Rada Powiatu w Mońkach

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

W obradach sesji wzięło udział 16 radnych, co stanowi o prawomocności obrad – lista
obecności w załączeniu.
Nieobecni radni: Pani Joanna Kulikowska
Przed głosowaniem (5 pkt porządku obrad) salę opuściła Pani Barbara Pac.
W pkt 7 Pan Mirosław Radomski opuścił salę obrad.
Od pkt 10 sale opuścił Pan Jarosław Popowski, a po pkt 11 wyszedł Pan Stanisław
Czarniecki.
Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności.

Obrady rozpoczęto 29 października 2019 r. o godz. 11.00,
zakończono o godz. 13.00 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 XII sesji VI kadencji
Rady Powiatu w Mońkach. Powitał serdecznie Pana Starostę, Panią Wicestarostę, Członków
Zarządu, panie i panów radnych. Powitał też kierowników, dyrektorów jednostek
organizacyjnych Powiatu oraz zaproszonych gości.
Ad. 2.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poinformował, że w sesji bierze udział 16
radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3.
Przedstawienie porządku obrad.
– Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał 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.
Wybór Członka Zarządu Powiatu w Mońkach.
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 zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach na lata 2019-2020.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Mońkach za lata obrotowe 2019 i 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie
Powiatowym w Mońkach Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Mońkach wchodzącego w
skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Mońkach wchodzące w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach wchodzącego w skład Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mońkach wchodzące w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

czteroletniego Technikum w Mońkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w pięcioletnie Technikum w Mońkach
wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego
Gimnazjum Specjalnego w Mońkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum
Kształcenia Praktycznego w Mońkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w Centrum Kształcenia Zawodowego w
Mońkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Mońkach.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu XXIX/118/01 Rady Powiatu
Monieckiego z dnia 5 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Goniądzu wchodzącego w skład
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goniądzu funkcjonującego w ramach
Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Goniądzu wchodzące w skład Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Goniądzu funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum
Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum Specjalnego w Goniądzu wchodzącego w skład
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej
funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
w Goniądzu w pięcioletnie Technikum Specjalne w Goniądzu wchodzące w skład
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej
funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
w Goniądzu.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego
Gimnazjum Specjalnego w Goniądzu wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej funkcjonującego w
ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie
Trzcianne.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Zamknięcie obrad.

Uwag do porządku obrad nie wnoszono.
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).
- Pani Jolanta Kalinowska – nawiązała do 5 pkt posiedzenia Zarządu z dnia 27 września 2019
r. dotyczącego zapoznania się przez Zarząd z wezwaniem do zapłaty należności głównej z
tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych oraz
dzierżawę pojemników w kwocie 64.282,87 zł skierowanym przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach do SP ZOZ w Mońkach. Następnie zapytała czy

4
dobrze rozumie, że SP ZOZ w Mońkach nie płaci w terminie rachunków. Ponadto z informacji
wynika, iż Zarząd zaapelował do Dyrektora o podejmowanie działań w celu uniknięcia takich
sytuacji. W związku z powyższym zapytała, czy Pan Dyrektor podjął takie kroki by rachunki
były płacone w terminie. Poza tym zapytała, na jakim etapie jest rozliczenie ww. kwoty.
Zapytała również, w jaki sposób placówka rozlicza się z innymi dostawcami usług i świadczeń
– Pani radnej chodzi głównie o energię elektryczną i ciepło. Czy SP ZOZ w Mońkach opłaca
przedmiotowe rachunki na bieżąco, czy też nie płaci ich w terminie, czy płaci tylko należności
główne i czy również wymagane, naliczane odsetki.
- Pan Jarosław Pokoleńczuk – Dyrektor SP ZOZ w Mońkach – powiedział, że zakład nie płaci
rachunków w terminie. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mieszkaniowej w Mońkach jest
jednym z wierzycieli. Bierze się to z tej przyczyny, że działalność podstawowa przynosi stratę
- przychody są niższe od kosztów. Generuje to niestety stratę i zadłużenie placówki. Zakład
zalega z płatnościami dla PEC-u w Mońkach oraz dostawcom leków. Pan Dyrektor rozumie i
wie, że jeżeli się coś zamawia to należy się za to zapłacić.
- Pan Zbigniew Dembowski – z kolei nawiązał do posiedzenia Zarządu z dnia 16 października
2019 r. odnośnie zapoznania się przez Zarząd z wezwaniem do zapłaty wystawionym przez
Ministerstwo Finansów, które wzywa Powiat Moniecki do niezwłocznego wpłacenia do
budżetu państwa kwoty 856.157,82 zł wynikającej z decyzji Ministra Finansów zobowiązującej
Powiat do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011
r. przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. W uchwale
zmieniającej budżet ww. kwota jest już zapisana. Wspomniał o kolejnym kontrolowanym roku,
a mianowicie 2015 – ok. 1 mln zł. Zapytał, na jakim etapie jest sprawa z roku 2015. Dodał, iż
lata między 2011 i 2015 były rozliczanie podobnie. Wobec powyższego zapytał czy ww. 3 lata,
które nie były kontrolowane „leżą sobie spokojnie”. W dalszej kolejności Pan Dembowski
wspomniał o posiedzeniu Zarządu w dniu 27 września 2019 r. i przyznanej Dyrektorowi
Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu nagrodzie w
wysokości 4.000 zł. Zdaniem radnego przy zwrocie subwencji w wysokości ponad 800 tys. zł
niezbyt dobrze wygląda przyznana nagroda.
- Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że rok 2011 był pierwszym z
kontrolowanych. Powiat otrzymał wezwanie od Ministra do zapłaty tej kwoty, ponieważ wyrok
WSA w Warszawie na ponownie rozpatrzenie sprawy był na naszą niekorzyść. W tej sprawie
złożona została kasacja do NSA. Kasacja zostanie rozpatrzona w terminie, jaki wskaże sąd.
Niemniej jednak 25 października NSA wstrzymał wykonanie decyzji Ministra. Z tego wynika,
że na ten moment Powiat nie jest zobowiązany do oddania środków, które wg Ministra nam się
nie należały. Lata 2012, 2013 i 2014 nie były kontrolowane, wiec nie ma żadnych decyzji
dotyczących zwrotu. Powiat sam nie będzie naliczał kwot, które miałyby być dla nas
nienależne, gdyż cały czas uważamy, że one się nam należały. Jeżeli chodzi o rok 2015 – sprawa
jest w NSA, ale po kasacji Ministra (nie naszej). W tym przypadku nie ma wstrzymania,
ponieważ decyzja Ministra jest nieprawomocna.
- Pan Zbigniew Dembowski – stwierdził, że na obecną chwilę Powiat nie płaci.
- Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – potwierdziła, że Powiat nie płaci. Obie
nasze sprawy są w NSA. Powiat czeka na wyznaczenie terminu i ewentualne rozstrzygnięcie.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że Pan Dyrektor nie odpowiada za
to, że Minister Finansów szuka w tym momencie środków we wszystkich MOW-ach w Polsce.
Wszystkie ośrodki mają prowadzone takie sprawy, jak nasz ośrodek w Goniądzu. Interpretacja
przepisów przez Ministerstwo Finansów zmieniła się i są szukane środki. Nie jest to wina Pana
Dyrektora. Pan Starosta widzi zaangażowanie Dyrektora w różnego rodzaju działania, jak
organizuje konferencje, w to jak podręcznikowo działa ośrodek. Widzi, jaka była rekrutacja w
tym roku, co jest spowodowane naprawdę bardzo dużą aktywnością Pana Dyrektora w
Ministerstwie Edukacji, we współpracy z różnymi departamentami, gdzie jest chwalony prawie
na każdym kroku. Pan Starosta może tylko powiedzieć, że jest Mu przykro, że przy tak
ograniczonych środkach mogliśmy przyznać tylko 4 tys. zł nagrody, gdyż Jego zaangażowanie
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zasługuje na docenienie i jest doceniane poza granicami naszego powiatu, pochwałami, które
płyną do nas, Zarządu z każdej strony.
- Pan Sławomir Moczydłowski – Dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji
Społecznej w Goniądzu – powiedział, że decyzje, które teraz zapadały, to nie są decyzje
wynikające z błędu (jak powiedział Pan Starosta). Tak jak My, myśli zarówno Rzecznik Praw
Dziecka, Minister Edukacji, Rzecznik Praw Obywatelskich, który występuje w naszym
imieniu, jako strona. Jedyną instytucją, która szuka środków jest Ministerstwo Finansów.
Przypomniał, że 4 lata temu, kiedy miał możliwość wglądu do dokumentów, panie z
departamentu kontroli powiedziały, że one są od zbierania pieniędzy i nie interesuje ich
merytoryczna strona sytuacji. To nie jest tak, że to myśmy wymyślili coś takiego. Rzecznicy i
inne instytucje w Polsce, komisja sejmowa edukacji (duże zaangażowanie P. Posła
Piontkowskiego) wszyscy byli tego samego zdania, że jest to błąd i nie powinno się tych
środków zabierać, ściągać. Jesteśmy teraz w takiej, a nie innej sytuacji. Ministerstwo wydaje
decyzje w całej Polsce i te środki są ściągane. Dodał, ponownie, iż wszystkie instytucje
potwierdzają, że było dobrze (Ministerstwo Edukacji potwierdziło na piśmie, że
postępowaliśmy prawidłowo), tylko Ministerstwo Finansów uważa inaczej. Powiedział, że
apelował także do Pana radnego, żeby może politycznie zaapelował, żeby nie niszczyć pewnego
systemu placówek. Stwierdził, iż twórcą prawa jest Minister Edukacji i Pan Dyrektor myśli, iż
on wiedział, co chciał napisać. To jest gra słów. Wypowiadają się eksperci, profesorowie prawa,
osoby zajmujące się językiem polskim na temat słowa „zakwaterowanie”. W jakim aspekcie to
słowo zostało ujęte, kiedy tworzone było prawo. Zaznaczył, iż sposób rozliczania nie wziął się
tak z niczego. Przypomniał, że ustalone to zostało z P. Radnym podczas posiedzenia Zarządu,
kogo mamy wpisywać (czyli wpisywać też osoby niedoprowadzone). Pan Dyrektor jest
zaskoczony i dziwi się, że radny teraz kwestionuje decyzje, które wówczas podejmował.
Przypomniał, że tak rozliczano, gdyż zwiększało to subwencję. Poza tym stwierdził, że żadna
złotówka nie trafiła do Jego placówki. Radny wie, iż chodziło o zwiększenie budżetu. I taką
decyzję radny na posiedzeniu Zarządu podjął. Kończąc dodał, że okres przedawnienia, jeżeli
nie myli się, jest ok. 5 lat. Podczas prowadzonych spraw wstrzymane były kontrole, więc nie
ma się, czym martwić. Rok 2015 był rokiem przypadkowym. Była kontrola NIK-u i sami
zwróciliśmy się o rozpatrzenie tej kwestii. NIK nie kwestionował poprawności, ale stwierdził,
że skoro Minister Finansów tak postępuje, więc też NIK przychyla się do zdania Ministra
Finansów w tej sprawie, nie analizując dokładnie tego zagadnienia. Na jednym słowie opiera
się ściąganie środków z placówek. Dodał jeszcze, iż zwolniono 20 dyrektorów takich placówek
w Polsce. Nie mogły też osoby startować w konkursie na stanowisko dyrektora tylko, dlatego
że mają prowadzone sprawy. Kończąc stwierdził, że takie postępowanie niszczy niepotrzebnie
system resocjalizacji w Polsce.
- Pani Sekretarz – dodała, że zmieniły się przepisy. W tej chwili wagi są różne na wychowanki
(doprowadzone i niedoprowadzone), więc w następnych latach nie grozi nam kontrola.
- Pan Zbigniew Dembowski – zwrócił uwagę, że padła sugestia by politycznie pomóc.
Zadaniem radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości jest troska o finanse powiatu. Brakuje
środków na wszystko, na wkład własny do przebudowy dróg. Podał przykład gminy Jaświły,
która sama w 100% ponosi wkład finansowy. To duży wysiłek dla mieszkańców gminy. Zadał
to pytanie, gdyż martwił się o tę sprawie. Są to duże środki przy 40-milionowym budżecie
powiatu. Ponadto zwrócił uwagę, że to poprzednia władza, poprzedni Minister (a nie obecna
Prawa i Sprawiedliwości) wyciągnął tę całą sprawę. Panięta słowa Pana Dyrektora i
zapewnienia, że sprawa została załatwiona. Dobrze składa się, iż Ministrem Edukacji jest teraz
Pan Piontkowski. To nie jest sprawa dzisiejsza tylko rozpoczęła się ona 4 lata temu. Poprosił,
żeby nie postrzegać Jego wypowiedzi, jako uszczypliwej do osób tylko radny odniósł się do
problemu i do sprawy. Chciałby, żeby wspólnymi siłami środki zostały w budżecie i stanowiły
wkład, chociażby w inwestycje, w drogi. Poprosiłby też, aby nie dopatrywać się wypowiedziach
Klubu jakiś uszczypliwości. Radni zwracają uwagę na problem, który jest. Radny nie miał
wiedzy, że została wstrzymana płatność na rzecz Ministerstwa Finansów. Następnie zapytał,
po co więc dziś w budżecie rezerwować środki na ten cel. W ten sposób blokuje się środki na
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wkład własny do innych projektów. Wie, że sprawa sądowa może jeszcze potrwać kilka
miesięcy. Może, zatem warto byłoby tych środków nie blokować tylko mieć na wkład własny.
Kończąc dodała, że jak będzie taka potrzeba, to w przyszłym budżecie można je ująć.
- Pani Marta Łosiewicz – Skarbnik Powiatu – potwierdziła ujęcie w budżecie kwoty spłaty
subwencji za 2011 rok. Nie znaczy to jednak, że do końca roku Rada nie może podjąć decyzji
o przeznaczeniu tych środków na inny cel. Informację, nawet jeszcze nieoficjalną, otrzymano
dopiero w piątek, więc dlatego uchwała budżetowa ma kształt taki, jaki ma.
Ad. 5.
Wybór Członka Zarządu Powiatu w Mońkach.
- Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu przez Pana Starostę.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – poinformował, że kilka tygodni temu jeden z
członków zarządu – Pan Jarosław Popowski – złożył rezygnację. Zgodnie z przepisami prawa
decyzja uprawomocniła się. W związku z tym Pan Starosta ma prawo zgłosić kandydata na
Członka Zarządu i jako kandydata zgłosił wieloletniego radnego – Pana Jana Borowskiego.
- Przewodniczący Rady – zapytał Pana Borowskiego czy wyraża zgodę.
- Pan Jan Borowski – wyraził zgodę.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący przeszedł do powołania komisji skrutacyjnej do
przeprowadzenia czynności związanych z tajnym wyborem Członka Zarządu w Mońkach.
Następnie Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie się kandydatów do komisji skrutacyjnej.
Zgłosili się: Pani Irena Wysocka, Pan Mirosław Radomski i Pani Jolanta Kalinowska –
zgłoszona przez Pana Rafała Supińskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minut przerwy na ukonstytuowanie się Komisji
Skrutacyjnej.
Po powrocie na salę komisji skrutacyjnej Przewodniczący Rady poprosił Komisję
Skrutacyjną powołaną do wyboru Członka Zarządu Powiatu w Mońkach o przedstawienie
informacji o ukonstytuowaniu się komisji. Pani Irena Wysocka poinformowała, że komisja
skrutacyjna ukonstytuowała się następująco: Wysocka Irena – Przewodnicząca, członkowie:
Pani Jolanta Kalinowska i Pan Mirosław Radomski. Pani Przewodnicząca poinformowała
również, że zostały już wydrukowane karty do głosowania
W tym momencie Pan Zbigniew Dembowski – zapytał czy Rada głosowała za powołaniem
Komisji Skrutacyjnej.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski przeprowadził głosowanie imienne dotyczące
powołania komisji skrutacyjnej w składzie: Pani Irena Wysocka, Pan Mirosław Radomski i
Pani Jolanta Kalinowska.
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Radomski
Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
WSTRZYMUJĄCE SIĘ (1)
Dembowski Zbigniew.
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NIEOBECNI (1)
Kulikowska Joanna.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący powołania komisji skrutacyjnej w załączeniu
do protokołu.
- Pani Irena Wysocka – powiedziała, że komisja skrutacyjna ukonstytuowała się i przygotowała
karty do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w
Mońkach. W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca objaśniła zasady głosowania. Rozdano
16 kart.
- Przewodniczący Rady – przy okazji dodał jeszcze, że zostało przygotowane specjalne miejsce,
by zachować tajemnicę głosowania.
Sprawdzono również zawartość urny.
Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu (Przewodniczący Rady odczytywał
alfabetycznie nazwiska radnych, którzy kolejno podchodzili do urny i wrzucali karty) została
ogłoszona przez Pana Jaworowskiego 5-minutowa przerwa, podczas której Komisja
Skrutacyjna dokonała ustalenia wyników głosowania, sporządzając przy tym stosowny
protokół. Komisja Skrutacyjna pracowała na Sali obrad.
Po przerwie Pan Dariusz Jaworowski wznowił obrady. Przewodnicząca Komisji – Pani
Irena Wysocka – odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia
głosowania tajnego w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Mońkach. Głosowało 16
Radnych. Głosów ważnych było 16. Głosów nieważnych nie było. Pan Jan Borowski otrzymał
9 głosów „za”, 7 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Członkiem Zarządu Powiatu
w Mońkach został Pan Jan Borowski.
W dalszej kolejności Przewodniczący przeprowadził głosowanie dotyczące podjęcia
uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Powiatu w Mońkach.
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Radomski
Mirosław, Popowski Jarosław, Wysocka Irena.
PRZECIW (3)
Dembowski Zbigniew, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Barbara Pac.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
wyboru Członka Zarządu Powiatu w Mońkach w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta.
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/Uchwała Nr XII/79/19 – stanowi załącznik do niniejszego 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) zmniejszenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność (real. projektu pn. „Rozwój
kompetencji kadr subregionu suwalskiego”) § 2057 - 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 730.438 zł.
2) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność (real. projektu pn. „Rozwój
kompetencji kadr subregionu suwalskiego”):
- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.279 zł,
- 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 32.567
zł (w części dot. budżetu państwa).
3) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.
80195 – Pozostała działalność na real. projektu pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży na
sześć!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 ogółem o kwotę 269.919 zł, z tego:
– 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
241.639 zł (środki unijne),
– 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 28.280
zł (środki krajowe z budżetu państwa) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała
działalność na realizację ww. projektu w paragrafach: na wynagrodzenia osobowe, składki na
ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup środków dydaktycznych oraz usług
pozostałych,
3) zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu na real. projektu pn. „Międzynarodowa
mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o kwotę 2.850 zł,
4) zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195
– Pozostała działalność § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii o kwotę 40.590 zł na przeprowadzenie kontroli i oceny działalności Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach poprzez przeprowadzenie audytu (Etap
I).
5) przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków Starostwa na
kwotę 2.500 zł, a mianowicie:
a) zmniejsza się plan wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o
kwotę 2.500 zł,
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b) zwiększa się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja
jednostek samorządu terytorialnego § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.500 zł.
Powyższego przeniesienia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane
z redakcją gazety „Informator samorządowy”.
6) przeniesienia między paragrafami w planie wydatków Starostwa w dz. 600 – Transport i
łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę 45.785 zł, a mianowicie:
1) zmniejsza się plan wydatków w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o
kwotę 45.785 zł na zadanie „Przebudowa dróg i chodników powiatowych do uzgodnienia z
gminami”,
2) zwiększa się plan wydatków w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 45.785 zł na zakup posypywarki ciąganej na potrzeby Wydziału Dróg.
Całkowity koszt zakupu ww. sprzętu wynosi 48.960 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę
3.175 zł zostanie pokryte środkami wynikającymi z przesunięcia środków między zadaniami,
a mianowicie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.175 zł na zadanie nr 2 „Regulacja
stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową”.
7) zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę 856.158 zł, z tego m.in.:
a) dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 94.000 zł
b) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa i o kwotę 36.842 zł,
c) dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 17.584 zł,
d) dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 499.258 zł,
e) dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 34.200 zł,
f) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 154.274 zł.
8) zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814
– Różne rozliczenia finansowe § 2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej
subwencji ogólnej za lata poprzednie o kwotę 856.158 zł, zwrot nienależnie uzyskanej kwoty
części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r.
Zwiększa się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2019 rok o kwotę
242.369 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 (zakup posypywarki)
2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy
Unii Europejskiej na 2019 rok (rozpoczęcia realizacji nowych projektów),
3) Przychody i rozchody budżetu w 2019r.,
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody ogółem kwota 56.143.350 zł,
wydatki ogółem kwota 59.265.557 zł.
Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.122.207 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 373.780
zł i wolnymi środkami w kwocie 2.748.427 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,
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 października 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie
ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2

10

Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka
Irena.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Pani Barbara Pac.
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.
/Uchwała Nr XII/80/19 – 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, wydatków budżetowych i
przychodów w roku 2019 z uchwałą budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie
powiatu. Pojawiły się też 3 nowe przedsięwzięcia z dofinansowaniem unijnym:
- „Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 ogółem
na kwotę 612.399 zł, z tego:
2019 rok – 269.919 zł i rok 2020 – 342.480 zł.
- „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego”. Całkowita wartość projektu: 615.829 zł, w roku bieżącym – 2.850 zł, w r. 2020
– 307.997 zł i w 2021 r. – 304.982 zł
- „Audyt wraz z opracowaniem projektu programu naprawczego SP ZOZ w Mońkach” na
kwotę 67.650 zł. W br. – 40.590 zł i w 2020 r. 27.060 zł.
W związku z zawarciem umów w ramach przedsięwzięć zaktualizowane zostały limity
zobowiązań.
Kończąc Pani Skarbnik 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,
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 października 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.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
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Ponieważ pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały:
Pojawiły problemy z głosowaniem.
W trakcie głosowania radna – Pani Jolanta Kalinowska zwróciła uwagę, że nie nacisnęła, a już
zagłosowała. Radna stwierdziła, iż wydało się Jej, iż przy którejś uchwale nic nie robi, a głosuje
i zawsze na zielono.
Poproszono by na przyszłość zgłaszać problem z pilotem.
- Pan Dariusz Jaworowski - Przewodniczący Rady w związku z awarią sprzętu do głosowania
ogłosił 5 minut przerwy.
- Pan Dariusz Jaworowski wznowił obrad sesji i przystąpił do głosowania dot. 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 trakcie imiennego głosowania pojawił się błąd i ponownie przerwano obrady sesji.
Po wznowieniu obrad przystąpiono do 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, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski
Andrzej, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (3)
Kulikowska Joanna, Pani Barbara Pac, Radomski Mirosław.
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 XII/81/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach na lata 2019-2020.
W punkcie dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu
naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach na lata
2019-2020 Pani Wiceprzewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Pana Jarosława
Pokoleńczuka – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Mońkach.
- Pan Dyrektor - na wstępie poinformował, że od 3 lat spzoz-y, których wynik finansowy po
dodaniu amortyzacji nadal jest ujemny, mają obowiązek sporządzić program naprawczy i
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przedstawić go podmiotowi tworzącemu do końca września. Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy o
działalności leczniczej taki program naprawczy został przygotowany i przekazany w
ustawowym terminie podmiotowi tworzącemu. Dodał tez, iż zgodnie z ww. ustawą ocenę
sytuacji ekonomiczno-finansowej opracowuje się w oparciu o analizę wskaźnikową na
podstawie raportu (przygotowanego na podstawie rozporządzenia). Raport taki został
przedstawiony Radzie w maju br. Celem programu naprawczego jest analiza sytuacji SP ZOZ
w Mońkach, kontynuowanie procesu systemowych zmian, organizacyjnych, ekonomicznych,
finansowych, majątkowych dostoswanych do efektywnej realizacji zadań jednostki.
Przedmiotowy program naprawczy jest o tyle specyficzny i jest inny niż opracowany w latach
ubiegłych. Ma to związek z tym, że Rada Powiatu w dniu 27 września br. podjęła decyzję w
sprawie przeprowadzenia kontroli i oceny działalności SP ZOZ w Mońkach. W ramach ww.
zadania zewnętrzna firma ma przeprowadzić m. in. audyt i opracować program naprawczy. W
związku z tym, aby ten dokument nie był w kolizji z dokumentem opracowanym przez firmę
zewnętrzną niniejszy program ma charakter stricte formalny i wynika z ustawowego
obowiązku. Przedmiotowy program ma strukturę jak przedstawiane programy w latach
ubiegłych. Na początku jest analiza wskaźnikowa (przeniesienie informacji z raportu),
skrócony bilans za lata 2017, 2018 i prognozowany za 2019 r. Podobnie rachunek zysków i
strat. Jest również informacja – zestawienie z realizacji kontraktów. Z zestawień wynika, iż po
8 miesiącach działalności SP ZOZ w Mońkach udzielił świadczeń opieki zdrowotnej na łączną
kwotę 20,466 mln zł, z czego Podlaski OW NFZ opłacił jedynie 19,514 mln zł. Oznacza to, że
SP ZOZ w Mońkach udzielił pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej o wartości 951 tys. zł,
które nie zostały opłacone. W powyższej kwocie znajdują się nieopłacone świadczenia o
wartości 598 tys. zł, które finansowane są w formie ryczałtu. Pan Dyrektor dodał, że
podniesiono szpitalowi ryczałt od stycznia na kwotę ok. 40 tys. zł miesięcznie i opłacono część
nadwykonań w specjalistyce. Następnie omówił działania naprawcze:
1) optymalizacji bieżącej działalności operacyjnej:
- działania zmierzające do zwiększenia wysokości ryczałtu przyszłych okresów
rozliczeniowych,
- zwiększenie przychodów z realizacji świadczeń poza ryczałtem,
- skracanie czasu pobytu pacjentów na oddziałach,
- dostosowanie bazy łóżkowej do faktycznych potrzeb – co już miało miejsce,
- zwiększenie stopnia wykorzystania posiadanego potencjału ludzkiego i infrastrukturalnego,
- optymalizacja polityki lekowej – chodzi o rozliczanie leków i materiałów jednorazowych na
pacjenta,
- utrzymywanie optymalnych stanów magazynowych, unikanie tzw. nadwyżek
magazynowych,
- kontrola kosztów badań diagnostycznych, w szczególności zlecanych podmiotom
zewnętrznym,
- konsolidacja komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk w celu optymalizacji
wykorzystania potencjału kadrowego,
- reorganizacja udzielania niektórych świadczeń, w tym żywienia pozajelitowego w warunkach
domowych – dotychczas było, że lek trafiał bezpośrednio z hurtowi. Pan Dyrektor chce, by
transport był we własnym zakresie. Spowoduje to, iż lek zostanie kupiony taniej, a dodatkowo
nie będzie tyle strat. W przypadku śmierci pacjenta takie odżywki nie mogą już trafić do
hurtowni. Natomiast szpital to tak zorganizuje, że będzie mół wykorzystać taki lek.
- analiza zasadności prowadzenia działalności poszczególnych świadczeń zdrowotnych oraz
ich lokalizacji,
- analiza zasadności prowadzenia poszczególnych działalności w outsourcingu.
2) działań rozwojowych:
- rozpoczęcie działalności w nowych obszarach tj. badania endoskopowe w warunkach
ambulatoryjnych, badania tomografii komputerowej (został ogłoszony przetarg na sprzęt z
klauzulą, że jeżeli nie dostanie szpital dofinansowanie to unieważni zamówienie),
uruchomienie oddziału intensywnej terapii, uruchomienie nowych poradni: pediatrycznej,
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internistycznej i diabetologicznej. Pan Dyrektor powiedział, że już SP ZOZ w Mońkach ma
podpisane umowy na ww. poradnie. Odnośnie badań endoskopowych, Pan Dyrektor ma
nadzieję, że NFZ niedługo ogłosi konkurs na takie świadczenie. Placówka ogłosił tez już
przetarg na tomograf – oczywiście z klauzulą unieważnienia, jeżeli spzoz nie otrzyma
dofinansowania.
3) Działania na rzecz finansowania:
- restrukturyzacja zadłużenia poprzez zamianę zobowiązań krótkoterminowych na kredyt
długoterminowy,
- pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, w tym wnioskowanie m. in. o
środki unijne z środki z budżetu podmiotu tworzącego i inne,
- negocjacje z dostawcami w zakresie umarzania części zobowiązań odsetkowych, rozłożenia
płatności na raty i podpisywania ugód – działania prowadzone na bieżąco.
W podsumowaniu programu Pan Dyrektor jeszcze raz informuje, że Rada Powiatu podjęła
uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli i oceny oraz, że w związku z tym przedmiotowy
dokument ma charakter formalny.
- Pan Zbigniew Dembowski – zapytał, o prognozowaną stratę w wysokości 7 mln zł na dzień
sporządzania dokumentu.
- Pan Dyrektor – stwierdził, że obliczenia były robione wcześniej, więc jest to już raczej
nieaktualne. Wynik finansowy po 9 miesiącach 2,250 mln zł straty. Przypomniał, że część
nadwykonań opłacono i zwiększył się też ryczałt. Pan Dyrektor myśli, że taki wynik jest
niemożliwy, myśli, że będzie lepszy.
- 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 w 3-osobowym składzie w dniu dzisiejszym jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
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, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski
Andrzej, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (3)
Kulikowska Joanna, Pani Barbara Pac, Radomski Mirosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia
Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
na lata 2019-2020 w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XII/82/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Mońkach za lata obrotowe 2019 i 2020.
W tym punkcie głos zabrała Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu, która
przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mońkach za lata obrotowe 2019 i 2020.
- Pani Sekretarz – poinformowała, iż SP ZOZ w Mońkach jest zobowiązany do badania
sprawozdania finansowego – taki obowiązek nakłada ustawa o rachunkowości. Wyboru firmy
audytorskiej dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, czy Rada Powiatu.
Zgodnie ze Statutem SP ZOZ w Mońkach całą procedurę służącą wyborowi przeprowadza
placówka. Jednostka wystosowała zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badania
sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020. W wyniku zapytania ofertowego wpłynęło 9
ofert, z czego 8 spełniało wymagania określone w zapytaniu. Ceny oferowane przez
potencjalnych wykonawców kształtowały się od 12.000 zł do 19.900 zł. SP ZOZ w Mońkach
sporządził stosowny protokół z analizy złożonych ofert i wystąpił z wnioskiem do Rady
Powiatu o zatwierdzenie najkorzystniejszej cenowo oferty firmy Max Finanse Sp. z o.o. z
siedzibą w Olecku. Niniejsza firma wykonywała już badanie naszego zakładu. Kończąc Pani
Sekretarz dodała, iż umowa z firmą zostanie zawarta na okres 2 lat.
- 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 w dniu dzisiejszym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony
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, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski
Andrzej, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (3)
Kulikowska Joanna, Pani Barbara Pac, Radomski Mirosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyboru firmy
audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za lata obrotowe 2019 i 2020 w
załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
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/Uchwała Nr XII/83/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie
Powiatowym w Mońkach Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
W tym punkcie głos zabrał ponownie zabrała Barbara Maciorowska – Sekretarz
Powiatu, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Mońkach Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów.
- Pani Sekretarz – poinformowała, że Rada Powiatu otrzymała petycję od kancelarii prawnej
prowadzonej przez Konrada Cezarego Łakomego. Przedmiotowa petycja wpłynęła również do
większości samorządów, w tym do naszych samorządów gminnych. Petycja skierowana jest do
Rady i dotyczy sporządzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Petycję można
uwzględnić lub wnioski ze złożonej petycji można odrzucić. Ustawowy termin na jej
rozpatrzenie wynosi 3 miesiące. Niniejszą petycją zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i
Petycji, która stanęła na stanowisku, aby wniosków kancelarii prawnej nie przyjąć i właśnie
taką propozycję składa Radzie Powiatu, aby petycję odrzucić. Uzasadniając takie stanowisko
Komisja przytacza, że żaden z przepisów prawa nie nakłada na żaden organ takiego obowiązku,
nie nakłada również na Radę Powiatu w Mońkach, czy jakikolwiek samorząd. Ponadto w
uzasadnieniu zostały podane przykłady zapisów ustawowych, które mają służyć działaniom
antykorupcyjnym. Pani Sekretarz przypomniała, że są przecież ograniczenia zapisane w
stosunku do radnych w ustawach prawa materialnego. Stąd też propozycja Komisji, by nie
tworzyć dokumentów, na których prawo nie nakłada takiego obowiązku, tym bardziej, że
wszelkie ograniczenia zostały ustalone.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Ponieważ więcej pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski
Andrzej, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (4)
Kulikowska Joanna, Pani Barbara Pac, Radomski Mirosław, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Mońkach Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XII/84/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020.
- Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – przedstawiając projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 powiedziała,
iż jest to uchwała cykliczna podejmowana każdego roku do końca listopada na rok następny.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w naszym powiecie, dotychczas i nadal jest
propozycja Zarządu, aby w taki sam sposób wyglądała, na 3 płaszczyznach: zlecania
organizacjom realizacji zadań, wzajemnej wymiany informacji i konsultowania z
organizacjami projektów aktów normatywnych. Konsultowanie projektów aktów odbywa się,
o czym radni wiedzą, gdyż mówi się o tym przy okazji przedstawiania projektów uchwał Rady.
Natomiast zlecanie organizacji zadań (na podstawie ww. uchwały) w naszym przypadku
dotyczy prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawne. Poza tym wymiana informacji
odbywa się też na bieżąco. W przedstawianej Wysockiej Radzie uchwale zostały ujęte główne
dziedziny w ramach, których proponuje się prowadzenie tej współpracy: pomoc społeczna,
edukacja, kultura, sztuka, kultura fizyczna, promocja zdrowia. Przedmiotowa uchwała ponadto
określa tryb wyłaniania organizacji, którym ewentualnie powierza się zadanie do realizacji, tryb
powołania komisji, jej skład, oceny ofert składanych w konkursach. Taki właśnie konkurs
ogłasza Zarząd na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2020. Jeżeli chodzi
o zlecanie zadań własnych to taka możliwość zawsze będzie istniała – przytoczyła w tym
miejscu zapis § 9. Kończąc Pani Sekretarz poinformowała, że niniejszy projekt uchwały został
poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, które nie zgłosiły uwag.
- Pan Dariusz Jaworowski – 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 w dniu dzisiejszym pozytywnie
zaopiniowała przedłożony 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: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski
Andrzej, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (4)
Kulikowska Joanna, Pani Barbara Pac, Radomski Mirosław, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 w załączeniu do
protokołu.
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- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XII/85/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 12 – 21.
Na wstępie Pan Przewodniczący poinformował, że teraz będzie blok 9 uchwał edukacyjnych
dotyczących zmian w systemie oświaty. Następnie poprosił Pani Sekretarz Powiatu o
przedstawienie tematu.
- Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, iż są uchwały deklaratoryjne
– potwierdzające zaistniały stan na skutek przeprowadzonej reformy oświatowej. Zatem
następuje przekształcenie 3-letnich liceów w 4-letnia licea, 4-letnie technika w 5-letnie
technika. Likwiduje się 2 gimnazja specjalne (w Mońkach i w Goniądzu). Dodatkowo Centrum
Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół w Mońkach przekształca się w Centrum Kształcenia
Zawodowego – tak przepis prawa stanowi. Oprócz tego zmianie ulega akt założycielski Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach - wpisuje się w nim wszystkie obecnie
szkoły, które funkcjonują od 1 września. Nie robi się tego w stosunku do Młodzieżowego
Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Dodała przy tym, że z zasady nie
zmienia się aktów założycielskich. Jednak w związku ze zmianą Centrum Kształcenia
Praktycznego wpisany został w przepisach wprowadzających Prawo oświatowe obowiązek
zmiany aktu założycielskiego.
- 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 w dniu dzisiejszym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożone
9 projektów uchwał.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana
Kamila Norwida w Mońkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Mońkach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila
Norwida w Mońkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Mońkach.
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 12, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (12)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (5)
Czarniecki Stanisław, Kulikowska Joanna, Pani Barbara Pac, Radomski Mirosław, Popowski
Jarosław.
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Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana
Kamila Norwida w Mońkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Mońkach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila
Norwida w Mońkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Mońkach w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XII/86/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w
Mońkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mońkach wchodzące w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 12, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (12)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (5)
Czarniecki Stanisław, Kulikowska Joanna, Pani Barbara Pac, Radomski Mirosław, Popowski
Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w
Mońkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mońkach wchodzące w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XII/87/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 14.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Mońkach wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w pięcioletnie Technikum w
Mońkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 12, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (12)
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Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (5)
Czarniecki Stanisław, Kulikowska Joanna, Pani Barbara Pac, Radomski Mirosław, Popowski
Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Mońkach wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w pięcioletnie Technikum w
Mońkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XII/88/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 15.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Mońkach wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 12, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (12)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (5)
Czarniecki Stanisław, Kulikowska Joanna, Pani Barbara Pac, Radomski Mirosław, Popowski
Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Mońkach wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w załączeniu do
protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XII/89/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 16.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Mońkach
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w
Centrum Kształcenia Zawodowego w Mońkach wchodzące w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
Wyniki głosowania:
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ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 12, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (12)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (5)
Czarniecki Stanisław, Kulikowska Joanna, Pani Barbara Pac, Radomski Mirosław, Popowski
Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Mońkach
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w
Centrum Kształcenia Zawodowego w Mońkach wchodzące w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XII/90/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 17.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Rady
Powiatu XXIX/118/01 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 5 czerwca 2001 roku w sprawie
utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 12, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (12)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (5)
Czarniecki Stanisław, Kulikowska Joanna, Pani Barbara Pac, Radomski Mirosław, Popowski
Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały o zmianie uchwały Rady
Powiatu XXIX/118/01 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 5 czerwca 2001 roku w sprawie
utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w załączeniu do
protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XII/91/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 18.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w
Goniądzu wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goniądzu

21
funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w
Goniądzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Goniądzu wchodzące w skład
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goniądzu funkcjonującego w ramach Młodzieżowego
Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 12, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (12)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (5)
Czarniecki Stanisław, Kulikowska Joanna, Pani Barbara Pac, Radomski Mirosław, Popowski
Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w
Goniądzu wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goniądzu
funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w
Goniądzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Goniądzu wchodzące w skład
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goniądzu funkcjonującego w ramach Młodzieżowego
Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XII/92/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 19.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Specjalnego w Goniądzu
wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im.
Unii Europejskiej funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji
Społecznej w Goniądzu w pięcioletnie Technikum Specjalne w Goniądzu wchodzące w skład
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej
funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w
Goniądzu.
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 12, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (12)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (5)
Czarniecki Stanisław, Kulikowska Joanna, Pani Barbara Pac, Radomski Mirosław, Popowski
Jarosław.
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Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Specjalnego w Goniądzu
wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im.
Unii Europejskiej funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji
Społecznej w Goniądzu w pięcioletnie Technikum Specjalne w Goniądzu wchodzące w skład
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej
funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w
Goniądzu w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XII/93/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 20.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Goniądzu wchodzącego
w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii
Europejskiej funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji
Społecznej w Goniądzu.
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 12, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (12)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (5)
Czarniecki Stanisław, Kulikowska Joanna, Pani Barbara Pac, Radomski Mirosław, Popowski
Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Goniądzu wchodzącego
w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii
Europejskiej funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji
Społecznej w Goniądzu w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XII/94/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 21.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie
Trzcianne.
W tym punkcie Pan Marcin Bielski – Kierownik Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w
Mońkach przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie wyrażenia woli
udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne.
- Pan Kierownik – poprosił o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy
finansowej Gminie Trzcianne na rok 2020. Gmina Trzcianne realizuje rozbudowę drogi
Mroczki-Boguszki-Milewo. Koszt inwestycji oszacowany przez wykonawcę wynosi
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5.513.835.51 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Dróg
Samorządowych – 4.359.360 zł, różnica tj. wkład własny wynosi: 1.154.475,51 zł. Po
uzgodnieniach z Gminą Trzcianne Powiat Moniecki zadeklarował wniesienie wkładu w
wysokości 577.000 zł. W br. zostało już zabezpieczone 200.000 zł. Niniejszy projekt uchwały
mówi o wyrażeniu przez Radę woli udzielenia pomocy finansowej w pozostałej kwocie tj.
377.000 zł w 2020 r.
- Pan Zbigniew Dembowski – zapytał, czy przekazano już Gminie Trzcianne 200 tys. zł.
- Pani Joanna Kitlas – Wicestarosta – powiedziała, że środki zostaną przekazane, kiedy Gmina
rozpocznie realizację inwestycji.
- 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 29 października 2019 r. jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Mońkach sprawie przekazania środków
finansowych.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie
ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 12, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (12)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (5)
Czarniecki Stanisław, Kulikowska Joanna, Pani Barbara Pac, Radomski Mirosław, Popowski
Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli
udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XII/95/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 22.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Nie wystąpiły.
Ad. 23.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
W tym punkcie Pan Zbigniew Dembowski – zapytał o rozstrzygniecie przetargów na sprzedaż
nieruchomości.
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- Pani Joanna Kitlas – Wicestarosta – powiedziała, że nikt nie wpłacił wadium.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – dodał, że nikt nie zgłosił się do przetargu
dotyczącego sprzedaży nieruchomości w Dolistowie i w Goniądzu. W tym roku kwestię
sprzedaży przedmiotowych działek zostawia się. Powiedział, że tak jak deklarował na samym
początku, za małe pieniądze Powiat nie będzie sprzedawał. Jeżeli znajdzie się ktoś, kto będzie
miał pomysł na to, to Pan Starosta myśli, że do tematu wrócimy w przyszłym roku. W tym roku
było to jednak ostatni przetarg w tej sprawie.
Następnie Pan Starosta serdecznie zaprosił na obchody rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę. Obchody odbędą się 11 listopada i rozpoczną się uroczystą mszą św. o godz. 9.00
w Kościele pw. Świętego Brata Alberta. Po mszy św. odbędzie występ chóru parafialnego,
który zaprezentuje pieśni patriotyczne. Potem nastąpi przemarsz do tablicy upamiętniającej
odzyskanie niepodległości. Kończąc bardzo serdecznie jeszcze raz Wszystkich zaprosił na ww.
uroczystość.
Ad. 24.
Zamknięcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obradv zamknął obrady XII 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/).

