Rada Powiatu w Mońkach

PROTOKÓŁ NR X/19
z obrad X sesji Rady Powiatu w Mońkach, które odbyły się w sali konferencyjnej
budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a.
w dniu 27 sierpnia 2019 r.

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

Obrady rozpoczęto 27 sierpnia 2019 r. o godz. 11.35,
zakończono o godz. 12.15 tego samego dnia.
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Sesji przewodniczył Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w
Mońkach.
Protokołowała Anna Jóźwicka – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Ad. 1.
Otwarcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył obrady X sesji VI kadencji Rady
Powiatu w Mońkach. Powitał Pana Starostę, Panią Wicestarostę, Członków Zarządu, panie i
panów radnych. Powitał też serdecznie Wójtów, Burmistrzów i kierowników jednostek
organizacyjnych Powiatu.
Ad. 2.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poinformował, że w sesji bierze udział 15
radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3.
Przedstawienie porządku obrad.
– Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
6. 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.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby oraz wyboru
przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia
wniosków o dofinansowanie projektów przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu
Monieckiego oraz współfinansowania zadań w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.
10. Wystąpienia zaproszonych gości.
11. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad.
Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wnoszono.
Ad. 4.
Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
W punkcie dotyczącym sprawozdania Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu
między sesjami radni nie zadawali pytań.
Informacja w załączeniu do protokołu.
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Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu – poprosił Panią
Martę Łosiewicz – Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w
Mońkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
- Pani Skarbnik – poinformowała, że zmiany budżetu dotyczą:
1) zmniejszenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz.
60014 – Drogi publiczne powiatowe ogółem o kwotę 84.643 zł, z tego:
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych o kwotę 24.889 zł, z tego:
- śr. gm. Krypno - dotyczą przebudowy drogi powiatowej Nr 1373 B dr. woj. Nr 671 - Kulesze
Chobotki - Kruszyn - do dr. pow. Nr 1372 B na odcinku od m. Kulesze Chobotki w kierunku
dr. woj. Nr 671 o długości 950,0 m,
- śr. gm. Jasionówka - dotyczą przebudowy drogi powiatowej Nr 1358 B gr. powiatu Górnystok - Czarnystok - Dobrzyniówka na odcinku od drogi powiatowej 1405 B w kierunku
granicy powiatu o długości 560,0 m,
– Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych o kwotę 59.754 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych),
i jednocześnie zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu w ww. dziale i rozdziale o kwotę
84.643 zł.
2) zmniejszenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne
powiatowe
§ 6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych o kwotę 8.424 zł, dotyczy zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na
terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka” Etap II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404
B na odcinku Wojtówce-Jasionóweczka, z tego:
- o kwotę 1.911 zł śr. gm. Knyszyn,
- o kwotę 6.513 zł śr. gm. Jasionówka.
3) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne
powiatowe o kwotę 12.000 zł (środki z Gminy Jaświły) na dokumentacje związane z rozbudową
dróg powiatowych, tj. na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki – Potoczyzna –
Krzeczkowo – Rutkowskie Duże – Jaświły na odcinku w km od 0+000 do 2+024,30 oraz
rozbudowę drogi powiatowej Nr 1354 B Rutkowskie Duże – Bagno - Starowola – Jasinóweczka
w miejscowości Rutkowskie Duże na odcinku w km od 0+000 do 0+439,20 i jednocześnie
zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne
powiatowe o ww. kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. zadań.
4) zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz.
60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 161.422 zł na dofinansowanie zadania
związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dotyczy: przebudowy drogi powiatowej
Nr 1404 B przed m. Kalinówka Kościelna na terenie gminy Knyszyn o długości 100 m,
przebudowy drogi powiatowej Nr 1413 B przed m. Sikory i w m. Sikory o dł. 1700 m i
przebudowy drogi powiatowej Nr 1409 B za m. Ogrodniki w kierunku dr. woj. nr 671 o dł. 50
m. Zaplanowany wkład własny powiatu na real. ww. zadania wynosi 219.370 zł, z tego: kwota
161.422 zł zostanie pokryta wolnymi środkami oraz kwota 57.948 zł z przesunięć między
zadaniami wynikająca z zał. Nr 4 – Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2019.
Zwiększa się też kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2019 rok o kwotę
169.846 zł.
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W związku z ww. zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu na 2019 rok dokonano zmian
w nw. załącznikach:
1) Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2019 – zmiany dotyczą aktualizacji wartości w pkt 1 i
4 załącznika. Ponadto w załączniku pojawiają się 3 nowe pozycje – przebudowy 3 dróg na
terenie naszego powiatu (7-9) związane z usuwaniem klęsk żywiołowych oraz poz. 10 - zakup
inwestycyjny systemu zarządzania i monitoringu GPS floty posiadanych pojazdów na potrzeby
Wydziału Dróg,
2) Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. – rozchody pozostają bez zmian, natomiast
zwiększa się kwota przychodów ogółem o 169.846 zł.
Po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem kwota 55.444.292 zł,
- wydatki ogółem kwota 58.344.252 zł.
Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.899.960 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 373.780
zł i wolnymi środkami w kwocie 2.526.180 zł.
Ponadto w § 13 uchwały budżetowej dodaje się pkt 6 w brzmieniu dotyczący upoważnienia
Zarządu do: „6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o
ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich
albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku
budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.
Kończąc Pani Skarbnik dodała, iż wprowadzenie tego zapisu usprawni pracę przy realizacji
projektów z dofinansowaniem unijnym. Do tej pory każde pozyskanie środków zewnętrznych
było procedowane przez Radę.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Budżetu i Finansów o
przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 27 sierpnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały Rady Powiatu w Mońkach sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok – opinia
była jednomyślna.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie
ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław, Supiński Rafał,
Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kamiński Daniel, Popowski Jarosław.
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Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2019 rok w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr X/69/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21
grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata
2019-2031.
O przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w zmieniającej Uchwałę Nr III/19/18
Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031 Pan Dariusz Jaworowski –
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Panią Martę Łosiewicz – Skarbnika Powiatu
- Pani Skarbnik – poinformowała, że wprowadzone zmiany dotyczą doprowadzenia do
zgodności dochodów i wydatków budżetowych w roku 2019 z uchwałą budżetową po
wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu oraz przychodów w 2019 roku. Ponadto
wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku
z zawarciem umów w ramach przedsięwzięć zaktualizowane zostały też limity zobowiązań.
Kończąc Pani Skarbnik powiedziała, że po dokonanych zmianach w WPF wskaźniki długu
liczone w oparciu o wykonanie budżetu za 2018 rok w poszczególnych latach są spełnione.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Budżetu i Finansów o
przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 27 sierpnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały Rady Powiatu w Mońkach zmieniającej Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w
Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu
monieckiego na lata 2019-2031 – opinia była jednogłośna.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Ponieważ pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław, Supiński Rafał,
Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kamiński Daniel, Popowski Jarosław.
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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 X/70/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby oraz wyboru
przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Barbarę Maciorowską –
Sekretarza Powiatu o zabranie głosu i przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w
Mońkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby oraz wyboru przedstawicieli
Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
- Pani Sekretarz – przypomniała, że Rada w styczniu br. powołała Radę Społeczną SP ZOZ w
Mońkach. W obecnej chwili liczy ona 10 członków. W skład Rady wchodzą: - jako
przewodniczący – Pan Starosta, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego oraz przedstawiciele
Rady Powiatu. Przyjęto zasadę tj. zaproponowanie uczestnictwa w Radzie Społecznej SP ZOZ
w Mońkach wszystkim Wójtom i Burmistrzom z terenu naszego powiatu, z wyłączeniem
Burmistrza Knyszyna, gdyż. Gmina Knyszyn jest organem tworzącym dla swojego SP ZOZ w
Knyszynie. Wpłynęła rezygnacja od Wójta Gminy Krypno – członka Rady Społecznej SP ZOZ
w Mońkach. Zatem obowiązkiem Rady Powiatu, zgodnie ze statutem jednostki, jest jej
przyjęcie i odwołanie członka ze składu Rady Społecznej. W skład Rady może wchodzić do 15
przedstawicieli Rady Powiatu. Zarząd nie proponuje Wysokiej Radzie powołania w miejsce
rezygnującego członka nowej osoby. W związku z powyższym należy skorygować 2 uchwały
Rady Powiatu, które mają związek z powołaniem Rady Społecznej SP ZOZ w Mońkach.
Zmienić należy uchwałę dotyczącą określenia liczby oraz wyboru przedstawicieli Powiatu
Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mońkach i następnie drugą uchwałą zmienić skład osobowy. Ponieważ Zarząd
nie proponuje powołania w miejsce Pana Stankiewicza nowej osoby - zatem zmniejsza się
liczbę przedstawicieli w Radzie z 8 do 7. Następnie Pani Sekretarz przedstawiła drugi projekt
uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, z której wykreślone
zostaje imię i nazwisko rezygnującego członka oraz ukazany zostaje aktualny skład osobowy
Rady Społecznej.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu dzisiejszym w 5-osobowym składzie
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
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- Pan Zbigniew Dembowski – poinformował, że ma oświadczenie Pana Marka Stankiewicza
odnośnie rezygnacji. Następnie odczytał przedstawione w ww. oświadczeniu powody
rezygnacji członka (oświadczenie w załączeniu do protokołu). Zdaniem radnego ktoś powinien
na postawione w przedmiotowym oświadczeniu zarzuty, powody rezygnacji odpowiedzieć.
Poprosił o dyskusję w tej sprawie.
- Pan Jarosław Pokoleńczuk – Dyrektor SP ZOZ w Mońkach – odniósł się do argumentu Pana
Marka Stankiewicza tj. dlaczego nie dochodzi się o wysokość kontraktu w sądzie. Podlaski
Oddział NFZ jeszcze w poprzednim systemie tj. przed 2017 r. opłacał co roku nadwykonania.
Odbywało się to po zakończeniu roku. Do połowy lutego były rozliczane wszystkie nasze
nadwykonania za ubiegły rok i jakimś procencie Fundusz nam je opłacał. Pan Dyrektor
zaznaczył jednak, że warunkiem otrzymania tych środków było podpisanie ugody zrzekającej
się prawa do roszczeń w przyszłości. Podlaski Oddział był jednym z niewielu, który tego typu
ugody przedstawiał szpitalom do podpisanie. Następnie poinformował, iż szpitale w naszym
województwie zostały o tyle skrzywdzone, że w roku 2016 była duża pula środków z budżetu
państwa przeznaczona na spłatę nadwykonań z ostatnich 10 lat. Szpitale w całej Polsce
dostawały po kilka mln zł. Natomiast na Podlasiu tego nie było, ponieważ szpitale musiały się
tych roszczeń zrzec podpisując wcześniej ugody. W przypadku systemu ryczałtowego to z
mocy ustawy nie przysługuje szpitalom żadne roszczenie. Zatem nie ma podstaw, żeby
wystąpić do sądu w tej sprawie. Odnośnie stwierdzenia dotyczącego likwidacji świadczeń,
które nie są niezbędne Pan Dyrektor powiedział, że sprawa jest kontrowersyjna, gdyż wszystkie
oddziały przynoszą straty. Kierując się zaś tym argumentem, że zamykamy te, które przynoszą
straty, to trzeba byłoby zamknąć szpital.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – powiedział, że będzie jeszcze nie jedna
sposobność by porozmawiać o sytuacji szpitala. Wysoka Rada wie jakie jest wykonanie
budżetu i że wszystkie wskaźniki są na minusie.
Ponieważ więcej pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław, Supiński Rafał,
Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kamiński Daniel, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę 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 uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr X/71/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 8.
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Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
- Przewodniczący Rady - przypomniał, iż Pani Sekretarz omówiła już wcześniej temat. Wobec
powyższego poprosił Komisję Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o
przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu dzisiejszym w 5-osobowym składzie
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Ponieważ pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław, Supiński Rafał,
Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kamiński Daniel, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mońkach w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr X/72/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia
wniosków o dofinansowanie projektów przebudowy dróg powiatowych na terenie
Powiatu Monieckiego oraz współfinansowania zadań w ramach „Funduszu Dróg
Samorządowych”.
W tym punkcie Pan Marcin Bielski – Kierownik Wydziału Dróg w Starostwie
Powiatowym w Mońkach – przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu
Powiatu w Mońkach do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów przebudowy dróg
powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego oraz współfinansowania zadań w ramach
„Funduszu Dróg Samorządowych”.
- Pan Kierownik – powiedział, że po licznych dyskusjach oraz spotkaniach z Wójtami i
Burmistrzami został wybrany zestaw dróg, na które w miarę możliwości finansowych Gmin i
Powiatu zostaną złożone wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna wartość
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kosztorysowa inwestycji opiewa na kwotę 10,275 mln zł. Udział Powiatu Monieckiego
wyniesie ponad 1,7 mln zł, a zadeklarowane wkłady Gmin ponad 3,4 mln zł. Kończąc poprosił
Wysoką Radę o upoważnienie Zarządu do złożenia wniosków.
- Przewodniczący Rady - poprosił Komisję Infrastruktury i Rozwoju Powiatu o przedstawienie
opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Jan Borowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu –
poinformował, że Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu na posiedzeniu w dniu
dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
- Pan Zbigniew Dembowski – poprosił, żeby wszystkie gminy pod względem finansowym tego
projektu były traktowane jednakowo. Radny rozumie, iż Pan Starosta zdaje sobie sprawę, podał
w tym miejscu pierwszą pozycję dotyczącą Gminy Jaświły, że wkład Gminy w tym przypadku
wynosi 100%. Stwierdził, że radni są złożeniem tego wniosku. Niemniej jednak szkoda, iż nie
było czasu na dyskusję na ten temat wcześniej. Termin złożenia wniosków był znany ponad 1
miesiąc temu, więc można było dyskutować, które ewentualnie projekty drogowe wybrać.
Natomiast patrząc na poszczególne pozycje, poszczególne gminy, odcinki dróg i kwotę
ostateczną to wkład gmin wynosi 3,423 mln zł, w tym 1,7 mln zł dokłada Gmina Jaświły.
Radnemu wydaje się, iż nie jest to takie uczciwe i równe traktowanie wszystkich gmin.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – stwierdził, iż jest to cenna uwaga. Myśli jednak,
iż z perspektywy radnego powiatowego, bardziej istotne powinno być skupienie się na
Powiecie. Powiat stać na robienie inwestycji w takiej kwocie. Wszystkie drogi, które robi
Powiat, w ramach FDS, są drogami istotnymi, gdyż będą zamykały pewne odcinki, ciągi
drogowe. Każda z tych dróg została poprzedzona rozmową z Wójtem lub z Burmistrzem.
Wszystkie spotkania, które odbyły się na początku kadencji z Wicestarostą, odwiedzając
wszystkie gminy i pytając o 5-letni plan inwestycyjny odnośnie dróg jest w momencie złożenia
wniosków w ramach II naboru do FDS praktycznie na wyczerpaniu. Przed nami kolejna
rozmowa z Wójtami i Burmistrzami nt. uaktualnienia planu inwestycyjnego w tej sprawie.
Wszystko to musi być powiązane z budżetem Powiatu na co zwrócił radny uwagę podczas
odczytywania oświadczenia, rezygnacji Pana Wójta Stankiewicza. Powiedział, że wolne środki
w br. wzrosły do prawie 3 mln zł (o czym mówiła Pani Skarbnik), a kredyt który jest planowany
do zaciągnięcia to tylko 300 tys. zł. Poza tym jest duże prawdopodobieństwo, iż Powiat
Moniecki w tym roku nie zaciągnie ani złotówki kredytu. Panu Staroście wydaje się, iż
działanie Starostwa, Zarządu oraz rozmowy z Wójtami i z Burmistrzami – czyli jaką gminę
stań na jaki wkład – są rozmowami merytorycznymi. Można mówić o układzie 50:50, ale
wówczas zrobilibyśmy o 50% mniej, gdyż Powiat nie miałby środków inwestycyjnych na
wkład własny. Pan Starosta myśli, że po tylu latach bycia radnym zależność pomiędzy
wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi jest rzeczą znaną i wiadomą jak kształtują
się wskaźniki i jak są ze sobą bardzo mocno powiązane. Powiat robi inwestycje na kredyt, więc
jeżeli udaje się je zrobić ze środków własnych to jest plus. W okresie miesiąca, o którym Pan
Dembowski wspomniał zostały rozstrzygnięte przetargi, zrobione zostały kosztorysy dróg, w
tym tych które zostały uszkodzone po nawałnicy. Ponadto Powiat złożył wniosek o środki do
funduszu klęskowego. Jeżeli udałoby się (wspomniał o komisji, która już widziała szkody na
naszych drogach) uzyskać promesę na środki z budżetu państwa na ich odbudowę to kolejne
kilometry dróg powstaną w naszym Powiecie. Nie ważne czy są to drogi gminne czy powiatowe
one służą mieszkańcom. Jeżeli Gmina ma możliwość finansowania, Wójt, Rada wyraża chęć
udziału tzn. determinacja budowy dróg jest bardzo duża. To będzie służyło wszystkim
mieszkańcom, a nie Staroście, Zarządowi. Pan Starosta chce powiedzieć, że jeżeli Powiat ma
wrócić do finansowania w stosunku procentowym 50:50 to będzie robionych dużo mniej
odcinków dróg samorządowych. Jeżeli poszczególne gminy są w stanie dołożyć więcej to Pan
Starosta nie widzi w tym problemu. Następnie odniósł się do rezygnacji i oświadczenia
ustępującego członka Rady Społecznej SP ZOZ w Mońkach odnośnie finansów Powiatu i
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placówki. Jeżeli Powiat spłaci stratę szpitala w wysokości 2 mln zł z wydatków bieżących to
wskaźniki mogą się naprawdę „posypać”. Pan Starosta ma nadzieję, że radni rozumieją
intensywną pracą Starostwa (w tym miejscu podziękował Wydziałowi Dróg, który
skosztorysował odcinki) oraz Zarządu, który rozmawiał z Wójtami i Burmistrzami. Kończąc
dodał tylko, iż z prowadzonych działań widać, że Starosta, Zarząd dbają o inwestycje, jak i o
budżet Powiatu.
Więcej pytań nie zadawano. Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie ww. projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław, Supiński Rafał,
Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kamiński Daniel, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia
Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów przebudowy
dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego oraz współfinansowania zadań w ramach
„Funduszu Dróg Samorządowych” w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr X/73/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 10.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Nie wystąpiły.
Ad. 11.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – zaprosił wszystkich obecnych z rodzinami na
festyn, imprezę, którą organizuje Powiat, powszechnie zwaną „Świętem Ziemniaka”. Jarmark
produktów tradycyjnych i lokalnych odbędzie się 8 września w centrum miasta.
Zaplanowanych zostało wiele atrakcji – program jest bardzo ciekawy. Na organizację Jarmarku
udało się Powiatowi uzyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego. Uroczystość rozpoczyna się
o godz. 12.00. Kończąc jeszcze raz serdecznie zaprosił na przedmiotową imprezę.
- Pan Roman Klepadło – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Mońkach – stwierdził, że coraz
więcej inwestycji robi się by drogi były coraz lepsze, chociaż stopniowo wszystko zużywa się
i wymaga remontu. Przy okazji zaproponował by oznakowania prowadzonych robót były
nowocześniejsze niż dotychczasowe tabliczki odblaskowe, by zwiększyć bezpieczeństwo ludzi.
- Pan Zbigniew Dembowski – poinformował, że w tym roku są bardzo ważne wybory
parlamentarne. Następnie z dumą powiedział, że Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
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na swojej liście, wśród kandydatów na posłów do Sejmu RP, wystawia naszego kolegę, radnego
Pana Rafała Supińskiego. Kończąc poprosił by zrobić wszystko, żeby nasz kolega został
posłem. Byłoby to też wydarzenie historyczne w skali Powiatu Monieckiego. Przypomniał, że
mieliśmy posła z Moniek, ale nie było jeszcze w tamtym czasie powiatu. Jeszcze raz poprosił
by kolegę wspierać i pomóc w kampanii wyborczej i oczywiście żeby zagłosować, żeby udało
się zrealizować te wszystkie programy społeczne, które zostały uruchomione przez PiS, żeby
była ich kontynuacja, żeby Powiat Moniecki podniósł swoją rangę, był bardziej zauważalny na
arenie krajowej. To tylko będzie służyć dobru Powiatu i mieszkańcom.
Ad. 12.
Zamknięcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obradv zamknął obrady X 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/).

