Rada Powiatu w Mońkach

PROTOKÓŁ NR IX/19
z obrad IX sesji Rady Powiatu w Mońkach, które odbyły się w sali konferencyjnej
budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a.
w dniu 12 sierpnia 2019 r.

W obradach sesji wzięło udział 13 radnych, co stanowi o prawomocności obrad
– lista obecności w załączeniu.
Nieobecni radni: Pan Stanisław Czarniecki, Pan Dariusz Jaworowski, Pani Jolanta
Kalinowska i Pan Mirosław Radomski
Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności.

Obrady rozpoczęto 12 sierpnia 2019 r. o godz. 10.05,
zakończono o godz. 11.20 tego samego dnia.
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Sesji przewodniczył 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 Andrzej Matyszwski – Wiceprzewodniczący Rady – otworzył obrady IX sesji VI kadencji
Rady Powiatu w Mońkach. Powitał zebranych i zaproszonych gości, dyrektorów i kierowników
jednostek podległych Powiatu.
Ad. 2.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że w sesji bierze
udział 13 radnych,4 osoby są nieobecne, więc sesja może odbyć się.
Ad. 3.
Przedstawienie porządku obrad.
– Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Nr V-VIII.
5. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVI/124/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia
18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy, innych składników wynagrodzenia w tym wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
8. 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat moniecki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk
– Grajewo – Mońki – Knyszyn.
11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działania Zarządu Powiatu w Mońkach w
przedmiocie zawarcia umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego w powiecie
monieckim.
12. Wystąpienia zaproszonych gości.
13. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
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14. Zamknięcie obrad.
Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wnoszono.
Ad. 4.
Przyjęcie protokołów z sesji Nr V-VIII.
- Wiceprzewodniczący Rady – zapytał radnych kto jest za przyjęciem protokołu z sesji Nr V.
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa,
Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (4)
Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Radomski Mirosław.
Protokół z V sesji został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Pan Andrzej Matyszewski przystąpił do głosowania za przyjęciem protokołu z sesji
Nr VI.
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa,
Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (4)
Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Radomski Mirosław.
Protokół z VI sesji został przyjęty jednogłośnie.
W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący Rady przystąpił do głosowania za przyjęciem
protokołu z sesji Nr VII.
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa,
Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
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NIEOBECNI (4)
Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Radomski Mirosław.
Protokół z VII sesji został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Pan Andrzej Matyszewski przystąpił do głosowania za przyjęciem protokołu z sesji
Nr VIII.
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa,
Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (4)
Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Radomski Mirosław.
Protokół z VIII sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
W tym punkcie Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady poprosił
radnych o ewentualne pytania. Pisemną informację z pracy Zarządu Powiatu między sesjami
otrzymali wszyscy radni (pisemna informacja w załączeniu do protokołu).
- Pan Zbigniew Dembowski – nawiązując do punktu 8 informacji z posiedzenia Zarządu w dniu
18 czerwca 2019 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Monieckiego zapytał kto
wszedł w skład ww. Komisji i poprosił Pana Starostę o chronologiczne przedstawienie sprawy.
- Pan Rafał Supiński – nawiązując zaś do punktu 5 z posiedzenia Zarządu z dnia 3 lipca br. w
sprawie przyznania dofinansowania Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Krypnianka”
Krypno w kwocie 2 tys. zł przypomniał, iż na początku roku mówiono o braku dofinansowania
klubów sportowych w powiecie monieckim. Taką informację Pan Starosta przekazał wszystkim
klubom. Następnie dziękując za przyznane dofinansowanie zapytał dlaczego w tym przypadku
udało się dofinansować ten klub. W przekonaniu radnego takie postępowanie jest trochę takie
niesprawiedliwe.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że informacja na pierwsze pytanie
zostanie przygotowana i przedstawiona na kolejnej sesji. Przy okazji dodał, że przetarg został
ogłoszony. Nie wpłynęło wówczas żadne wadium, więc został ogłoszony drogi przetarg ze
zmniejszoną kwotą wyjściową – co jest zgodne z przepisami prawa. Odnośnie zaś
dofinansowania klubów sportowych to informacja została przekazana. Radny skupił się na nie
przekazaniu środków. Natomiast w przypadku osiągnięcia znaczących sukcesów Zarząd
Powiatu dopuścił możliwość dofinansowania poszczególnych klubów na indywidulany
wniosek. „Krypnianka” Krypno awansowała do IV ligi. Zatem jest to sukces, który dał im
prawo o ubieganie się o dofinansowanie i Zarząd przychylił się do przedstawionego wniosku.
- Pan Rafał Supiński – podziękował za odpowiedź. Radny jednak nie wie czy taka odpowiedź
została wysłana w odpowiedzi do klubów sportowych na początku roku.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – odpowiedział, że tak.
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- Pan Rafał Supiński – kontynuując dalej, stwierdził, że to jednak trochę niesprawiedliwie
wygląda. Oczywiście cieszy się, że „Krypnianka” Krypno awansowała do IV ligi. Wg Pana
Supińskiego jest tu pewna niejasność w tej sprawie. Odpowiada się, że nie ma środków, a potem
przyznaje dofinansowanie. Zaproponował by na przyszłość np. ogłaszać konkurs ofert, aby
każdy miał jasną zasadę jak Zarząd przyznaje środki. Kończąc podziękował za uwagę.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że w piśmie, które kluby otrzymały
nie było mowy, iż nie ma środków tylko, że dofinansowanie nie zostało przyznane. Kluby
otrzymały informację, że jeżeli osiągną sukcesy to mogą ubiegać się o dofinansowanie. Pan
Starosta zaznaczył przy pryzm, iż pula środków zapisana w budżecie nie została przesunięta na
inne zadania tylko środki nie zostały przyznane.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVI/124/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia
18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, innych składników wynagrodzenia w
tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za
ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – poprosił Panią
Barbarę Maciorowską – Sekretarza Powiatu o przedstawienie projektu uchwały o zmianie
uchwały Nr XXVI/124/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
innych składników wynagrodzenia w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
- Pani Sekretarz – na wstępie poinformowała, że teraz będzie blok 4 uchwał związanych z
oświatą. Pierwsza uchwała dotyczy zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli. Z dniem 1
września br. wchodzą zmiany dotyczące Karty Nauczyciela. Wśród zmian został wprowadzony
zapis odnośnie dodatku za wychowawstwo, który ustala i ustalała wcześniej Rada Powiatu.
Niemniej jednak został wprowadzony dolny limit wysokości przedmiotowego dodatku tj. 300
zł. Rady Powiatu ustalają zatem wysokość tego dodatku we własnym zakresie. W związku z
powyższym przedkładany dziś projekt uchwały zakłada przyznanie dodatku funkcyjnego z
tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300 zł. Przedmiotowy projekt
uchwały Zarząd przedstawił do uzgodnienia związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli
w naszych szkołach. Takich organizacji jest 3: NSZZ „Solidarność”, ZNP i „Solidarność 80”.
Pozytywna odpowiedź w tej sprawie wpłynęła od „Solidarności 80”. ZNP nie udzielił
odpowiedzi na piśmie. Natomiast NSZZ „Solidarność” w odpowiedzi złożyło własny wniosek
o podniesienie ww. dodatku do kwoty 400 zł i zwiększenie puli środków na dodatki
motywacyjne. Wobec takiego przebiegu procesu uzgadniania wszystkie związki zostały
zaproszone na spotkanie negocjacyjne. „Solidarność” ze względu na pisemny wniosek nie
wzięła udziału w negocjacjach. W wyniku rozmów projekt uchwały, który radni otrzymali
został uzgodniony. Poza tym uchwała zostaje dostosowana również do obowiązujących
przepisów w zakresie dotyczącym uchylenia prawa do dodatku mieszkaniowego: został
zmieniony jej tytuł oraz usunięto z treści zapisy dotyczące ww. dodatku. Pani Sekretarz kończąc
poprosiła o ewentualne pytania.
- Pan Zbigniew Dembowski – zapytał, czy wszystkie związki zgadzają się.
- Pani Sekretarz – odpowiedziała, że wszystkie związki wyraziły zgodę na 300 zł dodatku.
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- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – poprosił Komisję o przedstawienie
opinii nt. 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 przedstawiony projekt uchwały.
Następnie Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – odczytał projekt
uchwały o zmianie uchwały Nr XXVI/124/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 marca 2009
r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy, innych składników wynagrodzenia w tym wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a
także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego.
W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa,
Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (4)
Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Radomski Mirosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały o zmianie uchwały Nr
XXVI/124/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, innych składników
wynagrodzenia w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w załączeniu do protokołu.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr IX/63/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – poprosił Panią
Barbarę Maciorowską – Sekretarza Powiatu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie
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określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki
zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
- Pani Sekretarz – poinformowała, że kolejna uchwała dotyczy zmiany wprowadzonej ostatnią
nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela z dnia 13 czerwca 2019 r., która została ogłoszona w
Dzienniku Ustaw w dniu 11 lipca 2019 r. Dotychczas wymiar czasu pracy nauczycieli
praktycznej nauki zawodu był jednoznacznie ustalony w Karcie Nauczyciela i wynosił 22
godziny tygodniowo. W międzyczasie pojawił się projekt zmiany - obniżający pensum do 20
godzin. Sugerując się tym w czerwcu br. zaproponowane zostało Radzie w projekcie uchwały
pensum dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach dla dorosłych w ww. ilości.
Niemniej jednak nastąpiła zmiana projektu ustawy – Karta Nauczyciela w tym zakresie i
ustawodawca przyznał organowi prowadzącemu kompetencje do ustalania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich
typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych z tym, że wymiar ten nie może
przekraczać 20 godzin. Tym samym w ww. projekcie uchwały Zarząd proponuje przyjęcie dla
nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat
moniecki - 20 godzinnego tygodniowego wymiaru godzin. Projekt uchwały został
zaopiniowany przez reprezentatywne związki zawodowe: NSZZ „Solidarność” i OPZZ
Województwa Podlaskiego. Od Forum Związków Zawodowych Województwa Podlaskiego
nie otrzymano odpowiedzi, co oznacza milczącą zgodę.
Pytań nie zadawano.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – poprosił Komisję o przedstawienie
opinii nt. 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 przedstawiony projekt uchwały.
Następnie Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – odczytał projekt
uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych
kursach zawodowych.
W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa,
Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (4)
Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Radomski Mirosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu
we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w załączeniu do
protokołu.

8
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr IX/64/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 8.
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.
Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – poprosił Panią
Barbarę Maciorowską – Sekretarza Powiatu o przedstawienie projektu 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.
- Pani Sekretarz – poinformowała, że podejmując uchwałę w tym zakresie w czerwcu br.
omyłkowo został zostawiony zapis dotyczący prowadzenia w Branżowej Szkole I stopnia
dotychczasowych klas zasadniczej szkoły zawodowej. Takie klasy w Branżowej Szkole już
wygasają z dniem 31 sierpnia. Jest to przeoczenie nie tylko nasze, ale i Kuratorium Oświaty,
które opiniowało przedmiotowy projekt uchwały. Kończąc Pani Sekretarz przeprosiła i
poprosiła o podjęcie uchwały w treści całkowicie dostosowanej do obowiązujących przepisów.
Pytań nie zadawano.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – poprosił Komisję o przedstawienie
opinii nt. 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 przedstawiony projekt uchwały.
Następnie Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – odczytał projekt
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 dalszej kolejności Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa,
Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (4)
Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Radomski Mirosław.
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.
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- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr IX/65/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat moniecki.
Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – poprosił Panią
Barbarę Maciorowską – Sekretarza Powiatu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez powiat moniecki.
- Pani Sekretarz – poinformowała, że niniejszy projekt uchwały jest inicjatywą Zarządu
Powiatu chociaż przepisy w tym zakresie nie zmieniły się. Dotychczas obowiązująca nas
uchwała z 2002 r. powodowała wiele kłopotów interpretacyjnych. Ustalenia obniżki godzin
były powiązane z przeróżnymi zależnościami np. w przypadku szkoły z liczbą oddziałów,
przypadku MOW od liczby wychowanek. Natomiast w poradni psychologiczno-pedagogicznej
od realizowanego tygodniowego wymiaru godzin zajęć. Zatem z uwagi na trudności w
interpretacji zapisów oraz potrzebę zaktualizowania przedmiotowej uchwały, by była ona
bardziej przejrzysta Zarząd postanowił przygotować nowy projekt uchwały w ww. sprawie. W
dalszej kolejności Pani Sekretarz omówiła tabelę ukazującą obniżki tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin. Tygodniowa liczba godzin obowiązującego wymiaru dla:
- Dyrektora szkoły (zespołu szkół) – wynosi 3 godziny (bez zmian),
-Wicedyrektora szkoły (zespołu szkół) – 9 godzin (wcześniej było to uzależnione od liczby
oddziałów),
- Dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej – 6 godzin (wcześniej liczba godzin była
uzależniona od realizowanych godzin tygodniowo i jest ona teraz o 2 godziny wyższa niż
minimalny wymiar, który wcześniej wahał się od 4 do 12 godzin),
Dyrektora MOW, MOS (zespołu ośrodków) – 4 godziny (wcześniej zależało to od liczby
wychowanek, która w każdym miesiącu jest różna).
Liczba godzin kierownika internatu pozostaje bez zmian i zależy ona od liczby wychowanków.
Natomiast kierownikowi szkolenia praktycznego przysługiwać będzie 10 godzin (tj. połowa
etatu z 20 godzin). Kończąc Pani Sekretarz powiedziała, że przedmiotowa uchwała została
zaopiniowana przez reprezentatywne związki zawodowe.
Pytań nie zadawano.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – poprosił Komisję o przedstawienie
opinii nt. 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 omawiany projekt uchwały.
Następnie Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – odczytał projekt
uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat moniecki.
W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie ww. uchwałę:
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Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa,
Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (4)
Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Radomski Mirosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez powiat moniecki w załączeniu do protokołu.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr IX/66/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk
– Grajewo – Mońki – Knyszyn.
Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – poprosił Pana
Marcina Bielskiego – Kierownika Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Mońkach o
przedstawienie projektu uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego budowy drogi
ekspresowej S-16 Ełk – Grajewo – Mońki – Knyszyn.
Na początku Pan Marcin Bielski przedstawił się Wysokiej Radzie. Poinformował, że
ma 34 lata i pochodzi z miejscowości Kołodzież. Przez ostatnie 6 lat był Dyrektorem Zakładu
Usług Komunalnych w Goniądzu. Pan Kierownik wyraził nadzieję, iż współpraca będzie
owocna i wszyscy będą zadowoleni z jej rezultatów. Następnie powiedział, że stanowisko w
sprawie budowy drogi S-16 zostało wypracowane po analizie stanowisk podjętych przez
sąsiadujące gminy, których dotyczy budowa ww. drogi. Stanowisko Powiatu to esencja
wszystkich stanowisk. Pan Bielski ma nadzieję, iż tak to zostanie odebrane. Powiat chce by ta
inwestycja powstała i aby była inicjatorem rozwoju naszego regionu. Na pewno będą głosy
przychylne jak i negatywne – tak bywa przy tego typu inwestycjach. Większość jednak
czynników skłania by podjąć decyzję pozytywną, która przyczyni się do rozwoju
przedsiębiorstw i gmin powiatu monieckiego. Kończąc Pan Kierownik poprosił Wysoką Radę
o podjęcie przedmiotowej uchwały.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – poprosił o ewentualne pytania.
- Pan Rafał Supiński – na wstępie podziękował Panu Kierownikowi za wyjaśnienie. Radni
cieszą się, iż ten punkt został ujęty w porządku obrad i są za tą inwestycją. Jest to kolejna
inwestycja realizowana przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Radni cieszą się, iż Wysoka Rada
nad tym pracuje. Pan Supiński wie, że uchwały podejmowane przez samorządy to inicjatywa
Pana Wojewody i podobnie jak podczas posiedzenia komisji Radni głosowali za pozytywnym
opiniowaniem ww. uchwały tak i teraz zagłosują „za”.
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Więcej pytań nie zadawano, więc Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący
Rady – poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu o przedstawienie
opinii nt. ww. projektu uchwały.
- Pan Jan Borowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu –
poinformował, że Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu na posiedzeniu w dniu
dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Następnie Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – odczytał projekt
uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk – Grajewo –
Mońki – Knyszyn.
W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie ww. uchwałę.
- Pan Zbigniew Dembowski – poprosił o odczytanie stanowiska.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – odczytał stanowisko w sprawie
budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk – Grajewo – Mońki – Knyszyn.
Pan Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie ww. uchwałę
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (12)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa,
Supiński Rafał, Wysocka Irena.
PRZECIW (1)
Popowski Jarosław
NIEOBECNI (4)
Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Radomski Mirosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stanowiska
dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk – Grajewo – Mońki – Knyszyn w załączeniu
do protokołu.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta.
/Uchwała Nr IX/67/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działania Zarządu Powiatu w Mońkach w
przedmiocie zawarcia umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego w powiecie
monieckim.
W tym punkcie Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie skargi na działania Zarządu Powiatu w Mońkach w przedmiocie zawarcia
umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego w powiecie monieckim.
- Pani Sekretarz – poinformowała, że Radni otrzymali treść skargi wraz z projektem uchwały
w tej sprawie. Skarga ma charakter grupowy i jest skierowana do wielu samorządów. Zdaniem
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Pani Maciorowskiej skarga dotyczy zmniejszenia potencjalnych wykonawców na świadczenie
audytu wewnętrznego poprzez, w naszym przypadku, zawieranie umowy bez stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych. Audyt wewnętrzny w powiecie monieckim prowadzony
jest od 2014 r. Projekt budżetu uchwalony na rok 2014 opiewał na kwotę dochodów i
przychodów powyżej 40 mln zł. Wówczas Powiat wkroczył w obowiązek przeprowadzania
audytu wewnętrznego i od tej pory corocznie jest on prowadzony. W 2013 r. zostało
przeprowadzone postępowanie w trybie zaproszenia do składania ofert, na które odpowiedziało
10 oferentów o bardzo zróżnicowanych kwotach. Wybrany został wówczas najtańszy
usługodawca. Z tym usługodawcą przez wszystkie lata aż do bieżącego roku były zawierane
kolejne umowy. W międzyczasie został tylko rozszerzony zakres usługi o prowadzenie audytu
bezpieczeństwa informacji, co wynika z innej ustawy. Zarząd Powiatu zlecając corocznie bez
stosowania rozeznania cenowego usługę podmiotowi nie naruszył przepisów prawa. Działał w
oparciu o regulamin wewnętrzny dotyczący zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. euro.
Zarząd miał takie prawo by nie robić rozeznania i prawo w tym przypadku nie zostało złamane.
Poza tym trudno jest ustalić jaka byłaby to kwota gdyby prowadzone było postępowanie – może
byłaby niższa, a może wyższa. Nikt nie wie tego i w tym zakresie trudno jest zająć stanowisko.
Najważniejsze jest to, iż prawo nie zostało złamane. Ponadto Pani Sekretarz poinformowała, że
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła stanowisko skierowane bezpośrednio do Zarządu
wskazując, iż dobrze byłoby w roku bieżącym takie postępowanie przeprowadzić i sprawdzić
wartość przedmiotowej usługi.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – poprosił o ewentualne pytania.
Pytań nie zadawano, więc Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady –
odczytał projekt uchwały w sprawie skargi na działania Zarządu Powiatu w Mońkach w
przedmiocie zawarcia umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego w powiecie monieckim.
W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie ww. uchwałę.
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa,
Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (4)
Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Radomski Mirosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie skargi na działania
Zarządu Powiatu w Mońkach w przedmiocie zawarcia umowy na prowadzenie audytu
wewnętrznego w powiecie monieckim w załączeniu do protokołu.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr IX/68/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 12.
Wystąpienia zaproszonych gości.
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Nie wystąpiły.
Ad. 13.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
- Pan Zbigniew Dembowski – poinformował, że jest program rządowy pt. „Przywracanie
połączeń lokalnych”. Program został uruchomiony i są stosowne w tej sprawie przepisy –
rozporządzenie. Następnie złożył wniosek, żeby Zarząd opracował koncepcję przywrócenia
normalnej łączności komunikacyjnej mieszkańcom z siedzibą powiatu tj. z instytucjami i
szkołami. Przypomniał, że placówka szkolna rozbudowuje się, a dogodny dojazd spowoduje,
że więcej będzie uczniów z ościennych miejscowości będzie uczyć się w Mońkach. Jeszcze raz
poprosił o opracowanie koncepcji i dostosowanie w niej odpowiednich godzin zapewniających
normalny dostęp do urzędów i szkół (przyjazd i powrót). Radny nie ocenił środków
przeznaczonych na realizację tego programu. Stwierdził jednak, że jak będą to robić Wójtowie
i Burmistrzowie to będą to robić Oni z perspektywy własnej gminy. Natomiast Powiat powinien
spojrzeć na ten temat całościowo i zapewnić łączność wszystkim mieszkańcom i wyrównać
szanse. W dawnych czasach komunikacja jaka było to była, ale istniała możliwość dojazdu.
Kończąc ponownie poprosił o opracowanie koncepcji w tym zakresie.
- Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – poinformował, że Powiat Moniecki był
przygotowany do tego tematu. Gdy weszło w życie rozporządzenie Ministra w ubiegłym
tygodniu od razu odbyło się spotkanie z Wójtami i z Burmistrzami oraz pracownikami w tej
sprawie. Żadna z gmin nie była jednak zainteresowana przywróceniem połączeń lokalnych ze
względów logistycznych, ze względów przepisów prawnych – krótkiego terminu, ale też bardzo
małej dopłaty. Jedynie Burmistrz Moniek w ubiegłym tygodniu zawiózł stosowne dokumenty,
które miał dużo wcześniej przygotowane. Gmina Jaświły również nie widziała takiej potrzeby.
Przedmiotowy Program nie wyczerpuje się na tym jednym naborze. Jeżeli okaże się, że
połączenia są lub będą potrzebne Zarząd będzie próbował coś w tej sprawie robić. Przypomniał,
że przepisy rozporządzenia mówią, iż w pierwszej kolejności środki będą przyznawane
gminom, potem związkom gminnym, potem związkom powiatowo-gminnym i dopiero w
czwartej kolejności powiatom. Jeżeli zatem gminy złożą dużo wniosków to powiat może nie
otrzymać dofinansowania. Sprawdzona jest formuła współpracy w tym zakresie Gminy Mońki,
Gminy Knyszyn i Gminy Jasionówka. Na dobrą sprawę to już u nas funkcjonuje. Pan Starosta
myśli, że gminy będą zgodnie z przepisami prawa ustalały nowe przystanki, nowe godziny
przyjazdu, odjazdu autobusów by móc z tego funduszu skorzystać. Kończąc stwierdził, że
Zarząd zapoznał się już zatem z tematem i spotkał się z przedstawicielami gmin w tej sprawie.
- Pani Irena Wysocka – zwracając się do Pana Dembowskiego przypomniała, że radny
powiedział, żeby Zarząd przyjrzał się sprawie. Zarząd nie ucieka od tego obowiązku. Następnie
podzieliła się z Wysoką Radą doświadczeniem jakie już ma. Kiedy Radna – Członek Zarządu
była Przewodniczącą Rady Miejskiej w Knyszynie to Gmina bardzo zabiegała o połączenie
Knyszyn-Jasionówka-Mońki. Wszystkie gminy złożyły się (i nie były to małe środki) by takie
połączenie powstało. Poinformowała, że dziś na posiedzeniu komisja przyjrzała się sprawie.
Jeden z członków komisji zadał pytanie jest przedstawia się nabór uczniów w naszym Zespole.
Okazało się wówczas, że z Jasionówki po Szkoły Podstawowej – jest 0 uczniów, a po
Gimnazjum do Zespołu Szkół złożyło dokumenty 4 uczniów. Jak widać z przedstawionego
przykładu za bardzo to się nie przykłada, że będzie więcej uczniów, chociaż dojazd jest
organizowany. Dojazd funkcjonuje już i to nawet w stosownych godzinach, więc możliwości
były, ale uczniowie nie przyszli do Moniek. Kończąc podziękowała za uwagę.
Ad. 14.
Zamknięcie obrad.

14
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obradv zamknął obrady IX sesji VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach.
Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Matyszewski
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/).

