Rada Powiatu w Mońkach

PROTOKÓŁ NR XV/20
z obrad XV sesji Rady Powiatu w Mońkach, które odbyły się w sali konferencyjnej
budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a.
w dniu 24 stycznia 2020 r.

W obradach sesji wzięło udział 14 radnych, co stanowi o prawomocności obrad – lista
obecności w załączeniu.
Nieobecni: Pani Jolanta Kalinowska, Pan Daniel Kamiński i Pani Ewa Piekutowska.
Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności.

Obrady rozpoczęto 24 stycznia 2020 r. o godz. 14.00,
zakończono o godz. 14.40 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 XV sesji VI kadencji
Rady Powiatu w Mońkach. Powitał serdecznie Pana Starostę, Panią Wicestarostę, Członków
Zarządu, panie i panów radnych. Powitał też Wójtów, Burmistrzów, Dyrektora ZSOiZ w
Mońkach, Panią Dyrektor DPS, Pana Dyrektora Pływalni i Pana Dyrektora Urzędu Pracy,
kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
Następnie Pan Przewodniczący Powiatu nowego Komendanta Policji w Mońkach –
Panią inspektor Annę Bajeńska.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Mońkach
powitał Panią Komendant na terenie naszego powiatu. W dalszej kolejności odczytał list
skierowany do Pani Komendant w imieniu mieszkańców powiatu. Kończąc Pan Starosta życzył
wielu sukcesów.
- Pani Anna Bajeńska – Komendant Powiatowy Policji w Mońkach - podziękowała za ciepłe
słowa, za miłe przyjęcie i życzliwość. Pani Komendant już podoba się Powiat Moniecki.
Wspomniała o Jej powitaniu na sesji Rady Miejskiej. Zapewniła, że będzie pracować na rzecz
Moniek, na rzecz Powiatu z pełnym zaangażowaniem, z całym swoim sercem i oddaniem,
ponieważ dla Pani Komendant najważniejsze jest to, żeby mieszkańcy Powiatu, w którym pełni
służbę, cieszyli się z obecności Policji i widzieli dobrą służbę. Zapewniła o tym. Zachęciła też
do współpracy i wspólnych inicjatyw. Jednocześnie dodała, że pieniądze nie są w tym
wszystkim najważniejsze. Ważniejsza jest chęć pracy i chęć działania i nawet bez środków
finansowych można dużo zrobić. Kończąc podziękowała za zaproszenie na dzisiejszą sesję i
serdecznie przywitanie. Pani Komendant ma nadzieję, że będzie się dobrze razem nam
pracowało.
Ad. 2.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poinformował, że w sesji bierze udział 14
radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3.
Przedstawienie porządku obrad.
- Pan Dariusz jaworowski – Przewodniczący Rady - odczytał porządek obrad od pkt 3:
1.
Otwarcie obrad.
2.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15 poprzez zmianę
siedziby.
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8.
9.
10.

Wystąpienia zaproszonych gości.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Zamknięcie obrad.

Uwag do porządku obrad nie wnoszono.
Ad. 4.
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).
Pytań nie zadawano.
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne.
W tym punkcie głos zabrał Pan Marcin Bielski – Kierownik Wydziału Dróg w
Starostwie Powiatowym w Mońkach, który poprosił o podjęcie uchwały Rady Powiatu w
Mońkach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne z przeznaczeniem jej na
realizację przebudowy drogi Mroczki – Boguszki – Milewo. Jest to kontynuacja działań
podjętych w ubiegłym roku. Wówczas została na ww. inwestycję przekazana kwota w
wysokości 200 tys. zł. Pozostała kwota z deklaracji Powiatu wynosi 377 tys. zł. Kończąc
jeszcze raz poprosił o podjęcie w zaproponowanej treści uchwały.
- 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 24 stycznia br. pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały przyznającej pomoc finansową Gminie Trzcianne. W posiedzeniu Komisji wzięło
udział 4 radnych. Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
Wobec powyższego Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod
głosowanie ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 14, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej,
Radomski Mirosław, Pac Barbara, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (3)
Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Piekutowska Ewa.
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Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Trzcianne w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XV/112/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad.6.
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
O przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu poprosił
Pana Marcina Bielskiego – Kierownika Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Mońkach.
- Pan Kierownik – poprosił o podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego. W związku ze zmianą ustawy o drogach publicznych i na wniosek
Ministerstwa Cyfryzacji przygotowane zostały zmiany obowiązującej dotychczas uchwały.
Zmiany dotyczą głównie rozbudowy sieci telekomunikacyjnej (sieci światłowodowej) i
ograniczeniem kosztów z tym związanych i jej utrzymaniem. Zatem przedstawiany dziś projekt
uchwały został dostosowany w tym zakresie. Wskazano nam maksymalną kwotę, do jakiej
można pobierać opłaty za umieszczenie ww. urządzeń w pasach drogowych. Ponadto uchwałę
zwaloryzowano w zakresie pozostałych opłat. Proponowane zmiany były szeroko omawiane
na komisji. Kończąc jeszcze raz poprosił o podjęcie przedmiotowej uchwały w
zaproponowanym brzmieniu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Infrastruktury i Rozwoju
Powiatu o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Rafał Supiński – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu –
poinformował, że Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w dniu 17 stycznia 2020 r. 4
głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Ponieważ pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały:
Wobec powyższego Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod
głosowanie ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 14, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej,
Radomski Mirosław, Pac Barbara, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (3)
Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Piekutowska Ewa.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego w załączeniu do protokołu.
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- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XV/113/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15 poprzez zmianę
siedziby.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15 poprzez zmianę siedziby
przedstawiła Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu.
- Pani Sekretarz – powiedziała, że projekt uchwały dotyczy przekształcenia polegającego na
zmianie siedziby Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach z ul. Szkolnej na
ul. Tysiąclecia 15a (budynek internatu). Zgodnie z prawem, w przypadku zmiany siedziby
stosuje się przepisy dotyczące likwidacji, więc to postępowanie jest prowadzone dwuetapowo:
do końca lutego danego roku Rada uchwala zamiar przekształcenia i po uzyskaniu opinii
stosownych gremiów (w ciągu 30 dni od Kuratorium Oświaty, ponadto uchwała musi być też
przekazana rodzicom uczniów i do organu wykonawczego jst) będzie można podjąć już
uchwałę dotyczącą przekształcenia szkoły.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w dniu
jednogłośnie (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
Ponieważ pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 14, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej,
Radomski Mirosław, Pac Barbara, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (3)
Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Piekutowska Ewa.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zamiaru
przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach wchodzącej w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15 poprzez
zmianę siedziby w załączeniu do protokołu.
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- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XV/114/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 8.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Nie wystąpiły.
Ad. 9.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
W tym punkcie głos zabrał Pan Rafał Supiński, który poinformował, że radny PiS Pan Zbigniew
Dembowski został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w skład Rady Rolników.
Jest to już druga kadencja. Wcześniej Pan Dembowski został powołany przez Ministra
Krzysztofa Jurgiela, a teraz przez Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Nastepnie
przypomniał, iż złożył interpelację odnośnie przyszłości oddziału położniczoginekologicznego w monieckim szpitalu. W dniu 3 stycznia radny otrzymał odpowiedź, w
której Pan Starosta nie odniósł się do pytania czy konsultował, czy prowadził rozmowy na temat
likwidacji oddziału z NFZ. Nie wie, czemu nie ma tej informacji, wiec poprosił o odpowiedź.
Pan Supiński przypomniał także, iż prosił o koszty przygotowania druku, kolportażu gazety
powiatowej. Na ostatniej sesji Pan Starosta mówił, że podpisywał pismo, ale radny nie otrzymał
odpowiedzi. Dlatego też chciałby się z nią zapoznać. Następnie poinformował, że portal
Perspektywy opublikował ranking liceów, w którym nasze LO zajęło niechlubne 854 miejsce.
Szkoła zanotowała spadek w stosunku do poprzedniego roku o ponad 200 miejsc. Poprosił, aby
wspólnie zastanowić się, co możemy zrobić, gdyż wszystkim nam zależy by uczniowie byli w
tej szkole.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że zostaną udzielone pisemne
odpowiedzi.
- Pani Sekretarz – powiedziała, że odpowiedź została wysłana na e-mail radnego. Po sesji
zostanie wszystko sprawdzone, co się stało, że odpowiedź nie trafiła do Pana Supińskiego.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – potwierdził, że odpowiedź była przygotowana.
Zostanie sprawdzone, co zadziało się, iż Pan radny jej nie otrzymał. Odnosząc się zaś do
likwidacji oddziału położniczo-ginekologicznego powiedział, że bazowanie na informacji
krążącej od 2 lat, że „porodówka” zostanie zamknięta i przypisywane tego, że to starosta w tym
momencie wymyślił jest trochę chybionym pomysłem. Jeżeli chodzi o spotkanie zainicjowane
przez Przewodniczącego Rady przy NFZ – Pana Józefa Mozolewskiego to był na nim
omawiany szeroki zakres pracy i działania oddziałów. Tam też pojawił się temat związany z
możliwą likwidacją oddziałów położniczych przez rozporządzenie i dokumenty prawne
wynikające z ustaw, czyli przez Rząd, które wskazują na to, że utrzymywanie oddziału
położniczego poniżej 400 porodów i odległości do 30 km do najbliższego szpitala może nie
mieć racjonalnego bytu. Na chwilę obecną rozmowy dotyczące rentowności czy też
dochodowości poszczególnych oddziałów są sprawdzane na podstawie audytu, którzy radni
otrzymają w dniu dzisiejszym. Audyt miał zadanie kontrolne, sprawdzające, w związku z tym,
niektóre rzeczy (ich upowszechnianie) mogą wpływać na nie korzyść placówki. Została w nim
zawarta, przeanalizowana cała dochodowość poszczególnych oddziałów. Propozycja radnej z
klubu PiS dotycząca sprawdzenia tego była decyzją słuszną. Pan Starosta powiedział, że
odbędzie się spotkanie, podczas którego zostaną omówione poszczególne punkty audytu i
spróbujemy naradzić się w sprawie dalszego działania zakładu. Jest to na razie dokument
połowiczny. Przypomniał, że z audytu wynikać będzie program naprawczy proponowany przez
firmę. Determinacja naszych działań będzie prowadziła do tego, że nasz szpital stanie się
jednostką funkcjonującą w sposób zrównoważony, do którego nie trzeba dokładać. Dodał, iż
należy też poczekać na zmianę przepisów prawa, że jedynym płatnikiem spzoz powinien być
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NFZ – te zmiany są przed nami. Wysoką Radą czeka duża ilość niewiadomych wynikających
z obecnej sytuacji prawnej i przegotowywanych zmian. Ponadto Pan Starosta powiedział, że
postara się umówić z Panem Dyrektorem w Ministerstwie, aby sprawdzić autentyczność tych
informacji i niewiadomych, albo tych głosów, które do nas dochodzą by móc Wysokiej Radzie
podczas omawiania audytu przedstawić planowane rozwiązania na szczeblu rządowym, czy na
szczeblu parlamentarnym. Poprosił o cierpliwość w tej sprawie. Odnośnie zaś Liceum Pan
Starosta powiedział, że popiera. Zaproponował, aby w temacie wypowiedział się obecny na
sesji Dyrektor Zespołu Szkół.
- Pan Krzysztof Falkowski – Dyrektor Zespołu szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Mońkach – przypomniał, że debaty na temat oświaty były robione już nie raz. Następnie
przechodząc do tematy rankingu Perspektyw powiedział, że w szkole uczy się wspaniała
młodzież i pracują też doskonali nauczyciele. Odniósł się do podstawy przedmiotowego
rankingu - wyniki matur oraz konkursy i olimpiady. Przedstawił i zachęcił Wysoką Radę by
zapoznała się ze wskaźnikiem - Edukacyjna Wartość Dodana. Nasz szkoła na podstawie
egzaminów zewnętrznych (egzaminów gimnazjalnych i ze szkoły podstawowej) widzi, jakie
wyniki osiągnął uczeń, który przychodzi i jakie osiąga, kiedy opuszcza już szkołę, jak zdaje
maturę. Na podstawie ww. wskaźnika wychodzi, iż nasza szkoła jest szkołą wspierającą.
Oznacza to, że wspiera uczniów i taki uczeń wychodzi z naszej szkoły z poziomem wyższym.
Jeżeli chodzi o miejsca w rankingu to decydują o tym setne procenta (np. 2 setne procenta
decydują o różnicy 100, 200 miejsc). Zapytał, do którego miejsca ten ranking byłby
zadawalający. Czy szkoły poniżej 200 miejsca to słabe, niesłabe, średnie, itd. Zdaniem Pana
Dyrektora dla wielu szkół (jak nasza) jest on na pewno krzywdzący. Ranking bierze po uwagę
tylko 2 rzeczy, a nie bada np. jak później uczniowie radzą sobie w życiu, jak znajdują pracę,
idą na studia itd. Pan Dyrektor chce, dąży też do tego by wyniki egzaminów zewnętrznych,
maturalnych w Technikum poprawiły się. Poza tym placówka cały czas rozwija się, inwestuje
w kadry by pewne rzeczy poprawić. Pan Falkowski kończąc stwierdził, iż nie miałby nic
przeciwko debacie, ale nie skupiałby się na jednym wybranym rankingu.
- Pan Rafał Supiński – na początku przypomniał, że Powiat ma już audyt od początku stycznia,
a dziś już jest 20, 23 stycznia. Poza tym Pan Starosta nie odpowiedział, czy rozmawiał z NFZ
nt. likwidacji oddziału położniczo-ginekologicznego. Radny nie wie czy jest tak jak mówi Pan
Dyrektor ZSOiZ w Mońkach, ale ranking Perspektyw wyznacza pewne kierunki przy wyborze
szkoły uczniom. Zapewne za jakiś czas zmierzymy się z problemem demograficznym, a do
tego taki ranking i spadek o ponad 200 miejsc w ciągu roku to daje do myślenia. Poprosił, aby
Mu uwierzyć, że jest zatroskany, bo sam kończył liceum. Potwierdził, że mamy wspaniałą
młodzież i wspaniałych nauczycieli. Kończąc zapytał Pana Dyrektora, w czym jest, zatem nasz
problem.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że audyt miał za zadanie
przeprowadzenie pewnego rodzaju kontroli. Po otrzymaniu wstępnego audytu został on
przekazany Dyrektorowi szpitala w celu uszczegółowienia i wyjaśnienia pewnych rzeczy. Pan
Dyrektor miał czas by się zapoznać z dokumentem, wniósł swoje uwagi, które zostały przesłane
ponownie do firmy, która miała do doprecyzować. Część uwag, które zostały wyłapane przez
Pana Dyrektora, jako osoby zarządzającej placówką, zostało uwzględnionych, część natomiast
została podtrzymana przez audytorów. Dokument w finalnym kształcie został przesłany w dniu
21 stycznia br. Odnosząc się zaś do rankingu Pan Starosta powiedział, że niedawno uczestniczył
w okrągłym stole, w którym uczestniczył też Minister Piontkowski i który sam powiedział, aby
nie wzorować się na rankingach, bo one wypaczają rzeczywistość faktycznego działania szkół.
Sam Minister kwestionował kwestie metodologii wielu rankingów i wielu sprawozdań
produkowanych na rzecz Perspektyw, czy też innych ośrodków, gdyż one nie odzwierciedlają
faktycznego stanu szkoły. Rozmowa nt. edukacji, jak zachęcić młodzież z poszczególnych
gmin, by do nas przychodziła i kończyła liceum jest ważna. Ważne jest też angażowanie się
nauczycieli i namawianie uczniów do zdania matury. Takie działania, zdaniem Pana Starosty,
są wartością lepszą niż ranking.
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- Pan Krzysztof Falkowski – Dyrektor Zespołu szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Mońkach – stwierdził, że Pan Starosta dobrze spuentował temat. Następnie powiedział o
eksperymencie, w którym postanowiono namówić wszystkich uczniów by zdawali maturę.
Wcześniej nauczyciele „przymykali na to oko”, że ktoś nie chciał zdawać matury. Przez to jak
niektórzy uczniowie nie przystępowali to zdawalność matury była wyższa. Zdaniem Pana
Dyrektora zadaniem szkoły jest skupienie się na każdym uczniu (nie tylko wybitnym, ale i
słabszym). To bardzo złożony problem. Pan Falkowski spodziewał się oczywiście takiego
pytania. Ranking lobbuje, promuje duże miasta. Skupianie się na tym nie pomaga, a szkodzi
takim szkołom jak np. nasza szkoła. Kończąc podziękował za uwagę.
- Pan Rafał Supiński – ponownie stwierdził, że za kilka lat zderzymy się z problemem
demograficznym. W 2018 r. szkoła zajęła 637 miejsce i 854 w 2019 r. Kolejne projekty,
inwestycje w szkołę zostawiamy tak sobie, jak rozumie radny. Ponadto dodał, iż Pan Starosta
nie odpowiedział na pytanie, czy rozmawiał z NFZ nt. likwidacji oddziału położniczoginekologicznego. Kończąc podziękował za uwagę i zapytał czy dziś radni otrzymają raport
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – odpowiedział, że radni otrzymają dziś raport.
- Pan Przewodniczący Rady Powiatu – pogratulował radnemu ponownego wyboru.
- Pan Zbigniew Dembowski – wyjaśnił, czym zajmuje się społeczna rada przy KRUS tj.
zarządzaniem składką, która jest pobierana każdego miesiąca od rolników na ubezpieczenie
wypadkowe. Z przedmiotowego ubezpieczenia wypłacane są wszystkie zwolnienia lekarskie,
świadczenia z tytułu niezdolności do pracy oraz odszkodowania pourazowe za wypadki przy
pracy. Dodał przy tym, iż fundusz sam bilansuje się i Skarb Państwa nie dokłada ani złotówki.
Rada ustala wysokość składki na każdy kwartał każdego roku. Na I kwartał br. stawka wynosi
42 zł. Na pewno niedługo zostanie ona trochę podniesiona. Następnie stwierdził, że stawka za
1 dzień zwolnienia lekarskiego w wysokości 10 zł uwłacza rolnikowi. Roczny fundusz
składkowy jest w granicach 600 mln zł. Rok 2018 zakończył się nadwyżką w wysokości 28
mln zł. Rozliczenia końcowego za rok 2019 jeszcze nie ma. Kończąc radny powiedział, że
powołanie do Rady Rolników traktuje jak służbę. W dalszej kolejności poinformował, że
przedmiotowa Rada składa się z 25 rolników powołanych przez Ministra spośród osób
zgłoszonych przez organizacje rolnicze. Na obecną kadencję radnego zgłosiła Krajowa Rada
Izb Rolniczych. Podziękował za brawa.
Ad. 10.
Zamknięcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obradv zamknął obrady XV 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/).

