Rada Powiatu w Mońkach

PROTOKÓŁ NR IV/19
z obrad IV sesji Rady Powiatu w Mońkach, które odbyły się w sali konferencyjnej
budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a.
w dniu 31 stycznia 2019 r.

W obradach sesji wzięło udział 15 radnych, co stanowi o prawomocności obrad
– lista obecności w załączeniu.
Nieobecni radni: Pani Irena Wysocka i Pan Stanisław Czarniecki.
Radny – Pan Daniel Kamiński opuścił salę obrad podczas omawiania pkt 15 przyjętego
porządku obrad.
Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności.

Obrady rozpoczęto 31 stycznia 2019 r. o godz. 10.33,
zakończono o godz. 12.14 tego samego dnia.
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Sesji przewodniczył Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w
Mońkach.
Protokołowała Anna Jóźwicka – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Ad. 1.
Otwarcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył obrady IV sesji VI kadencji Rady
Powiatu w Mońkach. Powitał Pana Starostę, Panią Wicestarostę, Członków Zarządu, panie i
panów radnych. Powitał też serdecznie Wójtów, Burmistrzów, kierowników jednostek
organizacyjnych Powiatu oraz wszystkich zaproszonych gości.
Ad. 2, 3.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
– Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał zmieniony poprzez
wprowadzenie 2 punktów:
„14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady
Powiatu w Mońkach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku oraz
Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Związku Powiatów Województwa Podlaskiego i
zajęcie stanowiska w sprawie uchwały Zgromadzenia zmieniającej Statut Związku.”
porządek obrad:
1.
Otwarcie obrad.
2.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu w Mońkach w sprawie potępienia szerzącej się
w przestrzeni publicznej przemocy, agresji i mowy nienawiści.
5.
Przyjęcie protokołów z sesji Nr I, II i III.
6.
Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
8.
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.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz
realizację projektu pt.: „Mońki na stażach” w ramach konkursu nr: RPPD.03.03.01-IZ.0020-005/17 Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie
3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
RPOWP na lata 2014-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby oraz wyboru przedstawicieli Powiatu
Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mońkach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Teresy Mickiewicz zam. Mońki Al. Wojska
Polskiego 137 w przedmiocie działań Starostwa Powiatowego w Mońkach dotyczących
drogi gminnej Ciesze-Waśki.
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13.
14.

15.

16.
17.
18.

Podjęcie uchwały w sprawie przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu
Monieckiego.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady
Powiatu w Mońkach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku oraz
Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Związku Powiatów Województwa
Podlaskiego i zajęcie stanowiska w sprawie uchwały Zgromadzenia zmieniającej Statut
Związku.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Zamknięcie obrad.

W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poinformował,
że w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Ponadto Pan Przewodniczący przypomniał również, iż obrady sesji są nagrywane.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego porządku obrad, Pan Przewodniczący
Rady poprosił o przyjęcie zmienionego porządku obrad.
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński
Rafał.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący przyjęcia zmienionego porządku obrad w
załączeniu do protokołu.
Zmieniony porządek obrad został przyjęty.
Ad. 4.
Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu w Mońkach w sprawie potępienia szerzącej się
w przestrzeni publicznej przemocy, agresji i mowy nienawiści.
– Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał stanowisko Rady Powiatu w
Mońkach w sprawie potępienia szerzącej się w przestrzeni publicznej przemocy, agresji i mowy
nienawiści. Następnie poprosił radnych, którzy akceptują przedstawione stanowisko o złożenie
symbolicznego podpisu na przedmiotowym dokumencie. W tym miejscu serdecznie
podziękował przewodniczącej klubu radnych „Aktywny Powiat” Pani Joannie Kitlas oraz
zastępcy przewodniczącego klubu radnych „Prawo i Sprawiedliwość” Panu Rafałowi
Supińskiemu za naprawdę merytoryczne podejście do sprawy i wspólne wypracowanie
stanowiska.
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W dalszej kolejności wszyscy radni podchodzili i podpisywali się pod odczytanym
Stanowiskiem Rady Powiatu, które stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5.
Przyjęcie protokołów z sesji Nr I, II i III.
- Przewodniczący Rady – zapytał czy są pytania do protokołu z sesji Nr I.
Pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poprosił o jego przyjęcie.
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński
Rafał.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Wysocka Irena.
Protokół z I sesji został przyjęty.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – zapytał czy są pytania do protokołu z sesji Nr II.
Pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poprosił o jego przyjęcie.
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński
Rafał.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Wysocka Irena.
Protokół z II sesji został przyjęty jednogłośnie.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – zapytał czy są pytania do protokołu z sesji Nr
III.
Uwag nie wniesiono, więc Przewodniczący Rady poprosił o jego przyjęcie.
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
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ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński
Rafał.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Wysocka Irena.
Protokół z III sesji został przyjęty.
Ad. 6.
Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
W tym punkcie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady poprosił radnych o
ewentualne pytania.
Pisemną informację z pracy Zarządu Powiatu między sesjami otrzymali wszyscy radni
(pisemna informacja w załączeniu do protokołu).
- Pan Rafał Supiński – informując, że w sprawozdaniu z pracy Zarządu są następujące
dofinansowania: Rock na Bagnie – 20 tys. zł, Orszak Trzech Króli – 1350 zł, Dzień Babci i
Dziadka – 0 zł i Obóz harcerski – 0 zł powiedział, że chciały odnieść się do tego. Radny cieszy
się, iż Zarząd znalazł środki na festiwal Rock na bagnie. Impreza staje się wizytówką Powiatu,
a o promocję na terenie całej Polski powinniśmy dbać. Festiwal poprzez zaangażowanie wielu
ludzi naprawdę zyskuje. Cieszy się także, że Zarząd Powiatu wsparł Orszak Trzech Króli.
Widział Pana Starostę i myśli, że Pan Starosta stwierdzi, iż było to przedsięwzięcie warte
dofinansowania. Następnie odniósł się do kolejnych wydarzeń, czyli Dnia Babci i Dziadka oraz
Obozu harcerskiego. Na wstępie poprosił, żeby Zarząd również wspierał i takie inicjatywy.
Wiemy, że Dzień Babci i Dziadka to szczególne święto i może jest to jedynie święto dla tych
osób, które w ciągu roku mogą poczuć się wyjątkowo. Odnośnie zaś obozu harcerskiego radny
też poprosił, by Zarząd znalazł jakieś środki na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.
Przypomniał, że idea harcerstwa jest bardzo ważna, a w młodych ludziach wpajane są wartości
ojczyzny i pomocy drugiej osobie. Zwrócił również uwagę, że harcerze biorą udział w różnych
świętach na terenie naszej gminy, jak też podczas organizowania przez Starostwo święta
odzyskania przez Polskę niepodległości. Kończąc poprosił o bardziej sprawiedliwie dzielenie
środków i pamiętanie o wszystkich.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – cieszy się, że inicjatywy podjęte przez Zarząd
zostały zauważone. Festiwal, co radny zauważył, ma zasięg ogólnopolski i ciągle się rozwija.
W przypadku zaś Orszaku Trzech Króli jest to również inicjatywa warta wsparcia. Jeżeli zaś
chodzi o Dzień Babci i Dziadka zgodził, iż jest to ważna inicjatywa. Natomiast Zarząd podjął
taką decyzję ze względu, że wtedy trzeba byłoby dofinansowywać taki dzień w każdej gminie
naszego Powiatu. Pan Starosta ze swojej strony, jako Błażej Buńkowski dofinansował ww.
inicjatywę przekazując stosowane środki. W zaś przypadku harcerzy poinformował, że w
terminie późniejszym mają oni gwarancję i zapewnienie od Zarządu Powiatu, że otrzymają
dofinansowanie wyjazdu do Lednicy. Stwierdził, iż może to wyglądać, że jest zero
dofinansowania, niemniej jednak wszystkie rozpatrywane wnioski nie są traktowane tak, że
tego dofinansowania nie ma, po prostu Zarząd stara się tłumaczyć to merytorycznie, iż to
dofinansowanie będzie, ale już w innych działaniach.
- Pan Zbigniew Dembowski – nawiązał do punktu posiedzenia Zarządu z dnia 4 stycznia br.
dotyczącego różnych spraw i poinformowania przez Pana Starostę o dalszym zainteresowaniu
kupnem nieruchomości w Dolistowie Starym po byłym Wiejskim Ośrodku Zdrowia,
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stanowiącej własność Powiatu Monieckiego. Przypomniał, że operat szacunkowy sporządzony
przez biegłego rzeczoznawcę wyceniający wartość nieruchomości jest już nieaktualny.
Przypomniał też Wysokiej radzie, iż wycena wg operatu wynosiła 205 tys. zł. Następnie dodał,
iż przedmiotowa sprawa stawała kilkakrotnie na forum Rady Powiatu. Rada sprzeciwiała się
sprzedaży tej nieruchomości z tego względu, że już kończyła się kadencja i będzie nowa Rada
i nowy Zarząd. Było to robione z nadzieją, myślą, że będzie pomysł na zagospodarowanie tej
nieruchomości na cele społeczne dla dobra Powiatu. Następnie odczytał dalszy ciąg informacji
- „Wobec powyższego postanowiono monitorować przebieg sprawy.” Zapytał na czym ma
polegać monitorowanie tej sprawy. Czy będzie opracowana przez Zarząd koncepcja
zagospodarowania tej nieruchomości na cele społeczne,. Czy też ędzie zlecenie nowego operatu
szacunkowego i dalej pójście w kierunku jej sprzedaży.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – poinformował, że faktycznie było to
przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Zarządu. Odnośnie kwestii zagospodarowania tej
nieruchomości na cele społeczne Pan Starosta zastanawia się nad definicją tego pojęcia i na
jakie zadania społeczne ma ta nieruchomość zostać przeznaczona, czy to ma być np. świetlica
środowiskowa. Definicja tego pojęcia jak i jego zakres jest naprawdę bardzo duży. Następnie
poinformował, że jest przygotowywany plan nowego operatu – wyceny budynku oraz
ewentualnego kolejnego przetargu i sprawdzenie czy jest zainteresowanie kupnem, ale w taki
sposób na jaki pozwala plan zagospodarowania przestrzennego. Środki otrzymane z tego
budynku mogłyby zasilić budżet by kupić nieruchomość w Goniądzu, w której mieści się nasza
powiatowa placówka. Zarząd wie, że w tym roku właściciel chce sprzedać ten budynek, więc
uzyskane środki ze sprzedaży mogłyby pomóc Powiatowi kupić ww. nieruchomość, która też
jest wykorzystywana na cele społeczne (MCEiRS w Goniądzu). Natomiast inwestowanie w
budynek, który jest w fatalnym stanie by np. stworzyć tam ośrodek zdrowia, czy inne rzeczy
mogłoby być ponad stan i możliwość budżetu Powiatu. Zarząd stara się więc podejść do tego
w sposób racjonalny. Zarząd chce sprawdzić czy nadal jest jakieś zainteresowanie
nieruchomością w Dolistowie i czy faktycznie będzie można ten budynek sprzedać i uzyskane
w ten sposób środki przeznaczyć na wykupienie innej nieruchomości w Goniądzu na potrzeby
naszej placówki.
- Pan Zbigniew Dembowski – wyjaśnił co ma na myśli kiedy mówił wcześniej o celach
społecznych. Radny ma myśli działalność kierowaną do seniorów (dom opieki), osób
niepełnosprawnych z terenu całego Powiatu, prowadzoną przez Powiat. Poprosił o wyraźne
powiedzenie czy była decyzja całego Zarządu odnośnie pójścia w kierunku sprzedaży. Z
wypowiedzi Pana Starosty zrozumiał, że taka decyzja zapadła. Poprosił zatem o jednoznaczną
odpowiedź w tej sprawie. Zdaniem Pana Dembowskiego operat robi się pod sprzedaż. Zaś od
wysokości wyceny będzie zależało czy Zarząd sam o tym zdecyduje, czy też będzie potrzebna
na to zgoda Rady.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że decyzji nie było i jak sam radny
słusznie zauważył ta sprawa została poruszona w sprawach różnych i nie była wniesiona na
posiedzenie Zarządu. Starostwo przygotowuje się do tego by sprawdzić jaka jest szacunkowa
wartość, jakie byłyby potrzebne nakłady by ewentualnie zainwestować w ten budynek, albo za
jaką cenę można byłoby wystawić go na sprzedaż. Na chwilę obecną były to wyłącznie plany i
nie było żadnej decyzji. Była to luźna rozmowa dotycząca posiadanej nieruchomości, która jest
obecnie niezagospodarowana i niszczeje. Powiat ma już dwa domy pomocy społecznej - w
Mońkach i w Mocieszach, które borykają się z dużymi problemami finansowymi (brak dopłat
i konieczność dopłacenia do ich funkcjonowania) i w których ludzie pracują na minimalnych
stawkach. Kończąc stwierdził, że albo idziemy rozsądnie i myślimy w sposób gospodarski albo
tworzymy, dajemy szansę na kolejną instytucję, która zapewni pracę ludziom (to też będzie
społecznie użyteczne).

7
Więcej pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 7.
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 w budżecie dotyczą:
1) przeniesienia w planie dochodów między paragrafami w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 –
Rodziny zastępcze (zadania zlecone) na kwotę 220.000 zł, a mianowicie:
a) zmniejsza się plan dochodów w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat o kwotę 220.000 zł,
b) zwiększa się plan dochodów w § 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją
dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa
w wychowaniu dzieci o kwotę 220.000 zł,
w celu dostosowania planu dochodów do zgodności z klasyfikacją budżetową.
2) zmniejszenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność ogółem o
kwotę 1.868.732 zł, z tego:
a) rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 0978 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę
1.704.362 zł,
b) rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6430 - Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
o kwotę 164.370 zł (środki z budżetu państwa), dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1220
Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap II.
3) zmniejszenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 2690 - Środki z Funduszu Pracy
otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 20.400 zł,
zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014
– Drogi publiczne powiatowe ogółem o kwotę 2.322.006 zł, z tego:
§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych o kwotę 46.323 zł,
§ 6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich o kwotę 1.704.362 zł,
§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych o kwotę 75.803 zł,
§ 6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych o kwotę 495.518 zł.
Zmiany dotyczą 2 inwestycji: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz,
Knyszyn i Jasionówka” Etap II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku
Wojtówce-Jasionóweczka” oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1220 Jasionowo (granica
powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap II.
5) zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz.
60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek
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budżetowych o kwotę 164.370 zł, dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1220 Jasionowo
(granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap II.
6) zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz.
71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania własne) § 2900 - Wpłaty gmin i
powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie
zadań bieżących o kwotę 2.864 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie informacji Związku
Powiatów Województwa Podlaskiego określającej wartość wkładu finansowego powiatu
monieckiego w 2019 roku w realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych
rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.
7) zmniejszeni planu wydatków budżetu powiatu w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy
pracy o kwotę 33.200 zł w związku ze zmianą wysokości kwoty środków Funduszu Pracy na
dofinansowanie w 2019 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na
ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania określone ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
8) zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz.
60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 164.370 zł, dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1220 Jasionowo (granica
powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap II (środki z Gminy Jaświły kwota 75.803
zł, środki własne powiatu kwota 88.567 zł).
9) zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz.
60014 – Drogi publiczne powiatowe (real. zad. pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie
gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka” Etap II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na
odcinku Wojtówce-Jasionóweczka) o kwotę 2.724.873 zł, z tego:
§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.704.362 zł (środki unijne),
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.020.511 zł (śr. z gm. kwota
495.518 zł, śr. własne powiatu kwota 524.993 zł),
w związku przesunięciem odbioru i zakończeniem realizacji w/w zadania na 2019 rok.
10) zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz.
60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6610 - Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t o kwotę
4.500 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę /rozbudowę
odcinka drogi powiatowej Nr 1841 B dr. woj. Nr 671 - Krypno Wielkie - Długołęka - Stare
Bajki - Wyszowate - Nowa Wieś - Trzcianne - Kulesze - Downary - dr. kraj. Nr 65 na odcinku
o długości ok. 200 m (od drogi woj. Nr 671 w kierunku Długołęki).
11) zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz.
75019 – Rady powiatów § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 36.648 zł
w celu zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę diet radnym Powiatu Monieckiego w
związku ze zmianą kwoty bazowej ustalonej na 2019 rok, zgodnie z Uchwałą Nr III/29/18 Rady
Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i
wysokości diet radnym Powiatu Monieckiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Zwiększa się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2019 rok o kwotę
2.297.083 zł. Ponadto w związku z ww. zmianami wprowadzonymi w planie dochodów i
wydatków w budżecie powiatu na 2019 rok dokonano zmian w nw. załącznikach:
1) Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2019 – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmianie
ulega poz. nr 1 – przebudowa drogi powiatowej Dolistowo-Jasionowo, wprowadza się poz. 6
Etap II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce-Jasionóweczka”,
2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy
Unii Europejskiej na 2019 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – wprowadza się
kontynuację przebudowy drogi 1404 B oraz aktualizuje się wartości dotyczące wydatków
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Powiatu na zadanie „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych –
modernizacja ewidencji gruntów i budynków”,
3) Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r. – Załącznik Nr 7
do niniejszej uchwały wprowadza się poz. nr 2 - udział powiatu monieckiego na wykonanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na "Przebudowę /rozbudowę odcinka drogi
powiatowej Nr 1841 B dr. woj. Nr 671 - Krypno Wielkie - Długołęka - Stare Bajki - Wyszowate
- Nowa Wieś - Trzcianne - Kulesze - Downary - dr. kraj. Nr 65 na odcinku o długości ok. 200
m (od drogi woj. Nr 671 w kierunku Długołęki)",
4) Przychody i rozchody budżetu w 2019r. – przychody wzrastają ogółem o kwotę 2.297.083
zł. Ogółem przychody po dokonanych zmianach wynoszą 3.997.135 zł. Rozchody pozostają w
niezmienionej wysokości.
Kończąc Pani Skarbnik poinformowała, że po dokonanych zmianach deficyt budżetu powiatu
w wysokości 2.670.863 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 373.780 zł i wolnymi środkami w kwocie
2.297.083 zł.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Budżetu i Finansów o
przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 31 stycznia br. pozytywnie zaopiniowała przy 2 głosach
„wstrzymujących się” projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na
2019 rok.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
- Pan Zbigniew Dembowski – dopytał o przebudowę drogi Wojtówce-Jasionóweczka. Termin
zakończenia prac to 30 listopada ubiegłego roku. Następnie zapytał czy przesunięcie odbioru
wynika z niedotrzymania terminów ze strony wykonawcy i czy zostało zawarte stosowne
porozumienie z wykonawcą, a jak nie czy naliczane kary.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – poinformował, że jeden z mieszkańców przy tej
drodze złożył odwołanie, które jest teraz u Wojewody. Zatem inwestycja nie może zostać
zakończona. Czekamy na decyzję Wojewody odnośnie wniesionego odwołania. Chodzi tu o
chodnik i kwestie związane z nieruchomością. Jeżeli decyzja Wojewody będzie pozytywna to
inwestycja zostanie zakończona.
Więcej pytań nie zadawano.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał treść uchwały w
sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok i poddał ją pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński
Rafał.
NIEOBECNI (2)
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Czarniecki Stanisław, Wysocka Irena.
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 w sprawie
zmian w budżecie powiatu na 2019 rok została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr IV/30/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21
grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata
2019-2031.
O przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w zmieniającej Uchwałę Nr III/19/18
Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031 Pan Dariusz Jaworowski –
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Panią Martę Łosiewicz – Skarbnika Powiatu.
- Pani Skarbnik – poinformowała, że wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego na
lata 2019-2031 dotyczą doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków budżetowych w
roku 2019 z uchwałą budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu. Ponadto
dokonano zmian w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, a mianowicie:
1) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin:
Goniądz, Knyszyn i Jasionówka” Etap II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku
Wojtówce-Jasionóweczka) - kwota 2.724.873 zł,
2) dokonano zmian wartości wkładu finansowego powiatu monieckiego przedsięwzięcia pn.
„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji
gruntów i budynków” przyjętego do realizacji w latach 2018-2023.
W związku z zawarciem umów w ramach przedsięwzięć zaktualizowane zostały limity
zobowiązań. Kończąc Pani Skarbnik powiedziała, że po dokonanych zmianach w WPF
wskaźniki długu liczone w oparciu o przewidywane 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,
poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 31 stycznia 2019 r. pozytywnie
zaopiniowała przy 2 głosach „wstrzymujących się” projekt uchwały Rady Powiatu Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt 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.
- 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:
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ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński
Rafał.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr
III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031 w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr IV/31/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz
realizację projektu pt.: „Mońki na stażach” w ramach konkursu nr: RPPD.03.03.01IZ.00-20-005/17 Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3
Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,
Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki RPOWP na lata 2014-2020.
W tym punkcie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie
głosu Panią Joannę Kotuk - Wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Mońkach i przedstawienie projektu uchwały.
- Pani Wicedyrektor – na wstępie powiedziała, że „Mońki na stażach” jest projektem, który
chce realizować Zespół Szkół. Liderem odpowiedzialnym za jego realizację jest Perfekt
Projekt, natomiast Partnerem jest organ prowadzący - Powiat Moniecki, zaś realizatorem będzie
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Głównym celem projektu jest
podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do
potrzeb rynku pracy 54 uczniów (Technikum i Szkoły Branżowej) i 4 nauczycieli kształcenia
zawodowego biorących udział w stażach u pracodawców. Jedno zadanie szkoła chce realizować
w roku 2019 – 27 uczniów zostanie skierowanych na staże. Drugie zadanie będzie realizowane
w 2020 r. – kolejnych 27 uczniów odbędzie staż. W projekcie weźmie również udział 4
nauczycieli, którzy będą mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy, zrozumienia też
pracodawców i by ja najlepiej przygotować uczniów do pracy. Następnie Pani Wicedyrektor
dodała, że obecnie realizowany jest także projekt dotyczący staży, które cieszą się bardzo dużą
popularnością. Szkoła ma możliwość skierowania na staże 80 uczniów, a 209 uczniów
zadeklarowało, że chce z nich skorzystać. Zdaniem Pani Wicedyrektor realizacja tego typu
projektów jest zasadna. Poprzez odbyte staże uczniowie jak i nauczyciele zdobędą większe
umiejętności i kompetencje zawodowe. Uczniowie będą mieli większe szanse na zatrudnienie
i lepszą perspektywę kariery, usamodzielnienie się i odnalezienie się na rynku pracy. Praktyki
(4 tygodnie), które daje podstawa programowa są niewystarczające. Taki staż to dodatkowe
doskonalenie się i nauka u pracodawcy. Wkład własny jest po stronie lidera. Ani partner ani
realizator nie ponosi żadnych kosztów. Następnie poinformowała, że całkowita wartość
projektu to 423.972,50 zł, dofinansowanie wynosi – 402.540,50 zł, wkład własny 21.432,00 zł.
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Projekt został już zaakceptowany. Kończąc Pani Wicedyrektor poprosiła o pozytywne
ustosunkowanie się do przedstawionego projektu uchwały Rady.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii nt. 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 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podał
projekt uchwały pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński
Rafał.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pt.: „Mońki na stażach” w ramach
konkursu nr: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-005/17 Osi priorytetowej III Kompetencje i
kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOWP na lata 2014-2020 w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że przedmiotowa uchwała
została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr IV/32/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby oraz wyboru przedstawicieli Powiatu
Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mońkach.
Projekt uchwały w sprawie określenia liczby oraz wyboru przedstawicieli Powiatu
Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mońkach przedstawiła Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu, która
poinformowała, że przy SP ZOZ w Mońkach działa Rada Społeczna. Jej kadencja trwa tyle co
kadencja Rady Powiatu. Niemniej jednak w Statucie jest zapis, że do momentu powołania
nowej Rady po upływie kadencji obowiązki wykonuje dotychczasowa Rada Społeczna.
Ciągłość jest zatem zachowana. Następnie omówiła skład Rady Społecznej, do której z urzędu
wchodzi Pan Starosta jako jej przewodniczący. Jest też przedstawiciel wojewody. Pozostałą
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liczbę członków określa Rada Powiatu – przedstawicieli nie może być więcej niż 15. Wzorem
lat ubiegłych Zarząd proponuje powołanie do składu Rady Społecznej Wójtów i Burmistrzów
wchodzących w skład Powiatu w liczbie 6. Ponadto Pani Sekretarz przypomniała, że Gmina
Knyszyn jest podmiotem tworzącym dla SP ZOZ w Knyszynie, więc przedstawiciela tej gminy
nie ma w składzie naszej rady społecznej. Wszyscy Burmistrzowie i Wójtowie wyrazili chęć
udziału w pracach Rady Społecznej, tym bardziej, że gminy mają w ustawie o samorządzie
gminnym przypisane obowiązki w zakresie ochrony zdrowia. Następnie dodała, iż
przedstawicielem Wojewody Podlaskiego jest Pan Mirosław Jóźwicki. Przy okazji
wspomniała, że omawia w tej chwili dwa projekty uchwał: w sprawie określenia liczby oraz
wyboru przedstawicieli Powiatu Monieckiego i powołania całej Rady Społecznej. W dalszej
kolejności poinformowała, że w międzyczasie wpłynął do Przewodniczącego Rady Powiatu,
jak i do Zarządu wniosek klubu radnych „Prawo i Sprawiedliwość” o włączenie do
zaproponowanego Rady Społecznej Pana Zbigniewa Dembowskiego. Zarząd na posiedzeniu w
dniu 29 stycznia br., po zapoznaniu się z ww. wnioskiem, nie uwzględnił go mając na względzie
to o czym wcześniej mówiła Wysokiej Radzie Pani Sekretarz tj. tą dobrą praktykę od 2010 r.
powoływania w skład Rady naszych Wójtów i Burmistrzów, czyli osoby wybrane przez
społeczeństwo danej gminy, osoby które mają realną możliwość decydowania i wpływania na
kształt polityki zdrowotnej na swoim obszarze działania. Zarząd nie dokonał zatem zmiany
projektu uchwały i jest ona przedstawiana w takim kształcie jakim radni otrzymali w
materiałach na sesję. Natomiast oczywiście decyzja w tej sprawie będzie należała do Rady
Powiatu, która przegłosuje ten wniosek przed podjęciem uchwały w całości. Jeżeli zostanie on
uwzględniony to zmianie ulegnie też uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja Komisji Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
- Pan Rafał Supiński – powiedział, że klub radnych złożył pismo o rozszerzenie Rady
Społecznej SP ZOZ w Mońkach. Poza tym bardzo zależy radnym, do czego zostali przez
wyborców powołani, by zadbać również o interes Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mońkach. Zgłoszenie radnego Pana Zbigniewa Dembowskiego wynika z troski
o szpital i wynika również ze współpracy, którą jak najbardziej klub chce nawiązać i na którą
liczy. Chce włączyć się w poprawę sytuacji szpitala. Strata na poziomie 4 mln zł jest dużym
problemem. Kończąc poprosił o rozszerzenie składu Rady Społecznej do 7 członków i
włączenie Pana Dembowskiego. Członkowie (6 przedstawicieli) są powoływani nie z funkcji
tylko z imienia i z nazwiska. Klub chce by był też przedstawiciel Rady Powiatu był w Radzie
Społecznej. Pan Dembowski jest radnym kilka kadencji, był też Członkiem Zarządu, więc te
sprawy są mu znane. Kończąc poprosił jeszcze raz o zmianę i rozszerzenie liczby
przedstawicieli.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – potwierdził, że ten wniosek wpłynął do Zarządu
Powiatu i do Przewodniczącego Rady Powiatu, ale jak zauważył, nie zawierał nawet jednego
zdania uzasadnienia i zasadności powołania radnego Pana Zbigniewa Dembowskiego na
członka Rady Społecznej przy SP ZOZ w Mońkach. Zgadza się, iż sytuacja szpitala nie jest
dobra i to będzie priorytet 5-letniej kadencji. O tym Pan Starosta informuje wszystkich Wójtów
i Burmistrzów, stąd to właśnie oni są powołani. Poza tym zapytał się, skąd radny ma informację
o kwocie 4 mln zł. Na chwilę obecną, po ostatnich rozmowach z księgową szpitala do spłaty
jest 1,5 mln zł, a nie 4 mln zł. Ponadto przypomniał, że starosta też jest radnym i to również
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jest spełnione o czym mówił przedmówca. Następnie dodał, iż Wójtowie i Burmistrzowie mają
wsparcie finansowe i decyzyjność w temacie pomocy naszemu szpitalowi. To oni informują
szpital i Starostwo, że budynki umiejscowione w ich gminach wymagają remontu i nakładów
pracy. Są najlepiej zorientowani w tej sprawie. W interesie wszystkich Wójtów i Burmistrzów
jest by realnie wspomagać szpital i to oni mogą tej realnej pomocy udzielić. Praktyka podjęta
przez poprzedni Zarząd jest jak najbardziej zasadna. Ponadto zauważył, iż we wniosku nie było
żadnego zdania, w jaki sposób obecność radnego Dembowskiego (z całym szacunkiem do
wieloletniego doświadczenia) miałaby wpłynąć na poprawę sytuacji szpitala.
- Pan Rafał Supiński – stwierdził, że uzasadnienie Pan Starosta usłyszał przed chwilą. Klubowi
chodzi o to by naprawdę wspomóc szpital w tej sytuacji jaka jest. Skoro Pan Starosta liczy na
współpracę to ją teraz klub radnych oferuje. Ponadto stwierdził, iż nie ma ograniczeń
ustawowych i do Rady Społecznej może wejść aż 15 osób. Radny nie widzi zatem żadnego
problemu. Klub rozmawia o współpracy i chce ten szpital ratować, a o stracie radny słyszał na
jednej z poprzednich sesji. Zaproponował by wspólnie zastanowić się co możemy zrobić dla
szpitala. nadmienił przy okazji, iż strata szpitala może zwiększać się. Ponownie dodał, że
ustawa dopuszcza udział aż 15 osób w Radzie. Kończąc zaproponował współpracę.
Więcej uwag nie wnoszono.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu – w związku z wnioskiem o
rozszerzenie składu Rady Społecznej o Pana Zbigniewa Dembowskiego zarządził 5 minut
przerwy w obradach by wprowadzić ten punkt do systemu głosowań.
Po przerwie, która przedłużyła się do 10 minut Przewodniczący Rady Powiatu wznowił
obrady IV sesji VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach.
Następnie przystąpił do przegłosowania wniosku o klubu radnych „Prawo i
Sprawiedliwość” o włączenie do zaproponowanego składu Rady Społecznej SP ZOZ w
Mońkach Pana Zbigniewa Dembowskiego.
Wyniki głosowania:
ZA: 5, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (5)
Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski
Jarosław, Supiński Rafał.
PRZECIW (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Popowski Jarosław, Radomski
Mirosław.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący wniosku o klubu radnych „Prawo i
Sprawiedliwość” o włączenie do zaproponowanego składu Rady Społecznej SP ZOZ w
Mońkach Pana Zbigniewa Dembowskiego w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu – stwierdził, że wniosek nie
otrzymał akceptacji.
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- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – stwierdził, że wniosek nie uzyskał akceptacji z
prostej przyczyny, gdyż klub radnych „Aktywny Powiat” też chciałby zgłosić swojego
kandydata. Uzasadnienie Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” było dobre i do przyjęcia.
Następnie dodał, że na kolejnej sesji Społeczna Rada zostanie rozszerzona o kolejnych
członków, w tym przedstawiciela klubu radnych PIS (zgłoszonego przez ten klub) i
przedstawiciela klubu „Aktywny Powiat”. Wydaje się Panu Staroście, że przedstawiona dziś
formuła jest formułą trafioną, gdyż w składzie Rady jest przedstawiciel z Prawa i
Sprawiedliwości od Wojewody. Jeżeli klub radnych PIS chce mieć swojego przedstawiciela to
klub „Aktywny Powiat” również będzie miał swojego przedstawiciela. Kończąc stwierdził, że
jeżeli jest taka wola to wrócimy do tematu na kolejnej sesji.
Więcej uwag nie zgłaszano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady –
podał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia liczby oraz wyboru przedstawicieli
Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mońkach:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński
Rafał.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia liczby
oraz wyboru przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach w załączeniu do
protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że przedmiotowa uchwała
została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr IV/33/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja Komisji Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
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Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podał
projekt uchwały pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński
Rafał.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach w załączeniu
do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że przedmiotowa uchwała
została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr IV/34/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Teresy Mickiewicz zam. Mońki Al. Wojska
Polskiego 137 w przedmiocie działań Starostwa Powiatowego w Mońkach dotyczących
drogi gminnej Ciesze-Waśki.
W tym punkcie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił ponownie
o zabranie głosu Panią Barbarę Maciorowską – Sekretarza Powiatu, która przedstawiła
Wysokiej Radzie projekt ww. uchwały.
- Pani Sekretarz – poinformowała, że z Ministerstwa Infrastruktury została przesłana do
Starostwa i do Urzędu Miejskiego w Mońkach skarga na działania w zakresie drogi gminnej
Nr 10436B Ciesze-Waśki. Rozpatrzeniem zarzutów skargi zajęła się, zgodnie z ustawowymi
kompetencjami, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Mońkach, która skupiła
się głownie na analizie działań należących w kompetencji Powiatu. Komisja rozpatrzyła skargę
i przygotowała projekt uchwały. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji proponuje uznać skargę
w przedmiocie działań Starostwa Powiatowego w Mońkach dotyczących drogi gminnej CieszeWaśki za nieuzasadnioną. Następnie Pani Sekretarz odczytała przygotowaną treść uzasadniania
stanowiącego załącznik do projektu uchwały.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podał
projekt uchwały pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
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Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński
Rafał.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie skargi Pani Teresy
Mickiewicz zam. Mońki Al. Wojska Polskiego 137 w przedmiocie działań Starostwa
Powiatowego w Mońkach dotyczących drogi gminnej Ciesze-Waśki w załączeniu do
protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że przedmiotowa uchwała
została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr IV/35/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu
Monieckiego.
Projekt uchwały w sprawie przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu
Monieckiego przedstawił Pan Jarosław Filipkowski – Kierownik Wydziału Dróg w Starostwie
Powiatowym w Mońkach.
- Pan Kierownik – poinformował, że niniejsza uchwała jest uchwałą porządkującą i pokazuje
obecny stan dróg powiatowych. Powiat przekazał, podejmując stosowne uchwały, 2 drogi:
drogę położoną na terenie Gminy Krypno przekazał Gminie Krypno i drogę położoną na terenie
Gminy Trzcianne przekazał Gminie Trzcianne. Przedmiotowe drogi stały się drogami
gminnymi. Następnie przypomniał, że na terenie m. Mońki znajduje się 18,640 km dróg
powiatowych, na terenie m. Knyszyn 7,211 km i na terenie m. Goniądz – 7,720 km. Natomiast
dróg zamiejskich w naszym Powiecie jest 426,822 km.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Infrastruktury i Rozwoju
Powiatu o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały.
- Pan Jan Borowski – Przewodniczący Komisję Infrastruktury i Rozwoju Powiatu –
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podał
projekt uchwały pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński
Rafał.
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NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przebiegu dróg
powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że przedmiotowa uchwała
została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr IV/36/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady
Powiatu w Mońkach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku oraz
Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
W tym punkcie głos zabrała Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu, która
przypomniała, że pod koniec listopada ubiegłego roku na II sesji Rady tej kadencji została
przedstawiona Wysokiej Radzie skarga prokuratora na uchwałę Rady Powiatu w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w
przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie powiatu monieckiego. Zarząd
zaproponował wówczas projekt uchwały o przesłaniu tej skargi, wraz z odpowiedzią na zarzuty
prokuratora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyznaczył już termin
rozprawy (14.03.2019 r.). Udział w rozprawie ze strony Rady Powiatu nie jest obowiązkowy.
Niemniej jednak Pani Sekretarz poprosiła Wysoką Radę o udzielenie pełnomocnictwa Staroście
Monieckiemu - Panu Błażejowi Buńkowskiemu, w tym do udzielenia dalszego
pełnomocnictwa radcy prawnemu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Infrastruktury i Rozwoju
Powiatu o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały.
- Pan Jan Borowski – Przewodniczący Komisję Infrastruktury i Rozwoju Powiatu –
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podał
projekt uchwały pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński
Rafał.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Wysocka Irena.
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Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu w Mońkach przed Wojewódzkim
Sądem Administracyjnym w Białymstoku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w
Warszawie w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że przedmiotowa uchwała
została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr IV/37/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 15.
Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Związku Powiatów Województwa Podlaskiego
i zajęcie stanowiska w sprawie uchwały Zgromadzenia zmieniającej Statut Związku.
W punkcie dotyczącym rozpatrzenia wniosku Przewodniczącego Związku Powiatów
Województwa Podlaskiego i zajęcia stanowiska w sprawie uchwały Zgromadzenia
zmieniającej statut Związku na początku głos zabrała Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz
Powiatu.
- Pani Sekretarz – na wstępie przypomniała, iż zmiana Statutu Związku dokonywana jest już
po raz trzeci. Radni z poprzedniej kadencji pamiętają, że dokonywano wcześniej takich zmian
i Rada Powiatu zajmowała się nimi. Następnie poinformowała, że w przypadku zmian Statutu
nie ma potrzeby uchwalania tych zmian przez wszystkie powiaty członkowskie. Pierwszy
Statut został przyjęty uchwałą Rady Powiatu. Natomiast zmiany do Statutu przyjmuje
Zgromadzenie Związku i Przewodniczący Związku Powiatów w terminie 7 dni od uchwalenia
uchwały przesyła zmiany do powiatów, w tym do naszego. Rada Powiatu chociaż nie uchwala
teraz zmiany to ma możliwość wniesienia sprzeciwu do przedstawionych, proponowanych
przez Zgromadzenie zmian (taka uchwała nie podlega wówczas wykonaniu). Zmiana dotyczy
ust. 1 w § 31 i dotyczy zniesienia górnego limitu stawki, którą Zarząd Związku na każdy rok
ustala. Następnie przytoczyła obowiązujący zapis, że składki członkowskie wynikające z
kalkulacji kosztów sporządzonej przez Zarząd Związku, wynoszą nie więcej niż 10 groszy
rocznie na mieszkańca. W tej chwili ww. 10 groszy zostaje usunięte z treści. Od początku
powstania Związku składka wynosiła 10 groszy, czyli była ustalona w maksymalnej wysokości.
Zmiany argumentowane są oczywiście wyższymi kosztami, które przekazało nam biuro obsługi
Związku. Z przedstawionych wyliczeń wynika, że wzrost składki byłby o 3 grosze, czyli
składka wynosiłaby teraz 13 groszy na jednego mieszkańca. Na planowane wydatki roku 2019
składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – ok. 80 tys. zł, zakup
materiałów i wyposażenia – 6.400 zł, zakup usług pozostałych – 12.130 zł. Ogółem planowane
wydatki wyniosą 104.803 zł. Co w przeliczeniu na mieszkańców wszystkich powiatów
członkowskich daje składkę w wysokości 13 groszy za jednego mieszkańca. Na koniec 2017 r.
nasz powiat zamieszkiwało 40.852 mieszkańców, co daje składkę po wzroście w wysokości
5.310,80 zł rocznie. Składka nie jest duża w porównaniu z tym co w efekcie nasz Powiat ma
osiągnąć z przynależności do Związku, a jest to głównie realizacja dużego projektu dot.
modernizacji zasobów geodezyjnych, które są w naszym powiecie – wartość prac wyniesie
ponad 4 mln zł. Kończąc Pani Sekretarz poinformowała, że Zarząd nie podjął inicjatywy
wniesienia sprzeciwu wobec przedstawionych dziś zmian. Rada może milcząco przyjąć ww.
zmiany i wówczas zostanie wysłana odpowiedź od Przewodniczącego Rady, że Rada Powiatu
w dniu dzisiejszym zapoznała się ze zmianami i nie wniosła do nich sprzeciwu. Z inicjatywy
nie skorzystał Zarząd, ani Przewodniczący Rady. Komisja też dziś zapoznała się z
dokumentami i również nie podjęła inicjatywy wniesienia sprzeciwu. Są jednak jeszcze inne
możliwości inicjatywy uchwałodawczej.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
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- Pan Zbigniew Dembowski – powiedział, że Związek Powiatów Województwa Podlaskiego
jest to „ciało” w zasadzie nowe, które zostało powołane w poprzedniej kadencji w związku z
tzw. scaleniami.
Na Sali obrad pojawiły się głosy, iż nie chodzi w tym przypadku o scalenia, a o inny projekt
geodezyjny.
- Pan Zbigniew Dembowski – kontynuując dalej zapytał czy po zakończeniu projektów
geodezyjnych jest sens i cel, żeby nasz Powiat dalej należał to tego Związku skoro należy do
Związku Powiatów Polskich. Radny nie neguje uczestnictwa w Związku Powiatów Polskich.
Następnie zadał pytanie odnośnie Związku Powiatów Województwa Podlaskiego. Czy po
zakończeniu tych projektów Powiat widzi cel, żeby łożyć na utrzymanie tego Związku i jakie
nasz Powiat będzie miał korzyści po zakończeniu projektów, które są obecnie w realizacji.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – stwierdził, że o Związku Powiatów
Województwa Podlaskiego może dużo powiedzieć kierownik Wydziału Geodezji. Powiat jest
na razie w połowie drogi jeżeli chodzi o zasadność przynależności do tego Związku. Wyjaśnił,
że Związek Powiatów Województwa Podlaskiego nie powstał ze względu na realizowane
scalenia tylko dla potrzeby prowadzenia projektu e-usług naszego województwa. Ten Związek
podjął się naprawdę realizacji ważnej misji wyrobienia wskaźników, które pozwolą uzyskać
nowe środki dla Województwa Podlaskiego w ramach e-usług i rozwoju sieci komputerowych
w szeroko rozumianym znaczeniu. Pan Starosta nie używałby w tym przypadku słowa składka,
to jest wkład do projektu. 70 mln zł jest zabukowane na działania geodezyjne, które wprowadzą
porządek i możliwość uzyskania cyfrowych map poszczególnych powiatów i województwa.
Jeżeli projekt zakończy się to Zarząd Związku będzie sam zastanawiał się nad zasadnością jego
istnienia. Jeżeli okaże się, iż Związek Powiatów Województwa Podlaskiego będzie mógł
ponownie wystąpić o nowe środki na wspomniane wyżej działania, to jakby nie ma potrzeby
się z niego wypisywać.
- Pan Zbigniew Dembowski – stwierdził, że w Statucie jest mowa o składce.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – natomiast powiedział, że jest ona pokryciem
wkładu własnego Powiatu. Jeżeli Powiat sam miałby wykonać te zadania, które wykonuje teraz
Związek w ramach projektu to zajęłoby by to kilkadziesiąt najbliższych lat. Natomiast w
efekcie realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego projektu te zmiany
zostaną wprowadzone w okresie 2-3 lat. Reasumując środki jak i efekt jest bardzo duży.
Składka, wkład nie jest aż tak duży żeby negować zasadność. Natomiast w przypadku
zakończenia tego projektu, Pan Starosta na nadzieję, że z powodzeniem, uda się nam poprzez
udział w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego uzyskać dodatkowe środki w
przyszłym rozdaniu unijnym. Wtedy będziemy zastanawiali się czy jest zasadność, czy dalej
należeć do Związku czy też nie.
Uwag i pytań odnośnie zmian w Statucie Związku Powiatów Województwa
Podlaskiego nie wnoszono. Radni nie wnieśli sprzeciwu wobec uchwały Nr XVII/56/2019
Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z dnia 24.01.2019 r. w sprawie
zmiany Statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
Ad. 16.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Wystąpień zaproszonych gości nie było.
Ad. 17.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
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Spraw różnych, w tym wolnych wniosków i oświadczeń nie było.
Ad. 18.
Zamknięcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obradv zamknął obrady IV 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/).

