Rada Powiatu w Mońkach

PROTOKÓŁ NR VIII/19
z obrad VIII sesji Rady Powiatu w Mońkach, które odbyły się w sali konferencyjnej
budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a.
w dniu 28 czerwca 2019 r.

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

Obrady rozpoczęto 28 czerwca 2019 r. o godz. 11.30,
zakończono o godz. 14.15 tego samego dnia.

2
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 VIII sesji VI kadencji
Rady Powiatu w Mońkach. Powitał Pana Starostę, Panią Wicestarostę, Członków Zarządu,
panie i panów radnych. Powitał też serdecznie Wójtów, Burmistrzów, Z-cę Komendanta PSP
w Mońkach, Dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
Ad. 2.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poinformował, że w sesji bierze udział 15
radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3.
Przedstawienie porządku obrad.
– 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. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Monieckiego za 2018 rok.
6. Debata nad raportem o stanie Powiatu Monieckiego za 2018 rok:
a) głosy radnych,
b) głosy mieszkańców.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Mońkach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Monieckiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2018
rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
11. 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.
12. Zapoznanie się z Raportem z sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie
w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w
formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego prowadzonych przez inne organy
prowadzące.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Moniecki
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nieruchomości zabudowanej, położonej w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego.
16. Wystąpienia zaproszonych gości.
17. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie obrad
Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wnoszono.
W tym miejscu Pan Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali na swoje
stanowiska pracy korespondencję między Nim a Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu i
odpowiedź na anonim. Poprosił o ewentualne pytania w tej sprawie. Ponieważ pytań nie
zadawano, więc Pan Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 4.
Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
W punkcie dotyczącym sprawozdania Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu
między sesjami radni zadawali następujące pytania.
Informacja w załączeniu do protokołu.
- Pani Ewa Piekutowska – nawiązując do 6 punktu posiedzenia Zarządu z dnia 5 czerwca 2019
r. zapytała czy Starostwo jest już w posiadaniu uzasadnienia wyroku z WSA w Warszawie.
Jeżeli to uzasadnienie już jest to czy została złożona skarga kasacyjna. Ponadto zwróciła się z
prośbą o przedstawienie kwoty i przedmiotowej sprawy na przestrzeni lat 2012-2019. W dalszej
kolejności nawiązując do posiedzenia Zarządu z dnia 28 maja zapytała, czym była
spowodowana zmiana pełnomocnika.
- Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – na wstępie powiedziała, że informacja na
ww. temat zostanie przedstawiona radnym na piśmie e-mailem. Zwroty zasądzone w drodze
decyzji przez Ministra Finansów Powiat ma w stosunku do 2 lat: do 2011 r. (dokładnie nie
pamięta – jest to kwota ponad 800 tys. zł) i do 2015 r. (ok. 1 mln zł). Uzasadnienia do wyroku
WSA jeszcze nie ma. Dziś pracownik, który zajmuje się sprawami oświaty, dzwonił do Sądu i
dowiedział się, iż jest okres wakacyjny, więc tak szybko jego nie będzie, chociaż terminy już
minęły. Najprawdopodobniej będzie trzeba czekać do września br. Skargę kasacyjną składa się
w terminie 30 dnia od dnia otrzymania uzasadnienia. Odnośnie zaś zmiany pełnomocnika Pani
Sekretarz powiedziała, że pierwotnie pełnomocnictwo Zarząd Powiatu powierzył kancelarii, w
imieniu której miały działać 2 osoby. Jedna z tych osób, która została powołana w skład komisji
reprywatyzacyjnej, nie mogła już nam dalej tej sprawy prowadzić. Z drugim radcą Powiat ma
bardzo utrudniony kontakt nawet do tego stopnia, iż Pan Dyrektor Moczydłowski pojechał do
Warszawy by spotkać się z nim. Pani nie odbierała telefonów, nie odpisywała na e-maile.
Obawiamy się zatem, iż coś może zostać zaniedbane, więc pełnomocnictwo zostanie
wypowiedziane. Niemniej jednak sprawy, których prowadzenie było określone w umowach i
finanse z tym związane to wszystko zostało wykonane. Za ww. kasację i tak Powiat musiałby
na nowo zapłacić. Kończąc dodała, iż udało się znaleźć inną kancelarię również z Warszawy,
która tę sprawę zechce nam poprowadzić. Trudno nam wcześniej było to nam przewidzieć, iż
tak się to może potoczyć.
- Pan Zbigniew Dembowski – zapytał, jakie koszty do obecnej chwili Powiat poniósł w toku
załatwiania tych spraw przed organami Sądowymi i Ministrem – koszty obsługi, przejazdy itd.
Ponadto zapytał czy podane kwoty są kwotami netto, czy są z odsetkami.
- Pani Sekretarz – powiedziała, iż są to kwoty bez odsetek.
- Pan Zbigniew Dembowski stwierdził, iż należy mieć nadzieję, że do lat 2012-2014, które były
rozliczane w ten sam sposób, nikt już nie będzie wracał. Następnie nawiązując do posiedzenia
Zarządu z dnia 17 maja 2019 r. i zasądzonego odszkodowania w kwocie powyżej 6 tys. zł.
zapytał czego dotyczy ta sprawa.
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- Pani Marta Łosiewicz – Skarbnik Powiatu – wyjaśniła, iż sprawa dotyczy szkody pojazdu na
drodze powiatowej osoby fizycznej, która zgłosiła ten fakt. Następie przedstawiła jak wygląda
procedura: szkoda zgłaszana jest naszemu ubezpieczycielowi i jest ona objęta umową
ubezpieczenia dróg powiatowych. Ubezpieczyciel analizuje to. W przypadku wyroku
sądowego jest zobowiązany, na mocy zawartej z nim umowy, zwrócić te środki. W tym
przypadku Powiat otrzymał wyrok sądu i ze względu na obowiązujące terminy przekazania
świadczenia z tego wyroku dla osoby poszkodowanej, Zarząd musiał zabezpieczyć plan w
budżecie powiatu. Przedmiotowa kwota już została zwrócona przez ubezpieczyciela – wydatki
zostały zrefundowane. zatem Powiat nie poniósł z tego powodu żadnych kosztów.
- Pan Rafał Supiński – nawiązując zaś do 5 punktu posiedzenia Zarządu z dnia 28 maja w
sprawie zapoznania się przez Zarząd z informacją o podpisaniu przez SP ZOZ w Mońkach 2
umów najmu lokalu użytkowego, zapytał o jakie lokale chodzi. Następnie nawiązując do
posiedzenia Zarządu z dnia 13 maja i ogłoszeniu przetargu na inwestycje z Funduszu Dróg
Samorządowych powiedział, że Pan Starosta na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
poinformował, że wszystkie wnioski Powiatu przejdą i otrzymają dofinansowanie. Poprosił
Pana Starostę o ustosunkowanie się do tego.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że SP ZOZ w Mońkach może
wynajmować swoje lokale, ma do tego prawo i takie lokale są wynajmowane - czasami jest to
garaż, czasami też gabinet lekarski, a czasami jest to miejsce, w którym odbywają się badania.
Pan Starosta nie jest w stanie w tym momencie przypomnieć sobie czego te umowy dotyczyły.
Faktem natomiast jest to, iż z takich umów najmu szpital czerpie zyski.
- Pan Jarosław Pokoleńczuk – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mońkach – poinformował, że w ostatnim czasie występował do Zarządu i
przedstawiał informację o umowach najmu dla lekarza alergologa, gastrologa oraz dla firmy
sprzedającej aparaty słuchowe. Gabinety są udostępniane 2 – 3 razy przez kilka godzin.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – przypomniał, że Powiat po zabezpieczeniu
środków w budżecie złożył 10 wniosków na drogi powiatowe do Funduszu Dróg
Samorządowych – łącznie na ok. 10 km. Remont tych odcinków dróg będzie następował we
współpracy z gminami, trochę zmienionej niż miała ona miejsce dotychczas (tj. 50% : 50%),
bo czasami gmina dokłada aż 80%. Wymagało to również zmian i korekt w budżecie: środki
zabezpieczone na dokumentacje, na remont chodników i przebudowy dróg zostały połączone i
w ten sposób udało się znaleźć środki i złożyć stosowane wnioski do Wojewody. Zarząd
postanowił ogłosić przetarg wcześniej niż pozostałe samorządy, które czekają na oficjalną listę.
Dosłownie 2-3 minuty przed samą sesją od Pani Wicestarosty dowiedział się, że Wojewoda
przesłał formalne potwierdzenie pozyskania dotacji na wszystkie wnioski, które zostały
złożone. Odcinki będą różnej długości - krótkie (jak np. 365 m) i dłuższe – ponad 3 km. Będą
to też inwestycje, które w kilku przypadkach zamkną długo ciągnące się sprawy (ul.
Jagiellońska w Goniądzu). Pan Starosta ma nadzieję, że po cenach, które uzyska w przetargu
uda się zrealizować 100% wszystkich inwestycji i że nie będzie trzeba za dużo dokładać i
przetargi zamkną się w planowanych przez nas kwotach. W tym miejscu podziękował
wszystkim, szczególnie Wydziałowi Dróg za dobrze napisane wnioski i samorządom za
współpracę przy podejmowaniu decyzji dotyczących dofinansowania inwestycji. Pan Starosta
dziękuje i cieszy się, iż udało się pozyskać środki na przedmiotowe inwestycje. Wyraził też
nadzieję, iż Powiat będzie stać, by w przyszłym roku posiadać środki na wykonywanie
inwestycji drogowych, ale to wszystko będzie zależeć od sytuacji budżetu Powiatu.
Ad. 5.
Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Monieckiego za 2018 rok.
- Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – poinformowała o nowej instytucji tj. wotum
zaufania. Dotychczas funkcjonowało tylko absolutorium dla organu wykonawczego jst z tytułu
wykonania budżetu. Teraz od nowej kadencji jest instytucja wotum zaufania. Opiera się ona na
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raporcie o stanie powiatu, który został pod koniec maja Wysokiej Radzie przesłany i
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Został on opracowany po raz pierwszy. To
bardzo duży dokument i do końca nikt nie określił jego szczegółowej formy. Natomiast przepis
prawa stanowi tyle, że raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i
budżetu obywatelskiego. Budżetu obywatelskiego Powiat nie ma. Pozostałe zaś elementy są w
nim zawarte. Przedmiotowy raport, o czym już wspomniała wcześniej Pani Sekretarz, został
zamieszczony w BIP dlatego, że prawo głosu posiadają w tej sprawie też mieszkańcy naszego
powiatu. Nad raportem bowiem przeprowadza się debatę, co za chwilę będzie miało miejsce.
W debacie nad raportem radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Natomiast mieszkańcy
powiatu mogą zabierać głos na podstawie zgłoszenia popartego podpisami innych
mieszkańców powiatu. W przypadku naszego powiatu - do 100 tys. mieszkańców - takie
zgłoszenie musiałoby poprzeć co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany
raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania
zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady. Do dnia wczorajszego do godz. 15.30 żadne
zgłoszenie nie wpłynęło. Dodała jeszcze, że ustawa określa, iż w debacie może wziąć udział 15
osób, ale rada może postanowić o zwiększeniu tej liczby. W BIP została również zamieszczona
szczegółowa informacja jak i do kiedy należy zgłosić się, został zamieszczony wzór listy, który
można było poprać przez internet lub uzyskać go w sekretariacie Starostwa. Pani Sekretarz
myśli, iż informacja do mieszkańców była kompletna. Po zakończeniu debaty nad raportem
o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu
wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania, podobnie jak w
sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego
składu rady powiatu. Kończąc podziękowała za uwagę.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – na wstępie podziękował za wprowadzenie w
temat. Następnie powiedział, że na początku kadencji przedstawienie Raportu w odniesieniu do
poprzedniego Zarządu, Rady jest kwestią techniczną. Przedmiotowy dokument jest punktem
wyjścia nowej kadencji, nowego Zarządu tak by przedstawić Wysokiej Radzie, mieszkańcom,
jak wygląda aktualnie sytuacja Powiatu i skąd przede wszystkim biorą się środki finansowe.
Często słyszał, iż Starostwo Powiatowe to uboższy kuzyn Gminy. Trochę w tym prawdy jest.
Samo Starostwo nie jest w stanie generować dochodów, które mogłyby zaspokajać potrzeby w
taki sposób w jaki byśmy chcieli i w takiej ilości, w jakiej oczekiwali by tego mieszkańcy. Na
pewno dokłada się wszelkich starań by podstawowe rzeczy były zapewnione, a nawet
wychodzić poza katalog usług i rzeczy, które mamy świadczyć na rzecz naszych mieszkańców
i pozyskiwać dodatkowe środki na inwestycje, infrastrukturę drogową. Następnie przedstawił
spis - informację, co zawiera przygotowany raport. W raporcie została omówiona ogólna
charakterystyka Powiatu Monieckiego, zadania powiatu, finanse powiatu, realizacja strategii i
programów powiatowych, realizacja Uchwał Rady Powiatu w Mońkach, realizacja
podstawowych zadań powiatu, Starostwo Powiatowe w Mońkach, Powiatowy Rzecznik
Konsumentów , oświata i wychowanie, zadania z zakresu administracji architektonicznobudowlanej i przygotowania inwestycji, zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, leśnictwa, rolnictwa, sprawy z zakresu
komunikacji i transportu drogowego, kultura, sport i kultura fizyczna, realizacja zadań z
zakresu ochrony zdrowia, drogi powiatowe, inne zadania, stan mienia Powiatu Monieckiego za
2018 rok i podsumowanie. Łącznie ponad 130 stron naprawdę wyczerpującej lektury na temat
tego co dzieje się w naszym Powiecie. Powiat Moniecki według danych na koniec 2017 r.
zamieszkiwało 41 011 osób, w tym 20 372 mężczyzn oraz 20 639 kobiet. Powiat Moniecki,
stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców oraz terytorium tego
powiatu. Posiada on osobowość prawną i wykonuje określone ustawami zadania publiczne w
imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat wykonuje zadania publiczne o
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charakterze ponadgminnym w zakresie dziedzin wymienionych w art. 4 ustawy o samorządzie
powiatowym. Zadania te obejmują pięć zasadniczych grup tematycznych, takich jak:
- infrastruktura społeczna – edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, opieka
społeczna, pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna i turystyka,
- infrastruktura techniczna – transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie powiatowych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – obronność, ochrona przeciwpożarowa,
ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i
zdrowia ludzi oraz środowiska,
- ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne – gospodarka wodna, rolnictwo,
leśnictwo i rybactwo śródlądowe, nadzór budowlany,
- działalność organizatorska – przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku
pracy, ochrona praw konsumenta, wspieranie osób niepełnosprawnych, polityka prorodzinna,
ochrona dóbr kultury, promocja powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do dochodów
powiatu zalicza się:
- subwencję ogólną;
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w wysokości 10,25%),
od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu;
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w wysokości 1,4%), od
podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu;
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe;
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
na inne zadania zlecone ustawami;
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych
powiatu;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu
terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu;
- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- dochody z majątku powiatu;
- dotacje z funduszy celowych;
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.
O wyborze i realizacji określonych zadań w danym roku budżetowym przesądza poziom
planowanych, a następnie faktycznie zrealizowanych dochodów. Biorąc pod uwagę fakt
ogromnych potrzeb w każdej dziedzinie działalności powiatu, realizacja zadań własnych musi
się opierać na analizie ich istotności, niezbędnego zakresu i możliwości finansowych powiatu.
Dochody przedstawiały się następująco:
Plan dochodów (wg stanu na 31.12.2018) wyniósł 49 967 154 zł, z czego:
- dochody bieżące: 41 317 321 zł
- dochody majątkowe: 8 649 833 zł
Dochody wykonane zostały w kwocie 49 257 412,06 zł, z czego:
- dochody bieżące: 41 171 204,41 zł
- dochody majątkowe: 8 086 207,65 zł
Następnie Pan Starosta przedstawił strukturę wykonania dochodów za 2018 r.:
Udział
Lp.
Opis
Wykonanie
w dochodach
ogółem (%)
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1.

Subwencja ogólna, w tym:
- część oświatowa – 11 556 935 zł,
- część wyrównawcza – 5 430 313 zł,
- część równoważąca – 3 005 061 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 21 761 zł

20 014 070,00

40,63

2.

Dotacje z budżetu państwa

8 467 787,82

17,19

3.

Dotacje i środki pozyskane na realizację programów
finansowanych z udziałem środków europejskich

6 673 801,27

13,55

4.

Pozostałe dochody (głównie dochody jednostek
budżetowych)

6 062762,85

12,31

5.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych

4 491 391,00

9,12

6.

Dotacje z budżetów innych jst

3 522 331,10

7,15

7.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych

25 268,02

0,05

Razem: 49 257 412,06
W dalszej kolejności mówił wykonanie wydatków za 2018 rok wg rodzajów:
L.p. Rodzaj wydatków
Wykonanie
Wskaźnik wykonania planu (%)
1.

Wydatki bieżące

36 389 235,84

93,00

2.

Wydatki majątkowe

12 271 650,88

80,34

Największe wydatki ponoszone są przez Powiat Moniecki na realizację zadań w zakresie
edukacji. Środki, które otrzymuje Powiat na realizację wszystkich zadań są niewystarczające.
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych spowodowała, iż rok budżetowy 2018 zamknął
się nadwyżką budżetową w wysokości 596 525,34 zł. Zobowiązania Powiatu Monieckiego z
tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na 31.12.2018 r. wynoszą 13 816 183,52 zł. Wskaźnik
zadłużenia (relacja zadłużenia do dochodów ogółem) Powiatu Monieckiego na koniec 2018 r.
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wyniósł 28,05 %. Zadłużenie Powiatu Monieckiego mieści się w granicach dopuszczalnych
przez prawo i charakteryzuje się tendencją malejącą.
Następnie Pan Starosta przeszedł do omówienia realizacji strategii i programów powiatowych:
1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Programy z zakresu pomocy społecznej:
- STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE
MONIECKIM NA LATA 2009 - 2019” – Powiat jest w przede dniu pisania nowej strategii,
Pan Starosta wspomniał by zaprosić do współpracy jednostki i zastanowić się nad kierunkami
działania w tym zakresie Powiatu;
- „PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE MONIECKIM NA
LATA 2018 – 2020”.
„POWIATOWY
PROGRAM
DZIAŁAŃ
NA
RZECZ
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA ORAZ
PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE
MONIECKIM NA LATA 2016 – 2026”;
- „POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I
OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE MONIECKIM NA LATA
2015 – 2020”;
- „POWIATOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNO – EDUKACYJNY DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE W POWIECIE MONIECKIM
NA LATA 2015 – 2020”;
Realizacją ww. programów społecznych zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (5
osób), które dodatkowo pozyskuje jeszcze dodatkowe środki na ten cel, by aktywizacja osób
niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie odbywała się. Inną instytucją, która również
realizuje programy jest Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach. Pan Starosta podał w tym miejscu
przykład Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
na lata 2015-2020. Podsumowując pracę jednostki powiedział, że przez ostatnie 2 lata ten urząd
był wyróżniany na szczeblu ministerialnym za efektywne działania. Stopa bezrobocia według
stanu na koniec 2018 r. wynosiła 7,5% i była niższa o 0,3% od stopy województwie podlaskim
(7,8%) i wyższa o 1,7% niż w kraju (5,8%). W ewidencji urzędu pracy pozostawało 1137 osób
bezrobotnych. Największym powodzeniem cieszą się staże, potem szkolenia, prace
interwencyjne. Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację przez Powiatowy Urząd
Pracy w Mońkach w 2018 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych wyniosła ponad 5 mln zł. Następnie
Pan Starosta przeszedł do omówienia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W ramach tego
programu jest realizowana jedna umowa z Caritas Archidiecezji Białostockiej na prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna była udzielona 279 razy w
ubiegłym roku. Ponadto w ramach realizowanego zadania przeprowadzono także zajęcia
edukacyjne dla młodzieży oraz przeprowadzono spotkań edukacyjne dla osób starszych w DPS.
realizacja uchwał Rady Powiatu przebiegała zaś następująco: 51 uchwał zrealizowanych i 17
w trakcie realizacji. W ramach Starostwa Powiatowego funkcjonują następujące wydziały:
Liczba
Nazwa Wydziałów, Komórek Organizacyjnych, Stanowisk Pracy
Etatów
1.
Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji
7
2.
Wydział Dróg
19
3.
Wydział Budżetowo-Finansowy
8
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
4.
14
Nieruchomościami
5.
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
22
6.
Wydział Komunikacji
6
Ogółem Etaty
73
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W tym miejscu zachęcił do przeczytania raportu i zapoznania się z informacją na temat pracy
Urzędu i jego obłożenia sprawami: ile spraw, wydanych decyzji. Ciekawą informacją jest raport
z Wydziału Geodezji, gdzie pracownicy stworzyli geoportal, z którego mogą korzystać wszyscy
zainteresowani i nie muszą fizycznie przychodzić już do Starostwa. Powiatowy Rzecznik
konsumentów udzielił 39 porad. W roku 2018 Powiat Moniecki był organem prowadzącym:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach z internatem dysponującym 80
miejscami, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mońkach, Młodzieżowe Centrum
Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Na terenie powiatu funkcjonują także
niepubliczne placówki. W Powiecie funkcjonowały również szkoły ponadgimnazjalne
niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. W ewidencji niepublicznych szkół figurują
szkoły prowadzone przez Pana Leszka Twarowskiego: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych w Mońkach i Szkoła Policealna dla Dorosłych w Mońkach. Ponadto w Powiecie
Monieckim funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Mońkach.
Wydatki na oświatę przedstawiały się następująco: 15.252.834,89 zł – ogółem wydatki minus
2.153.332,02 zł – fin. śr. UE, BP i śr. PFRON = 13.099.502,87 zł
Dochody z subwencji oświatowej w 2018 roku - 11.556.935,00 zł,
Wydatki wykonane w 2018r. (zmniejszono o kwotę – 2.153.332,02 pozyskaną z innych niż
subwencja oświatowa źródeł ) - 13.099.502,87 zł.
Co daje różnicę - 1.542.567,87 zł - tj. środki z budżetu powiatu.
Lukę oświatową muszą pokrywać samorządy w całej Polsce – 23,5 mld zł rocznie. W
przyszłym roku samorząd będzie musiał zmierzyć się z dodatkiem za wychowawstwo
zaplanowanym przez Rząd w wysokości 300 zł. To kolejne obciążenie i subwencja może być
niewystarczająca. Ma jednak nadzieję, iż subwencja wzrośnie i wydatki na edukację zostaną
zapewnione w budżetu państwa.
Wydatki na oświatę w kwocie 1.542.567,87 zł poniesiono ze środków własnych powiatu z
czego:
- 492 464,54 – wydatki majątkowe (wkład własny do projektów z dofinansowaniem UE),
- 5 151,63 - wydatki bieżące (wkład własny do projektów z dofinansowaniem UE),
- 1 044 951,70 – wydatki bieżące.
Powiat – szkoła realizuje dużo projektów. Podpisywane są liczne umowy. Wczoraj została
podpisana kolejna na budowę hali napraw maszyn wielkogabarytowych. Podpisana została
umowa na dostawę sprzętu do kuchni. Wspomniał o złożonych już projektach na
termomodernizację i remont starej części szkoły. Poziom kształcenia i innowacyjności naszych
szkół zawodowych w przyszłości będzie na bardzo wysokim poziomie. O środkach i projektach
Wysoka Rada będzie informowana na bieżąco. Następnie powiedział, że raporcie szczegółowo,
ale przystępnym językiem zostały opisane zadania jakie wykonują jednostki, obłożenie
pracowników sprawami i poniesione koszty. Przeprowadzone kontrole wskazują, że zadania,
które na nas są nałożone, w sposób skrupulatny i merytorycznie załatwiane. Powiat udzielił
również w 2018 r. wsparcia finansowego Klubom i organizatorom imprez sportowych w
kwocie 29.400 zł. Organizacja „Biegu 100 km na 100- lecie odzyskania Niepodległości przez
Polskę” wyniosła 10.261,51 zł. Powiat udzielił dotacji celowych dla Gmin z terenu Powiatu
Monieckiego na sfinansowanie lub refundację wydatków związanych z organizacją imprez
kulturalnych o charakterze co najmniej powiatowym na łączna kwotę 28.900,00 zł. Powierzenie
wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Bibliotece Publicznej w Mońkach –
27.000,00 zł. Organizacja imprezy pn. „Jarmark Produktów tradycyjnych i Lokalnych” tzw.
„Święto Ziemniaka” - wkład własny ogółem: 32.628,54 zł. Kolejna edycja odbędzie się w tym
roku 8 września. W br. udało się pozyskać dużo więcej środków (niż w roku ubiegłym) na to
zadanie. W dalszej kolejności Pan Starosta przeszedł do omówienia Pływalni Powiatowej w
Mońkach, której budżet na 2018 rok wyniósł 1.481.822,67 zł. Dochód - 452 189,27 zł. Różnicę
w wysokości ponad 1 mln zł dołożono z budżetu powiatu. Podziękował Panu Dyrektorowi za
starania i współpracę, gdyż stopniowo dochody jednostki wzrastają. W raporcie została
przedstawiona sytuacja Pływalni od 2006 r. do dzisiaj. Różnica na przestrzeni ww. lat wynosi
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10 945 338,21 zł (tyle dołożono do funkcjonowania placówki). Powiat Moniecki jest jednym z
dwóch powiatów, który posiada Pływalnię w skali kraju. W kraju jedynie 2-3 placówki
przynoszą dochód. To problem, z którym Powiat będzie mierzył się co roku. Ma nadzieję, że
żadna poważna awaria nie przydarzy się, a drobne naprawy były robione sposobem
gospodarskim. Z usług Pływalni w 2018 roku skorzystało prawie 67 tysięcy osób. Jeszcze raz
podziękował Panu Bogdanowi Sierba – Dyrektorowi Pływalni, który również organizuje
imprezy powiatowe. Kolejną jednostką, do której dopłaca Powiat, ze względu na
niedofinansowanie z budżetu państwa jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mońkach. Przychody SP ZOZ w Mońkach wyniosły łącznie 30.301.909,43 zł, natomiast
koszty 34.193.172,88 zł. Wartość zobowiązań wymagalnych na koniec 2018r. stanowiła kwotę
5.254.224,41 zł. Wynik finansowy za rok 2018 stanowi stratę w wysokości ok. 4 mln zł. Po
odjęciu amortyzacji Powiat do marca 2020 r. jest zobowiązany pokryć stratę w wysokości
1.975.493,20 zł. Powiat ma dwa wyjścia albo zapłacić albo ogłosić upadłość. Zmiana ustawy,
wprowadzenie sieci szpitali, wprowadzenie ryczałtu i jego zamrożenie (środki mniejsze o ok.
2 mln zł) skutkuje tym, iż strat jest coraz większa. Szczegółowa informacja na ten temat
znajduje się w raporcie. Ma nadzieję, że radni dostrzegą przyczynę problemu dlaczego tak się
dzieje. Na terenie powiatu przebiegają drogi powiatowe o łącznej długości 460 km. Do 2004 r.
była na nie subwencja, a teraz Powiat musi sobie radzić sam i z własnych środków remontować.
Powiat stara się zdobywać środki zewnętrzne na ww. inwestycje. Wspomniał o Funduszu Dróg
samorządowych i pozyskanych środkach na przebudowę 10 odcinków dróg. Wszystkie
inwestycje drogowe są robione na kredyt. Wyjaśnił, że Powiat mógłby to robić żeby była duża
nadwyżka bieżąca. Należy mieć świadomość, iż może się tak zdarzyć, że w przyszłości nie
będziemy wziąć kredytu by składać wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych. Liczy jednak,
iż uda się to tak poprowadzić działania Powiatu, że na ten Fundusz będą środki i w miarę
możliwości będzie składać wnioski aby stan infrastruktury drogowej poprawił się. W 2018 r.
inwestycji drogowych było naprawdę dużo. Poprzedniemu zarządowi udało się pozyskać sporo
środków z różnych programów. Udało się zrobić Al. Niepodległości, drogę WojtówceJasionówka. Koszt inwestycji drogowych (razem z udziałem Gmin) w ubiegłym roku wyniósł
9 821 687,82 zł, w tym udział Powiatu - 3 481 478,59 zł, udział gmin - 3 402 324,85 zł,
dofinansowanie jako udało się pozyskać - 2 937 884,38 zł. Część inwestycji jest rozliczanych
w br. - Wójtówce-Jasionówka – uzyskane dofinansowanie z PROW – ok. 1,7 mln zł. Bieżące
utrzymanie dróg – remonty i roboty utrzymaniowe w 2018r: a) zimowe utrzymanie dróg:
zlecone wykonawcy zewnętrznemu - wartość usługi 194 888,70zł ( tj. posypywanie,
odśnieżanie, usuwanie śliskości oraz błota pośniegowego na drogach powiatowych). W tym
np. roku sam styczeń kosztował Powiat 200 tys. zł. W następnym roku koszty mogą być
wyższe, gdyż trzeba zmienić zasady odśnieżania i współpracy z firmami. Są jeszcze inne
zadania, które realizuje Powiat i projekty – jak podnoszenie kwalifikacji mieszkańców z
naszego regionu - „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Całkowita wartość
projektu wynosi ponad 30 mln zł, w tym wartość projektu w Powiecie Monieckim ponad 4
mln zł. Przechodząc do podsumowania Pan Starosta powiedział, że raport został stworzony po
raz pierwszy. Chociaż miał on dotyczyć tylko 2018 r. to Panu Staroście zależało, by w
poszczególnych rozdziałach, newralgicznych działań Powiatu, czyli oświaty, dróg, służby
zdrowia, Pływalni ukazać to, gdzie „uciekają” nam środki. Gdybyśmy nie musieli dopłacą do
pewnej instytucji to Powiat mógłby zrobić kilka km dróg lub mieć na wkład własny. Praca w
samorządzie to kwestia podejmowania decyzji i wyborów. Pan Starosta chce by wszyscy mieli
świadomość, iż środki finansowe nie biorą się znikąd. Powiat ma instytucje, do który musi
dopłacać, które kiedyś tworzone miały przynosić zyski a tych zysków nie przynoszą. Słusznie
zauważył Pan Dembowski, że gdyby nie Pływalnia to Powiat nie miałby długów. Kończąc
stwierdził, że Wysoka Rada pracuje w trudnej kadencji. Podziękował wszystkim, którzy
pracowali przy stworzeniu tego raportu, kierownikom, którzy opisali działalność placówek za
2018 rok. Wyraził też nadzieję, że za rok raport dotyczący 2019 r. będzie również pozytywny.
Podziękował za uwagę.
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Ad. 6.
Debata nad raportem o stanie Powiatu Monieckiego za 2018 rok:
a) głosy radnych,
b) głosy mieszkańców.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – zaprosił do debaty.
- Pan Rafał Supiński – stwierdził, że to piękny raport – ponad 135 stron. Ogólnie bardzo
pozytywnie postrzega ten dokument. Stwierdził jednak, iż z niego wynika kilka obaw. Pewne
informacje zostały przedstawione – zobowiązania wymagalne – 5 mln zł SP SOZ w Mońkach,
które trzeba teraz pokryć w kwocie 2 mln zł. Zespół Szkół bardzo ładnie opisany, w tym każdy
projekt – to też jest ciekawe. W podsumowaniu jednak nie jest już tak kolorowo. Piękne
projekty w Zespole Szkół, ale na końcu stwierdzenie, że liczba uczniów spada. Dużo inwestuje
się w ww. placówkę. Wszystkie projekty wspieramy i jesteśmy za, ale efekt końcowy jest taki
jaki został opisany – czyli liczba uczniów spada. Pan Starosta powiedział, że raport jest
otwarciem kadencji, która rozpoczęła się. Radny nie widzi jednak żadnych rozwiązań
proponowanych przez Zarząd. W swojej wypowiedzi ma nam myśli instytucje, o których
wcześniej mówił. Odnosząc się zaś do Pływalni powiedział, że nie jest to instytucja, która
zarabia i się sama zbilansuje . Po analizie działań Pana Dyrektora należą Mu się gratulacje, że
udaje się mimo wszystko tych klientów pozyskać. Może zatem, jak dodał Pan Supiński, warto
byłoby w jakiś sposób tę jednostkę dofinansować. Radny wie, iż pojawiały się różne pomysły
nt. energii odnawialnej, więc może w tym kierunku należałoby pójść, aby zmniejszyć koszty
funkcjonowania placówki. Następnie wspominając o Związku Powiatów Polskich stwierdził,
że informacja na ten temat nie powinna może znaleźć się w raporcie, ale Powiat przecież płaci
składkę, a Pan Starosta (poprzedni, jak i obecny) uczestniczy w spotkaniach organizowanych
przez ten Związek. Wg radnego zabrakło Mu takiej informacji, co udało się wypracować i co
tak naprawdę Powiat ma z przynależności do ww. Związku. Pan Supińskie wie, że trzeba
podejmować decyzje i dokonywać pewnych wyborów, ale na niektóre rzeczy, Jego zdaniem,
środki znajdują się.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – podziękował za pozytywną ocenę
przedstawionego raportu. Odnosząc się zaś do poruszonej kwestii początku kadencji i
rozliczania działań, które się zadzieją, to ma nadzieję, że będzie o tym rozmowa w 2020 r.
Wtedy wszystkie zadania, jak też działania podnoszone przez radnego zostaną rozwiane.
Zdaniem Pana Starosty dzieje się dużo, chociaż Pan Starosta nie wie czy Mu radny uwierzy czy
też nie. Potwierdzeniem tych słów jest pozyskiwanie środków. Pan Starosta jest po kilku
poważnych rozmowach i działaniach dotyczących tego „coś” co Powiat chce zrobić ze
szpitalem - zacznie zamieniać w faktyczne, realne działania, które mogą przynieść efekt.
Mówienie w tym momencie o szczegółach będzie za dopiero rok, kiedy będą rozliczane
działania już aktualnego Zarządu. Odnośnie zaś Związku Powiatów Polskich, Pan Błażej
Buńkowski nie wie jakie Panu Staroście Daniszewskiemu udało się wypracować rzeczy. W
przyszłym roku postara się zamieścić sprawozdanie z tego co było tematem rozmów, ale też
działania Związku. Jest to organizacja, która zrzesza wszystkie powiaty i którego zadaniem jest
wypracowywanie wspólnego stanowiska i przekazywanie jego do Rządu. Członkowie Związku
działają w komisjach trójstronnych, w których finalnie wiele rzeczy, które mogłoby zaszkodzić
samorządom, zostaje zablokowanych. Wraz z Panią Wicestarostą poświęca czas, analizuje
uchwały i przesyła te dane do Biura Związku (Pan Starosta i Pani Wicestarosta zgłosili się do
zespołu opiniującego akty prawne, które przesyłane są na skrzynki e-mailowe). Niniejsze
analizy, dane służą temu by wypracować wspólny głos samorządu w rozmowach z Rządem.
Odnosząc się zaś do szkół wyraził nadzieję, iż wzrost liczby uczniów nastąpi. Pan Dyrektor
robi akcje marketingowe, jeździ na targi, robi projekty. Powiat buduje, inwestuje. Niemniej
jednak to wszystko zacznie funkcjonować w perspektywie 2-3 lat. Powstanie hala, powstanie
nowoczesna pracownia do nauki transportu kolejowego, która zostanie wyposażona w
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symulator kabiny pociągu. To m. in. sprawi, iż młodzież widząc co się dzieje zacznie
przychodzić. Wspomniał również o naborze i o różnicy wieku (rozwoju emocjonalnego)
młodzieży kończącej szkołę podstawową i gimnazjum w tym roku. Dziś już widać, iż więcej
uczniów przyjdzie do nas po szkole podstawowej. Natomiast snucie planu nt. zwiększania
naboru nie jest aż tak teraz ważne. Nabór będzie raczej zależeć od realizacji projektów.
- Pan Rafał Supiński – nawiązując do wypowiedzi odnoszącej się do Pana Starosty
Danieszewskiego stwierdził, że jest ciągłość władzy. Ponownie stwierdził, iż Mu zabrakło
takiej informacji w raporcie.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – dodał, że jest jeszcze Związek Powiatów
Województwa Podlaskiego.
- Pan Rafał Supiński – poprosił by pamiętać i w przyszłym raporcie podać takie informacje.
Radny wie, iż projekty dla Zespołu Szkół są bardzo ważne tylko czasami powstaje dylemat
odnośnie ich finansowania. Wspomniał o może założeniu klas patronackich - uczniowie
bardziej skupiają się by u przedsiębiorców pobierać praktyki i tam kształcić się. Myśli, iż sprzęt
kupiony w ramach tych projektów za 2-3 lata może stracić na wartości i swojej nowoczesności.
Kończąc stwierdził, że Zarząd zauważył problemy tylko trochę nie zaproponował jak je
rozwiązać. Podziękował za uwagę.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Mońkach.
- Pan Przewodniczący - poprosił o przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej.
- Pan Mirosław Radomski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał zapisy uchwały
Nr 6/19 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie
opinii o „Raporcie o stanie Powiatu Monieckiego za 2018 rok”. Komisja po zapoznaniu się i
przeprowadzeniu szczegółowej analizy przedstawionego przez Zarząd Powiatu w Mońkach
„Raportu o stanie Powiatu Monieckiego za 2018 rok” pozytywnie opiniuje przedmiotowy
dokument i zgłasza wniosek o udzielenie wotum zaufania z tego tytułu Zarządowi Powiatu.
Uchwała i wniosek Komisji Rewizyjnej w załączeniu do protokołu.
Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał ww. uchwałę pod
głosowanie :
Wyniki głosowania:
ZA: 10, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kitlas Joanna, Klepadło Roman,
Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Wysocka
Irena.
PRZECIW (5)
Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Kamiński Daniel.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wotum
zaufania Zarządowi Powiatu w Mońkach w załączeniu do protokołu.
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- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta. Zarząd Powiatu uzyskał wotum zaufania.
/Uchwała Nr VIII/55/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Monieckiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2018
rok.
Pan Przewodniczący Rady przechodząc do punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2018 wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok powiedział, że Radni otrzymali
stosowane materiały w tym temacie. W związku z powyższym poprosił Wysoką Radę 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.
- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 28 czerwca 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2018 wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok. Głosowanie było nie jednogłośnie:
3 osoby były „za” i 2 osoby „wstrzymało się” od głosu.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Nr II-00321-76/19 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w
sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Monieckiego sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2018 rok. Zgodnie z uchwałą opiniuje się pozytywnie przedłożone przez
zarząd Powiatu Monieckiego sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.
Kserokopia uchwały w załączeniu do protokołu.
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący otworzył dyskusję.
Ponieważ pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski poddał przedmiotową
uchwałę pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
ZA: 10, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kitlas Joanna, Klepadło Roman,
Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Wysocka
Irena.
PRZECIW (5)
Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Kamiński Daniel.
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Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2018 wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok została podjęta.
/Uchwała Nr VIII/56/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach.
- Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej.
- Pan Mirosław Radomski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał zapisy uchwały
Nr 5/19 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie opinii
o wykonaniu budżetu powiatu za 2018 rok. Po zapoznaniu się z uchwałami Zarządu Powiatu w
Mońkach:
1) Nr 27/48/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania finansowego powiatu za
2018 rok,
2) Nr 19/35/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie informacji o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego,
3) Nr 19/34/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
powiatu za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku – Komisja
pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu powiatu za 2018 rok.
Uchwała i wniosek Komisji Rewizyjnej w załączeniu do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Nr II-00322-48/19 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 29 maja 2019 r. w
sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu
Monieckiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2018 rok. Skład Orzekający
postanawia, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Monieckiego spełnia wymogi
określone w ustawie o samorządzie powiatowym i w ustawie o finansach publicznych, a w
szczególności:
- dotyczy wykonania budżetu,
- oparty jest na opinii Komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
- skład Komisji w świetle oświadczenia Przewodniczącego Rady Powiatu jest zgodny z
wymogami ustawy o samorządzie powiatowym.
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Uchwała w załączeniu do protokołu.
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano. Wobec powyższego Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady
Powiatu – poddał przedmiotową uchwałę pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
ZA: 10, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
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Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kitlas Joanna, Klepadło Roman,
Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Wysocka
Irena.
PRZECIW (5)
Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Kamiński Daniel.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie absolutorium
Zarządowi Powiatu w Mońkach w załączeniu do protokołu.
Uchwała w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach została podjęta.
/Uchwała Nr VIII/57/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad. 10.
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) doprowadzenia do zgodności zgodnie z przyznaną promesą Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji dotycząca dofinansowania zadania związanego z usuwaniem
skutków klęsk żywiołowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica
powiatu) – Dolistowo Stare tj. zmniejszenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 167.308
zł i jednocześnie zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu o ww. kwotę.
2) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w rozdz. – Drogi publiczne powiatowe
ogółem o kwotę 4.637.551 zł, z tego:
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych o kwotę 1.685.519 zł, z tego środki zadeklarowane przez gminy: Goniądz,
Jaświły, Mońki, Krypno, Jasionówka
– Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych o kwotę 2.952.032 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych),
i jednocześnie zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w drogach publicznych
powiatowych – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.637.551 zł.
3) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) o kwotę 8.241 zł z
tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka położona w miejscowości
Osowiec - Twierdza, obręb Downary.
4) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 49.793 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 31.683
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
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środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 18.110
zł,
i jednocześnie zwiększenia planu wydatków Starostwa o ww. kwotę 49.793 zł, z tego:
- Wynagrodzenia bezosobowe,
- Wynagrodzenia bezosobowe,
- Nagrody konkursowe,
- Nagrody konkursowe,
- Zakup materiałów i wyposażenia,
- Zakup materiałów i wyposażenia,
z odpowiednimi końcówkami paragrafów.
Powyższe środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Planu Działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019
przeznacza się na realizację operacji pt. „Kultywowanie tradycji ludowych oraz rozwój
przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego”
5) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 801 - Oświata i wychowanie – 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 692.696 zł (śr.
UE) na realizację projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w
Mońkach”.
6) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 80.000 zł z tytułu dotacji przyznanej
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na real. projektu pn. „Zakup
pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta” w Mocieszach” i jednocześnie zwiększenia planu wydatków budżetu z
przeznaczeniem na ten cel.
7) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 29.947 zł i
jednocześnie zwiększenia planu wydatków Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji
Społecznej w Goniądzu o ww. kwotę z przeznaczeniem jej na realizację projektu pn.
„Autentyczni – historia o pasji tworzenia i ekspresji uczuć” w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady
Wymiany Młodzieży.
8) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85595 – Pozostała
działalność o kwotę 107.325 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
101.957 zł (śr. UE),
– 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 5.368
zł (śr. BP),
na realizację projektu pn. „Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro” i jednocześnie
zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu na realizację ww. projektu w dz. 855, rozdz.
85595 – Pozostała działalność o ww. kwotę 98.030 zł w odpowiednich paragrafach z końcówką
dot. środków unijnych i środków z budżetu państwa. Środki w kwocie 9.295 zł zgodnie z
harmonogramem realizacji ww. projektu zostaną poniesione w 2020 roku.
9) przeniesień w planie wydatków między paragrafami w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 –
Rodziny zastępcze na kwotę 12.624 zł dokonuje się na wniosek Kierownika Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach. Powyższe środki stanowią wkład własny powiatu w
realizację projektu pn. „Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro”.
10) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu o środki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących
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jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - o kwotę 8.280 zł, i jednocześnie
zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Mońkach o ww. kwotę. Powyższe
środki pochodzące z dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn.: „Eko –
Powiat Moniecki – edycja V”.
11) zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka
gruntami i nieruchomościami (zadania własne) - Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę
1.541 zł w celu opłacenia podatku VAT z tytułu sprzedaży działki położonej w miejscowości
Osowiec - Twierdza, obręb Downary.
12) zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz.
80195 – Pozostała działalność o kwotę 814.937 zł, z tego:
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 692.696 zł (śr. UE),
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 122.241 zł (śr. powiatu),
na realizację projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w
Mońkach”.
Powyższa zmiana wynika z przesunięcia w harmonogramie realizacji projektu z roku 2020 na
2019 w części dotyczącej budowy hali napraw.
13) przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami ogółem na
kwotę 3.000 zł, a mianowicie:
- zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja
jednostek samorządu terytorialnego - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.
90095 - Pozostała działalność - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł.
Powyższych zmian dokonano w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację
przedsięwzięcia pn. „Eko – Powiat Moniecki – edycja V”.
Zwiększa się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2019 rok o kwotę
106.246 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) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy
Unii Europejskiej na 2019 rok,
3) Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.
- 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 28 czerwca 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały Rady Powiatu w Mońkach sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok – opinia
była jednogłośna.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie
ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac
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Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka
Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Kamiński Daniel.
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 zmian w
budżecie powiatu została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr VIII/58/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 11.
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 dotyczą doprowadzenia do
zgodności dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów w roku 2019 z uchwałą
budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu. Przedmiotowe zmiany skutkują
również na Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć i dotyczą:
1) przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu)
- Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap II”,
2) przesunięcia planu wydatków inwestycyjnych z roku 2020 na 2019 w ramach
przedsięwzięcia „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach”,
3) przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynieryjnych i dróg powiatowych” - w roku 2019
zmiany zostały już omówione przy budżecie. Zwiększył się również plan na ww.
przedsięwzięcie w roku 2020 i dotyczy on projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr
1398B na odcinku Zofiówka – Nowiny Kasjerskie” o wartości kosztorysowej 3 588 747,92 zł,
który planowany jest do realizacji finansowej w 2020 r. W związku z tym na podstawie
deklaracji Gminy oraz informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w roku 2020 zwiększa
się plan wydatków z przeznaczeniem właśnie na ten cel.
Kończąc Pani Skarbnik poinformowała, 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 28 czerwca 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 – opinia była jednogłośna.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
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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 (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac
Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka
Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Kamiński Daniel.
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 zmieniająca
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 została podjęta
jednogłośnie.
/Uchwała Nr VIII/59/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – ogłosił 10 minut przerwy do godz. 13.20.
Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Dariusz Jaworowski wznowił obrady VIII
sesji VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach.
Ad. 12.
Zapoznanie się z Raportem z sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
W tym punkcie głos zabrał Pan Jarosław Pokoleńczuk – Dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, który poinformował, iż nowelizacja
ustawy o działalności leczniczej kilka lat temu wprowadziła art. 53a, który mówi, że w terminie
do dnia 31maja każdego roku kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Niniejszy raport, zgodnie z ustawą, jest
przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i
zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok
obrotowych oraz prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe.
Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej dokonuje się na podstawie
wskaźników ekonomiczno-finansowych. Na tej podstawie jednostka sporządziła Raport z
sytuacji ekonomiczno-finansowej. Raport nie wnosi nic więcej niż to co zostało przedstawione
w sprawozdaniu finansowym Wysokiej Radzie miesiąc temu. Następnie Pan Dyrektor
wymienił wskaźniki występujące w ww. dokumencie: wskaźnik zyskowności, w tym wskaźnik
zyskowności netto, wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej oraz wskaźnik
zyskowności aktywów, wskaźniki płynności, w tym wskaźnik bieżącej płynności oraz
wskaźnik szybkiej płynności, wskaźnik efektywności czyli wskaźnik rotacji należności oraz
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wskaźnik rotacji zobowiązań, wskaźnik zadłużenia czyli wskaźnik zadłużenia aktywów i
wskaźnik wypłacalności. Ww. wskaźniki określa się w procentach lub w liczbach. Natomiast
na koniec dokonuje się ich podsumowania się i ocenia w punktach. Za ubiegły rok suma
uzyskanych punktów wynosi 10 i wynikają one z oceny wskaźników efektywności – rotacji
należności – 3 punkty i rotacji zobowiązań – 4 punkty oraz wskaźników zadłużenia – wskaźnik
zadłużenia aktywów – 3 punkty. W ubiegłych 2 latach tych punktów było 15. Sytuacja Zakładu
zatem pogorszyła się. W przedstawionej prognozie uwzględniono przyjęte zmiany w zasadach
finansowania świadczeń ze środków publicznych, planowane zmiany w sposobie
wynagradzania pracowników służby zdrowia oraz opublikowane założenia makroekonomiczne
określone przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 20192022. Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022 wynika, że dobry stan
zdrowia obywateli i całego społeczeństwa jest istotną determinantą wzrostu gospodarczego, a
interwencje w dziedzinie zdrowia są kluczowe w ograniczaniu ryzyka ubóstwa z powodu
dezaktywizacji zawodowej wynikające z przyczyn zdrowotnych. Działalności państwa ujętej
w obszarze funkcji 20 został zapisany cel: zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego
społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze
szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. W tym obszarze realizowane będą
działania zwiększające dostępność leczenia, tak aby każdy obywatel otrzymał pomoc medyczną
w sposób szybki i pozwalający na utrzymanie obywateli w poczuciu bezpieczeństwa. Podstawą
określenia prognozowanych przychodów jest plan finansowy na 2019 rok. Do prognozy
przychodów na lata 2019-2021 przyjęto, że zakresie realizowanych świadczeń ze środków
publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności podmiotu.
Prognoza na kolejne 3 lata, jeżeli nic nie zmieni się w finansowaniu, to ocena wskaźnikowa
będzie spadała i wyniesie tylko 3 punkty. Sytuacja nie zmieni się, jeżeli nie zmienią się
unormowania prawno-ekonomiczne. Tego Zakład nie jest w stanie przewidzieć. W raporcie
przedstawia się również informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację
podmiotu tj. niekorzystne rozwiązania systemowe w zakresie sposobu finansowania
świadczeń.. Wdrożona w październiku 2017 r. reforma organizacji ochrony zdrowia
wprowadziła system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
czyli tzw. „sieć szpitali”. Wraz z reformą zmieniły się zasady finansowania świadczeń. Znaczna
ich część, w tym oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne oraz żywienie dojelitowe zostało
objęte finansowaniem ryczałtowym. Wartość pierwszego ryczałtu została określona na
podstawie wartości świadczeń wykonanych w 2015 r., co w przypadku SP ZOZ w Monkach
było wyjątkowo niekorzystne. W tym czasie placówka przeprowadzała 2 bardzo duże i bardzo
istotne dla funkcjonowania zakładu inwestycje. W okresie od sierpnia 2014 r. do czerwca 2015
r. prowadzono prace remontowe oraz procedury administracyjne związane z powiększeniem
oddziału rehabilitacyjnego, co wiązało się z ograniczeniem liczby przyjętych pacjentów w
pionie rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej oraz w pionie ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej (remont obejmował pomieszczenia, w których zlokalizowana była część
poradni specjalistycznych). Natomiast w okresie od października 2014 do kwietnia 2016 r.
realizowana była inwestycja polegająca na utworzeniu Centrum Leczenia Bólu, która z uwagi
na jej bardzo szeroki zakresie, znacznie zwiększyła potencjał szpitala w udzielaniu świadczeń
w wyniku czego w kolejnych latach można było ich udzielić znacznie więcej. Na marginesie
Pan Dyrektor dodał, że wobec placówki była przesłanka by zastosować wskaźnik zwiększający
ryczałt. Niestety Podlaski Oddział NFZ wobec żadnego szpitala nie zastosował tej możliwości.
Podkreślić należy fakt, iż świadczenia realizowane w ramach ryczałtu są opłacane przez NFZ
tylko w określonej przez Dyrektora Podlaskiego OW NFZ wysokości ryczałtu. Świadczenia
wykonywane ponad wartość ryczałtu nie zostaną opłacone w ogóle. Oznacza to, że SP ZOZ w
Mońkach udzielił świadczeń o wartości 864.560,44 zł, za które w świetle obowiązujących
przepisów nie otrzyma zapłaty. Podsumowując dodał, iż nadzieją na zmianę sytuacji była
zapowiadana reforma systemu ochrony zdrowia. Niestety nadzieje nie ziściły się. W wyniku
zmian finansowanie tek naprawdę obniżyło się i zatrzymało się na poziomie wykonania
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świadczeń w 2015 r. Zdaniem Pana Dyrektora zamiast lepiej jest niestety gorzej, a nadziei
należy upatrywać w potencjalnych zmianach, o których za dużo się aktualnie nie wie.
Pytań nie zadawano.
Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie
w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w
formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Barbarę Maciorowską –
Sekretarza Powiatu o zabranie głosu i przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w
Mońkach w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych,
nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej
oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w
kształceniu na odległość.
- Pani Sekretarz – poinformowała, że większość przedstawianych w projekcie zapisów jest w
obowiązującej do końca sierpnia uchwale. W omawianym w tej chwili projekcie uchwały są
tak naprawdę 2 zmiany w stosunku do tego co obowiązuje obecnie, a mianowicie
wprowadzenie kształcenia na odległość i ustalenie wymiaru godzin dla nauczycieli tego
kształcenia. O taką możliwość poprosił Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Mońkach. Na kursach kształcenia zawodowego nauczyciele chcą tej nowej
metody wypróbować. Kształcenie to ma polegać na tym, iż do 80% godzin przeznaczonych na
zajęcia teoretyczne może być realizowanych zdalnie poprzez tzw. kształcenie na odległość.
Materiały kursanci mieliby dostępne w internecie. Dostęp do danej jednostki lekcyjnej byłby
ograniczony czasowo i każdy z kursantów musiałby zaliczyć daną jednostkę zajęć poprzez
wypełnienie np. testów czy napisanie wypracowań - w zależności co nauczyciele wcześniej
ustalą. Nauczyciel to sprawdza i odsyła do kursanta i w ten sposób odbywa się kształcenie.
Pozostałe 20% zajęć musi się jednak odbyć na miejscu w szkole. Natomiast 2 zmiana dotyczy
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia
praktycznej nauki zawodu w formie zaocznej – od 1 września wynosić on będzie wynosi 20
godzin, a nie jak dotychczas 22. Pozostałe zapisy uchwały są niezmienione w stosunku do
obecnie obowiązującej uchwały. Kończąc Pani Sekretarz powiedziała, że uchwała została
zaopiniowana przez 2, spośród 3, reprezentatywne związki zawodowe. Trzeci związek po
prostu nie wypowiedział się w tej sprawie.
- 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 dzisiejszym w 5-osobowym składzie
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Ponieważ pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
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ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac
Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka
Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Kamiński Daniel.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli kształcenia na odległość,
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w załączeniu do
protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr VIII/60/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego prowadzonych przez inne organy
prowadzące.
W tym punkcie Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt
uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i
specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego prowadzonych przez inne
organy prowadzące.
- Pani Sekretarz – poinformowała, że od 1 września br. będziemy funkcjonować w docelowej
strukturze organizacyjnej szkół zaproponowanej ostatnią reformą systemu oświaty. W związku
z tym doprowadza się do zgodności plan sieci szkół z przepisami ustawy. Z dotychczasowego
wykazu znikną gimnazja, a przedmiotowy projekt uchwały ustala co jest i będzie prowadzone
tj.: Liceum Ogólnokształcące 4-letnie będzie prowadziło do wygaszenia klasy LO 3-letniego,
Technikum 5-letnie, które będzie prowadziło do wygaszenia klasy Technikum 4-letniego,
Branżowa Szkoła I stopnia, która prowadzi klasy szkoły zawodowej oraz Szkoła
Przysposabiająca do Pracy. W Zespole Szkół jest również LO dla Dorosłych i Szkoła
Policealna. Są też szkoły specjalne: Podstawowa, Technikum i LO w MCEiRS w Goniądzu. W
projekcie uchwały uwzględniono także publiczną szkołę mającą siedzibę na obszarze powiatu
prowadzoną przez Gminę Knyszyn tj. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Knyszynie.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
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- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu dzisiejszym w 5-osobowym składzie
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany 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 (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac
Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka
Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Kamiński Daniel.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego
prowadzonych przez inne organy prowadzące w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z
uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze
powiatu monieckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące została podjęta
jednogłośnie.
/Uchwała Nr VIII/61/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Moniecki
nieruchomości zabudowanej, położonej w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego.
W tym punkcie Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – przedstawiła projekt
uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat
Moniecki nieruchomości zabudowanej, położonej w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego.
- Pani Sekretarz – powiedziała, że jesienią ubiegłego roku Zarząd otrzymał od Dyrektora
Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu informację, że stan
prawny po właścicielu budynku, w którym prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
działający w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu,
został uregulowany i nowi właściciele obiektu chcą go zbyć. W budżecie powiatu na obecny
rok została zaplanowana 260 tys. zł z przeznaczeniem na ewentualny jego zakup. Następnie
przedstawiła strukturę Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
informując Wysoką Radę o innych jednostkach wchodzących w skład Centrum. zaznaczyał
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przy tym, iż Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii od początku funkcjonowania mieści się w
budynku wynajmowanym od osoby fizycznej. Po uzgodnieniu z Zarządem Pan Dyrektor podjął
rozmowy z osobami, które weszły w posiadanie nieruchomości co do ewentualnego zakupu.
Rozpatrywano również możliwość rozbudowy budynku głównego. Niemniej jednak okazało
się, iż koszty nowego obiektu będą dosyć znaczne (oczywiście były to szacunkowe wartości).
Zarząd przychylał się by jednak kupić przedmiotowy budynek. Dotychczas Zarząd nie ponosił
wcześniej kosztów dotyczących modernizacji ww. budynku, gdyż nie był on własnością
Powiatu. Udało się Panu Dyrektorowi wynegocjować kwotę zakupu w wysokości 300 tys. zł.
Pierwotnie właściciele oczekiwali, że sprzedadzą ten obiekt za kwotę ok. 380 tys. zł.
Sporządzony operat przez biegłego rzeczoznawcę ustalił wartość tej nieruchomości na 308 tys.
zł. Wynegocjowana cena jest zatem poniżej oszacowanej wartości z operatu. Zgoda Wysokiej
Rady jest potrzebna ponieważ wartość nieruchomości oszacowana została powyżej 200 tys. zł.
W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii obecnie jest 13 dziewcząt. Jest to forma resocjalizacji
dobrze opłacana w ramach subwencji oświatowej. Poza tym szkoda by też było wypracowanej
marki tej placówki oraz mieszkańców powiatu, którzy w niej pracują. Kończąc Pani Sekretarz
poprosiła o zgodę na zakup ww. nieruchomości. Przypomniała, iż środki są zabezpieczone w
budżecie na ten cel i nie ma potrzeby zaciągania kredytu.
- 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 przedstawiany projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
- Pan Zbigniew Dembowski – przypomniał, że na ostatniej sesji została podjęta uchwała
dotycząca sprzedaży nieruchomości po byłym Ośrodku Zdrowia w Dolistowie. Operat
szacunkowy ww. nieruchomości był robiony w tym roku – wartość 235 tys. zł. Dziś
nieruchomość jest wystawiona na sprzedaż - działka o powierzchni 75 arów z budynkami
(mieszkalny i gospodarcze). Radny głosował oczywiście wówczas przeciw. Odnośnie zaś
przedmiotowej nieruchomości powiedział, że są to 2 działki o powierzchni 6 arów i kwota
wynikająca z operatu to 308 tys. zł. Stwierdził, iż wątpliwości chyba same się nasuwają,
odległość między 2 nieruchomościami wynosi ok. 12-13 km, a taka różnica w cenie. Następnie
zapytał na czym polegały te negocjacje i kto je prowadził i jakie były ceny. Poza tym dodał, że
wkład finansowy będzie potrzebny by dostosować obiekt. W związku z tym będzie głosował
przeciw, skoro Powiat ma własny obiekt i dużo bardziej atrakcyjny, a poza tym są wątpliwości
odnośnie ceny nieruchomości.
- Pan Sławomir Moczydłowski – Dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji
Społecznej w Goniądzu – na wstępie stwierdził, że wartość budynku zależy od tego, ile ktoś
chce za niego zapłacić i za ile ktoś chce go sprzedać. Pan Dyrektor zaczynał specjalnie niższą
kwotą wprowadzoną do budżetu, gdyż gdyby zabezpieczone zostały środki w kwocie 350 tys.
zł to wówczas nikt by nie chciał za niższą kwotę sprzedać. Pan Dyrektor chciał mieć możliwość
ewentualnego podniesienia kwoty. Gdyby kierował się sztywnymi wycenami to nie miałby
takiej możliwości. Pani na początku chciała 380 tys. zł. Potem schodziła do niższych kwot, z
tego względu iż placówka - Powiat nie jest w stanie takiej kwoty zabezpieczyć jakiej ona
oczekiwała. Poza tym Pan Dyrektor starał się też sprawdzić czy są do zbycia inne podobne
nieruchomości na terenie Goniądza. Okazało się, iż są tylko jeszcze za wyższe ceny. Pewną
wartością tego budynku jest również to, że w nim Młodzieży Ośrodek Socjoterapii już
funkcjonuje. Przedmiotowy obiekt może dla osoby prywatnej nie jest wygodny, ale dla MOSu tak – dużo małych pokoi. Dom ten też ma taką zaletę, iż ma duże poddasze i podpiwniczenie,
które będzie można wykorzystać i zwiększyć liczbę dziewcząt. Dziś jest wolny rynek i ludzie
przyglądają się jakie są warunki mieszkaniowe. Obecnie są takie czasy, że placówek jest więcej
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niż zapotrzebowanie. Dlatego nasza placówka musi podnosić standard. Aktualnie odstajemy od
innych placówek tego typu. Ponadto Pan Dyrektor wspomniał również o możliwości
pozyskania dodatkowych środków z rezerwy oświatowej na ten cel. Po zakupie zamierza
wystąpić do MEN o środki na zagospodarowanie pomieszczeń. Poinformowała Wysoką Radę,
że Pani Dyrektor Departamentu w MEN była i obiecała, że jeżeli takie wnioski wpłyną to je
poprze. Poza tym przedmiotowy budynek położony jest niedaleko szkół, więc odchodzi
konieczność dowożenia nieletnich, a wychowanki, wychowawcy szybciej i łatwiej
przemieszczają się między budynkami, w których prowadzone są zajęcia. Nie ma więc potrzeby
zatrudniania dodatkowych osób. W Ośrodku Socjoterapii nie ma żadnej administracji. Pan
Dyrektor bazuje na tym co ma MCEiRS. Bliskość głównej siedziby po prostu ułatwia życie. Na
dzień dzisiejszy budynek nadaje się do prowadzenia działalności bez pilnych inwestycji. Pan
Moczydłowski wspomniał o ewentualnej wymianie pieca. Wówczas łatwiej byłoby też
wykorzystać pomieszczania w piwnicy na zajęcia. Natomiast pozostałe inwestycje można robić
w miarę posiadanych środków. Zaznaczył, iż nie są potrzebne nakłady w wysokości 100-200300 tys. zł by dostosować stan budynku do odpowiednich standardów. Kończąc dodał, że od
tego roku wchodzą standardy określone przez Ministerstwo Edukacji i wszyscy musimy się do
nich dostosować.
- Pani Sekretarz – powiedziała, że Zarząd poprzedniej kadencji był na miejscu w Dolistowie by
zobaczyć czy tą nieruchomość, budynek można zaadaptować na ten cel. Okazało się jednak, iż
budynek jest w bardzo złym stanie, a koszty adaptacji były w setkach tysięcy złotych. Owszem
działka jest piękna i w ładnym miejscu, ale sama adaptacja budynku byłaby bardzo kosztowna.
Wobec powyższego Zarząd, po oględzinach, stwierdził że nieruchomość w Dolistowie nie
nadaje się na prowadzenie takiej placówki.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – stwierdził, że budynek jest tyle wart, ile ktoś
chce za niego zapłacić. Dla Pana Starosty jest niezrozumiałe, że na poprzedniej sesji przed
ogłoszeniem przetargu, radny swobodnie mówił o operacie szacunkowym, który nie jest
ujawniany w ramach ogłaszanego przetargu. Podaje do publicznej wiadomości najniższą cenę,
za jaką Powiat może sprzedać. Swoboda i mówienie kwot może spowodować, że przetarg, który
został ogłoszony (były zainteresowane osoby) może nie odbyć się, a potencjalni nabywcy
poczekają aż Starostwo Powiatowe w Mońkach zejdzie do ceny operatu. Kończąc stwierdził,
że czasami warto w takich tematach zatrzymać informacje dla siebie, bo one nie są
upubliczniane.
- Pan Zbigniew Dembowski – stwierdził, iż to nie jest tajemnica, to jest zapisane w
dokumentach, które są publiczne, to było w budżecie powiatu. Zdaniem zatem radnego to nie
jest tak, że jest to dokument tajny, w którego posiadanie wszedł. Następnie zapytał kto zlecił
wykonanie operatu na prywatną nieruchomość i kto zapłacił.
- Pani Sekretarz – powiedziała, że Powiat zapłacił za wycenę, która jest potrzebna Powiatowi.
Poza tym przepisy prawa tak stanowią.
Więcej pytań nie zadawano. Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kitlas Joanna, Klepadło Roman,
Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski
Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
PRZECIW (1)
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Dembowski Zbigniew
WTRZYMUJĄCE SIĘ (1)
Kalinowska Jolanta
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Kamiński Daniel.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie przez Powiat Moniecki nieruchomości zabudowanej, położonej w Goniądzu przy
ul. Wojska Polskiego w załączeniu do protokołu.
Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz
szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających
siedzibę na obszarze powiatu monieckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące
została podjęta.
/Uchwała Nr VIII/62/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 16.
Wystąpienia zaproszonych gości.
- Pan Sławomir Moczydłowski – Dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji
Społecznej w Goniądzu – podziękował w imieniu własnym i pracowników za podjętą decyzję.
poinformował, że pracownicy byli w niepewności. Ponadto poinformował, iż na posiedzeniu
Komisji było dużo pytań odnośnie funkcjonowania Centrum. Wobec powyższego zaprosił
serdecznie wszystkich do Goniądza by zapoznać się z pracą i funkcjonowaniem placówki.
Ad. 17.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – serdecznie podziękował w imieniu swoim i
całego Zarządu za udział w dzisiejszej sesji i oddanie głosów, za wotum zaufania, za
absolutorium. Ten Zarząd zamykał pracę poprzedniego Zarządu przez 2 miesiące. Podziękował
teżtym, którzy nie zagłosowali za wotum zaufania i absolutorium. Kończąc powiedział, że
warto jest marzyć, że może kiedyś komuś niekoniecznie włączy się linia partyjna i pomyśli, że
Zarząd pracuje w miarę skutecznie i będzie warto poprzez głosowanie udzielić wotum zaufania
i absolutorium. Zapewnił ze strony Zarządu, że dopełni wszelkich starań żeby Wysoka Rada
odczuwała satysfakcję, dumę i radość że problemy, które zostały zaakcentowane i opisane w
raporcie przedstawionym dzisiaj będą sukcesywnie rozwiązane. Jeszcze raz podziękował
wszystkim radnym za udzielenie absolutorium i wotum zaufania.
- Pan Rafał Supiński – stwierdził, że marzyć trzeba zawsze. Natomiast nie wie o jakiej linii
partyjnej Pan Starosta mówi. Ogromne przecież środki z Funduszu Dróg Samorządowych
przyznał właśnie Rząd Prawa i Sprawiedliwości i z nich Powiat korzysta. Oczywiście Pan
Starosta może dalej marzyć.
- Pan Przewodniczący Rady – powiedział, że marzenia są niekaralne.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – stwierdził, że może powinien powiedzieć o linii
klubowej Rady Powiatu. Potwierdził, że środki faktycznie udało się pozyskać. Pan Starosta nie
dostrzega jednak powodów, tym bardziej potwierdzonych przez RIO w Białymstoku z
wykonania budżetu - co jest podstawą udzielenia absolutorium, żeby zagłosować przeciw.
Oczywiście to jest tylko zdanie prywatne Pana Starosty, a poza tym kwestia wyrażenia opinii
jest całe szczęście nie karalna.
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- Pan Zbigniew Dembowski – powiedział, iż dobrze zrobił Pan Starosta prostując wypowiedź
odnośnie linii partyjnej. W Klubie Prawa i Sprawiedliwości są osoby, które nie są niekoniecznie
członkami Prawa i Sprawiedliwości, ale osoby, którym odpowiadał program Prawa i
Sprawiedliwości w skali kraju. Program, który w pewien sposób jest przenoszony z kraju na
naszą lokalną społeczność, na nasz teren, na nasz Powiat, na nasze Gminy. Nie ukrywa, że jest
członkiem Prawa i Sprawiedliwości i uczestniczy w różnych gremiach. Zawsze jednak tutaj z
koleżankami, z kolegami lobbują i próbują wychodzić jakby do przodu żeby środki, o które
Powiat aplikuje na drogi, na szpital – bo to właściwie służy naszym mieszkańcom, gościom,
którzy tu przyjeżdżają, do nas trafiały. Nie robią tak jak to robi totalna opozycja w skali kraju,
gdzie w Brukseli pluje na własny kraj. Radni Powiatu tego absolutnie nie robią. Na miarę
swoich możliwości uczestniczą i starają się pomagać w pozyskiwaniu tych środków. Zdaje
sobie sprawę, że środki są duże, ale nie da się wszystkiego zrealizować ze względu na
szczupłość własnego portfela. Starają się przygotowywać do sesji i w niej aktywnie
uczestniczyć. Przypomniał, iż zostali wepchnięci do opozycji – nie marzyli o niej, ale tak się
ułożyło. Nie dostali nawet stanowiska Przewodniczącego żadnej komisji. Zachowują się
grzecznie, kulturalnie i starają się służyć jak najwierniej przenosząc te wartości i program
Prawa i Sprawiedliwości na teren naszego powiatu i naszych mieszkańców. Nie wytykają
nikomu, czy ktoś należy do takiej czy innej organizacji. Poza tym stwierdził, że listy z których
radni kandydowali funkcjonują od lat i to nie jest jakaś nowość. Tak jak Klub - część radnych
ma swój program, każda z list też jakiś program wyborczy układała i prezentowała go
mieszkańcom przed wyborami. Niech nikt nie dziwi się, że swój program członkowie klubu
PiS chcą konsekwentnie realizować. Nie ukrywa, że skoro się tak złożyło, że w skali kraju, w
województwie środki dzieli Wojewoda z PiS, w sejmiku również, więc starają się pomagać w
ich pozyskiwaniu. Kończąc poprosił o szacunek dla Klubu radnych PiS. Poprosił by skończyć
z mówieniem o linii partyjnej. Jest linia dla Polski. Jest część młodszych kolegów, którym też
ten program odpowiada i to realizują. Ostatnie wybory do europarlamentu pokazały jak
masowo społeczeństwo w powiecie monieckim poparło program PiS. Poprosił jeszcze raz o
szacunek dla niego i kolegów z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
- Pan Rafał Supiński – powiedział, że politykę Rządu i Zarządu wspierają. Ich obowiązkiem
jest wspieranie rozwoju powiatu. Przypomniał, że Pan Starosta w kampanii wyborczej
stwierdzał, że nie jest potrzebna współpraca z przedstawicielami Rządu. Ciszy się, że Pan
Starostą troszeczkę zmienił i ubiega się o środki rządowe z Samorządu Województwa.
- Pan Roman Klepadło – poinformował, że większość dyskusji odbywa się na posiedzeniach
komisji. Osobiście jest członkiem 3 komisji i udziela się w nich na ile potrzeba. Porusza sprawy
mieszkańców te dobre i te gorsze, czyli narzekania mieszkańców i pochwały. Zaznaczył to
przed kamerą. Radni nie wiedzą co mają robić czy występować z każdą małą, błahą sprawą czy
mówić na komisjach, a podczas sesji cicho siedzieć i nie zabierać głosu. Następnie informując
o rosnącym martwym, suchym drzewie przy SP ZOZ w Mońkach, poprosił o jak najszybsze
załatwienie tego tematu. W dalszej kolejności podziękował pracownikowi Wydziału Dróg, z
którym rozmawiał i poruszył temat bardzo wysokiej trawy przy powiatowych ulicach (ul. Leśna
i ul. Szkolna). Kończąc stwierdził, iż był pewien problem, ale sprawa została już załatwiona.
Ad. 18.
Zamknięcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obradv zamknął obrady VIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach.
Przewodniczący Rady – Dariusz Jaworowski
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Protokołowała: A.J.
________________________________________
Nagranie rejestrujące obraz i dźwięk niniejszego protokołu jest dostępne na stronie
Starostwa Powiatowego w Mońkach www.monki.pl - oraz w BIP-ie Starostwa
Powiatowego w Mońkach
(http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl/rada_pow/nagrania_obrad_rady_powiatu/).

