Rada Powiatu w Mońkach

PROTOKÓŁ NR XIV/19
z obrad XIV sesji Rady Powiatu w Mońkach, które odbyły się w sali konferencyjnej
budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a.
w dniu 20 grudnia 2019 r.

W obradach sesji wzięło udział 15 radnych, co stanowi o prawomocności obrad – lista
obecności w załączeniu.
Nieobecni: Pan Stanisław Czarniecki i Pan Mirosław Radomski.
Pani Barbara Pac weszła na salę obrad w pkt 6.
Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności.

Obrady rozpoczęto 20 grudnia 2019 r. o godz. 13.30,
zakończono o godz. 14.15 tego samego dnia.
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Sesji przewodniczył Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w
Mońkach.
Protokołowała Anna Jóźwicka – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Ad. 1.
Otwarcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył obrady XIV sesji VI kadencji
Rady Powiatu w Mońkach. Powitał serdecznie Pana Starostę, Panią Wicestarostę, Członków
Zarządu, panie i panów radnych. Powitał też Wójtów, Burmistrzów, kierowników, dyrektorów
jednostek organizacyjnych Powiatu, Komendanta Powiatowego Policji i Straży Pożarnej oraz
zaproszonych gości.
Ad. 2.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poinformował, że w sesji bierze udział 14
radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3.
Przedstawienie porządku obrad.
– Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poinformował, że porządek obrad został
zmieniony poprzez wycofanie 10 punktu „Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego i wprowadzenie pkt 12 i 13:
„ 12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie
pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
obowiązujących w 2020 r. na terenie Powiatu Monieckiego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu
Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i
zasad korzystania z tych przystanków.”
- Pan Zbigniew Dembowski – zapytał o powód wycofania projektu uchwały.
- Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – poinformowała, że powodem wycofania
przedmiotowej uchwały jest konieczność uzupełnienia jej o dodatkowe elementy tj. ustalenia
opłat za potrzeby szczególne np. reklamy. Tego w uchwale dotychczas nie było. Poza tym
ostatnio pojawiło się orzecznictwo, że uchwały, które dotychczas funkcjonowały tylko w
przedmiocie zajęcia pasa pod ziemią, iż jest to za mało i powinny być opłaty za zajęcia
naziemne (reklamy, ogródki piwne). Kończąc Pani Sekretarz powiedziała, że zostanie to
dopracowane i do 25 stycznia przedstawiony zostanie projekt uchwały w przedmiotowym
zakresie.
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący odczytał zmieniony 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 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na
lata 2019-2030.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na
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9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

lata 2020-2031.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i
wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2019 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Monieckiego w 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie
pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
obowiązujących w 2020 r. na terenie Powiatu Monieckiego.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie
Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Zamknięcie obrad.

Uwag do porządku obrad nie wnoszono.
- Pan Dariusz Jaworowski – poprosił o przegłosowanie zmienionego porządku obrad:
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 14, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (3)
Czarniecki Stanisław, Radomski Mirosław, Pac Barbara.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący przyjęcia zmiany porządku obrad poprzez
wycofanie 10 punktu „Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego” i wprowadzenie pkt 12 i 13 :
„12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie
pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
obowiązujących w 2020 r. na terenie Powiatu Monieckiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu
Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i
zasad korzystania z tych przystanków.” w załączeniu do protokołu.
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4.
Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
W tym punkcie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady poprosił radnych o
ewentualne pytania.
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Pisemną informację z pracy Zarządu Powiatu między sesjami otrzymali wszyscy radni
(pisemna informacja w załączeniu do protokołu).
- Pan Rafał Supiński – nawiązując do 3 pkt posiedzenia Zarządu z dnia 22 listopada 2019 r.
informującego o zapoznaniu się ze sprawą dotyczącą wypłaty odszkodowania za nieruchomość
położną przy ul. Kolejowej w Mońkach poprosił o wyjaśnienie czy to Powiat uiścił ww. opłatę,
komu i czyja jest to działka.
- Pani Joanna Kitlas – Wicestarosta – powiedziała, że zabrakło w przedstawionym dokumencie
jednej ważnej informacji, że decyzja, którą wydał Burmistrz Moniek dzieli działkę i część jej
należy do Powiatu Monieckiego. Następnie wyjaśniła, że w planie zagospodarowania
przestrzennego w tym miejscu jest szerszy pas drogowy, więc z mocy prawa był zobowiązany
przydzielić ww. działkę Powiatowi. Zgodnie z operatem szacunkowym wartość działki wynosi
64.366 zł i Powiat byłby zobowiązany na rzecz Pani zapłacić ww. kwotę. Gdy jednak
zainteresowana osoba dowiedziała się, iż cześć działki przechodzi na własność Powiatu i będzie
trzeba rozebrać ogrodzenie, wyciąć drzewa, zgłosiła się z wnioskiem o odstąpienie z części
odszkodowania za to, że nie będzie rozebrane ogrodzenie dopóki nie zajdzie potrzeba
poszerzenia pasa drogowego. Dlatego została podpisana przedmiotowa umowa.
- Pan Rafał Supiński – zapytał czy działka wróciła do Pani i jest już jej własnością.
- Pani Joanna Kitlas – Wicestarosta – powiedziała, że działka jest własnością Powiatu, a Pani
może ją użytkować.
- Pan Rafał Supiński – zapytał czy Powiat zapłacił za pewien okres czy jednorazowo.
- Pani Joanna Kitlas – Wicestarosta – powiedziała, że jest to zapłata jednorazowa.
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 zmiany budżetu dotyczą:
1) zmniejszenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202
– Domy pomocy społecznej o kwotę 60.088 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego i
pismem z dnia 29 listopada br.
2) zmniejszenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 900 – Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 36.000 zł.
3) zwiększenia plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 –
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 321.874 zł ze środków rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów z końca listopada br.
4) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75802
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2760 – Środki na
uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 29.724 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej –
pismo Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019r.
5) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu ogółem o kwotę 260.128 zł, z tego:
a) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:
- Wpływy z różnych opłat o kwotę 76.000 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów o kwotę 13.281 zł,
b) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami (zadania własne) o kwotę 6.147 zł,
c) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 81.700 zł,
z tego:
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 49.000 zł,
- Wpływy z opłat za zezwolenia o kwotę 4.700 zł,
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- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 12.000 zł,
- Wpływy z różnych opłat o kwotę 16.000 zł,
d) dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 67.000
zł, z tego:
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw o kwotę 25.000 zł,
- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Wpływy z podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT) o kwotę 42.000 zł,
e) dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - Wpływy z
pozostałych odsetek o kwotę 16.000 zł.
6) zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 600 –Transport łączność, rozdz. 60014
– Drogi publiczne powiatowe - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 219.370
zł związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowanych na 3 drogach.
Przewidywana faktyczna realizacja ww. zadań nastąpi w 2020 roku.
7) zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 600 –Transport łączność, rozdz. 60014
– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 40.000 zł.
8) zwiększenia planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach w dz. 854
– Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 4.000 zł, w celu zabezpieczenia planu wydatków na
wypłatę wynagrodzeń nauczycielom do końca 2019 roku,
9) zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 29.724 zł z
podziałem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
10) przeniesień w planie wydatków między paragrafami w dz. 801 – Oświata i wychowanie,
rozdz. 80195 – Pozostała działalność (real. projektu „Kompleksowy Program Rozwoju
Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Mońkach”) na kwotę 29.497 zł dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Powyższe zmiany umożliwią
prawidłowe rozliczenie ww. projektu.
Zwiększa się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2019 rok o kwotę
528.716 zł.
Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy o kwotę 1.190.000 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,
2) Przychody i rozchody budżetu w 2019r.
Zaktualizowano również nw. załączniki:
1) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy
Unii Europejskiej na 2019 rok,
2) Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.
Ponadto uległ zmianie Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2019r. Zwiększenie dochodów i wydatków o 30.000
zł w zakresie Internatu prowadzonego przez ZSOiZ w Mońkach.
Po dokonanych zmianach deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.460.923 zł zostanie pokryty
w całości wolnymi środkami. Kończąc Pani Skarbnik dodała, iż aktualizacji w związku z
niezaciąganie kredytu w tym roku ulegają również zapisy odnośnie przysługującego limitu dot.
zaciągania zobowiązań, czyli nie ma upoważnienia dla Zarządu w tym zakresie.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Budżetu i Finansów o
przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
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- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 18 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. Głosowanie było
jednogłośne.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
Wobec powyższego Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod
głosowanie ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 14, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (3)
Czarniecki Stanisław, Radomski Mirosław, Pac Barbara.
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 XIV/103/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad.6.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na
lata 2019-2030.
W tym miejscu Pan Przewodniczący powiedział, że w sesji bierze udział 15 radnych – na salę
obrad weszła Pani Barbara Pac.
O przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2030 Pan Dariusz Jaworowski –
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Panią Martę Łosiewicz – Skarbnika Powiatu.
- Pani Skarbnik – poinformowała, że ukształtowanie dochodów i wydatków oraz wolnych
środków pozwala na to by nie zaciągać kredytu w tym roku. W związku z tym zasadne jest
podjęcie uchwały w sprawie nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej krótszej o jeden rok,
czyli na lata 2019-2030. Przedmiotowa uchwała uwzględnia wprowadzone zmiany w budżecie
powiatu na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów.
Zmiany w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dotyczą:
1) przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynieryjnych i dróg powiatowych – Poprawa
jakości dróg powiatowych” zmniejszenie o kwotę 219.370 zł,
2) przedsięwzięcia „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach
Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki”, zmniejszenie planu wydatków w 2019
r. o kwotę 1.529.711 zł, plan po zmianach wynosi 406.657 zł. Ponadto uległ zmianie plan
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wydatków na 2020 rok i wynosi 3.580.591 zł oraz plan wydatków na 2021 r. i wynosi 2.856.381
zł,
3) przedsięwzięcia „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu
„Brzeziny” w Gminie Trzcianne”, zmniejszenie planu wydatków w 2019 r. o kwotę 1.861.286
zł, plan po zmianach wynosi 270.346 zł. Ponadto uległ zmianie plan wydatków na 2020 rok i
wynosi 3.941.659 zł oraz plan wydatków na 2021 r. i wynosi 4.629.668 zł.
W związku z zawarciem umów w ramach przedsięwzięć zaktualizowane zostały limity
zobowiązań. 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 18 grudnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu
monieckiego na lata 2019-2030. Opinia była jednogłośna.
- 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, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Radomski Mirosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2030 w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIV/104/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020.
- Pan Przewodniczący – poinformował, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na
posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu. Następnie poprosił o ewentualne pytania do Pani
Skarbnik.
Pytań nie zadawano.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Budżetu i Finansów o
przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
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- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 20 grudnia 2019 r. (3 głosami „za” przy 2 głosach
„wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Mońkach.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Ponieważ pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Popowski Jarosław, Wysocka
Irena.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Radomski Mirosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie budżetu powiatu
monieckiego na rok 2020 w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta.
/Uchwała Nr XIV/105/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na
lata 2020-2031.
- Pan Przewodniczący – zapytał czy są pytania do Pani Skarbnik w sprawie projektu uchwały.
Pytań nie zadawano.
- 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 20 grudnia 2019 r. (3 głosami „za” przy 2 głosach
„wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Mońkach
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Ponieważ pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
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Wyniki imienne:
ZA (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Popowski Jarosław, Wysocka
Irena.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Radomski Mirosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031 w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta.
/Uchwała Nr XIV/106/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i
wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2019 roku.
W tym punkcie Pan Przewodniczący zapytał czy radni mają pytania do Kierownika
PCPR w Mońkach.
Pytań nie zadawano.
- 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 w dniu 17 grudnia br. 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: 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, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Radomski Mirosław.
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Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2019 roku w
załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIV/107/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2020 r.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2020 r.
przedstawiła Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu.
- Pani Sekretarz – powiedziała, że przedstawiana uchwała jest podobna do uchwały dotyczącej
odholowywania pojazdów z drogi. Następnie poinformowała, iż dotychczas nie było przypadku
usunięcia statku lub innego obiektu pływającego z akwenów wodnych naszego Powiatu.
Niemniej jednak obowiązek taki istnieje. W związku z tym na 2020 rok proponuje się podjęcie
uchwały w tym zakresie ze stawkami, które wskazuje nam wykonawca usług tj. Biebrzański
Park Narodowy. Przedmiotowe stawki odpowiadają maksymalnym stawkom ustalonym
przepisami prawa. Kończąc dodała, że uchwalone przepisy stanowią prawo miejscowe, więc
uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym naszego województwa.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Infrastruktury i Rozwoju
Powiatu o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Jarosław Popowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu –
poinformował, Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w dniu dzisiejszym jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
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, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Radomski Mirosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na
terenie Powiatu Monieckiego w 2020 r. w załączeniu do protokołu.
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- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIV/108/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Monieckiego w 2020 r.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Monieckiego w 2020 r. przedstawiła Wysokiej Radzie Pani Barbara
Maciorowska – Sekretarz Powiatu.
- Pani Sekretarz – przypomniała, iż temat został wywołany na poprzedniej sesji w dniu 22
listopada 2019 r., więc historia sprawy Wysokiej Radzie jest znana. Przypomniała, że od końca
września Zarząd zajmował się tym tematem. W międzyczasie przygotował projekt uchwały i
zgodnie z przepisami prawa przedstawił projekt do zaopiniowania wszystkim Wójtom,
Burmistrzom z terenu naszego powiatu i Izbie Aptekarskiej w Białymstoku. Wszystkie
samorządy pozytywnie wypowiedziały się na temat uchwały i harmonogramu dyżurów, który
zapewni całodobowy dostęp do usług farmaceutycznych. Natomiast Izba Aptekarska
zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Radni otrzymali przedmiotową opinię. Mówiąc w
skrócie Izba Aptekarska nie dostrzega konieczności i większego sensu w pełnieniu dyżurów
całonocnych. W przypadkach pomiędzy godziną 22 a 6 rano, jeżeli czyjeś życie jest zagrożone,
mamy szpitale, ambulatoria. Niemniej jednak przepis prawa stanowi o tym, że ma być taki
dyżur pełniony i taki projekt jest obecnie Wysokiej Radzie przedstawiany. Kończąc Pani
Sekretarz dodała, że przedłożone opinie nie są dla Rady Powiatu wiążące. Uchwała jest również
aktem prawa miejscowego, wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym naszego województwa.
- 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 w dniu 17 grudnia br. pozytywnie (3 głosami „za” przy
1 głosie „wstrzymującym się) zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Pytań nie zadawano.
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, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Radomski Mirosław.
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Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Monieckiego w 2020 r. w załączeniu
do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIV/109/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie
pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
obowiązujących w 2020 r. na terenie Powiatu Monieckiego.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie
pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
obowiązujących w 2020 r. na terenie Powiatu Monieckiego przedstawiała Pani Barbara
Maciorowska – Sekretarz Powiatu.
- Pani Sekretarz – na wstępie powiedziała, że niniejszy projekt uchwały to naprawienie błędu,
który zakradł się w § 4 uchwały podjętej w dniu 22 listopada 2019 r. i tylko taka zmiana jest w
stosunku do podjętej wówczas uchwały. Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego, a
w § 4 zabrakło stwierdzenia, że uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
Uchwalony wcześniej zapis mówił, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Teraz ten błąd został naprawiony. Kończąc Pani Sekretarz poprosiła o podjęcie uchwały, która
jednocześnie stwierdza utratę mocy poprzedniego aktu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Infrastruktury i Rozwoju
Powiatu o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Jarosław Popowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu –
poinformował, Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w dniu dzisiejszym pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
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, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Radomski Mirosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020 r. na terenie Powiatu Monieckiego
w załączeniu do protokołu.
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- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIV/110/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie
Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez Kierownika Wydziału
Dróg – Pana Marcina Bielskiego, który przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
- Pan Marcin Bielski – Kierownik Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Mońkach –
poprosił o podjęcie przez Wysoką Radę uchwały w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym
jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Pan Bielski
powiedział, że na wniosek Gminy Jaświły został zmieniony załącznik nr 1 tj. wykaz
przystanków na terenie Powiatu Monieckiego. Pan Wójt wnioskował o dodanie 9 nowych
przystanków. Po analizie w terenie okazało się, iż lokalizacja przystanków jest zasadna i jest
możliwość ich wprowadzenia. Przy tej okazji po konsultacji z radcą prawnym został również
doprecyzowany (w stosunku do obecnie obowiązującego) głównie w zakresie stylistycznych
zmian i usunięcia pkt 15 załącznik nr 2.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Infrastruktury i Rozwoju
Powiatu o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Jarosław Popowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu –
poinformował, Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w dniu dzisiejszym pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
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, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Radomski Mirosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków w
załączeniu do protokołu.
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- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIV/111/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 14.
Wystąpienia zaproszonych gości.
- Pan Leszek Zawadzki – Wójt Gminy Jasionówka – serdecznie, w imieniu swoim, ale przede
wszystkim w imieniu całego samorządu gminnego Gminy Jasionówka oraz wszystkich
mieszkańców, podziękował za bardzo dobrą współpracę w tym roku. W dalszej kolejności
złożył życzenia zdrowych, pogodnych Świąt oraz żeby współpraca w następnym roku była
jeszcze lepsza. Wszystkiego dobrego.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podziękował i życzył również wszystkiego
dobrego.
Ad. 15.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
W tym punkcie głos zabrał Pan Rafał Supiński, który ponowił wniosek do Pana Starosty,
złożony w dniu 6 i 13 grudnia w formie elektronicznej w sprawie gazety powiatowej.
Przypomniał, że Pan Starosta odmówił radnym zamieszczenia informacji w gazecie
finansowanej przez Powiat. W związku z tym złożył wniosek do Pana Starosty o kopie
dokumentów potwierdzających rejestrację gazety w Sądzie i zarządzenia, które się do tej gazety
odnosi oraz dokumentów księgowych związanych z jej wydawaniem. Natomiast druga sprawa,
którą poruszył radny dotyczyła oddziału położniczo-ginekologicznego. Powiedział, że ma
dobre doświadczenia z tego tygodnia odnośnie ww. oddziału. Poinformował, iż szczęśliwie
doczekał się drugiej córki – żona rodziła w SP ZOZ w Mońkach. Następnie podzielił się tym,
co ich na tym oddziale spotkało. Stwierdził, że 10 lat temu, zarówno przy pierwszym porodzie,
jak i przy tym spotkało ich takie niewiarygodne dobro płynące zarówno od lekarzy jak i całego
personelu. Za co w tym momencie podziękował Panu Dyrektorowi. W dalszej kolejności
oficjalnie zapytał, składając interpelację do Pana Starosty przez Pana Przewodniczącego Rady,
jaka jest przyszłość oddziału położniczo-ginekologicznego. Kończąc podziękował i
powiedział, że oczekuje na odpowiedź.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – pogratulował radnemu.
- Pan Rafał Supiński – podziękował.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – zapytał czy terminy z zapytaniami radnego nie
zostały dochowane.
- Pan Rafał Supiński – powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że termin jest jak najbardziej
właściwy. Dziś Pan Starosta podpisywał odpowiedź, wiec radny na pewno ją otrzyma. Na
złożoną dziś interpelację Pan Supiński również otrzyma odpowiedź zgodnie z terminami, które
są przewidziane. Następnie powiedział, że niedługo mija rok 2019 i jest to dobry czas na
podsumowanie. Podziękował za dzisiejsze głosowanie - za przyjęcie budżetu na 2020 rok.
Stwierdził, iż to bardzo duża odpowiedzialność i bardzo duże wyzwanie, by budżet
skonstruować i potem realizować założone w nim cele. Warto zauważyć, że budżet w zadaniach
inwestycyjnych składa się z tego, co zostało przyjęte w trakcie roku 2019. Zdaniem Pana
Starosty to wydatki inwestycyjne mogą budzić największe kontrowersje, albo opór, albo
powodować chęć zmiany. 90% zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie na rok 2020
stanowią zadania związane z Funduszem Dróg Samorządowych. Przypomniał, że wszystkie
wnioski w tym zakresie były przez Radę Powiatu akceptowane i przełożyły się na konstrukcję
naszego budżetu na przyszły rok. 10 radnych zagłosowało za tym, żeby te inwestycje były, 5
wstrzymało się od głosu, co jest dla Pana Starosty niezrozumiałe, ale takie jest prawo
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demokracji. Następnie dziękując wszystkim samorządowcom stwierdził, że w tym roku
uczyliśmy się siebie nawzajem. Wg Pana Starosty współpraca wyglądała wzorowo. Dzięki
konstruktywnej współpracy i merytorycznym dyskusjom powstają inwestycje, które służą
mieszkańcom Powiatu. Podziękował wszystkim dyrektorom, kierownikom, pracownikom
Starostwa Powiatowego, którzy swoją pracą w tym roku angażowali się naprawdę w wiele
przedsięwzięć, ale przede wszystkim służyli mieszkańcom. Podziękował za to, że ma zaszczyt
pracować z tak profesjonalną i wzorową kadrą, która wykonuje wszelkie powierzone zadania i
jeszcze potrafi wyjść z inicjatywą, z której płyną bardzo pozytywne rzeczy. Kończąc życzył
zdrowych i pogodnych świąt, radości spędzania czasu z bliskimi. Pogratulował też radnemu
narodzin córki. Rodzina jest najważniejszą wartością, z której czerpiemy siłę i energię na to by
kolejny dzień był pełen przygód, pełen wyzwań oraz aby dostarczał nam pozytywnych
bodźców i energii do działania. Sobie i Wszystkim życzył, aby w przyszłym roku mogliśmy
współpracować na takim samym poziomie, aby nasze decyzje, które będziemy wspólnie
wypracowywać na rzecz mieszkańców były jak najbardziej trafione, aby pieniędzy nam na nic
nie brakowało, aby budżet w tym roku przyjęty nie był nadwyrężany poprzez niespodziewane
wydatki lub też rzeczy, na które fizycznie i po ludzku pieniędzy może zabraknąć. Kończąc
swoją wypowiedź poprosił o przekazanie tych życzeń swoim bliskim i rodzinom.
Ad. 16.
Zamknięcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obradv zamknął obrady XIV 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/).

