Rada Powiatu w Mońkach

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

W obradach sesji wzięło udział 16 radnych, co stanowi o prawomocności obrad
– lista obecności w załączeniu.
Nieobecni radni: Pan Stanisław Czarniecki.
Pan Roman Klepadło uczestniczył w sesji – od pkt 7 przyjętego porządku obrad.
Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności.

Obrady rozpoczęto 27 marca 2019 r. o godz. 12.30,
zakończono o godz. 15.10 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 V kadencji Rady
Powiatu w Mońkach. Powitał Pana Starostę, Panią Wicestarostę, Członków Zarządu, panie i
panów radnych. Powitał też serdecznie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
Komendanta Powiatowego PSP w Mońkach, Dyrektora SP ZOZ w Mońkach i Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach, wszystkich zaproszonych gości oraz mieszkańców
Powiatu Monieckiego.
Ponadto Pan Przewodniczący przypomniał również, iż obrady sesji są nagrywane.
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 zmieniony poprzez
wprowadzenie 2 punktów:
„6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne.
16. 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”.
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr IV.
5. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne.
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 określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację
powyższych zadań w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego, maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie oraz
specjalności i formy kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
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oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat moniecki.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia liczby oraz wyboru
przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mońkach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w
Mońkach na 2019 rok.
15. 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”.
16. Wystąpienia zaproszonych gości.
17. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie obrad.
- Pan Przewodniczący Rady - poprosił o przyjęcie zmienionego porządku obrad.
W tym jednak miejscu Pan Marek Krzysztof Szydłowski – Wójt Gminy Trzcianne –
poprosił o zabranie głosu. Następnie stwierdził, iż został zdjęty z porządku obrad punkt
dotyczący dofinansowania dla Gminy Trzcianne. Powiedział, że zostało wysłane pismo do
Zarządu Powiatu oraz do Rady Powiatu odnośnie dofinansowania w kwocie 1.362.000 zł.
Obecnie Powiat deklaruje kwotę w wysokości 200.000 zł. Na ww. pismo Pan Wójt nie otrzymał
żadnej odpowiedzi. W ostatniej chwili dowiaduje się, iż zmienia się kwota dofinansowania
Powiatu, która ma teraz wynieść 200.000 zł, a wcześniej była to kwota w wysokości 1.362.000
zł. Wobec powyższego zaproponował zdjęcie przedmiotowego punktu z porządku obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – zwracając się do Wójta powiedział, że
Pan Wójt nie ma kompetencji by składać wniosek o zmianę porządku obrad.
- Pan Marek Krzysztof Szydłowski – Wójt Gminy Trzcianne – wie o tym. Stwierdził przy tym
iż Gmina czuje się oszukana.
- Pan Przewodniczący Rady - poprosił o przyjęcie zmienionego porządku obrad.
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kitlas Joanna, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Popowski
Jarosław, Radomski Mirosław, Wysocka Irena.
PRZECIW (1)
Kamiński Daniel
WSTRZYMUJE SIĘ (2)
Piekutowska Ewa, Supiński Rafał
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NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Klepadło Roman.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący przyjęcia zmienionego porządku obrad w
załączeniu do protokołu.
Zmieniony porządek obrad został przyjęty.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad. 4.
Przyjęcie protokołów z sesji Nr IV.
- Przewodniczący Rady – zapytał czy są pytania do protokołu z sesji Nr IV.
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, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac
Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka
Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Klepadło Roman.
Protokół z IV sesji został przyjęty.
Ad. 5.
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 – nawiązując do 8 punktu posiedzenia Zarządu z dnia 5 marca i kwoty
12.381 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania kasacyjnego na
rzecz Ministra Finansów, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zapytał czego dotyczy
niniejszy wyrok. Następnie zapytał o przeniesienie w planie wydatków między paragrafami,
którego dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach. Powyższe
przeniesienie wynika z konieczności wypłaty nieplanowanego w 2019 roku ryczałtu za
używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w związku z podpisaniem umowy
używania samochodu prywatnego w celach służbowych w kwocie 2 tys. zł. Radny zapytał z
czego wynika taki koszt. W dalszej kolejności zapytał czy pierwszy raz w kadencji Rady
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Powiatu kluby sportowe nie otrzymały dofinansowania. Z tego co pamięta kluby sportowe co
roku otrzymywały dofinansowania.
- Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – odpowiadając na pierwsze pytanie
wyjaśniła, że przedmiotowa kwota tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wynika z
wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zapadł w wyniku kasacji Ministra
Finansów na wyrok Sądu Administracyjnego w sprawie zwrotu subwencji oświatowej
nałożonej decyzją Ministra Finansów za rok 2011. Sprawa jest znana, gdyż ciągnie się od
jakiegoś czasu. Przypomniała jednak, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję
Ministra Finansów. Minister niezadowolony z wyroku sądu złożył skargę kasacyjną do
Naczelnego Sądu Administracyjnego i wyniku tej skargi sprawa została zwrócona do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do ponownego rozpatrzenia. Zgodnie z przepisami
prawa, w przypadku kiedy sprawa trafia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego koszty
zastępstwa procesowego ponosi strona, która złożyła skargę po raz pierwszy. Powiat jako
pierwszy złożył skargę na decyzję Ministra Finansów.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że od Dyrektora Urzędu Pracy
wpłynął wniosek dotyczący przyznania ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów
służbowych. Przypomniał, iż Powiatowy Urząd Pracy nie tylko rejestruje bezrobotnych, ale
również ocenia aktualną sytuację na rynku pracy i pozyskuje oferty. Wymaga to oczywiście
kontaktu nie tyle z osobami bezrobotnymi, ale i z pracodawcami. Urząd Pracy nie dysponuje
swoim samochodem. Ponadto Urząd Pracy pełni również funkcję kontrolną realizowanych
projektów. W związku z powyższym Pan Dyrektor zwrócił się z prośbą o możliwość dostania
ryczałtu. Kończąc wyjaśnił, że ryczałt dotyczy wyjazdów lokalnych po terenie Powiatu w celu
sprawowania kontroli, ale także pozyskiwania ofert i kontaktów ze szkołami, z instytucjami
wspierającymi działania na rzecz osób bezrobotnych. Następnie odpowiadając na trzecie
pytanie Pan Starosta powiedział, że Zarząd po raz pierwszy pracował nad wnioskami
dotyczącymi przyznania dofinansowania. Powiat Moniecki ma za zadanie wspierać działania
sportowe. Środki, które zostały na ten cel przeznaczone wynoszą ok. 26 tys. zł. Złożone zostały
wnioski na dofinansowanie organizacji zawodów sportowych na szczeblu powiatowym. Bez
organizacji ww. zawodów dzieci i młodzież nie pojechałyby na zawody wyższego szczebla. W
trakcie długiej i merytorycznej dyskusji, jakie kwoty przyznać poszczególnym klubom
sportowym, Zarząd doszedł do wniosku, że w tym roku będzie wspierał te wydarzenia
sportowe, które służą dzieciom z naszego Powiatu. Z kwoty 26 tys. zł do podziału została kwota
8 tys. zł na 6-7 klubów. Powiat z ww. kwoty zabezpiecza jeszcze nagrody i działalność tych
klubów, które zwracają się do Zarządu. W skrócie mówiąc Zarząd ustalił, że finansuje zawody
na szczeblu powiatowym, finansuje wydarzenia, które wpisują się w kalendarz imprez, jak
„Biegi Uliczne”, albo imprezy mające zasięg ogólnopolski np. konkurs taneczny. Natomiast w
tym roku Zarząd postanowił, że nie będzie dofinansowywać klubów sportowych. Kluby zostały
poinformowane, że w przypadku osiągnięcia znaczących sukcesów mogą zwrócić się z
indywidualnym wnioskiem do Zarządu i środki poprzez decyzję Zarządu zostaną przyznane.
- Pan Rafał Supiński – stwierdził, że Powiat powinien raczej wspierać kluby. Myśli, że takie
zdanie jest wszystkich. Następnie zapytał jak czuje się Zarząd, który po raz pierwszy w historii
powiatu nie przyznał dofinansowań klubom. W dalszej kolejności odczytał uzasadnienie
Zarządu odnośnie tego faktu: „konieczność wygospodarowania w budżecie powiatu środków
na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Mońkach”. Zdaniem radnego to takie
trochę kuriozum, gdyż jeżeli Powiat nie będzie wspierać sportu to w przyszłości młodzież i
dzieci mogą zostać pacjentami SP ZOZ-u. Jako radny źle się z tym czuje i Zarząd chyba też
powinien się czuć źle, że po raz pierwszy w historii powiatu kluby sportowe nie otrzymały
dofinansowania. Następnie powrócił do sprawy 2 tys. zł dla Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Mońkach i zapytał, co Pan Dyrektor kontroluje i na jakiej podstawie przesunięto ww.
kwotę.
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- Pan Józef Zbigniew Falkowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach –
powiedział, że sprawa wynikła z rozmowy z Panią Dyrektor z Grajewa: w ubiegłym roku w
ustalono ze starostą, że Urząd Pracy nie będzie kupował nowego samochodu i Pani Dyrektor
otrzymała ryczałt. Po rozmowie z Nią Pan Dyrektor stwierdził, że PUP w Mońkach od 10 lat
nie posiada samochodu, a Pan Dyrektor używa własnego auta i z takiego ryczałtu nigdy nie
korzystał. Następnie omówił funkcje kontrolne Urzędu związane z dotacjami na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, refundacjami kosztów wyposażenia, stażami. W zasadzie na te
pierwsze 2 sprawy nakłada się na Urząd obowiązek kontroli.
- Pani Jolanta Kalinowska – dodała, że kontroli dokonują pracownicy na podstawie
upoważnienia dyrektora.
- Pan Józef Zbigniew Falkowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach –
powiedział, że pracownicy teraz bardzo niechętnie chcą jeździć swoimi samochodami, gdyż
twierdzą, że zwrot kosztów nie jest dla nich satysfakcjonujący. Ponadto w związku z
ograniczonymi środkami na wynagrodzenia oraz liczbą pracowników dochodzi do takiej
sytuacji, że pracownicy mają coraz więcej pracy i trudno jest ich od niej odrywać. Nie mniej
jednak na kogoś ten obowiązek musi spaść, w tym wypadku spadł na Pana Dyrektora. Pan
Dyrektor w każdym miesiącu wypełnia stosowane oświadczenie i jeżeli wyjazdów nie będzie
to nie będzie pobierał ryczałtu.
Więcej pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne.
- 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 27 marca br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Rady Powiatu w Mońkach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne.
Głosowanie było niejednogłośne.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
- Pani Ewa Piekutowska – powiedziała, że przedstawiona zmiana do budżetu powiatu na 2019
rok w załączniku Nr 7, który radni otrzymali przed sesją, dotyczy wyrzucenia zadania pn.
Rozbudowa drogi gminnej Mroczki-Boguszki-Milewo do dr. powiatowej nr 1363B – środki
własne powiatu – 1.362.300 zł. Przed sesją radni otrzymali też drugą uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne w kwocie 200.000 zł. Następnie zapytała
czym kierował się Zarząd wyrzucając nazwę tego zadania z budżetu. Zwracając się dalej do
Wysokiej Rady powiedziała, że w dniu 21 grudnia 2018 r. został uchwalony budżet na 2019 r.
Ww. budżet był przygotowany przez poprzedni Zarząd Powiatu, którego członkowie są też i w
obecnym Zarządzie: Pani Kiltas i Pan Popowski. Zadanie zostało wpisane do budżetu, nad
którym ww. osoby pracowały i który został Radzie przedstawiony do uchwalenia. Przy
uchwaleniu budżetu ww. osoby głosowały za budżetem i tym zadaniem. Następnie zapytała co
się zmieniło do tego czasu do 19 marca, że Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie wyrzucając przedmiotowe zadanie. Osoby, które wówczas w
Zarządzie i są w nim teraz zagłosowały przeciwko temu, co wcześniej zostało przez Nich
przygotowane. Radna stwierdziła, iż radnych wybrali wyborcy i radni są poważnymi ludźmi i
takich rzeczy nie robi się. Myśli, że to nie jest przedszkole tylko poważne gremium.
Przypomniała również, że Rada Powiatu z dnia 17 października 2018 r. wyraziła wolę
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udzielania pomocy finansowej Gminie Trzcianne w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Powiatu na 2019 rok w kwocie 1.362.300 zł. Kończąc stwierdziła, że należałoby się z tych
zobowiązań wywiązać, tym bardziej, iż Gmina Trzcianne ma możliwość pozyskania środków
z Funduszu Dróg Samorządowych. Zapewne za chwilę Wysoka Rada usłyszy, że jest trudna
sytuacja finansowa, ale ona była taka sama miesiąc, 2 i 3 miesiące temu. Nic się zupełnie nie
zmieniło. Pani Piekutowska ma nadzieję, że Rada zastanowi się nad zmianami w budżecie
proponowanymi przez Zarząd. Wg radnej nie jest to zarządzanie budżetem tylko przesuwanie
środków z jednego paragrafu na drugi, gdzie jednym zabiera się i daje innym. Wszyscy radni
są mieszkańcami Powiatu Monieckiego i to powinna być najważniejsza zasada, że pracuje się
na rzecz powiatu i jego mieszkańców. Stwierdziła, że w tej chwili mieszkańcy Gminy
Trzcianne czują się oszukani. Dziś dotyczy to drogi gminnej, ale też i odśnieżania dróg. Ma
nadzieję, że ta droga pozostanie w budżecie powiatu monieckiego i Rada udzieli dotacji celowej
w kwocie 1.362.300 zł. Kończąc podziękowała za uwagę.
- Pan Daniel Kamiński – stwierdził, że jest troszeczkę taką decyzją zaskoczony. W ubiegłej
kadencji był radnym i był w Zarządzie Powiatu. Debata na ten temat była ostra. Pan Starosta
wówczas powiedział, że Powiat nie złoży wniosku na ww. drogę i zaproponował jej przejęcie
przez gminę, gdyż gmina uzyskałaby lepszą punktację, a Powiat dołoży się. W tej chwili Gmina
została postawiona pod ścianę. Na pewno są też inne zobowiązania. Jakby czuł się każdy z
radnych, gdyby doszło do czegoś takiego w jego miejscowości. Przypomniał podobną sytuację
i dofinansowanie przez Powiat drogi w Konopczynie przejętej przez Gminę Mońki. Przyznał,
że kwota jest bardzo duża, ale wspólnymi siłami na pewno można coś zrobić. Mieszkańcy wiele
lat czekali na remont tej drogi. Obecnie została wykonana dokumentacja, wykupiono działki.
Gmina dodatkowo poniosła duże koszty. Wszyscy byli zadowoleni, że coś z tego będzie. W tej
chwili czują się jednak rozczarowani. Zwracając się do radnych powiedział, że niech każdy z
nich pomyśli też o innych zobowiązanych dotyczących dróg. Przypomniał, iż przedmiotowa
droga była przecież drogą powiatową. Kończą poprosił o przemyślenie decyzji i by ten temat
doprowadzić do końca. Podziękował za uwagę.
- Pan Marek Krzysztof Szydłowski – Wójt Gminy Trzcianne – powiedział, że na początku
obrad mówił by nie wprowadzać tego punktu do porządku obrad. Przypomniał, że Gmina
wysłała pismo z dnia 21 marca br., które następnie odczytał Wysokiej Rady. Wie, uważa że
sytuacja Powiatu jest ciężka. Stwierdził przy tym, iż Gmina Trzcianne też nie ma lekko, ale
idzie na wszelkie ustępstwa. Myśli, iż realizacja tej drogi zarówno dla Powiatu jak i dla Gminy
Trzcianne jest bardzo ważna. Jest to odcinek ponad 5 km. Wcześniej był składany wniosek
chyba w 2015 r. przez Powiat na drogę Trzcianne-Mońki. Wówczas zadecydowały metry, gdyż
odcinek drogi Trzcianne-Mońki był dłuższy o 100 m niż w Powiecie Sokólskim. Dla Gminy
podzielenie przedmiotowego zadania na 2 części powoduje, że automatycznie Gmina traci na
punktacji i na dofinansowaniu. Zwrócił też uwagę na kryteria, które będą brane pod uwagę.
Ponadto zwracając się do Starosty powiedział, że wczoraj odbyło spotkanie z Panem
Wojewodą. Jak wspomniała Pani Piekutowska 17 października i 21 grudnia zostały podjęte
uchwały. Dziś Powiat oferuje 200.000 zł. Gmina nie jest w stanie dofinansować wykonania
drogi tak dużą kwotą. Gmina dofinansuje po równo, w takiej kwocie jak dofinansuje Powiat tj.
1,362, mln zł. Gdyby dofinansowanie było mniejsze to część dofinansowania przez Powiat
będzie mniejsza, tak jak i Gminy. Jeżeli jednak będzie większe, to myśli, że Powiat nie dołoży.
Wówczas Gmina będzie musiała wziąć wykonanie przedmiotowej inwestycji na swoje barki.
Poprosił Radę Powiatu o zrozumienie, gdyż Gmina posiada pełną kompletną dokumentację na
ww. drogę łącznie z pozwoleniem na budowę. Teraz na 2 tygodnie przed złożeniem wniosku
Gmina dowiaduje się, że Powiat wycofuje swoje środki. Jak wobec tego Gmina ma się czuć oszukana to może za mało powiedziane, ale Wójt tak się czuje. Mieszkańcy wiedzą już, że
Gmina będzie składał wniosek i że inwestycja będzie realizowana. Poprzedni Zarząd, radni też
może nie robili za wiele, ale uważa, że robili co mogli, tak samo jak obecna Rada. Jeszcze raz
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poprosił o zrozumienie i zagłosowanie tak, jakby radni głosowali za swoją własną drogą na
swoim terenie. Podziękował za uwagę.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – zwracając się do obecnych zadał jedno pytanie
do Wójta odnośnie tej drogi – czy na którymkolwiek etapie rozmów i spotkań padła deklaracja
ze strony Starosty czy Zarządu, że ta droga nie będzie robiona. Rozumie możliwość
rozczarowania zaistniałą sytuacją radnej i Pana Wójta tj. zdjęciem tej inwestycji w budżetu.
Radna Piekutowska mówiła, że Gmina Trzcianne chce ubiegać się o pozyskanie środków z
Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat również chce też to uczynić. Zabukowanie środków
w tak dużej kwocie (ponad 1,3 mln zł) spowoduje, że faktycznie Powiat Moniecki nie złoży ani
jednego wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych, bo wszystkie środki inwestycyjne
zostaną przeznaczone na drogę w Gminie Trzcianne. Powiat chce złożyć 10 wniosków na drogi
w 6 gminach o łącznej długości ponad 10 km i dofinansowaniem ze strony powiatu w kwocie
1.860.000 zł. Starosta nie skarży się, że sytuacja powiatu w tym momencie na inwestycje jest
zła. Ona będzie zła, gdyby Powiat poświęcił tylko te środki na jedną inwestycję w naszym
Powiecie, czyli drogę gminną w Gminie Trzcianne. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że jest to
zobowiązanie poprzedniego Zarządu. Dlatego ponowił pytanie, czy w którymkolwiek
momencie dyskusji zostało powiedziane, iż ta droga nie zostanie zrobiona. Ze strony Powiatu
padała prośba o zrobienie jej etapami. Pan Starosta dodał, że punktacja która została przyznana
przy wcześniejszym naborze dofinansowania dróg przez Wojewodę powodowała absurdy, że
w środku pola było przejście dla pieszych dodatkowo było projektowane oświetlenie drogi
(takie rzeczy projektowano w celi powiedzenia punktacji). Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o
drogi powiatowe i gminne, w Województwie Podlaskim zostało przeznaczone blisko 270 mln
zł. Zapytał Pana Wójta i Z-cę Wójta czy jest fizyczna możliwość wydatkowania takich
środków. Oczywiście jest, ale wiąże się to z długami, robieniem inwestycji poprzez zaciskanie
pasa. Powiat nie rezygnuje ze zrobienia tej drogi tylko prosi Gminę Trzcianne, tak jak i inne
Gminy o rozłożenie całej inwestycji na etapy. Poza tym nie ma możliwości zabukowania
środków na 3 kolejne lata, bo uchwala się budżet tylko na rok następny. Wg pisma inwestycja
byłaby robiona w tym i następnym roku, a Powiat musiałby zapewnić środki na 3 lata. Zdaniem
Starosty nie można, byłoby to skrajnie nieodpowiedzialne deklarować przeznaczenia środków,
nie wiedząc jak będzie wyglądał budżet 2020 roku. Pewne jest natomiast to, że Fundusz Dróg
Samorządowych po pierwszym rozdaniu nie zakończy się. Następnie odpowiedział radnej na
pytanie dlaczego w tym momencie zostaje wprowadzona ta zmiana. FDS wg pierwszych
zapewnień miał zostać uruchomiony jesienią 2019 r., a nie wiosną. Można przypuszczać, iż jest
to związane z rokiem wyborczym. My jako samorządowcy, cieszymy się i próbujemy pozyskać
te środki. Przy takiej wysokości funduszy jest realna szansa, że każdy wniosek, który zostanie
złożony otrzyma dofinansowanie. Szansą na zwiększone dofinansowanie, o czym była mowa,
jest dochód gminy, a nie od tego czy będzie wysepka, czy punktacja będzie wysoka czy niska.
Po spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim otrzymaliśmy informację, że punkty, które będą
przyznawane (nie są jeszcze znane, określone kryteria ani zasady przyznawania punktów), będą
tylko i wyłącznie po to, aby ustalić kolejność przyznanych środków. Zmieniają się zasady gry
i do tych zasad trzeba dostosować się. Zaraz może pojawić się sytuacja, w której klub PiS będzie
głosować by te środki zostawić, by ta droga powstała w Gminie Trzcianne. Pan Starosta
zastanawia się jednak co będzie po tej sesji, po 12 kwietnia, jak Powiat nie złoży ani jednego
wniosku na drogi w poszczególnych gminach. Zarząd podchodzi do tego tematu w sposób
naprawdę gospodarski. W tej chwili zapewniamy 200.000 zł. Dodać wkład Gminy Trzcianne
w tej samej wysokości to już daje 400.000 zł i można założyć kolejne 400.000 zł, a może i
więcej od Wojewody. To łącznie daje kwotę ok. 1 mln zł na rozpoczęcie inwestycji w Gminie
Trzcianne. Pan Starosta nie widzi problemu, jeżeli inwestycja zostanie rozpoczęta by
dofinansować i zapewnić następne środki w budżecie powiatu dla Gminy. Powiat realnie w tym
momencie nie jest w stanie zapewnić środków na 3 lata, by rozliczać ten wniosek. Reasumując
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poprosił o przyjęcie tych 200.000 zł, a do tematu inwestycji drogowej wrócimy za chwilę –
zaprosił na rozmowę do siebie. Kontynuując dalej powiedział, iż nie może być tak, że Gmina
Trzcianne złoży 1 wniosek, a Powiat zero. Od kilku miesięcy były prowadzone rozmowy i z
innymi gminami udało się dojść do porozumienia. Rozmawiano jak zabezpieczyć środki i
określić inwestycje, które dla poszczególnych gmin są kluczowe. To byłoby nie do
zaakceptowania, że przeznacza się 1,3 mln zł na jedną gminę, która złoży wniosek do FDS.
Zapytał ponownie czy kiedykolwiek podczas rozmów padło twierdzenie, że ta droga nie
zostanie zrobiona. Starosta naprawdę nie widzi powodów do obaw. Powiat podszedł w sposób
gospodarski i bardzo racjonalny dzieląc inwestycję na etapy, która będzie w kolejnych latach
realizowana przez Powiat i przez Gminę. Kończąc podziękował za uwagę.
- Pan Mirosław Paniczko – Zastępca Wójta Gminy Trzcianne – zwracając się do obecnych
stwierdził, iż to nie słowa mówią o tym, że Powiat chce zrealizować swoje zobowiązanie z
przeszłości, tylko konkretne akty prawne w postaci uchwał Rady Powiatu. Dotychczas Powiat
realizował zadania wspólnie z Gminami w takiej formie jak jest przygotowana inwestycja w
Gminie Trzcianne. Zdaniem Pana Paniczko podzielenie tej drogi na odcinki po prostu nie jest
możliwe. Obecny wniosek zbytnio nie różni od poprzednich. Punktacja będzie przyznawana
wg kryteriów, które są. Pan Paniczko nie wie skąd Starosta ma wiedzę, że będzie inna punktacja
niż poprzednio. Na wczorajszym spotkaniu z Wojewodą nic takiego nie zostało powiedziane.
Dowodem tego jest ten wniosek. Poza tym nie byłby On takim optymistą jak Starosta, że
wnioski Powiatu dostaną dofinansowanie. W Jego przekonaniu Powiat może dostać zero.
Złożone zostaną wnioski na zgłoszenia i przez to nie spełnione zostaną kryteria, a punkty będą
minimalne. Nawiązując dalej do podziału środków (o czym wspomniał Pan Starosta)
powiedział, że 130 mln zł zostanie podzielone na Powiaty i 130 mln zł na Gminy. Powiat
aplikuje więc do jednej puli środków, a Gmina do drugiej. Z wczorajszej dyskusji wynikało, że
wszyscy są nieprzygotowani, bo nie mają przygotowanych projektów. Przygotowanie
dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę i decyzją środowiskową wynosi 2-3 lata. Gmina
uzyskała pozwolenie na budowę tak długiego odcinka drogi. Nawiązując zaś do wypowiedzi
Wójta i zobowiązaniu Powiatu przyjętymi aktami przypomniał też o odpowiedzialności
prawnej nie tylko Powiatu, ale wszystkich radnych, gdyż radni głosują imiennie. Po to zostało
to wprowadzone, że każdy radny w przyszłości może w jakiś sposób osobiście odpowiadać za
podjęte decyzje. Gmina ma prawo i złoży na pewno wniosek. Po otrzymaniu dofinansowania i
po przetargu poinformuje o maksymalnym zobowiązaniu Powiatu: czy to będzie 1,360 mln zł
czy np. tylko 800 tys. zł. Gmina czekała na odpowiedź i nie doczekała się jej. Pan Paniczko
stwierdził, że Pan Starosta pewnymi rzeczami manipuluje, zasłaniając się słowami, że dla dobra
wszystkich nie może współpracować z Gminą Trzcianne. Przez telefon można mówić różne
rzeczy. Przypomniał raz jeszcze, że Gmina Trzcianne ma wykonaną dokumentację, są
wykupione wszystkie działki – Gmina zapłaciła. Wójt ma teraz powiedzieć mieszkańcom,
sołtysom, że nie składa w tym roku wniosku może za rok. Uważa, że Ci którzy są na początku
mają największe szanse. Potem, jak zauważył, te szanse maleją, będą kolejki, lub listy
rezerwowe. Stwierdził, że Powiat zostanie sklasyfikowany z 1 km drogi na którymś tam
miejscu. Na pewno dużo będzie takich wniosków. Kończąc zaapelował do każdego radnego, w
tym członków poprzedniego Zarządu, mówiąc, iż to nie jest tak, że zagłosuje się, a potem
ucieknie się, stwierdzając, że to nas nie dotyczy i martwicie się sami. Tak jednak nie jest, gdyż
odpowiedzialność jest z kilku ustaw. Wobec takiego obrotu sprawy Gmina zostanie zmuszona
do podjęcia kroków prawnych: ekspertyza prawna czy należy dochodzić zobowiązań i złożenie
pozwu do sądu (opłata sądowa wyniesie ok. 80 tys. zł). Stwierdził, że Gmina traci 5 mln zł.
Zdaniem Pana Paniczko nie będzie już takiej szansy. Zaapelował jeszcze raz o rozwagę i brak
pośpiechu w tej sprawie. Kończąc swoja wypowiedź stwierdził, że lepiej jest zastanowić się niż
pochopnie podejmować decyzje. Podziękował za uwagę.
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- Pan Zbigniew Dembowski – stwierdził, że ze zdumieniem słuchał wypowiedzi Pana Starosty
o tym, iż wszystko wie i kto jak zagłosuje. Radnego to zabolało, że Starosta z góry założył, iż
Klub PiS zagłosuje przeciw. Następnie zapytał, skąd wie o tym Starosta. Przypomniał, że
wielokrotnie była deklarowana wola współpracy w każdej sprawie. Stwierdził jednak, iż ze
strony Starosty takiej woli nie ma. Świadczy to o tym chociażby to, że pół godziny przed sesją
radni otrzymali projekty uchwał, zmieniony budżet i zmieniony porządek obrad. Gdyby
faktycznie zależało Panu Staroście na dialogu ze wszystkimi radnymi, uzyskanie jakiegoś
konsensusu, to rozmowa powinna być przeprowadzona wcześniej. Radny w tej chwili nie chciał
oceniać zasadności wypowiedzi Pana Starosty, Wójta i Z-cy Wójta Gminy Trzcianne. Radni
zagłosują tak jak uważają. Kończąc poprosił na przyszłość by szanować wszystkich radnych.
Zwracając się dalej do Przewodniczącego Rady poprosił o dopilnowanie tego. Podziękował za
uwagę.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – odnosząc się do 2 wcześniejszych wypowiedzi
i zarzucenia Mu manipulacji pewnymi faktami i składanie wniosków o długości 1 km
poinformował, że wniosek dot. drogi Dolistowo Stare – Zabiele – Dzięciołowo – dr Nr 1350B
ma długość 3 266 m, Zofiówka – Nowiny Kasjerskie - 2 737m. Pozostałe wnioski są do długości
1 kilometra, w tym kilka w mieście Mońki, które faktycznie nie są długie, ale wymagają
remontu. FDS daje możliwość, iż drogi, które wcześniej nie otrzymałyby dofinansowania w
tym momencie mają duże prawdopodobieństwo, że je otrzymają. Wyjaśnił, iż na 16 powiatów
(jeden powiat jest wyłączony) przypada 130 mln zł, co daje kwotę ok. 8 mln zł na Powiat. Pan
Starosta nie wie, który Powiat stać na takie zobowiązanie, zaciągać kredyty i robić inwestycje
w wysokości 4, 6, 8 16 mln zł. Odnosząc się zaś do posiadania przez Gminę Trzcianne
dokumentacji powiedział, że Powiat ma przygotowane dokumentacje na ponad 17 mln zł. W
pierwszym zapytaniu od Wojewody Podlaskiego o możliwości i o to co chcemy robić została
wysłana informacja licząc, że dofinansowanie byłoby w wysokości 80 %. W ciemno składane
byłoby wszystkie wnioski by je zrealizować. Posiadanie dokumentacji to, zdaniem Pana
Starosty, lichy argument. Odnosząc się zaś do wypowiedzi radnego stwierdził, że to faktycznie
Jego przypuszczenie, które wynikło z rozmowy, dyskusji na posiedzeniu komisji Budżetu i
Finansów. Przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 2 głosami „za” przy 2 głosach
„wstrzymujących się”, uzasadniając to tym, iż radni nie pracowali nad tym projektem uchwały.
Przeprosił w tym momencie, jeżeli tak się nie stanie. Kończąc stwierdził, iż sam jest ciekawy
wyniku głosowania. Może faktycznie pochopnie Pan Starosta osądził. Następnie zwracając się
do Pana Wójta stwierdził, że Powiat nie ucieka od odpowiedzialności. Powiat jest otwarty na
współpracę i ponownie zaproponował wykonanie inwestycji etapami i złożenie wniosku
podzielonego na części. Przypominając temat inwestycji w Gminie Jaświły i wysokiego
dofinansowania ze strony Gminy drogi, która jest zdewastowana, powiedział, że jest to
myślenie w sposób gospodarski. Natomiast dofinansowanie tylko jednego wniosku, jednej
inwestycji jest naprawdę bardzo nierozsądne. Zachęcił do etapowości inwestycji i nie
zabezpieczenia na przyszłe lata, gdyż Gmina dokładnie o tym wie, iż jest to nie możliwe.
Podziękował uwagę.
- Pani Ewa Piekutowska – zwracając się do Starosty poprosiła by ważył słowa. Radny będzie
głosował jak chce. Zdaniem radnej to nie jest kompetencja Starosty i poprosiła by takich rzeczy
nie mówić, że PiS zagłosuje na pewno przeciwko. Każdy głosuje jak jemu wskazuje sumienie,
a nie tak jak Starosta uważa powinien głosować. Kończąc stwierdziła, iż to była wypowiedź co
najmniej niesmaczna.
- Pan Rafał Supiński – nawiązując do przedmówczyni zapytał skąd Pan Starosta ma takie
informacje jak PiS głosuje. Rzeczywiście na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów radni z
PiS wstrzymali się od głosu. Wstrzymali się dlatego, że nie pracowali nad tym budżetem.
Następnie zapytał kto głosował nad tym budżetem. Kto kogo stawia pod ścianą, czy to raczej
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nie Powiat stawia pod ścianą Gminę Trzcianne, mieszkańców, wycofując się 2 tygodnie przed
zakończeniem terminu naboru wniosków. Przepraszając zapytał kto tu jest niepoważny.
- Pan Mirosław Paniczko – Zastępca Wójta Gminy Trzcianne – zwracając się do Starosty
zapytał czy zna strukturę dróg na terenie powiatu, główne ciągi drogowe i jak one wyglądają.
Jak Starosta chce realizować politykę poprawy i przejezdność. Niektóre drogi za kilka lat będę
nieprzejezdne np. z Downar do Trzciannego i podobnie w innych gminach. W innych
powiatach - Sokółka, Grajewo, czy Wysokie Mazowieckie składano wnioski na 10-20 km
ciągów drogowych. Natomiast Powiat Moniecki będzie składał na 1 km lub 3 km w
poszczególnych gminach. Zapytał czy to jest polityka. To jest uśmiechanie się do każdego z
Wójtów. Gmina Trzcianne nie uśmiecha się tylko realizuje pewną politykę – 5 km od jednej
drogi powiatowej do drugiej. Powtórzył słowa Starosty, iż to jest nierozsądne, że Gmina będzie
składać wniosek. Zwrócił uwagę na punktację w przypadku robienia drogi po 1 km. Rozumie
myślenie Starosty, ale przypomniał, że ww. drogę Gmina przejęła od Powiatu. Na tę drogę
trzeba co roku zużyć 20 ton masy żeby połatać dziury. Stwierdził, iż przy takiej polityce
Powiatu drogi nie będą przejezdne. Zwrócił uwagę, że Powiat powinien realizować np. drogę
do Goniądza, bo jest projekt. Zwrócił też uwagę na zły stan ul. Szkolnej w Mońkach. Kończąc
poprosił o spojrzenie na cały Powiat. Przez ostatnie 10 lat stan dróg pogorszył się. Sprytny Wójt
wydobył więcej środków od Starosty, a niektóry mniej. Poprosił by Starosta przejechał się
wszystkimi drogami i zobaczył jak one wyglądają, by poznać punkt widzenia mieszkańców na
ten temat.
- Pan Krzysztof Kulima – pracownik Urzędu Gminy w Trzciannem – powiedział, że na dzień
składania wniosków nie jest ważna dokumentacja lecz najważniejsze jest pozwolenie na
budowę. Jeżeli wniosek zostanie zakwalifikowany do dofinansowania w ciągu miesiąca trzeba
uzupełnić dokumentację, w tym przedstawić pozwolenie na budowę. Trudno Panu Kulimie
zrozumieć jak na 7 gmin złożyć dokumenty do dofinansowania. Gmina już takie pozwolenie
posiada. Gmina Trzcianne przejęła 2 drogi powiatowe Laskowiec-Giełczyn i Mroczki-Gacisko.
Gmina musi je naprawiać. Zdaniem Pana Kulimy dzielenie tego odcinka nie ma żadnego
uzasadnienia. Odcinki we wsiach mają jakieś szanse na dofinansowanie. Natomiast odcinek
Mroczki-Gacisko pozostanie na pewno do remontu dla Gminy Trzcianne.
- Pan Marek Krzysztof Szydłowski – Wójt Gminy Trzcianne – reasumując powiedział, że
przejęty odcinek drogi Laskowiec-Giełczyn-Kołodzieje ma długość ok. 10 km. Gmina przejęła
ww. drogę, gdyż Brzeziny przystąpiły do projektu scaleniowego. Jaka była pewność, że będzie
robiona – stwierdził, że żadna. Droga jest na utrzymaniu Gminy. Wójt dodał też, iż dobrze się
stało, że doszło do scalenia. Pan Szydłowski jest zadowolony i cieszy się z tego faktu. Następnie
poruszył kwestię skrzyżowania w Mroczkach – Powiat na wszystkie dokumenty na ten temat.
Przypomniał jeszcze raz, że zostało wysłane pismo, w którym zaproponowano rozłożenie
dofinansowania na raty. Poprosił o zapewnienie jego otrzymania, gdyż Gmina sama nie jest w
stanie tego zrobić. Gmina też nie może mieć programu naprawczego bo naprawia drogi
powiatowe. To była przecież droga powiatowa. Nie chce nią nawet jechać Pogotowie
Ratunkowe. Gmina stara się ją na bieżąco naprawiać i łatać dziury, o czym już wspomniał Zca Wójta. Nie wie co ma Gmina dalej w tej sprawie robić. Dodał też mieszkańcy Giełczyna
również dopominają się o zrobienie drogi. Gmina chce przystąpić do scalenia w tej
miejscowości. Poza tym Pan Wójt wie, że Powiatu ani Gminy nie stać by z własnych środków
robić drogi np. w Giełczynie. Zwrócił przy tym uwagę, iż tam też żyją ludzie. Podziękował za
uwagę.
- Pan Rafał Supiński – rozumie, że Rada ma głosować nad uchwałą w sprawie udzielenia
wsparcia finansowego dla Gminy Trzcianne, którego nie chcą ani mieszkańcy i Wójt. Zapytał
Pana Starostę czy dobrze rozumie tę sprawę.
- Mieszkaniec z Gminy Trzcianne – stwierdził, że nie zna się na polityce ani na budżecie, poza
domowym. Mieszkańców żyjących we wsi nie jest dużo, gdyż ludzie wyjeżdżają. Rolnicy mają
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duży, ciężki sprzęt i trzeba po czymś nim jeździć. Stwierdzając, iż w przypadku Powiatu, który
ma ponad 400 km dróg, robienie ich po 1 km zajmie ok. 400 lat. Coś z tym jest nie tak i zdaniem
mówcy trzeba coś działać, coś robić. Mieszkańcy chcąc dalej prowadzić gospodarstwa rolne
mają inwestować w naprawy czy dalej rozwijać się. Pozostawia ten temat do wszystkim
przemyślenia. Podziękował za uwagę.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – odnosząc się do słów radnego Supińskiego
powiedział, że jest to kwestia wyrażenia woli wejścia we współfinansowanie tej drogi, ale w
sposób odpowiedzialny. Zachęcił do głosowania za tym, by przyznać te środki na pomoc
Gminie Trzcianne. Pan Starosta myśli, że teraz na sesji nie dojdziemy do porozumienia, ale po
sesji powinni się wszyscy spotkać i porozmawiać o możliwości etapowania tej inwestycji.
Zachęcił ponownie radnych by tę dotację przyznać, a później ustalić sposób jej realizowania.
Podziękował za uwagę.
- Pan Marek Krzysztof Szydłowski – Wójt Gminy Trzcianne – stwierdził, że Gmina nie wyraża
zgody na etapowanie inwestycji, gdyż jak zacznie się ją etapować to nigdy nie zostanie ona
zrobiona. Tu nie ma co się oszukiwać. Gmina zamierza złożyć wniosek. W tym roku jest tyle
samo środków dla Gmin i dla Powiatów – po 135 mln zł. Natomiast w następnym będzie 80
mln zł, a jak podzieli się to będzie po 40 mln zł. Jakie są szanse, że wówczas dostanie się
dofinansowanie. Pan Wójt widzi to bardzo, bardzo czarno.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach – powiedział, że teraz
zostanie przeprowadzone głosowanie nad uchwałą i środkami, którymi tak naprawdę nikt nie
jest zainteresowany. Wobec powyższego zapytał Pana Wójta czy kwota 200.000 zł zadawala
Gminę Trzcianne na dzień dzisiejszy.
- Pan Mirosław Paniczko – Zastępca Wójta Gminy Trzcianne – powiedział, że Gmina składa
wniosek. Przychodzi miesiąc lipiec Gmina otrzymuje dofinansowanie - jest zakwalifikowana.
Wojewoda wzywa do podpisania umowy. W tym momencie trzeba złożyć oświadczenie, że ma
się środki na wkład własny. Wszystkie czynności po 1 stycznia 2019 r. są ważne. Kosztorys
jest na kwotę 5,5 mln zł. Po przetargu wychodzi, że inwestycja będzie kosztowała np. 6 mln zł.
Jeżeli Gmina otrzyma wyższe dofinansowanie (np. 65%), to Powiat zobowiązany będzie do
wniesienia wkładu w wysokości np. tylko 1 mln zł, a nie 1,3 mln zł. Może też być inaczej, że
po przetargu wyjdzie, iż inwestycja będzie kosztowała 6,5-7 mln zł. Jeżeli przekroczy tę kwotę
wysokości wkładu Gminy 1,635 mln zł to przetarg zostanie unieważniony, gdyż Gmina nie jest
w stanie tego zrealizować. Są rzeczy przyszłe i jeszcze nie pewne. Niemniej jednak nie można
pisać, dawać kwoty 200.000 zł. Chociaż można i napisać 200.000 zł, ale Gminie potrzebny jest
dokument, a nie słowo Starosty. Słowo nie jest dokumentem, chociaż jest nagrywane i jest
transmisja. Gmina prosiła o odpowiedź w tej sprawie, a nie telefon. Zdaniem Z-cy Wójta
wniosek po 1 km przez 6 lat nie ma szans realizacji. Zaapelował o odpowiedzialność, a nie
tylko zagłosowanie. Gmina, zgodnie z tabelą umieszczoną na stronie Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego ma 90% jakiś tam dochodów – Gmina jest w środku stawki Gmin, gdyż inni
mają 115%, 120%. Wobec powyższego Gmina liczy, że otrzyma 65% dofinansowania. To nie
tak, że Gmina nie chce 200.000 zł. Gmina nie zgadza się na metodologię, którą Pan Starosta
proponuje. Zaapelował o brak pośpiechu w tej sprawie. Gmina czekała na zaproszenie, na
rozmowę. Wczoraj Pan Paniczko widział Panią Wicestarostę w Podlaskim Urzędzie
Wojewódzkim. Myślał, że dojdzie do spotkania i rozmowy. Napisany zostanie protokół do
czego zobowiązuje się Powiat i Gmina. Uważa, iż Pan Starosta myśli, iż 200.000 zł sprawę
załatwi „i poczekamy, pożyjemy”. Zdaniem Gminy Powiat ma zobowiązanie. Stwierdził, iż nie
lubi powtarzać się, ale tak jest. Kończąc podziękował.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach – zwrócił uwagę na
to o co prosił Pan Zbigniew Dembowski, aby nie wkładać słów w usta, których nie chcemy
wypowiedzieć.
Więcej pytań nie zadawano
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Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał treść uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne i poddał ją pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 8, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (8)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kitlas Joanna, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Popowski Jarosław, Wysocka Irena.
PRZECIW (2)
Piekutowska Ewa, Supiński Rafał.
WSZTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Radomski Mirosław, Pac
Barbara.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Klepadło Roman.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Trzcianne w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta.
/Uchwała Nr V/38/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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) zmniejszenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.
80195 – Pozostała działalność (projekt pn. ERASMUS +) § 2701 – Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 90.089 zł
(śr.UE). Powyższe środki na realizację ww. projektu wpłynęły w 2018 roku.
2) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu ogółem o kwotę 17.136 zł, z tego;
a) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – Wpływy z
różnych opłat o kwotę 15.000 zł,
b) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.136
zł.
3) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu ogółem o kwotę 134.929 zł, z tego:
a) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę ogółem o
kwotę 103.522 zł (śr. UE) na realizację projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju
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Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Mońkach”,.
b) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki
wychowawcze o kwotę 31.407 zł, w związku z wpływem środków na refundację wydatków
poniesionych w 2018 roku na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku
użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w
Goniądzu”.
4) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę
120.248 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Mońkach ogółem o ww. kwotę, z tego:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500 zł,
- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 1.500 zł,
- Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 103.825 zł,
- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do
wynagrodzeń o kwotę 1.981 zł,
- Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom
i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby o kwotę 1.012 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 659 zł,
- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe
należności o kwotę 9.771 zł.
5) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801
– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 191.928 zł zgodnie z informacją o wynikających
z ustawy budżetowej na rok 2019 rocznych kwotach części subwencji ogólnej przekazaną przez
Ministra Finansów i jednocześnie zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu o kwotę
191.928 zł, z tego:
a) dz. 801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 120.560 zł, z tego:
- rozdz. 80115 – Technika o kwotę 20.560 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników
i składki,
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 100.000 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe
pracowników i składki,
b) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty o kwotę 71.368 zł, powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w
placówkach oświatowych.
6. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) o kwotę 1.431 zł,
z tego:
- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 112 zł,
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 660 zł,
- Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 659 zł i jednocześnie zwiększenia planu
wydatków budżetu powiatu w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami (zadania własne) o kwotę 1.431 zł, z tego:
- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 659 zł,
- Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 772 zł.
7) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu ogółem o kwotę 4.833 zł, z tego:
a) dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.900 zł, z tego:
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- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 300 zł,
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 400 zł,
- rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - Wpływy z różnych dochodów o kwotę
2.200 zł,
b) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85417 – Szkolne schroniska
młodzieżowe – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.933 zł i jednocześnie zwiększenia
planu wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę 4.833 zł, w tej samej kategorii rozdziałów i
podatku od towarów i usług (VAT).
8) zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę 13.639 zł, z tego:
a) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
o kwotę 7.613 zł,
b) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli o kwotę 5.192 zł,
c) dz. 855 – Rodzina o kwotę 834 zł, - projekt pn. „Aktywna integracja w Powiecie Monieckim”
– zmniejszenie do wysokości wkładu własnego Powiatu wynikającego z realizacji projektu.
9) zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę 33.672 zł, z tego:
a) dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 13.131 zł, z tego:
- projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” o kwotę 2.828 zł,
- projekt pn. „Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach” o kwotę 10.303 zł,
b) dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.541 zł na zakup Elektronicznego Systemu
Obsługi Klientów na potrzeby Pływalni Powiatowej w Mońkach.
10) przeniesienia w planie wydatków między paragrafami dz. 854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze na kwotę 4.500 zł
dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji
Społecznej w Goniądzu, a mianowicie:
1) zmniejsza się plan wydatków - Różne opłaty i składki o kwotę 4.500 zł,
2) zwiększa się plan wydatków - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.500
zł.
Powyższe przeniesienie związane jest z ukończeniem inwestycji budowy budynku
gospodarczego, tj. ocieplenie i otynkowanie budynku.
11) przeniesień w planie wydatków Starostwa między działami, rozdziałami i paragrafami
ogółem na kwotę 1.182.384 zł, a mianowicie:
a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.182.384 zł, z tego:
- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - Dotacja celowa
na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.162.300
zł,
- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 20.084 zł, z
tego:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.800 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.873 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
o kwotę 411 zł,
b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.182.384 zł, z tego:
- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 642.300 zł (na przebudowę dróg powiatowych
do uzgodnienia z gminami o kwotę 492.300 zł oraz na zad. pn. „Przebudowa drogi powiatowej
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Nr 2628 B ul. Jagiellońska w Goniądzu na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Grodzieńskiej "
o kwotę 150.000 zł),
- dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
(zadania własne) o kwotę 20.084 zł, z tego:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.800 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.873 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
o kwotę 411 zł,
c) dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 6220 – Dotacje celowe z
budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 520.000 zł, wkład
własny do działania finansowanego z rezerwy budżetu państwa w ramach działania p.n.:
„Wzmocnienie potencjału diagnostyki obrazowej poprzez utworzenie pracowni tomografii
komputerowej oraz zakup aparatów do śródoperacyjnych badań RTG (ramię C) oraz USG, jako
kontynuacja projektu utworzenia Regionalnego Centrum Leczenia Bólu przy SP ZOZ w
Mońkach”.
Ponadto zmniejsza się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2019 rok o
kwotę 41.943 zł. 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 – zmienia się poz. 3, o czym już mówiła Pani
Skarbnik – dot. ul. Jagiellońskiej w Goniądzu, zmienia swoja wartość poz. 4 „Przebudowa dróg
i chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami, usunięte zostaje zadanie polegające na
wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych oraz wprowadzany
jest pkt 10 i 11 tj. zakończenie inwestycji budowy budynku gospodarczego MOW Goniądz i
zakup Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów na potrzeby Pływalni Powiatowej w
Mońkach,
2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy
Unii Europejskiej na 2019 rok - Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
3) Przychody i rozchody budżetu w 2019r. - przychody zmniejszą, kredyt i rozchody pozostaje
bez zmian,
4) Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r. – zmiana w poz. 1
dot. "Rozbudowy drogi gminnej Mroczki-Boguszki-Milewo do dr. powiatowej nr 1363 B" –
200.000 zł. Pojawia się też pozycja pod nr 5: wkład własny do działania finansowanego z
rezerwy budżetu państwa w ramach działania pn.: „Wzmocnienie potencjału diagnostyki
obrazowej poprzez utworzenie pracowni tomografii komputerowej oraz zakup aparatów do
śródoperacyjnych badań RTG (ramię C) oraz USG, jako kontynuacja projektu utworzenia
Regionalnego Centrum Leczenia Bólu przy SP ZOZ w Mońkach". Aktualizacji ulega również
pkt 6 dot. dotacji dla Miasta Białystok - na dofinansowanie kosztów działania Miejskiego
Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie
obsługi mieszkańców pochodzących z terenu powiatu monieckiego. Ponadto aktualizacji ulega
dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Mońkach - na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w
Mońkach.
Ponadto na wniosek Dyrektora MCEiRS w Goniądzu uległ zmianie Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r., a
mianowicie:
1) zmniejsza się plan dochodów - Wpływy z usług o kwotę 5.600 zł
2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.600 zł, z tego:
- Wpływy z różnych opłat o kwotę 80 zł
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- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 5.520 zł.
Kończąc Pani Skarbnik poinformowała, że po dokonanych zmianach deficyt budżetu (na
realizację zadań inwestycyjnych) w wysokości 2.628.920 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 373.780
zł i wolnymi środkami w kwocie 2.255.140 zł.
- Pani Ewa Piekutowska – zapytała o wzrost wartości kosztorysowej zadania Nr 3 w załączniku
Nr 4 o 150 tys. zł.
- Pani Skarbnik – poinformowała, że jest to jedna z pozycji, która zostanie ujęta w uchwale
upoważniającej Zarząd do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewody w tym
roku. Kwoty wynikają z kosztorysów, które zostały przygotowane przez pracowników
Wydziału Dróg.
- Pani Ewa Piekutowska – zapytała o kwotę 373.780 zł finansowaną kredytem, która została
przeniesiona z drogi Mroczki-Boguszki na przebudowę dróg i chodników.
- Pani Skarbnik – wyjaśniła, że kredyt pokrywa rozchody, czyli spłatę kredytów, które mamy
w danym roku i służy finansowaniu deficytu. Kwestia ujęcia, czy tymi środkami konkretnie
będziemy finansować przebudowę dróg i chodników, czy będziemy finansować dotacje w
formie pomocy finansowej udzielonej gminie nie jest na tyle istotna. Deficyt może wynikać
tylko z braku środków na wydatki majątkowe. Kwestia usytuowania jego w odpowiedniej
pozycji wynikającej bądź to z dotacji inwestycyjnej bądź z wydatku własnego inwestycyjnego
nie jest jakby prawnie rozstrzygnięta. Biorąc pod uwagę sytuację, która zaistniała dziś na sesji,
dywagacja czy będą te środki przez Gminę wykorzystane czy też nie, czy też potem nastąpi ich
przesunięcie na inny cel. Wydawało się więc zasadnym by pokazać ten deficyt w tych
wydatkach, które wiemy, że zostaną zrealizowane.
- Pani Ewa Piekutowska – zwracając się do Starosty poprosiła o przekazywanie informacji
dotyczących zmian wcześniej.
- Pani Skarbnik – poinformowała, że pierwotna wersja uchwał w sprawie zmian w budżecie
powiatu została dostarczona radnym w odpowiednim terminie, z odpowiednim
wyprzedzeniem. Zarząd zebrał się w dniu wczorajszym po południu i stąd wynikła ta sytuacja.
- Pani Ewa Piekutowska – stwierdziła jednak, że był czas na wysłanie wczoraj zmian po
południu by radni mogli zapoznać się w domu z nimi.
- Pani Skarbnik – wyjaśniła, iż posiedzenie Zarządu trwało długo. Jednak postara się by radni
otrzymywali materiały wcześniej i w obowiązującym terminie.
- 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 dzisiejszym 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. Poprosił o
przestrzeganie pewnych ustaleń: na początku jest opinia Komisji, a potem będzie można
prowadzić dyskusję. Poprosił również o podchodzenie do mównicy. Wymogiem jest by
wypowiedzi były nagrywane.
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:
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ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kitlas Joanna, Klepadło Roman,
Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Wysocka
Irena.
PRZECIW (1)
Piekutowska Ewa
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Pac Barbara, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (1)
Czarniecki Stanisław.
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.
/Uchwała Nr V/39/19 – 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 oraz
przychodów w 2019 r. Pani Skarbnik omówiła je przy omawianiu projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie powiatu. Ponadto w WPF dla roku 2018 zamiast planowanych wielkości w
poszczególnych pozycjach prognozy wprowadzono faktyczne dane wynikające z wykonania
budżetu powiatu za 2018 rok. Dokonano także zmian w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć
do WPF, które dotyczą zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na:
a) realizację przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynieryjnych i dróg powiatowych –
Poprawa jakości dróg powiatowych” o kwotę 742.300 zł,
b) realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Zawodowego centrum Innowacji przy ZSOiZ w
Mońkach” o kwotę 3.016 zł.
Ponadto na podstawie wykonania za 2018 rok dokonano zmiany wydatków bieżących w 2019
roku dla przedsięwzięć: „Aktywna integracja w Powiecie Monieckim”, „Ponadnarodowa
mobilność kadry edukacji szkolnej”, „Kompleksowy program rozwoju Technikum i
Zasadniczej szkoły Zawodowej z ZSOiZ w Mońkach”.
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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 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 27 marca 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: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kitlas Joanna, Klepadło Roman,
Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Wysocka
Irena.
PRZECIW (1)
Piekutowska Ewa
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Pac Barbara, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (1)
Czarniecki Stanisław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr
III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031 w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała zmieniająca
Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031 została
podjęta.
/Uchwała Nr V/40/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego
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Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację
powyższych zadań w 2019 roku.
Pan Przewodniczący informując, iż radni otrzymali projekt uchwały zapytał czy są pytania do
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w tej kwestii.
Pytań nie zadawano.
- 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 przy 4 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”.
Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podał projekt uchwały pod
głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
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, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka
Irena.
PRZECIW (1)
Piekutowska Ewa
NIEOBECNI (1)
Czarniecki Stanisław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i
wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2019 roku w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała uchwały w
sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań
w 2019 roku została podjęta.
/Uchwała Nr V/41/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego, maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie oraz
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specjalności i formy kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat moniecki.
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 uchwała dotyczy zarówno form doskonalenia
zawodowego nauczycieli na obecny rok kalendarzowy, jak również kwoty dofinansowania
opłat pobieranych przez uczelnie i generalnie wysokości środków przeznaczonych na ten cel.
Zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela Powiat ma obowiązek zabezpieczenia środków
na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W tej chwili jest to 0,8 % planowanych rocznie
środków na wynagrodzenia nauczycieli w budżecie powiatu. W przedstawionym załączniku
uwzględnione zostały środki zgłoszone na podstawie wniosków przedstawionych przez 3
placówki oświatowe. Zarząd w całości wszystkie wnioski zaakceptował i przedstawia je
Wysokiej Radzie w drodze uchwały. Kończąc Pani Sekretarz poinformowała, że przedmiotowy
projekt uchwały został zaopiniowany przez reprezentatywne organizacje związkowe
zrzeszające nauczycieli, czyli przez OPZZ, NSZZ „Solidarność”, Forum Związków
Zawodowych.
- 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 – 5 głosami „za”
zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podał
projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego, maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie oraz specjalności i
formy kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest powiat moniecki pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
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, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (1)
Czarniecki Stanisław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia na rok
2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej kwoty
dofinasowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli

22
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
powiat moniecki w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr V/42/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 11.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia liczby oraz wyboru
przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
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 przedmiotowy projekt uchwały, jak i kolejny, który jest
jej konsekwencją, jest spełnieniem deklaracji jaka padła ze strony Pana Starosty na poprzedniej
sesji, a mianowicie zwiększenie liczby przedstawicieli Powiatu Monieckiego w Radzie
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach o kandydata
klubu PiS i uzupełnienie dodatkowo o przedstawiciela klubu „Aktywny Powiat”. Zatem w
omawianym projekcie uchwały liczba przedstawicieli Powiatu Monieckiego z 6 zwiększa się
do 8 tj. w osobach: Pan Zbigniew Dembowski i Pan Roman Klepadło.
- Pan Dariusz Jaworowski - Przewodniczący Rady – zapytał obu kandydatów czy wyrażają
zgodę.
Każdy kandydat wyraził zgodę.
- 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 – 5 głosami „za”
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podał
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia liczby oraz wyboru przedstawicieli
Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mońkach pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
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, Wysocka Irena.
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NIEOBECNI (1)
Czarniecki Stanisław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały o zmianie 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 uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr V/43/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 12.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
- 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 przedmiotowy projekt uchwały jest konsekwencją
poprzedniej uchwały. W związku ze zwiększeniem liczby przedstawicieli Powiatu
Monieckiego w Radzie Społecznej SP ZOZ w Mońkach liczba członków Rady zwiększa się z
8 do 10. Przypomniała przy okazji, że przewodniczącym z ustawy jest Pan Starosta. Natomiast
przedstawicielem Wojewody jest Pan Mirosław Jóźwicki.
- 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 – 5 głosami „za”
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podał
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
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, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (1)
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Czarniecki Stanisław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały o o zmianie uchwały 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 V/44/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mońkach.
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 w dniu 30 kwietnia upływa 6-letnia kadencja obecnego
dyrektora na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Mońkach. Ustawa o działalności leczniczej w sposób jednoznaczny określa procedurę
zatrudnienia Dyrektora. W tym przypadku nie ma możliwości żadnego przedłużenia kadencji
obecnemu dyrektorowi, ponieważ jest tylko jedyna możliwość przewidziana w ustawie, a
mianowicie jeżeli osobie brakuje 2 lata do osiągniecia wieku emerytalnego. W przeciwnym
przypadku ustawa o działalności leczniczej zobowiązuje podmiot tworzący do
przeprowadzenia konkursu. Pierwszym etapem procedury konkursowej jest powołanie Komisji
Konkursowej. Orzecznictwo naszego prawa wskazuje, że podmiotem tworzącym jest w tym
przypadku Rada Powiatu. Następnie omówiła skład komisji konkursowej: od trzech do sześciu
przedstawicieli podmiotu tworzącego, posiadających wykształcenie wyższe, w tym
przynajmniej jeden lekarz oraz przedstawiciel rady społecznej podmiotu leczniczego. Rada
Społeczna SP ZOZ w Mońkach wskazała jako swojego przedstawiciela Pana Leszka
Zawadzkiego – Wójta Gminy Jasionówka. Natomiast Zarząd Powiatu proponuje Wysokiej
Radzie do składu Komisji Konkursowej Pana Błażeja Buńkowskiego – Starostę i proponuje Go
na przewodniczącego komisji oraz Panią Martę Łosiewicz – Skarbnika Powiatu, Pana Andrzeja
Tyneckiego, który jest lekarzem wskazanym na naszą prośbę przez Okręgową Izbę Lekarską w
Białymstoku (jest to lekarz zatrudniony w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach). Ponadto
została również wskazana osoba Pani Sekretarz. Po powołaniu Komisja przystąpi do pracy,
opracuje, przyjmie regulamin i przygotuje ogłoszenie o konkursie. Ogłoszenie o konkursie
zostanie ogłoszone przez Zarząd Powiatu. Mogą odbyć się 2 konkursy. Jeżeli w pierwszym nie
zgłosi się 2 kandydatów spełniających kryteria, to taki konkurs uważa się za nierozstrzygnięty.
Wówczas ogłasza się ponownie konkurs. Jeżeli w obu postępowaniach konkursowych nie
doszłoby do wyłonienia kandydata, wtedy Zarząd Powiatu ma prawo powołać na dyrektora
osobę, którą sam wybierze, ale po zaopiniowaniu przez komisję konkursową.
- 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,
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Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie
jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podał
projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa,
Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Wysocka Irena.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (1)
Czarniecki Stanisław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że przedmiotowa uchwała
została podjęta.
/Uchwała Nr V/45/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w
Mońkach na 2019 rok.
- Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – poinformowała, że radni otrzymali na
swoich stanowiskach pracy projekt uchwały z przyjętymi dzisiaj przez komisje planami pracy.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – zapytał czy są pytania.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podał
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach na
2019 rok pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
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, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (1)
Czarniecki Stanisław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia
planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach na 2019 rok w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że przedmiotowa uchwała
została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr V/46/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 15.
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”.
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 projekt uchwały dotyczy upoważnienia Zarządu Powiatu
do złożenia wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych:
1) odcinek Dolistowo Stare – Zabiele – do dr. woj. Nr 670 o długości 3 266 m o wartości
kosztorysowej 2,592 mln zł – dotyczy drogi na terenie Gminy Jaświły;
2) odcinek Waśki - Sikory o długości 922 m o wartości kosztorysowej 537 tys. zł dotyczy gminy
Mońki;
3) odcinek Zofiówka – Nowiny Kasjerskie o długości 2 737 m o wartości kosztorysowej 3,588
mln zł – dotyczy Gminy Knyszyn;
4) odcinek ul. Wojska Polskiego od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o długości 364 m o
wartości kosztorysowej 454 tys. zł – dotyczy Gminy Mońki;
5) ul. PCK w Mońkach na całej długości 235 m o wartości kosztorysowej 116 tys. zł – teren
Gminy Mońki;
6) odcinek od m. Kulesze Chobotki w kierunku dr. woj. Nr 671 o długości 950 m o wartości
kosztorysowej 573 tys. zł – Gmina Krypno;
7) odcinek w m. Potoczyzna o długości 382 m o wartości kosztorysowej 248 tys. zł;
8) Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1358B gr. powiatu – Górnystok – Czarnystok Dobrzyniówka na odcinku od drogi powiatowej 1405B w kierunku granicy powiatu o długości
560 m o wartości kosztorysowej 389 tys. zł – Gmina Jasionówka;
9) odcinek od m. Jasionówka do m. Słomianka o długości 300m o wartości kosztorysowej 98
tys. zł.
Łączna długość odcinków wynosi 10 278m. Pan Kierownik kontynuując dalej wypowiedź
powiedział, że łączna wartość kosztorysowa ww. inwestycji opiewa na kwotę 9,492 mln zł. Z
rozmów i negocjacji przeprowadzonych przez Pana Starostę i Panią Wicestarostę deklarowany
udział gmin wynosi: 2,885 mln zł. Natomiast wkład Powiatu Monieckiego wynosi: 1,860 mln
zł. Oczywiście przy założeniu otrzymania dofinansowania w wysokości 50% wartości
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składanych wniosków.
- 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 Infrastruktury i Rozwoju Powiatu na posiedzeniu w dniu
dzisiejszym pozytywnie przy 1 głosie „wstrzymującym się” zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
- Pan Zbigniew Dembowski – powiedział, że klub radnych PiS po otrzymaniu materiałów na
sesję zauważył, iż w pierwszym proponowanym porządku obrad nie było punktu dotyczącego
przedmiotowej uchwały. Wobec powyższego klub radnych wystosował stosowne pismo do
Zarządu Powiatu, które odczytał Wysokiej Radzie (kserokopia pisma w załączeniu). Dalej
stwierdził, iż choć radni pracowali oddzielnie, to widzi, że część odcinków znajduje się w
projekcie uchwały. Przedmiotowe pismo i inwestycje nie dotyczą tylko tego roku. Poprosił o
podjęcie współpracy z klubem radnych PiS. Zdaniem radnego nie dochodziłoby do takiej
sytuacji, gdyby radni mieli wiedzę wcześniej, a nie dostawali projekt w ostatniej chwili. Radni
nie mieli czasu zapoznać się z tym. Kończąc stwierdził, że dobrze, iż zadania inwestycyjne
będą realizowane we wszystkich gminach.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – podziękował z tego miejsca wszystkim wójtom
i burmistrzom, którzy rozpoczęli taką współpracę, jakiej mieszkańcy powiatu oczekują.
Wszyscy mieszkańcy Powiatu widzą jakie są nasze drogi. Od kilku miesięcy mieszkańcy
poszczególnych miejscowości przychodzą, proszą i pytają. Powiat robi tyle na ile go stać.
Dzisiejsza sesja, dzisiejsze zamieszanie z 200 tys. zł wynika stąd : w tym momencie nie byłoby
dyskusji o wnioskach składanych przez Powiat Moniecki, bo wszystkie środki zostałyby
przekazanie ze wcześniejszymi ustaleniami do Gminy Trzcianne na złożenie przez Gminę
Trzcianne wniosku. Zmieniło się podejście Wójtów i Burmistrzów co do sytuacji budżetowej i
tego, że FDS daje realną szansę by wykorzystywać przez wiele lat środki. Szkoda, że
dofinansowanie zostało określone na 50%. Nadmienił przy tym, iż zmieniło się też podejście
Wójtów i Burmistrzów w kwestii przekazywanych środków na drogi powiatowe. To drogi
powiatowe łączą poszczególne miejscowości. To drogi powiatowe są w złym stanie i wymagają
wielu napraw. Zmieniło się na tyle to podejście, że z kilkoma gminami udało się wypracować
pewien konsensus. Przypomniał o czym mówił Pan Kierownik, że udział gmin wynosi: 2,885
mln zł. Natomiast wkład Powiatu Monieckiego wynosi: 1,860 mln zł. Jak widać z
przedstawionych kwot nie jest już 50% na 50%. W niektórych przypadkach jest nawet 80%
wkładu gminy do 20% wkładu powiatu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić tych kilometrów
więcej niż 5,5km. Wiele z tych inwestycji, które zostało ujętych zostaną zamknięte. W wielu
przypadkach nie są to długie odcinki, ale są na tyle uciążliwe, że ich naprawa pozwoli odczuć
mieszkańcom realną i faktyczną ulgę, że będą mogli poruszać się bardziej bezpieczniej i
komfortowo. Kończąc jeszcze raz bardzo podziękował tym wszystkim, którzy zaangażowali
się w tworzenie tego funduszu na ten rok. Myśli, że jeżeli w przyszłym roku będą takie
możliwości to zostaną opracowane inne wnioski, które będą pokrywać się z listą inwestycji
złożoną przez klub radnych PiS. Jeżeli Rada nie przyjęłaby tego w trybie tak szybkim na tej
sesji to musielibyśmy do 12 kwietnia zwołać sesję w trybie nadzwyczajnym i przegłosowywać
tylko i wyłącznie tą uchwałę. Jeszcze raz podziękował wszystkim, radnym za sugestie,
mieszkańcom, którzy zgłaszali się i Zarządowi za opracowanie takiej uchwały.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podał
projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosków
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o dofinansowanie projektów przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego
oraz współfinansowania zadań w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, OBECNI: 16, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac
Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka
Irena.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Kamiński Daniel
NIEOBECNI (1)
Czarniecki Stanisław.
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.
Przedmiotowa uchwała została podjęta.
/Uchwała Nr V/47/19 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 16.
Wystąpienia zaproszonych gości.
- Pan Leszek Zawadzki – Wójt Gminy Jasionówka – stwierdził, że każda Gmina dostała „po
kawałeczku”. Wójtowi wydaje się, iż Gmina Jasionówka otrzymała najmniejszy kawałek tortu
jeżeli chodzi o składane wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych. Przypomniał, że uchwale
pojawił się odcinek drogi od m. Jasionówka do m. Słomianka o długości 300m, który też jest
zobowiązaniem Powiatu za żwir wywieziony na drogi całego powiatu. Gmina rozumie, że w
tym roku sytuacja finansowa jest ciężka, ale poprosił by nie zapomnieć i w budżecie
kontynuować inwestycje w następnych latach. Przyłączył się do apelu Pana Dembowskiego, by
spotykać się i rozmawiać. Dziś to wygląda tak, że Wójtowie przepychają się, kto jest silniejszy,
kto więcej „wydrze” od Pana Starosty. Myśli, iż to powinno być raczej na zasadach współpracy
i równości. W pewnej części rozumie mieszkańców i Wójta Trzciannego, którzy przyjechali i
walczą o inwestycję na swoim terenie. Zróbmy tak, aby takiej sytuacji już nie było. Kończąc
poprosił radnych o współpracę.
Ad. 17.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
- Pani Irena Wysocka – na początku zaznaczyła, że wypowiedź będzie dotyczyła działalności
SP ZOZ w Mońkach. Na posiedzeniu w dniu wczorajszym, Rada definitywnie dowiedziała się,
że do 30 marca przyszłego roku kwotę 2,1 mln zł Powiat musi przekazać – bo taka jest strata
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placówki. Zapytała jak można było doprowadzić do takiej sytuacji. Przecież takie środki były
przeznaczone na funkcjonowanie, na poprawienie SP ZOZ w Mońkach z zewnątrz, ale też i
przy wsparciu środków finansowych z Powiatu jako wkład własny. Oczekiwano, że to w
znacznej mierze poprawi sytuację pacjentów i sytuację finansową. Podała przykład ginekologii,
która świeci pustkami (była w odwiedzinach u chorej i widziała). Nie wie jednak jak jest na
innych oddziałach. Pan Starosta dwoi się i troi żeby w jakikolwiek sposób poprawić sytuację
finansową SP ZOZ w Mońkach zabiegając o zakup ze środków ministerialnych tomografu. To
jest ogromy wydatek, ale czy to uzdrowi naszą sytuację finansową. Powiat musi wyłożyć 520
tys. zł. Radna myśli, iż to będzie bez pozytywnego skutku. Zwracając się do Dyrektora
placówki zapytała co On zrobił, aby poprawić tą sytuację. Wie, że Dyrektor złoży winę na
niedofinansowanie placówki z NFZ, że musiał podpisać taki a nie inny kontrakt. Zdaniem
radnej to nie jest chyba przyczyna. Złożyła wniosek, aby nie odkładać tego na dłużej bo już
minął jeden kwartał i myśli, że Członkowie Zarządu mają takie samo zdanie. Poprosiła, by
Dyrektor wyjaśnił to. Następnie dodała, że jak nie będzie realistycznego programu
naprawczego, który uzdrowiłby nasz zoz, to w żadnym przypadku radna nie zagłosuje by
przeznaczyć na zakup tomografu 520 tys. zł. W dalszej kolejności odniosła się do świadczonych
usług przez placówkę, których sama doświadczyła. Myśli, iż to była sytuacja incydentalna, bo
nie wyobraża sobie by byli tak traktowani wszyscy pacjenci. Wyszedł pacjent, jest kolejka
radnej, więc zapukała i zapytała czy może wejść - usłyszała głośne nie. Jak można tak traktować
pacjentów. Żyjemy przecież w XXI wieku. Radna jednak słyszy coraz więcej podobnego typu
narzekań. Z włodarzami powiatu był Pan Dyrektor zwolennikiem by SP ZOZ w Knyszynie
oddał Oddział Wewnętrzny. Nie przyjechał na spotkanie, na zaproszenie kiedy radna była
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Knyszynie, ale przyjechał Pan Starosta. Wówczas
powiedziano Mu nie pomagasz to nie przeszkadzaj. Podała przykład SP ZOZ w Knyszynie (jest
członkiem Rady Społecznej), który jest mniejszą placówką, ma dużo niższy kontrakt i
zakończył rok deficytem w kwocie 42 tys. zł. Po odjęciu amortyzacji Gmina Knyszyn nie musi
dokładać. Rozumie postawę Burmistrza Knyszyna, że kiedy na koniec roku SP ZOZ zwrócił
się z prośbą o dofinansowanie zakupu sprzętu Rada Gminy podjęła stosowną decyzję by
dofinansować jednostkę w kwocie 191 tys. zł. Zdaniem radnej słusznie uczyniła, gdyż organ
prowadzący powinien. W tej chwili trudno wymagać od dyrektora, żeby spzoz przynosił zyski,
na służbie zdrowia nie można zarabiać ale nie można doprowadzić do takiej sytuacji, że budżet
mamy okrojony i zastanawiamy się co z tym fantem zrobić, czy mamy złożyć na jedną drogę,
czy na dwie, bo trzeba 2,1 mln zł dołożyć do SP ZOZ w Mońkach. Jeżeli doda się do tego
należności niewymagalne wzrośnie bardziej. Zwracając się do Starosty poprosiła by na
posiedzeniu Zarządu pojawił się Pan Dyrektor i rozwiał Jej wątpliwości lub to co mówi jest
nieprawdą - oby to tak było. Radną przede wszystkim zaniepokoił fakt takiego zadłużenia.
Zakład nie może być tak zarządzany. Nie wie kto nadzorował to, że doprowadzono do takiej
sytuacji.
- Pan Zbigniew Dembowski – zapytał czy to co przedstawiała radna jest stanowiskiem i
poglądem całego Zarządu. Bowiem to wystąpienie odebrał w ten sposób, że wina leży po
stronie dyrektora.
- Pani Irena Wysocka – nie może obwiniać Starostę ani obecnego Zarządu, który funkcjonuje
tylko kilka miesięcy. Dług dotyczy ubiegłego roku.
- Pan Zbigniew Dembowski – dodała że i poprzedniego roku też. Potwierdził, iż na służbie
zdrowia nie można zarabiać. Służba zdrowia finansowana jest jak jest. Nie było jednak
przypadku, że człowiek potrzebujący, będący w potrzebie, któremu trzeba było ratować życie
nie uzyskał tej pomocy w naszym SP ZOZ w Mońkach. Myśli, że każdy uzyskał taką pomoc.
Podał przykład swojej mamy, która tu leżała i żyje, za co serdecznie dziękuje. Zdaniem radnego
nie można ciąć kosztów kosztem pacjentów. Kubatura wzrosła, koszty utrzymania placówki
też, ale kontrakt nie wzrósł. Może coś trzeba zrobić ze starymi budynkami, które w tej chwili
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stoją puste. Wątpi jednak, że można zrobić oszczędności na świadczonych usługach przez
lekarzy. Żyjemy w takich czasach, że lekarze chcą dobrze zarabiać, a brakuje lekarzy. Wziął w
tym przypadku Pana Dyrektora w obronę. Zwrócił przy tym uwagę, czemu nikt dziś nie mówi
o Pływalni Powiatowej, która każdego roku przynosi 1,5 mln zł straty. Wpisujemy te kwotę do
budżetu cały czas i nikt nawet na to uwagi nie zwróci. Z Pływalni korzysta ten kto chce.
Natomiast z ZOZ korzysta ten kto musi, jak chce żyć. Tutaj zasugerował by zaprosić Dyrektora
Pływalni i zastanowić się (przypomniał, że ponad 20 tys. zł. Pływalnia otrzymała dziś na
elektroniczny system) czy coś się da z nią zrobić. Może utworzyć spółkę z gminami. Patrzymy
na sytuację placówki służby zdrowia patrzmy też na sytuację Pływalni. Podziękował za uwagę.
- Pan Bogdan Sierba – Dyrektor Pływalni Powiatowej w Mońkach – poinformował, że na
bieżąco składa sprawozdania z działalności do Zarządu. Strata nie wynosi 1,5 mln zł tylko 1
mln zł z „lekkim kawałkiem”. Straty placówki są niemal takie same od 6 lat od kiedy jest
dyrektorem. Wzrosła płaca minimalna z 1760 zł do 2250 zł. Wzrosły również ceny energii i
ciepła. Poprosił o zwrócenie uwagi na to, że dzięki temu iż są wypracowywane zyski nawet w
wysokości 100% wyższej niż były, to strata jest na poziomie takim jakim była. Inne podobnej
wielkości pływalnie mają wyższe straty, właśnie ok. 1,5 mln zł. W Polsce są tylko 2 obiekty,
które przynoszą zyski (aqua parki we Wrocławiu i na Pomorzu). Natomiast wszystkie pływalnie
przynoszą straty. Pan Dyrektor robi co może. W tym roku podpisał umowę ze Szkolnym
Związkiem Sportowym na projekt ministerialny „Umiem pływać”. W projekcie weźmie udział
ponad 1000 dzieci (z powiatu monieckiego i z powiatów ościennych). Kończąc dodał, iż nie
ma u nas dużo nawyku, rakiego sposobu myślenia by częściej korzystać z usług Pływalni. Jeżeli
częściej będziemy korzystać z Pływalni to mniej będziemy korzystać z usług SP ZOZ. Pan
Dyrektor stara się robić wiele rzeczy we własnym zakresie i nie korzysta z firma zewnętrznych.
- Pan Jarosław Pokoleńczuk – Dyrektor SP ZOZ w Mońkach – stwierdził, że trudno Mu jest
teraz odpowiedzieć na te wszystkie pytania postawione przez radną, gdyż nie jest
przygotowany. Stwierdził, iż przygotował analizę sytuacji finansowej, którą przedstawił
Zarządowi, w której wskazywał przyczyny złej sytuacji finansowej do września ubiegłego roku.
Oczywiście skorzysta z zaproszenia i przedstawi zaktualizowaną sytuację na koniec roku nie
tylko Zarządowi ale i radnym na sesji. Odnosząc się zaś do zachowania lekarzy przeprosił
radną. Nie ukrywa, że coraz częstsze są skargi pacjentów na zachowanie lekarzy. Natomiast nie
ma skarg na sposób leczenia.
- Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – przypomniała, że do 30 kwietnia radni
zobowiązani są złożyć oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.018 r. Chociaż powiat
funkcjonuje już 20 lat, to dopiero po raz pierwszy odbyło się spotkanie w Urzędzie Skarbowym
(z inicjatywy pracowników Urzędu Skarbowego) dotyczące wypełniania oświadczeń. Poprosiła
o dokładne wypełnianie oświadczeń, gdyż coraz więcej jest postępowań przed prokuratorem za
nie umieszczenie w oświadczeniach majątkowych wszystkich danych, niepełnych danych,
nieprawdziwych danych albo zatajenie czegoś. Wywnioskowała, że pracownicy, chyba w
charakterze świadka są przesłuchiwani. Są negatywnie oceniani za to, że przemykają oko na
pewne nieprawidłowości, że to oni też powinni wnioskować do organów ścigania o możliwości
pełnienia przestępstwa poprzez nieujawnienie pewnych informacji. Pracownicy Urzędu
Skarbowego niestety będą teraz musieli bardziej przyłożyć się, chociaż wcześniej też widzieli
nieprawidłowości, ale to były na tyle drobne sprawy, że nie musieli o tym pisać. Teraz już tak
nie będzie. Kończąc poprosiła o rzetelne podjęcie do sprawy, by nikt nie miał żadnych
przykrości z tego tytułu..
Ad. 18.
Zamknięcie obrad.
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- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obradv zamknął obrady V 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/).

