrowia a działalność szkoły to dwa różne zadania. Jeżeli zaś
chodzi o zabezpieczenie opieki zdrowotnej w szkole to przypominając dodał, że odpowiada za
to pielęgniarka, a nie lekarz. Pan Starosta nie rozumie robienia jakieś kampanii, jeżdżenia po
wsi i straszenia ludzi. Pan Starosta nie spotkał się z mieszkańcami. Rozmawiał zaś z
przedstawicielami władz samorządowych w celu znalezienia takiego rozwiązania, żeby
mieszkańcy mieli świadomość tego, że samorząd dba o rozwiązywanie problemów, a nie
straszy. Jeżeli dojdzie z samorządem Knyszyna do porozumienia (bo Pan Starosta nie widzi
problemu by za zgodą Rady Powiatu przekazać budynek w zarząd Gminy Knyszyn, jeżeli tam
będzie wola sprawowania opieki zdrowotnej tak jak do tej pory) to dobrze. Jeżeli zaś nie i
samorząd postanowi, że powstanie tam świetlica czy cokolwiek innego to też będzie taka wola.
Jeżeli Rada wyrazi na to zgodę. Budynek ma służyć przede wszystkim mieszkańcom. Rozmowa
z Wójtem Trzciannego i wymiana dokumentów z samorządem Knyszyna nie oznacza, że
ośrodki zostaną zamknięte z dnia na dzień. Zgodnie z zapewnieniem Pana Dyrektora będą one
działać do końca roku. Może okazać się, że np. pojawi się lekarz, który zechce wejść ze swoją
prywatną praktyką (przy okazji zapewnił, że przy 650 deklaracjach zdrowotnych żaden lekarz
się o to nie pokusi). Pieniądze nie idą za wizytą, jak powiedział Pan Dembowski. Pieniądze są
liczone od złożonych deklaracji. Jeżeli nie ma deklaracji nie ma pieniędzy. Wizyt może być i 3
tysiące, ale to kompletnie nie zmienia sytuacji wiejskich ośrodków. Kończąc podziękował za
uwagę.
- Pan Zbigniew Dembowski – stwierdził, że postawił tezę jasno (skoro zlecamy kontrolę) by
zaczekać do wyników z wykreśleniem ośrodków zdrowia w Trzciannem i w Kalinówce
Kościelnej. Jeżeli z dokumentów będzie wynikało, że ww. ośrodki (poz) „dołują” zoz to wtedy
będziemy podejmować decyzje. Natomiast dzisiaj zlecając kontrolę za „duże pieniądze”
zaproponowałby poczekać z tym. Pani Radna Wysocka nie odniosła się do tego, pomimo tego,
iż jest Przewodniczącą Rady Społecznej SP ZOZ w Knyszynie. Ponadto nie uczynił tego też
Pan Starosta i Pan Dyrektor. Dlatego postawił wniosek, tę tezę, by poczekać. Na dzień 1
października zwołane jest posiedzenie Rady Społecznej (radny zdaje sobie sprawię, iż to głos
doradczy) dotyczące podjęcia uchwał w sprawie zamknięcia 2 ośrodków. Kończąc swoją
wypowiedź zwrócił się do Pana Dyrektora z prośbą by zaczekać przynajmniej 3 miesiące z tą
decyzją i wcześniej poznać wyniki kontroli.
- Pan Przewodniczący Rady Powiatu – przypomniał, że obrady sesji są nagrywane.
- Pan Krzysztof Szaciło - mieszkaniec Kalinówki Kościelnej – powiedział, że chce zająć głos
w sprawie ośrodka zdrowia w Kalinówce Kościelnej. Jest na sesji z przedstawicielami
miejscowości, z których mieszkańcy korzystają z usług ośrodka. Przysłuchując się dyskusji Pan
miał wrażenie, że ośrodek zdrowia w Kalinówce Kościelnej jest jak „gorący kotlet”. Każdy coś
od siebie powiedział i rzucił dalej. Chociaż Pan Dyrektor ma wszelkie kompetencje do
dysponowania ośrodkiem, to za tym wszystkim są pacjenci, konkretni ludzie. Zdaniem mówcy
nie da się wszystkiego sprowadzić do ekonomicznego wyniku, który Pani Wysocka przytoczyła
do 2016 r. jakoś tam wyglądał. Nie da się do czystych cyfr tego wszystkiego sprowadzić.
Bardzo dobrze, iż ktoś zauważył, że należy zapewnić opiekę zdrowotną mieszkańcom. To
chyba jest podstawowe zadanie.
- Pan Jarosław Pokoleńczuk – Dyrektor SP ZOZ w Mońkach – powiedział, że zadanie gminy.
- Pan Krzysztof Szaciło - mieszkaniec Kalinówki Kościelnej – kontynuując dalej powiedział,
że wydaje Mu się, iż mieszkańcy Kalinówki są mieszkańcami Powiatu i nikt ich z niego nie
wykreślił. Pan Szaciło otrzymał listy (powiedział, że nie zbierał) z podpisami mieszkańców i
prośbą o nie likwidowanie ośrodka. Było przy tym trochę zamieszania, bo niektórzy byli
nadgorliwi i znalazły się wrażliwe dane na listach. Przekazał Panu Przewodniczącemu listy - z
pominięciem tych wrażliwych danych – są to kserokopie wszystkich zebranych podpisów.
Mieszkańcy są przeciwni likwidacji ośrodka. Kończąc stwierdził, że bardzo miło słyszeć słowa,
że wszyscy są zainteresowani tym, żeby zabezpieczyć opiekę pacjentom ośrodka. Tylko za tymi
deklaracjami powinny iść jakieś czyny. Powiedział, że Pani Wysocka mówiła, że nikt nie mówił
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o likwidacji tylko de facto w następnym tygodniu już ona może stać się nieodwracalnym
faktem. Żeby później nie okazało się, „że wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły” i już
wszystko będzie po zamiatane. Wolałby, aby pochylić się nad tym problemem i może spotkać
się z mieszkańcami - może niektóre rzeczy wytłumaczyć, może zobaczyć, kto tam jest, czy są
to starsze osoby, które będą mogły jeździć gdziekolwiek. Zwrócił uwagę, by pochylić się
bardziej nad pacjentem a nie nad ekonomią. Kończąc potwierdził, że po zmianie lekarza, gdy
dr Dłużniewski odszedł na emeryturę nastąpiła reorganizacja i to nie była zasługa
mieszkańców, że z większej ilości godzin (od 7.00 do 15.00) lekarz zaczął przyjmować tylko
od 12.00 do 15.00. Mieszkańcy zostali postawieni przed faktem dokonanym, że tak już będzie.
Wychodzi teraz, iż nie ma ciągłej dostępności do lekarza i pacjenci „uciekli”. Zdaniem Pana
Szaciło to jakieś zamknięte koło, z którego w jakiś sposób trzeba wyjść. Nawiązując do
zobowiązań placówki (-7,5 mln zł) i ośrodka (czterdzieści tysięcy zł czy więcej) ponownie
zaapelował, aby pochylić się nad tym, iż tam są po prostu ludzie, a nie tylko cyferki. Następnie
nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Rady, że wystąpienia gości są na końcu
chciałby, żeby ktoś jeszcze po nim zabrał głos np. radni z regionu (Pani Wysocka, Pan
Matyszewski i Pan Czarniecki). Pan chce zapytać, w jaki sposób widzą uratowanie ośrodka
zdrowia i zabezpieczenie opieki zdrowotnej mieszkańcom. Kończąc podziękował.
- Pan Przewodniczący Rady – stwierdził, że chodziło Mu o to, że wystąpienia zaproszonych
gości są w następnym punkcie.
Ponieważ więcej pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, OBECNI: 14, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Kulikowska Joanna, Radomski Mirosław, Pac
Barbara, Piekutowska Ewa, Wysocka Irena.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Matyszewski Andrzej, Popowski Jarosław.
NIEOBECNI (3)
Kamiński Daniel, Klepadło Roman, Supiński Rafał.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia
kontroli i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Mońkach w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta.
/Uchwała Nr XI/78/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 11.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Nie wystąpiły.
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Ad. 12.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Nie wystąpiły.
Ponadto w tym punkcie Pan Przewodniczący serdecznie zaprosił w imieniu w
Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji
w Mońkach – Pana Zbigniewa Karwowskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w
Mońkach – Pana Grzegorza Malinowskiego na uroczystość nadania sztandaru Komendzie
Powiatowej Policji w Mońkach. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.30 Mszą Świętą w
Parafii pw. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Mońkach. Następnie o godz. 11.30
odbędzie się uroczysty apel z okazji nadania sztandaru.
Ad. 13.
Zamknięcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obradv zamknął obrady XI sesji VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach.
Przewodniczący Rady – Dariusz Jaworowski
Protokołowała: A.J.
________________________________________
Nagranie rejestrujące obraz i dźwięk niniejszego protokołu jest dostępne na stronie
Starostwa Powiatowego w Mońkach www.monki.pl - oraz w BIP-ie Starostwa
Powiatowego w Mońkach
(http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl/rada_pow/nagrania_obrad_rady_powiatu/).

