Rada Powiatu w Mońkach

PROTOKÓŁ NR VII/19
z obrad VII sesji Rady Powiatu w Mońkach, które odbyły się w sali konferencyjnej
budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a.
w dniu 13 maja 2019 r.

W obradach sesji wzięło udział 13 radnych, co stanowi o prawomocności obrad
– lista obecności w załączeniu.
Nieobecni radni: Pan Stanisław Czarniecki, Pani Jolanta Kalinowska, Pan Jarosław
Popowski i Pan Rafał Supiński
Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Dariusz Jaworowski opuścił salę obrad po pkt 5
przedstawionego porządku obrad tj. po przerwie i nie powrócił.
Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności.

Obrady rozpoczęto 13 maja 2019 r. o godz. 12.00,
zakończono o godz. 13.45 tego samego dnia.
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Sesji (od pkt 1 do pkt 5) przewodniczył Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący
Rady Powiatu w Mońkach, a następnie od pkt 6 Pan Andrzej Matyszewski –
Wiceprzewodniczący 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 VII sesji VI kadencji
Rady Powiatu w Mońkach. Powitał Pana Starostę, Panią Wicestarostę, Członków Zarządu,
panie i panów radnych. W szczególny sposób przywitał Przewodniczącego regionu NSZZ
„Solidarność” – Pana Józefa Mozolewskiego. Powitał też serdecznie Wójtów, Burmistrzów,
Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach, Z-cę Komendanta PSP w Mońkach,
Dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
Ad. 2, 3.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
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.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatelstwa Powiatu
Monieckiego”.
6.
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach o stanie
sanitarnym Powiatu Monieckiego za 2018 rok.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2018 rok.
8.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach za 2018 rok.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu
Monieckiego za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność Powiatu Monieckiego, położonej w Dolistowie Starym, gm.
Jaświły, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 189/6 o pow. 0,75 ha.
11. Wystąpienia zaproszonych gości.
12. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie obrad.
Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wnoszono.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poinformował,
że w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Ad. 4.
Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
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W punkcie dotyczącym sprawozdania Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu
między sesjami radni nie zadawali pytań.
Informacja w załączeniu do protokołu.
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatelstwa Powiatu
Monieckiego”.
- 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 jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu.
Następnie głos zabrał Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – który na wstępie
przypomniał, że uczniowie na początku obecnej kadencji Rady (w dniu 20 marca 2019 r.)
zwrócili się z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Monieckiego
jednemu z naszych mieszkańców. Uczniowie z Panem Dyrektorem przyszli do Starosty z
prośbą czy On również wyrazi chęć i aprobatę by uczestniczyć w procedurze legislacyjnej. Pan
Starosta wyraził na to oczywiście zgodę. Zapytał wówczas z czego wynika, że młodzież
zainteresowała się osobą Pana Przewodniczącego i taka inicjatywa została podjęta. Okazało się,
że w 2018 r. w Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości Pan Przewodniczący miał
prelekcję skierowaną do uczniów dotyczącą dróg do wolności, do tego co działo się w naszym
kraju, do przemian. Tam Młodzież zapoznała się z osobą Pana Przewodniczącego i z Jego
działalnością i dlatego ta inicjatywa została podjęta. W tym momencie przytoczył uzasadnienie
do przedstawionego projektu. Uzasadnienie w załączeniu do protokołu.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał
treść uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatelstwa Powiatu Monieckiego” i
poddał ją pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac
Barbara, Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (4)
Czarniecki Stanisław, Kalinowska Jolanta, Popowski Jarosław, Supiński Rafał.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie nadania tytułu
„Honorowego Obywatelstwa Powiatu Monieckiego” w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała w sprawie
nadania tytułu „Honorowego Obywatelstwa Powiatu Monieckiego” została podjęta
jednogłośnie.
/Uchwała Nr VII/51/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Na Sali rozległy się oklaski.
- Pan Józef Mozolewski – Przewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” –
zwracając się do obecnych powiedział, że wszystkiego spodziewał się w swoim życiu, ale tego,
że będzie taka inicjatywa, która została przyjęta pozytywnie (jednogłośnie) nie spodziewał się.
Pan Mozolewski w życiu zawodowym, jak i osobistym stara się wykonywać swoją pracę i
powierzone Mu obowiązki w sposób jak najlepszy. Myśli, że kolejne propozycje czy powołania
na różnego rodzaju funkcje właśnie o tym świadczą. W przytoczonej przed chwilą krótkiej
biografii rodzinną wieś – Krzeczkowo i miasto, w którym mieszka od 1977 r. zawsze traktuje
jak swój rodzinny dom. Zawsze gdzie jest, szczególnie za granicą, mówi, że jest takie wspaniałe
miasto w Powiecie Monieckim, czyli Mońki. Oczywiście wszystkie Gminy wchodzące w kład
naszego Powiatu są wspaniałe, co też nie ulega żadnej wątpliwości. Przypomniał, iż swoją pracę
zawodową rozpoczynał w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mońkach. Są na tej Sali osoby,
z którymi współpracował. To w tym czasie została założona „Solidarność”. Inspiratorem, który
założył tutaj „Solidarność” był Dyrektor Pana Mozolewskiego – Pan Rogalski. Przyjechał
kiedyś z Białegostoku i powiedział, że w Zjednoczeniu (dawno temu była taka struktura) jest
spotkanie nt. związków zawodowych. Pan Mozolewski była na tym spotkaniu i przyjechał po
nim „naładowany” energią. Założona została wówczas „Solidarność”. Jednym z założycieli był
też Pan Leszek Kraszewski z Knyszyna, który był pracownikiem STW. Do Pana
Mozolewskiego i Pana Kraszewskiego dołączył również Pan Witek Zatorski. Przypomniał, że
wtedy wszyscy pomagali tworzyć struktury „Solidarności” w zakładach pracy, wśród rolników
indywidualnych w gminach obecnego Powiatu. Pan Przewodniczący w 1988 r. był z kolegą
Falkowskim „za chlebem” za granicą. Dowiedział się wówczas, że „Solidarność” będzie
reaktywowana i On zaocznie został wybrany na Przewodniczącego „Solidarności” w Mońkach.
W 1989 r. nastąpiła nowa rzeczywistość. Z perspektywy 30 lat wyglądała ona zupełnie inaczej.
Pan Mozolewski nie zgadza się z radykalnymi stwierdzeniami, że „okrągły stół”, zmarnowane,
skradzione, rozkradzione. Nie ulega żadnej wątpliwości, że wiele z tych twierdzeń jest
prawdziwych, ale nikt nie zakwestionuje roli i zadania, które odegrała wówczas „Solidarność”.
To „Solidarność” wzięła na siebie obowiązek przeprowadzenia wyborów. Utworzenia w
pierwszej kolejności komitetu obywatelskiego i przeprowadzenia wyborów. W późniejszym
okresie Pan Mozolewski był posłem i uczestniczył w realizacji ustawy administracyjnej kraju.
Nieskromnie powiedział, że dobrze, iż wtedy mieszkańcy Powiatu Monieckiego oddali na
Niego głos - był poseł z tej Ziemi i dzięki temu Powiat powstał ponownie. Przypomniał, że
Powiatu nie byłoby gdyby nie 3 osoby, które dużo wcześniej zaangażowały się: Pan
Mozolewski, Pan Falkowski i Pan Ferdynand Męczkowski. Przypomniał, że trafili do Posła
Ziemi Białostockiej Pana Jana Beszty-Borowskiego, który udzielił wsparcia, które z kolei
przyczyniło się do utworzenia Urzędu Rejonowego w Mońkach. Dobrze wszyscy wiedzieli, że
utworzenie takiego urzędu spowoduje, iż w przyszłości, gdyby była reforma administracyjna
kraju, łatwiej będzie utworzyć Powiat. Tak się też stało. W polityce jest jednak tak, iż chciałoby
się bardzo wiele osiągnąć, ale nie zawsze się to udaje z różnych powodów. Ważne jest by
wspólnie, bez podziałów, konfliktów realizować zadania, które są najważniejsze dla
mieszkańców. Stwierdził, że takie postępowanie jest priorytetem. O to zawsze starał się
zabiegać, choć różnie to wyglądało. Kończąc Pan Mozolewski chce dla każdego z osobna
podziękować za kroki, które wielokrotnie wspólnie razem czynił w życiu politycznym,
społecznym, związkowym. Jednocześnie przeprosił osoby, z którymi nie zgadzał się lub inaczej
patrzył na rzeczywistość. Myśli, że w polityce jest potrzebne by używać 3 podstawowych słów:
proszę, przepraszam i dziękuję (o czym mówił też autorytet Kościoła - Ojciec Św.). Pan
Mozolewski myśli, że jeżeli będziemy to stosowali w życiu osobistym to będzie dużo łatwiej
prze te życie iść. Kończąc przypomniał historyczną kwestię, a mianowicie kto był założycielem
Porozumienia Centrum na terenie Moniek – Mozolewski i Krzysztof Pochodowicz. Później
potoczyło się to inaczej. Stwierdził, iż wówczas musieliśmy udować struktury związkowe,
samorządowe, polityczne, rolnicze by to mogło urosnąć do tej struktury, którą obecnie mamy.
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Cieszy się bardzo z decyzji Rady. Dla Pana Mozolewskiego to ogromny zaszczyt. W dalszej
kolejności zdradził przygotowania dotyczące organizacji uroczystości związanej z wręczeniem
tytułu, która odbędzie się w dniu 2 czerwca br. co przy okazji jest związane z rocznicą
pierwszych częściowo demokratycznych wyborów w kraju. Wstępny program przedstawia się
następująco: 12.00 – Msza św. w Kościele pw. Św. Alberta, po mszy w LO – uroczystość
patriotyczna, a potem w Monieckim Ośrodku Kultury – wystawa dotycząca „Solidarności” i
poczęstunek, na który bardzo serdecznie zaprosił. Stosowane zaproszenia zostaną rozesłane.
Kończąc jeszcze raz podziękował za podjętą decyzję.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – wręczył kwiaty w imieniu Rady i
mieszkańców Powiatu dziękując przy tym za ogromny wkład oraz świetnie przedstawioną
lekcję historii, którą z przyjemnością słuchało się. Kończąc wyraził nadzieję i liczy na dalszą
pozytywną współpracę.
- Pan Józef Mozolewski – Przewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” –
podziękował każdemu Radnemu z osobna.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie, która przedłużyła się, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej
Matyszewski wznowił obrady VII sesji VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach.
Ad. 6.
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach o stanie
sanitarnym Powiatu Monieckiego za 2018 rok.
Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach o stanie
sanitarnym Powiatu Monieckiego za 2018 rok przedstawił w formie prezentacji multimedialnej
lek. med. Andrzej Marian Berner – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach
(informacja przekazana Radnym w formie pisemnej w załączeniu do protokołu).
- Pan Zbigniew Dembowski – dopytał się o zachorowania na boleriozę i czynniki, które
wpływają na uznanie jej za chorobę zawodową rolników.
- Pan Andrzej Marian Berner – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach –
wyjaśniając radnemu merytorycznie powyższą kwestię powiedział, że wszystkie przypadki,
które zostały zgłoszone do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mońkach zostały uznane za
chorobę zawodową.
- Pani Ewa Piekutowska – z kolei zapytała o wzrost zachorować na szkarlatynę i planach,
programach edukacyjnych Stacji nt. wszawicy w szkole.
- Pan Andrzej Marian Berner – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach –
stwierdził, że wszawica to nie jest choroba. Zdaniem Pana doktora problemem w tym
przypadku jest fakt, jak przekonać i wyedukować rodziców. Pracownicy Stacji starają się to
czynić, ale niestety to nic nie pomaga. Pan Berner przyjrzy się jednak sprawie i sprawdzi temat
wszawicy w szkole w Trzciannem.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2018 rok.
W tym punkcie głos zabrał Pan Jarosław Pokoleńczuk – Dyrektor SP ZOZ w Mońkach, który
poinformował radnych, że roczne sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie ocenione przez
biegłego rewidenta wybranego w postępowaniu przetargowym. Niniejsze sprawozdanie
zawiera bilans na dzień 31.12.2018 r. oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w
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kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok zakończony w tym dniu oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej jednostki na dzień 31.12.2018 r. oraz
jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o
rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych.
W dalszej kolejności przedstawił szczegółowo sprawozdanie w formie prezentacji
multimedialnej (wydruk prezentacji w załączeniu do niniejszego protokołu). Składa się ono z:
- wprowadzenia do ww. sprawozdania,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. informującego o wartości i strukturze
majątku trwałego i obrotowego oraz o kapitałach własnych i obcych jednostki. Poza tym
przedstawia aktywa bilansu oraz pasywa bilansu na dzień bilansowy. Bilans wykazuje po
stronie aktywów i pasywów sumę 23.190.154,38 zł.
Następnym dokumentem jest Rachunek zysków i strat, informujący o działalności jednostki w
2018 r. i przedstawiający jej wynik finansowy, którym jest różnica między sumą przychodów
a kosztami. Wynik finansowy jednostki może mieć wartość dodatnią stanowiącą zysk lub
wartość ujemną stanowiącą stratę. Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2018 – 31.12.2018 r.
zamknął się stratą w kwocie – 3.942.880,45 zł. Różni się on nieco od tego przedstawionego
radnym na ostatniej sesji, ponieważ została w międzyczasie opłacona część nadwykonań (ok.
150 tys. zł). Natomiast rachunek przepływów pieniężnych jest dokumentem sprawozdawczym
podsumowującym przepływ środków pieniężnych w szpitalu z uwzględnieniem ich źródeł i
wykorzystania. Pokazuje zmiany, jakie zaszły w poszczególnych elementach aktywów i
pasywów wywołane przez przepływ środków pieniężnych. Przedstawia informacje
umożliwiające ocenę stopnia płynności finansowej, skuteczności ściągania należności i
zdolności do regulowania zobowiązań. Kolejnym dokumentem jest Zestawienie zmian w
kapitale (funduszu) własnym, które przedstawia majątkowo - finansową sytuację
przedsiębiorstwa oraz informację na temat zmian zachodzących w składnikach kapitału
(funduszu) własnego za dwa okresy, mianowicie za poprzedni oraz bieżący rok obrotowy i
przyczyn ich zaistnienia. Ponadto jeszcze do sprawozdania dołączona została informacja
dodatkowa. Szczegółowe informacje zostały oczywiście przekazane Wysokiej Radzie wraz z
materiałami na sesję. W dalszej kolejności Pan Dyrektor przedstawił porównanie kosztów w
latach 2017-2018: największą pozycją są wynagrodzenia – ponad 40%. Następne są usługi obce
składające się w większości z kontraktów medycznych, zużycie materiałów i energii oraz także
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. W 2018 r. o prawie 2% w stosunku do roku 2017
nastąpił wzrost usług obcych. Kwotowo przedstawia się to następująco: wzrosły
wynagrodzenia - 13.706.083 zł (tj. 40,08%), usługi obce w 2018 r. stanowiły kwotę 9.381.178
zł, zużycie materiałów i energii wzrosło nieznacznie - 5.058.994 zł, ubezpieczenia i inne
świadczenia wyniosłu 2.762.000 zł. Jedynie amortyzacja jest jedyną pozycją, gdzie następuje
spadek.
Pan Pokoleńczuk omówił również strukturę przychodów jednostki informując przy tym, iż od
lat jest ona niezmienna, gdyż głównym dostawcą przychodów jest NFZ. W 2018 r. przychody
wynosiły ponad 90%. Przy okazji przypomniał też zasady wprowadzonej w 2017 r. reformy i
ryczałtu. Za świadczenia, które weszły do ryczałtu w 2017 r. NFZ zapłacił 13.243.851 zł,
natomiast w 2018 r. - 11.859.536 zł, czyli o ponad 1 mln zł mniej niż rok wcześniej. Ryczałt
pod koniec kwietnia został przeliczony i choć od stycznia br. wynosi więcej o 29.500 zł
miesięcznie, to i tak całkowita kwota jest niższa niż w 2017 r. W pokazywanych kwotach są
środki celowane tj. przeznaczone na wynagrodzenia. Po ich odjęciu od całego przychodu
wychodzi, że środki na leczenie nie rosną. Kontynuując zaś dalej powiedział, że z ogółu
środków otrzymanych z NFZ w 2017 r. na leczenie przeznaczono kwotę - 25.140.864 zł (94%).
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Natomiast w 2018 r. już tylko 90% zostało wydatkowane na leczenie. Zaś w roku 2019 będzie–
91%. Przy czym ukazana w 2019 r. kwota 2.623.000 zł dotyczy wzrostu wynagrodzeń. Przy
okazji dodał, że są plany w Ministerstwie by te środki włączyć do ogólnej puli środków. Pan
Dyrektor przedstawił również finansowanie świadczeń w ramach ryczałtu i poz. Przedstawił
też na slajdzie realizację umów i nadwykonań w latach 2016-2019. Kiedyś zakład mógł liczyć,
że NFZ opłaci choć w części nadwykonania. Wartość świadczeń nieopłaconych przez NFZ w
2016 r. to 353.078 zł, w 2017 r. opłacono na prawie 100% - nie opłacono tylko – 10.417 zł, w
2018 r. – 952.320 zł przy czym 860 tys. zł to przekroczenie ryczałtu, więc nie zostanie to już
nigdy opłacone NFZ (takie obecnie są przepisy). W dalszej kolejności Pan Pokoleńczuk
przedstawił działalność oddziałów: łącznie liczba leczonych spadła niewiele w stosunku do
danych z 2017 r., liczba zgonów była taka sama w obu rocznikach - 109, liczba osobodni jest
też prawie identyczna - 45.899 (2017) i 45.783 (2018), przeciętny pobyt chorego wzrósł do z
9,8 do 10 dni (średnia zawyżona jest przez ZOL), średni procent wykorzystania łózek dla całego
szpitala – 61,04 (2017) i 61,01 (2018). W przypadku działalności ambulatoryjnej – dane są
niższe niż w 2017 r.: specjalistyka – 39 tys. zł porad, poz – 77 tys. Przeciętna liczba
zatrudnionych w osobach: w 2017 r. – 408 osób, w 2018 r. – 415 osób. W 2018 r. w etatach
wniosła – już 295,5 w stosunku do 307 etatów w 2017 r. Przy czym część osób przeszła na
kontrakty, co jest bardzo korzystne dla zakładu. Liczba porodów w ubiegłym toku: w powiecie
urodziło się 394 osoby, w naszym szpitalu 206 - co stanowi 52% wszystkich urodzonych w
powiecie. Kończąc podziękował za uwagę.
Pytań nie zadawano.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący 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 jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu.
Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – odczytał treść uchwały w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2018 rok i poddał ją pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 12, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (12)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa,
Radomski Mirosław, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (5)
Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Popowski Jarosław, Supiński
Rafał.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mońkach za 2018 rok w załączeniu do protokołu.
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- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2018 rok została podjęta.
/Uchwała Nr VII/52/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 8.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach za 2018 rok.
W tym punkcie głos zabrała Pani Genowefa Kulikowska – Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Mońkach, która przedstawiła Wysokiej Radzie sprawozdanie rzeczowofinansowe z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach za 2018 rok.
- Pani Kierownik – poinformowała, że sprawozdanie jest obszerne, ponieważ jednostka
realizuje dużo zadań.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – przerywając wypowiedź Pani
Kierownik stwierdził, że niniejsze sprawozdanie było szczegółowo omawiane na posiedzeniu
Komisji, więc zapytał czy radni mają pytania w tej kwestii.
Pytań nie zadawano. Wobec powyższego Pan Wiceprzewodniczący przystąpił do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Mońkach za 2018 rok w załączeniu do protokołu.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu
Monieckiego za rok 2018.
W punkcie dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy
społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2018 Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy są
pytania odnośnie przedmiotowego projektu uchwały.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący 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 jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Pytań nie zadawano. Wobec powyższego Pan Andrzej Matyszewski –
Wiceprzewodniczący Rady – odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów
pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2018 i poddał ją pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 12, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (12)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa,
Radomski Mirosław, Wysocka Irena.
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NIEOBECNI (5)
Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Popowski Jarosław, Supiński
Rafał.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Oceny
zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2018 w załączeniu do protokołu.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała w
sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2018
została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr VII/53/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność Powiatu Monieckiego, położonej w Dolistowie Starym, gm. Jaświły,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 189/6 o pow. 0,75 ha.
Ponieważ temat był przedyskutowany na Komisji, Radni nie zadawali pytań i nie
wnosili żadnych uwag.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący 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 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – odczytał treść uchwały i
poddał ją pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 12, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman,
Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Radomski Mirosław, Wysocka Irena.
PRZECIW (2)
Dembowski Zbigniew, Piekutowska Ewa
NIEOBECNI (5)
Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Popowski Jarosław, Supiński
Rafał.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Monieckiego, położonej
w Dolistowie Starym, gm. Jaświły, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 189/6 o pow. 0,75
ha w załączeniu do protokołu.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2018 rok została podjęta.
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/Uchwała Nr VII/54/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 11.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Wystąpień zaproszonych gości nie było.
W tym punkcie Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki - poinformował, że w dniu 8 maja
br. odbyła się w Podlaskiej Filharmonii uroczystość dotycząca publicznych służb zatrudnienia.
Wobec powyższego z tego miejsca pogratulował Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mońkach –
Pani Dyrektorowi i wszystkim pracownikom. Urząd w Mońkach został wyróżniony 2-krotnie
przez Panią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbietę Rafalską. Pan Dyrektor
otrzymał Honorową Odznakę Primus in Agendo (pierwszy w działaniu). Dodatkowo, po raz
kolejny, Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach otrzymał od Minister Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej – Pani Elżbiety Rafalskiej wyróżnienie za uzyskanie w 2018 roku efektywnych i
skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w
województwie podlaskim. Uroczystość przeznaczona była dla 4 województw: Podlaskiego,
Mazowieckiego, Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego. Kończąc Pan Starosta podziękował
Wszystkim za pracę i jeszcze raz pogratulował wyróżnień.
Ad. 12.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Spraw różnych wolnych wniosków i oświadczeń radnych nie było.
Ad. 13.
Zamknięcie obrad.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obradv zamknął obrady VII 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/).

