Rada Powiatu w Mońkach

PROTOKÓŁ NR VI/19
z obrad VI sesji Rady Powiatu w Mońkach, które odbyły się w sali konferencyjnej
budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a.
w dniu 29 kwietnia 2019 r.

W obradach sesji wzięło udział 15 radnych, co stanowi o prawomocności obrad
– lista obecności w załączeniu.
Nieobecni radni: Pani Joanna Kulikowska i Pan Stanisław Czarniecki.
Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności.

Obrady rozpoczęto 29 kwietnia 2019 r. o godz. 13.10,
zakończono o godz. 13.50 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 VI sesji VI kadencji Rady
Powiatu w Mońkach. Powitał Pana Starostę, Panią Wicestarostę, Członków Zarządu, panie i
panów radnych. Powitał też serdecznie Komendanta PSP w Mońkach, Burmistrza Knyszyna,
kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz wszystkich zaproszonych
gości.
Ad. 2.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poinformował, że w sesji bierze udział 15
radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3.
Przedstawienie porządku obrad.
W tym punkcie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał zmieniony poprzez
wprowadzenie 7 punktu:
„7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Lecha Ciochanowskiego.”
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
6. 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Lecha Ciochanowskiego.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego porządku obrad, Pan Przewodniczący
Rady poprosił o przyjęcie zmienionego porządku obrad.
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
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Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara,
Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Kulikowska Joanna.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący przyjęcia zmienionego porządku obrad w
załączeniu do protokołu.
Zmieniony porządek obrad został przyjęty.
Ad. 4.
Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
W tym punkcie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady poprosił radnych o
ewentualne pytania.
Pisemną informację z pracy Zarządu Powiatu między sesjami otrzymali wszyscy radni
(pisemna informacja w załączeniu do protokołu).
- Pan Zbigniew Dembowski – nawiązując do posiedzenia Zarządu z dnia 5.04.2019 r odczytał
18 punkt posiedzenia dotyczący przyjęcia przez Zarząd do wiadomości informacji Dyrektora
MCEiRS w Goniądzu, że właścicielka domu jednorodzinnego, który aktualnie jest
wykorzystywany na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, wyraziła zgodę na
sprzedaż nieruchomości za kwotę 300 tys. zł. Zarząd wyraził zgodę na zakup nieruchomości.
Pan Dembowski stwierdził, iż w innych informacjach z pracy Zarządu są dane odnośnie osób
uczestniczących w posiedzeniu i jak one głosowały. W związku z powyższym zapytał czy
Zarząd jednogłośnie głosował czy też były jakieś różnice. Następnie odczytał zapis z informacji
z posiedzenia Zarządu z dnia 10 kwietnia 2019 r. pkt 3 – Zarząd 3 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” postanowił o zbyciu nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką o
nr geod. 189/6, położonej w obrębie Dolistowo Stare, gm. Jaświły, stanowiącej własność
Powiatu Monieckiego (dawny Gminny Ośrodek Zdrowia). Aktualna wartość nieruchomości,
wg operatu szacunkowego, wynosi 235.100 zł. Radny chce wiedzieć kto z imienia i nazwiska
głosował za sprzedażą ww. działki. Pan Dembowski stwierdził, że Ośrodek, nasz samorząd
świadczy usługi praktycznie dla całego kraju. Przypomniał, iż w ubiegłej kadencji wielokrotnie
rozmawiano m. in. z jednym z Członków Zarządu, że ww. działkę Powiat powinien
przeznaczyć na cele społeczne dla mieszkańców naszego powiatu. Zdaniem radnego w tej
chwili są duże możliwości na zagospodarowanie w tym kierunku, np. dla osób starszych, dla
osób potrzebujących. Pan Dembowski nie wie jednak czy to jest decyzja ostateczna i chce
wiedzieć którzy członkowie głosowali. Ponadto zapytał czy jeszcze Zarząd ewentualnie
rozważa zrobić coś z tą działką, żeby służyła mieszkańcom naszego powiatu. Zauważył przy
tym, że gdyby już doszło do jej sprzedaży, to Powiat zyskuje środki, które dobrze byłoby
zainwestować na terenie Gminy. Radny powiedział, że Gmina Jaświły solidarnie i chyba
najbardziej finansowo jest zaangażowana i udziela Powiatowi pomocy w przeróżnych
inwestycjach. Do wniosku Powiatu dotyczącego inwestycji drogowej (uchwała z poprzedniej
sesji) Gmina Jaświły dokłada pokaźną kwotę. Powiat dokłada tutaj tylko jedynie ułamek
procenta - o ile ten wniosek przejdzie. Ze strony Gminy Jaświły jest zapewnienie, że przy
innych inwestycjach (gdy tylko Powiat złoży wniosek) Gmina również pomoże. Kończąc swoja
wypowiedź poprosił Pana Starostę o ustosunkowanie się w powyższych sprawach.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że zaraz dostanie protokoły i Rada
dowie się jak głosowali poszczególni członkowie. Pan Starosta nie pamięta w tej chwili, jak to
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faktycznie wyglądało. Faktem jest jednak to, że budynek w Goniądzu Powiat chce kupić.
Rozważana jest też opcja budowy własnego budynku. Jak Radny zauważył Ośrodek działa
dobrze, jest wyróżniany i nagradzany oraz podawany jako przykład dobrego ośrodka
oferującego wsparcie dla trudnej młodzieży. Nawiązując zaś do budynku w Dolistowie
stwierdził, iż należy lepiej zapytać czy mieszkańcy Gminy Jaświły korzystają z np. usług
medycznych SP ZOZ-u w Mońkach. Ponadto jeżeli środki zostaną zainwestowane w ochronę
zdrowia to czy mieszkańcy Gminy skorzystają czy nie skorzystają. Zgodził się, że udział Gminy
Jaświły w inwestycjach drogowych jest bardzo duży. Rozróżnianie jednak dróg powiatowych,
gminnych, z których przecież korzystają wszyscy mieszkańcy (nie tylko mieszkańcy Gminy
Jaświły), które są w stanie „opłakanym” powoduje, że Pan Starosta dziękuje Panu Wójtowi za
zrozumienie i angażowanie się w rozwijanie powiatowej infrastruktury drogowej. Natomiast
informacja nt. kto i jak głosował zostanie Panu Dembowskiemu podana na sesji lub po jej
zakończeniu.
- Pan Zbigniew Dembowski – zasugerował, by na przyszłość informacja z pracy Zarządu była
bardziej precyzyjna. Na obecną chwilę radny nie jest aż tak wymagający by Pan Starosta to w
tej chwili podał. Natomiast byłby wdzięczny za taką informację. Kończąc nadmienił przy
okazji, że przy sprawie szpitala z imienia i nazwiska są podane osoby, które wstrzymały się od
głosu.
Więcej pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 5.
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 w treści uchwały wprowadza się zapis w brzmieniu:
„ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie
500.000 zł”. Ponadto, jak wynika z załącznika Nr 3, wprowadza się zmiany w planie dochodów
i planie wydatków:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) o kwotę 6.887 zł, z tego:
§ 0470. - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 489 zł,
§ 0550. - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 785 zł,
§ 0750. - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 5.613 zł.
2) zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) § 4530 - Podatek od
towarów i usług (VAT) o kwotę 1.835 zł.
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami
ogółem na kwotę 50.000 zł, a mianowicie:
1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł, z tego:
a) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 - Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 24.000 zł,
b) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 6050 - Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł,
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c) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w
zakresie kultury o kwotę 6.000 zł, z tego:
§ 2310.– Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t. o kwotę 2.800 zł,
§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.200 zł,
2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł, z tego:
a) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł w celu zakupu
gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Monieckiego,
b) dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki
socjoterapii § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 44.000
zł.
Zmniejsza się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2019 rok o kwotę 5.052
zł. Wprowadza się dodatkowy tytuł rozchodów – udzielone pożyczki – 500.000 zł i dodatkowy
tytuł przychodów – spłaty pożyczek udzielonych – 500.000 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 – Załącznik Nr 4,
2) Przychody i rozchody budżetu w 2019r. - Załącznik Nr 6,
3) Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. Ponadto
zaktualizowano Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem
środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2019 rok.
Po wprowadzonych zmianach budżet wynosi:
- dochody kwota 49.301.970 zł,
- wydatki kwota 51.925.838 zł.
Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.623.868 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 373.780
zł i wolnymi środkami w kwocie 2.250.088 zł.
Kończąc Pani Skarbnik poprosiła o ewentualne pytania.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego na posiedzeniu wspólnym z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 26
kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała przedkładany projekt uchwały.
- 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,
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 26 kwietnia stycznia br. pozytywnie zaopiniowała – nie
jednogłośnie - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019
rok.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
- Pan Rafał Supiński – poinformował, że dyskusję na Komisji zdominowała sprawa pożyczki
dla SP ZOZ w Mońkach. Członkowie Komisji i radni Klubu PIS głosowali oczywiście „za”.
Przy tej okazji zapytał Pana Starostę czy pamięta sesję w dniu 30 stycznia br. Następnie
przytoczył słowa kierowane do Niego: „Skąd Pan ma taką informację o 4 mln zł straty. Strata
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wynosi 1,5 mln zł.” Radni otrzymali dokumenty i wprost jest napisany zysk /strata wynosi 4
mln zł. Kończąc zapytał czy Pan Starosta to pamięta i że to były słowa Pana Starosty.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że przypomina sobie tę sesję.
Faktycznie mówiąc o stracie szpitala mówił jednak o stracie, którą należy pokryć, a nie o tej,
która jest pokrywana przez amortyzację. W tej chwili Powiat musi pokryć ok. 2 mln zł.
- Pan Rafał Supiński – zgodził się, że są to właśnie takiej wysokości środki, o których teraz Pan
Starosta mówi. Następnie poprosił by Pan Starosta szanował radnych i wszystkich, którzy obrad
słuchają. Zobowiązania wymagalne są rzeczywiście na kwotę 5 mln zł. Radny nie wie czy
pożyczka w wysokości 500 tys. zł uratuje SP ZOZ w Mońkach. Niemniej jednak Klub radnych
PIS jest „za” i zaapelował do pozostałych radnych o wspieranie SP ZOZ-u
- Pani Irena Wysocka – na wstępie powiedziała, że dziś radna postara się nie podnieć
Dyrektorowi SP ZOZ w Mońkach ciśnienia. Szanuje Pana Dyrektora. Niemniej jednak musi
zabrać głos ze względu na to, że Rada w priorytetowy sposób wspiera SP ZOZ w Mońkach.
Będąc Członkiem Zarządu wie, iż Zarząd bardzo często odrzuca niewielkie kwoty dla Policji,
dla Straży. Zwróciła uwagę na fakt, że wszystkie jednostki podlegające Starostwu mają nakaz
oszczędności. Dla Starostwa wydatkowanie 500 tys. zł jest ogromną kwotą. Przewodniczący
Pan Klepadło i Pan Matyszewski – powiedzieli, że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisje. Radna przyznała, iż wstrzymała się od głosu w tej sprawie. Pani
Wysocka uważa, że Powiat powinien wspierać tych, gdzie widać jakieś podjęte działania, które
spowodowałyby, że te straty będą mniejsze. Chce widzieć, że komuś zależy na tym, że dba o
ten budżet jak o budżet w swoim gospodarstwie domowym i wydatkuje tylko na to co może, a
jeżeli nie ma wystarczających środków to nie. Na pewno jest trudniej to zrobić przy takim
zatrudnieniu w placówce. Zwróciła uwagę, iż Pan Dyrektor tłumaczy to tym, że weszły
ryczałty. Pani Wysocka prześledziła narastający dług, który przecież nie wziął się w miesiącu
listopadzie, czy w grudniu. Radna nie przyszła z bagażem zadłużenia i nie zależy Jej na tym by
likwidować. Powiedziała, iż na komisjach padło do Niej pytanie, jak Ona to widzi, jak
rozwiązać ten problem. Zwracając się teraz do Dyrektora SP ZOZ w Mońkach stwierdziła, że
służy swoim doświadczeniem. Od 16-20 lat jest bardzo blisko przy SP ZOZ w Knyszynie, gdyż
jest Przewodniczącą Rady Społecznej. Tworzyła z Panią Dyrektor ten Zakład od początku.
Kończąc stwierdziła, że jeżeli Jej pomoc, głos doradczy przyda się to jest dyspozycyjna. Myśli
jednak, że pożyczka w wysokości 500 tys. zł załatwi sprawę tylko na parę tygodni, bo widmo
komorników i zobowiązanie Pana Dyrektora, że do 30 kwietnia spłaci 2 największe firmy nie
załatwia sprawy. Słyszymy, że strata jest ponad 5 mln zł, a dochodzi jeszcze strata jeszcze I
kwartału br. – 1,5 mln zł. Dla radnej to ogromna kwota. Dziś przyjechała wcześniej, gdyż
umówiła się z Panem Starostą na rozmowę by dowiedzieć się jak Pan Starosta widzi. Następnie
stwierdziła, że jest troszeczkę spokojniejsza o SP ZOZ w Mońkach. W dalszej kolejności
powiedziała, iż Pan Starosta podjął już pewne działania w tej sprawie. Nie o wszystkich jednak
w tej chwili może powiedzieć, gdyż za jakiś czas ktoś na sesji powie, że było zapewnienie, że
Pan Starosta pozyska sprzęt. Będzie może mowa o kontraktach na geriatrię, na badania
komputerowe. Pan Starosta czyni ogromne starania. Strata szpitala jest stratą nas wszystkich i
Starosty, Zarządu i radnych. Zwracając się ponownie do Dyrektora SP ZOZ w Mońkach
stwierdziła, że ma On doświadczenie, jest specjalistą, pracował w instytucji, w której otrzymał
ogromny bagaż doświadczeń. Myśli, iż miesiąc maj pokaże co będzie. Jeżeli zostanie Pan
Pokoleńczuk Dyrektorem to przedstawi nam wizję jak osiągnąć choć kilka procent
oszczędności. Radna chce by Rada widziała, że zostały podjęte pewne działania. Jeszcze raz
powiedziała, iż kwota 500 tys. zł to ogromna kwota. Przypomniała, że dla UKS-ów zabrakło
środków. Powiat też nie ma środków na drogi, dla Policji i dla Straży. Powiat nie ma bo taki
odziedziczył budżet i z tym uporać się możemy. Nie można jednak traktować priorytetowo
jednego podmiotu, gdy są inne jednostki. Traktujemy obecnie innych po macoszemu. Kończąc
stwierdziła, że jak nie ma to dla wszystkich nie ma. Radna zaniepokojona jest bardzo tą sprawą.
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Dalece jest jednak od zamykania jakiś oddziałów. Pani Wysockiej zależy na tym, żeby istniała
placówka. Zysków nie będzie, bo na służbie zdrowia nie można zarobić. Myśli jednak, że
pewne działania, zdecydowane kroki zostaną podjęte by poprawić istniejącą sytuację.
Podziękowała za uwagę.
Więcej pytań nie zadawano.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał treść uchwały w
sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok i poddał ją pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (14)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara,
Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński Rafał.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Wysocka Irena
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Kulikowska Joanna.
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 w sprawie
zmian w budżecie powiatu na 2019 rok została podjęta.
/Uchwała Nr VI/48/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 6.
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,
przychodów, rozchodów, o których już mówiła przy omawianiu zmian w budżecie powiatu na
2019 r. Ponadto wprowadzone zostały zmiany w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do
WPF, a mianowicie:
1) zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w 2019 r. o kwotę 24.000 zł na realizację
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1220B jasionowo (granica powiatu) –
Dolistowo Stare – do dr woj. Nr 670 Etap II, plan po zmianach na ww. przedsięwzięcie wynosi
1.023.098 zł,
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2) zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w 2019 r. o kwotę 27.623 zł na realizację
przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach”,
plan po zmianach na ww. przedsięwzięcie wynosi 2.675.350 zł.
W związku z zawarciem umów w ramach przedsięwzięć zaktualizowane zostały limity
zobowiązań. Kończąc Pani Skarbnik powiedziała, 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,
poinformował, Komisja Budżetu i Finansów w dniu 26 kwietnia 2019 r. jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt 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.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Ponieważ pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara,
Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Kulikowska Joanna.
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 VI/49/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Lecha Ciochanowskiego.
W tym punkcie głos zabrała Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu, która
poinformowała, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. wpłynęła skarga Pana Lecha Ciochanowskiego.
Skarga została skierowana do 2 adresatów: do Starosty Monieckiego i do Rady Powiatu w
Mońkach. Skarga jest krótka i dotyczy postępowania administracyjnego. Skarżący podnosi w
szczególności zarzut nie uznania Jego osoby za stronę postępowania. Sprawa prowadzona jest
obecnie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach, chociaż wcześniej
była już dwuinstancyjnie rozpatrywana. Zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks postępowania
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administracyjnego, który mówi też o rozpatrywaniu skarg, jeżeli skarga jest złożona w sprawie,
w której toczy się postępowanie administracyjne to taką skargę przekierowuje się do organu,
które to postępowanie administracyjne prowadzi i w toku tego postępowania ma zostać
załatwiona. W związku z tym propozycja opracowana od strony formalnej przez pracowników
Starostwa została przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji zaakceptowana. Wobec
powyższego przedstawia się dziś Wysokiej Radzie projekt uchwały o przekazaniu tej skargi
Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Mońkach jako organowi właściwemu do
jej rozpatrzenia.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podał
projekt uchwały pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara,
Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena..
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Kulikowska Joanna.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
Pana Lecha Ciochanowskiego w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że przedmiotowa uchwała
została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr VI/50/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 8.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Wystąpień zaproszonych gości nie było.
Ad. 9.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Spraw różnych, w tym wolnych wniosków i oświadczeń nie było.
Ad. 10.
Zamknięcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obradv zamknął obrady IV sesji VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach.
Przewodniczący Rady – Dariusz Jaworowski
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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/).

