Rada Powiatu w Mońkach

PROTOKÓŁ NR II/18
z obrad II sesji Rady Powiatu w Mońkach, które odbyły się w sali konferencyjnej
w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a.
w dniu 29 listopada 2018 r.

W obradach sesji wzięło udział (od pkt 5 porządku obrad) 15 radnych, co stanowi o
prawomocności obrad – lista obecności w załączeniu.
Nieobecni radni: Pani Joanna Kulikowska i Pan Jarosław Popowski.
Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności.

Obrady rozpoczęto 29 listopada 2018 r. o godz. 12.02,
zakończono o godz. 13.55 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 II sesji VI kadencji Rady
Powiatu w Mońkach. Powitał Pana Starostę, Panią Wicestarostę, Członków Zarządu, radnych.
Powitał też serdecznie obecnych na Sali Wójtów, którym pogratulował wyboru na nową
kadencję, jak również Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach i Komendanta
Powiatowego Policji w Mońkach, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz
wszystkich zaproszonych gości.
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.
W tym punkcie Pan Przewodniczący przypomniał również, iż obrady sesji są
nagrywane.
Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.
W tym punkcie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał zmieniony
poprzez wprowadzenie 2 punktów:
„4. Złożenie ślubowania przez Pana Mirosława Radomskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz
realizację projektu pod nazwą: „Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” w ramach
Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej
gospodarki o nr: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.”
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Złożenie ślubowania przez Pana Mirosława Radomskiego.
5. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z
dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego
na lata 2018-2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach,
ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
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w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku na uchwałę Rady Powiatu
w Mońkach Nr XXVIII/182/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r. na terenie powiatu
monieckiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz
realizację projektu pod nazwą: „Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” w ramach
Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki o nr: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
14. Wystąpienia zaproszonych gości.
15. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie obrad.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego porządku obrad, Pan Przewodniczący
Rady poprosił o jego przyjęcie.
Ponadto Pan Przewodniczący przy okazji przypomniał, że od obecnej kadencji
wszystkie głosowania jawne są imienne.
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 14, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (14)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący przyjęcia zmienionego porządku obrad poprzez
wprowadzenie następujących punktów:
4. Złożenie ślubowania przez Pana Mirosława Radomskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz
realizację projektu pod nazwą: „Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” w ramach
Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej
gospodarki o nr: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
w załączeniu do protokołu.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski przekazał Wysokiej Radzie informację,
że został założony klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, którego przewodniczącym jest Pan
Zbigniew Dembowski. Założono również drugi klub radnych „Aktywny Powiat”, którego
przewodniczącą została Pani Joanna Kitlas. Pan Przewodniczący dodał, że wszystkie
wymagane dokumenty przez klub radnych „Aktywny Powiat” zostały już złożone. Natomiast
dokumenty klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości zostaną uzupełnione.
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Ad. 4.
Złożenie ślubowania przez Pana Mirosława Radomskiego.
W tym punkcie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Monieckiego Pana Krzysztofa
Falkowskiego (kserokopia Postanowienia w załączeniu do protokołu).
Następnie poinformował Wysoką Radę, że otrzymał kolejne Postanowienie Komisarza
Wyborczego w Białymstoku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu
Monieckiego stwierdzające wstąpienie w skład Rady Powiatu Monieckiego Pana Mirosława
Radomskiego kandydata z okręgu wyborczego Nr 4 z listy wyborczej Nr 15 – KWW BMN
2018, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa
wybieralności (kserokopia Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku w
załączeniu do protokołu).
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Wszystkich obecnych na
sesji o powstanie i złożenie ślubowania przez Pana Mirosława Radomskiego. Pan Mirosław
Radomski odczytał rotę ślubowania dodając na końcu słowa „Tak mi dopomóż Bóg” (treść
ślubowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podziękował i pogratulował Panu
Radomskiemu oraz poprosił o zajęcie miejsca. Ponadto stwierdził, że w związku ze złożeniem
ślubowania przez Pana Mirosława Radomskiego, w obradach sesji uczestniczy 15 radnych, co
stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
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).
Pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 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 2018 r.
- Pani Skarbnik – poinformowała, że zmiany w budżecie dotyczą:
1) planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dotyczących przedsięwzięcia pn.
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i
Readaptacji Społecznej w Goniądzu”, a mianowicie:
a) zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 6257 - Dotacje celowe
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 3.605 zł i
jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 854, rozdz. 85420 –
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Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o
ww. kwotę,
b) zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe
ośrodki wychowawcze § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.605
zł.
2) planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dotyczących przedsięwzięcia pn.
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim”, a
mianowicie:
a) zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków o kwotę 495 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków
budżetu powiatu w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne § 6057 - Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych o ww. kwotę,
b) zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy
szkolne § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 495 zł.
Powyższych zmian dokonuje się w związku z weryfikacją i zaakceptowaniem przez Instytucję
Zarządzającą RPOWP wniosku o płatność końcową ww. projektu.
Zwiększa się też kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2018 rok o kwotę
3.110 zł.
3) przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 55.193
zł dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji
Społecznej w Goniądzu, a mianowicie:
a) zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 55.193 zł, z tego:
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 15.931 zł, w tym:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.702 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 97 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.132 zł,
- rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 13.473 zł, w tym:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.220 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 567 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.757 zł,
- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 972 zł,
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 1.957 zł,
- rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 21.570 zł, w tym:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.510 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 209 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.505 zł,
- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.317 zł,
- Wpłaty na PFRON o kwotę 1.409 zł,
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 620 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 4.219 zł, w tym:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.801 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.217 zł,
- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 201 zł,
b) zwiększa się plan wydatków w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 –
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
55.193 zł.
Powyższe przeniesienia wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do
rzeczywistych potrzeb jednostki związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników
zatrudnionych w MOW w Goniądzu.
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W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na
2018 rok dokonano zmian w nw. załącznikach:
1) Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2018 – w zakresie realizacji projektów
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,
2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy
Unii Europejskiej na 2018 rok – w zakresie realizacji projektów termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej,
3) Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. – przychody i wolne środki zaangażowanie na
pokrycie deficytu zwiększają się o kwotę 3.110 zł, kredyt i rozchody pozostają bez zmian.
Kończąc Pani Skarbnik poprosiła o ewentualne pytania.
Pytań nie zadawano.
Następnie Przewodniczący Rady informując, że komisje Stałe Rady Powiatu nie zostały
jeszcze wybrane poprosił Wysoką Radę o wyrażenie zgody na procedowanie nad
przedstawianymi podczas dzisiejszej sesji projektami uchwał bez opinii właściwych Komisji
Rady Powiatu.
W dalszej kolejności przeprowadził głosowanie imienne w powyższej sprawie:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący wyrażenia zgody na procedowanie nad
przedstawianymi podczas dzisiejszej sesji projektami uchwał bez opinii właściwych Komisji
Rady Powiatu w załączeniu do protokołu.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady - odczytał treść uchwały w
sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok i poddał ją pod głosowanie przeprowadzając
głosowanie imienne dotyczące jej podjęcia:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
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Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2018 rok w załączeniu do protokołu.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok została podjęta.
/Uchwała Nr II/8/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z
dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu
monieckiego na lata 2018-2030.
O przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach zmieniającej Uchwałę
Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030 Pan Dariusz Jaworowski –
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Panią Martę Łosiewicz – Skarbnika Powiatu.
- Pani Skarbnik – poinformowała, że wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego na
lata 2018-2030 dotyczą doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków budżetowych w
roku 2018 z uchwałą budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu oraz
przychodów w 2018 roku. Zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2018 zostały
omówione przez Panią Skarbnik przy uchwale w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. Ponadto
wprowadzone zostały również zmiany w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF,
które dotyczą zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w 2018 roku na realizację
przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynieryjnych i dróg powiatowych – Poprawa jakości
dróg powiatowych” o kwotę 14.000 zł (zwiększenie planu wydatków z tytułu środków
pozyskanych z gminy Goniądz). Plan po zmianach na ww. przedsięwzięcie wynosi 9.673.743
zł. Pani Skarbnik poinformowała też, że w związku z podpisaniem umowy na zaciągnięcie
kredytu uaktualniono kol. 14.1 (spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych,
o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych)
zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów już zaciągniętych. Ponadto w związku
z zawarciem umów w ramach przedsięwzięć zaktualizowane zostały limity zobowiązań.
Kończąc powiedział, że po dokonanych zmianach w WPF wskaźniki długu liczone w oparciu
o faktyczne wykonanie budżetu za 2017 rok w poszczególnych latach są spełnione.
Ponieważ pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały
zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030 i poddał
ją pod głosowanie przeprowadzając głosowanie imienne dotyczącej jej podjęcia:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
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Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr
XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030 w załączeniu do protokołu.
Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata
2018-2030 została podjęta.
/Uchwała Nr II/9/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
W tym punkcie Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Barbarę
Maciorowską – Sekretarza Powiatu.
- Pani Sekretarz Powiatu – powiedziała, że Komisja Rewizyjna i Komisja Skarg, Wniosków i
Petycji są komisjami obligatoryjnymi zapisanymi w ustawie o samorządzie powiatowym jak
również w statucie naszego powiatu. Przedmiotowe komisje Wysoka Rada powołuje w całości
tj. zostaną określone wszystkie funkcje (Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza i Członkowie), które w komisji są pełnione. Komisje w Powiecie Monieckim są w
składzie 5-osobowym i tak został przygotowany projekt uchwały. Podobnie jest w przypadku
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Kończąc swoją wypowiedź Pani Sekretarz dodała, że
każdy z klubów radnych musi być reprezentowany w ww. komisjach. Zatem każdy klub
powinien zgłosić swojego przedstawiciela do składu niniejszych komisji.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poinformował, że 2 kluby zgłosiły swoich
kandydatów, radnych, którzy wezmą udział w pracach komisji. W obu komisjach zgłoszono po
5 osób. Kończąc dodał, iż obecnie będzie procedowany skład Komisji Rewizyjnej. Następnie
poprosił o wyznaczenie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji. W
tym momencie poprosił o zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego komisji. Jednocześnie
dodał, że jeżeli kandydatów będzie więcej niż dwóch to wybór Przewodniczącego, jak i
Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Komisji nastąpi w drodze głosowania.
Pan Przewodniczący odczytał nazwiska radnych, którzy zgłosili się do Komisji
Rewizyjnej: Pan Mirosław Radomski (wyraził zgodę na udział w pracach komisji), Pan Daniel
Kamiński (wyraził zgodę na udział w pracach komisji), Pan Jan Borowski (wyraził zgodę na
udział w pracach komisji), Pani Ewa Piekutowska (wyraziła zgodę na udział w pracach komisji)
i Pani Jolanta Kalinowska (wyraziła zgodę na udział w pracach komisji).
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił o zgłaszanie
kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
- Pani Joanna Kitlas – zgłosiła kandydaturę Pana Mirosława Radomskiego.
- Pan Zbigniew Dembowski – powiedział, że zamierzał już na wstępie dopytać, ponieważ dostał
szablon, w którym 3 miejsca były już zajęte. Wobec powyższego radni z Prawa i
Sprawiedliwości dopisali się do list. Zwrócił jednak przy tym uwagę na inną rzecz.
Przypomniał, iż na ostatniej sesji Pan Starosta zaprosił radnych z Prawa i Sprawiedliwości do
współpracy. Powiedział, że radni z Prawa i Sprawiedliwości taką współpracę podejmują i chcą
pracować na rzecz Powiatu. Poprosił w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości o
rozważanie możliwości na początek kadencji i w imię dobrej współpracy, by przewodnictwo
przynajmniej w tych 2 komisjach (kontrolujących w pewnym sensie pracę Zarządu) powierzyć
klubowi opozycyjnemu. Ponadto przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość do Rady Powiatu
wprowadziło 6 Radnych. Na Prawo i Sprawiedliwość głosowało ponad 30% wyborów w skali
Powiatu, a w Gminie Jaświły ponad 50%. Zdaniem radnego nie można zatem wykluczać tych
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ludzi, że głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Kończąc zaznaczył, iż Radni z klubu z pokorą
przyjmą każde miejsce w komisji – 2 ostatnie miejsca to członkowie komisji.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – zapytał czy Pan Dembowski zgłasza
kandydaturę radnego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
- Pan Zbigniew Dembowski – zgłosił kandydaturę Pani Jolanty Kalinowskiej.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – myśli, iż to nie jest istotne jakie są miejsca
w komisji, czy pierwsze, czy ostatnie. Zdaniem Przewodniczącego ze składu klubu liczącego
11 członków - 3 miejsca, a z klubu 6 członków – 2 miejsca w Komisji powoduje, że został
zachowany stosowny podział.
- Pan Zbigniew Dembowski – powiedział, że nie podważa ilości osób w komisji tylko
przedstawił propozycję klubu.
W związku z tym, iż zostały zgłoszone dwie kandydatury na Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Pan Przewodniczący powiedział, że odbędzie się głosowanie jawne w kolejności
alfabetycznej.
Ponadto z wątpliwościami Przewodniczącego Rady w kwestii technicznej Pani
Sekretarz Powiatu – powiedziała, że Statut nie przewiduje takiej sytuacji, więc Jej zdaniem
powinniśmy pokierować się logiką i Wysoka Rada powinna przeprowadzić głosowanie nad
każdą kandydaturą oddzielnie. Kończąc stwierdziła, że głosowanie w takim przypadku odbywa
się zwykłą większością głosów.
Radni nie zadawali pytań w tej sprawie.
Wobec powyższego Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – przeprowadził
głosowanie imienne w sprawie wyboru kandydata – radnej Pani Jolanty Kalinowskiej na
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej:
Wyniki głosowania:
ZA: 6, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (6)
Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał.
PRZECIW (9)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie wyboru kandydata – radnej Pani Jolanty
Kalinowskiej na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w załączeniu do protokołu
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – przeprowadził głosowanie imienne w
sprawie wyboru kandydata – radnego Pana Mirosława Radomskiego na Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej:
Wyniki głosowania:
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ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (9)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Wysocka Irena.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie wyboru kandydata – radnego Pana Mirosława
Radomskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że Przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej został Pan Mirosław Radomski. Następnie dodając, iż taka sama procedura będzie
obowiązywała przy wyborze Wiceprzewodniczącego, poprosił o zgłaszanie kandydatur.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – zgłosił kandydaturę Pani Jolanty Kalinowskiej.
- Pani Jolanta Kalinowska – wyraziła zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono, więc Przewodniczący Rady przeprowadził
głosowanie imienne w sprawie wyboru kandydata – radnej Pani Jolanty Kalinowskiej na
Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie wyboru kandydata – radnej Pani Jolanty
Kalinowskiej na Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że Wiceprzewodniczącą
Komisji Rewizyjnej została jednogłośnie Pani Jolanta Kalinowska. Następnie przystępując do
wyboru Sekretarza Komisji, poprosił o zgłaszanie kandydatur.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – zgłosił kandydaturę Pani Ewy Piekutowskiej.
- Pani Ewa Piekutowska – wyraziła zgodę.
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Innych kandydatur nie zgłoszono, więc Przewodniczący Rady przeprowadził
głosowanie imienne w sprawie wyboru kandydata – radnej Pani Ewy Piekutowskiej na
Sekretarza Komisji Rewizyjnej:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie wyboru kandydata – radnej Pani Ewy
Piekutowskiej na Sekretarza Komisji Rewizyjnej w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że Sekretarzem Komisji
Rewizyjnej została wybrana Pani Ewa Piekutowska.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał treść uchwały w
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w składzie: 1) Mirosław Radomski – Przewodniczący;
2) Jolanta Kalinowska – Wiceprzewodnicząca; 3) Ewa Piekutowska – Sekretarz; 4) Daniel
Kamiński – Członek; 5) Jan Borowski – Członek i podał ją pod głosowanie przeprowadzając
głosowanie imienne:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej w powyższym składzie w załączeniu do protokołu.
Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej została podjęta.
/Uchwała Nr II/10/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
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- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – powiedział, że powołanie Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji będzie przebiegało w identyczny sposób jak Komisji Rewizyjnej.
Następnie odczytał nazwiska radnych, którzy zgłosili się do Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji: Pan Daniel Kamiński (wyraził zgodę na udział w pracach komisji), Pan Mirosław
Radomski (wyraził zgodę na udział w pracach komisji), Pan Jan Borowski (wyraził zgodę na
udział w pracach komisji), Pan Zbigniew Dembowski (wyraził zgodę na udział w pracach
komisji), Pan Stanisław Czarniecki (wyraził zgodę na udział w pracach komisji). W dalszej
kolejności Pan Dariusz Jaworowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Komisji.
- Pan Roman Klepadło – zgłosił kandydaturę Pana Daniela Kamińskiego.
- Pani Ewa Piekutowska – zgłosiła kandydaturę Pana Zbigniewa Dembowskiego.
Kandydaci wyrazili zgodę.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – przeprowadził
głosowanie imienne w sprawie wyboru kandydata – radnego Pana Zbigniewa Dembowskiego
na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
Wyniki głosowania:
ZA: 7, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (7)
Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Pac Barbara,
Piekutowska Ewa, Supiński Rafał.
PRZECIW (8)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Klepadło Roman,
Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie wyboru kandydata – radnego Pana Zbigniewa
Dembowskiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w załączeniu do
protokołu.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – przeprowadził
głosowanie imienne w sprawie wyboru kandydata – radnego Pana Daniela Kamińskiego na
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
Wyniki głosowania:
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (9)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Wysocka Irena.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
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Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie wyboru kandydata – radnego Pana Daniela
Kamińskiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w załączeniu do
protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że Przewodniczącym Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji został Pan Daniel Kamiński. Następnie poprosił o zgłaszanie
kandydatur na Wiceprzewodniczącego Komisji.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – zgłosił kandydaturę Pana Zbigniewa
Dembowskiego.
- Pan Zbigniew Dembowski – podziękował za zgłoszenie.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – zgłosił kandydaturę Pana Jana Borowskiego.
- Pan Jan Borowski – wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono, więc Przewodniczący Rady przeprowadził
głosowanie imienne w sprawie wyboru kandydata – radnego Pana Jana Borowskiego na
Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
Wyniki głosowania:
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (9)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Wysocka Irena.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie wyboru kandydata – radnego Pana Jana
Borowskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w załączeniu do
protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że Wiceprzewodniczącym
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Pan Jan Borowski. Następnie przystępując do
wyboru Sekretarza Komisji, poprosił o zgłaszanie kandydatur.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – zgłosił kandydaturę Pani Mirosława
Radomskiego.
- Pan Mirosław Radomski – wyraził zgodę.
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Innych kandydatur nie zgłoszono, więc Przewodniczący Rady przeprowadził
głosowanie imienne w sprawie wyboru kandydata – radnego Pana Mirosława Radomskiego na
Sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
Wyniki głosowania:
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (9)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Wysocka Irena.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie wyboru kandydata – radnego Pana Mirosława
Radomskiego na Sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w załączeniu do protokołu.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał treść uchwały w
sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: 1) Daniel Kamiński –
Przewodnicząc, 2) Jan Borowski – Wiceprzewodniczący, 3) Mirosław Radomski – Sekretarz,
4) Zbigniew Dembowski – Członek, 5) Stanisław Czarniecki – Członek i podał ją pod
głosowanie przeprowadzając głosowanie imienne:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji w powyższym składzie w załączeniu do protokołu.
Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została podjęta.
/Uchwała Nr II/11/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Następnie Pan Przewodniczący przedstawił Wysokiej Radzie informację, że
przedstawicielami klubu radnych „Aktywny Powiat” w Komisji Rewizyjnej są: Pan Mirosław
Radomski, Daniel Kamiński i Pan Jan Borowski. Natomiast z klubu radnych Prawa i
Sprawiedliwości Pani Ewa Piekutowska i Pani Jolanta Kalinowska. W Komisji Skarg,
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Wniosków i Petycji przedstawicielami klubu radnych „Aktywny Powiat” jest Pan Daniel
Kamiński, Pan Mirosław Radomski i Pan Jan Borowski. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości
reprezentują zaś Pan Zbigniew Dembowski i Pan Stanisław Czarniecki.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach,
ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
W tym punkcie Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Barbarę
Maciorowską – Sekretarza Powiatu.
- Pani Sekretarz Powiatu – nawiązując do 2 poprzednich punktów powiedziała, iż zostały
powołane 2 obligatoryjne komisje: Rewizyjna oraz Skarg, Wniosków i Petycji. Przypomniała
przy tym, że w poprzednim stanie prawnym była tylko jedna komisja obligatoryjna – Komisja
Rewizyjna i 4 komisje stałe. Obecnie Zarząd Powiatu proponuje, by skumulować zakresy
merytorycznych zadań i powołać tylko 3 komisje stałe Rady Powiatu w Mońkach:
1) Komisję Budżetu i Finansów;
2) Komisję Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
3) Komisję Infrastruktury i Rozwoju Powiatu.
Przedmiotem działania:
1) Komisji Budżetu i Finansów jest:
a) opiniowanie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
b) opiniowanie zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w trakcie roku
budżetowego,
c) rozpatrywanie sprawozdań z budżetu,
d) opiniowanie projektów uchwał związanych z gospodarką finansową powiatu,
e) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i wnioskodawczą z zakresu swojego
przedmiotowego działania;
2) Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego jest:
a) opiniowanie projektów uchwał oraz innych dokumentów, w szczególności w zakresie:
- edukacji publicznej,
- promocji i ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- polityki prorodzinnej,
- wspierania osób niepełnosprawnych,
- ochrony praw konsumenta;
- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
- obronności,
b) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i wnioskodawczą z zakresu swojego
przedmiotowego działania;
3) Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu jest:
a) opiniowanie projektów uchwał oraz innych dokumentów, w szczególności w zakresie:
- transportu zbiorowego i dróg publicznych,
- geodezji, kartografii i katastru,
- gospodarki nieruchomościami,
- gospodarki wodnej,
- ochrony środowiska i przyrody,
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- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- pozyskiwania środków pozabudżetowych,
- promocji powiatu,
- utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
- administracji architektoniczno-budowlanej,
- kultury fizycznej i turystyki,
- kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
b) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i wnioskodawczą z zakresu swojego
przedmiotowego działania.
Pytań merytorycznych w sprawie projektu uchwały nie zadawano.
- Pan Przewodniczący Rady – poinformował, że do 2 komisji zgłosiło się 6 radnych, a zgodnie
ze statutem komisje mają 5-osobowy skład.
- Pani Sekretarz Powiatu – poinformowała, że ww. kwestia uregulowana została w § 41 w ust.
6 Statutu Powiatu Monieckiego: „Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż ilośc miejsc w
Komisji, głosuje się nad każdą kandydaturą oddzielnie. Głosowanie odbywa się zwykłą
większością głosów.”
- Pan Przewodniczący Rady – wobec powyższego przedstawił listę radnych – kandydatów do
składu Komisji Budżetu i Finansów, którzy zostali zgłoszeni przez klub radnych „Aktywny
Powiat”: Pan Andrzej Matyszewski, Pani Wysocka Irena, Pan Roman Klepadło oraz Pani
Jolanta Kalinowska, Pan Zbigniew Dembowski i Pan Rafał Supiński z klubu radnych Prawa i
Sprawiedliwości.
Następnie Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie imienne w sprawie wyboru
kandydata – radnego Pana Zbigniew Dembowskiego do składu Komisji Budżetu i Finansów:
Wyniki głosowania:
ZA: 7, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (7)
Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Pac
Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał.
PRZECIW (7)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Radomski
Mirosław, Wysocka Irena.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Matyszewski Andrzej.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie wyboru kandydata – radnego Pana Zbigniewa
Dembowskiego do składu Komisji Budżetu i Finansów w załączeniu do protokołu.
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W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie imienne w
sprawie wyboru kandydata – radnej Pani Jolanty Kalinowskiej do składu Komisji Budżetu i
Finansów:
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (14)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara,
Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
PRZECIW (1)
Jaworowski Dariusz.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie wyboru kandydata – radnej Pani Jolanty
Kalinowskiej do składu Komisji Budżetu i Finansów w załączeniu do protokołu.
Następnie Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie imienne w sprawie wyboru
kandydata – radnego Pana Romana Klepadło do składu Komisji Budżetu i Finansów:
Wyniki głosowania:
ZA: 9, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (9)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Wysocka Irena.
PRZECIW (1)
Dembowski Zbigniew
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Czarniecki Stanisław, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie wyboru kandydata – radnego Pana Romana
Klepadło do składu Komisji Budżetu i Finansów w załączeniu do protokołu.
Następnie Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie imienne w sprawie wyboru
kandydata – radnego Pana Andrzeja Matyszewskiego do składu Komisji Budżetu i Finansów:
Wyniki głosowania:
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
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Wyniki imienne:
ZA (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Wysocka
Irena.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie wyboru kandydata – radnego Pana Andrzeja
Matyszewskiego do składu Komisji Budżetu i Finansów w załączeniu do protokołu.
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie imienne w
sprawie wyboru kandydata – radnego Pana Rafała Supińskiego do składu Komisji Budżetu i
Finansów:
Wyniki głosowania:
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (9)
Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kitlas
Joanna, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław, Supiński Rafał.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Kamiński Daniel, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej,
Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie wyboru kandydata – radnego Pana Rafała
Supińskiego do składu Komisji Budżetu i Finansów w załączeniu do protokołu.
Następnie Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie imienne w sprawie wyboru
kandydata – radnej Pani Ireny Wysockiej do składu Komisji Budżetu i Finansów:
Wyniki głosowania:
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (9)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Wysocka Irena.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
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Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie wyboru kandydata – radnej Pani Ireny
Wysockiej do składu Komisji Budżetu i Finansów w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – po ok. 10-minutowej przerwie na
podliczenie głosów wznawiając obrady II sesji powiedział, że Pani Jolanta Kalinowska
otrzymała 14 głosów „za”, Andrzej Pan Matyszewski otrzymał 10 głosów „za”, Pani Irena
Wysocka 9 głosów „za”, Pan Roman Klepadło otrzymał 9 głosów „za”, Pan Supiński Rafał
otrzymał 9 głosów „za”, Pan Zbigniew Dembowski otrzymał 7 głosów „za”. Zatem w skład
Komisji Budżetu i Finansów weszli: Pani Jolanta Kalinowska, Pan Andrzej Matyszewski, Pani
Irena Wysocka, Pan Roman Klepadło, Pan Rafał Supiński.
Następnie poinformował, że również do Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego zgłosiło się 6 radnych - kandydatów do składu Komisji: Pan Roman
Klepadło, Pani Joanna Kulikowska (która oświadczyła, że wyraża zgodę na pracę w
przedmiotowej komisji), Pani Irena Wysocka, Pani Barbara pac, Pani Ewa Piekutowska i Pan
Stanisław Czarniecki. Wobec powyższego wybór 5 radnych nastąpi w ten sam sposób, jak
miało to miejsce przed chwilą, czyli odbędzie się głosowanie nad każdą kandydaturą
oddzielnie.
- Pan Stanisław Czarniecki – wycofał swoją kandydaturę w pracy Komisji Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – powiedział, że w związku z wycofaniem
kandydatury Pana Stanisława Czarnieckiego Komisja została w 5-osobowym składzie. W
dalszej kolejności Pan Przewodniczący odczytał listę radnych, którzy zgłosili swój akces do
pracy w Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu: Pan Jan Borowski, Pan Roman Klepadło,
Pan Daniel Kamiński, Pan Rafał Supiński i Pani Barbara Pac.
Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w ww. komisji.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał treść
uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach, ustalenia
przedmiotu ich działania oraz składu osobowego:
1) Komisja Budżetu i Finansów: Jolanta Kalinowska, Andrzej Matyszewski, Irena Wysocka,
Roman Klepadło, Rafał Supiński;
2) Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Roman Klepadło,
Joanna Kulikowska, Irena Wysocka, Barbara Pac, Ewa Piekutowska;
3) Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu: Jan Borowski, Roman Klepadło, Daniel
Kamiński, Rafał Supiński, Barbara Pac
i poddał ją pod głosowanie przeprowadzając głosowanie imienne:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
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Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji w powyższym składzie w załączeniu do protokołu.
Uchwała w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach, ustalenia
przedmiotu ich działania oraz składu osobowego została podjęta.
/Uchwała Nr II/12/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.
O przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach Pan Przewodniczący
poprosił o Panią Barbarę Maciorowską – Sekretarza Powiatu.
- Pani Sekretarz Powiatu – powiedziała, że radni otrzymali szablon uchwały sprawdzony tylko
pod względem formalno-prawnym, czyli odpowiadającym przepisom prawa. W załączonym
uzasadnieniu Wysoka Rada ma podane „widełki” w granicach jakich muszą zostać ustalone
poszczególne składniki wynagrodzenia. Natomiast co do wysokości poszczególnych
składników zostanie to na sesji zgłoszone. Zgodnie przepisami ustawy o samorządzie
powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy ustalanie wynagrodzenia jego
przewodniczącego zarządu tj. starosty. Składniki obligatoryjne wynikające z przepisów prawa
powinny mieścić się w następujących wielkościach:
- wynagrodzenie zasadnicze – od 3.400 zł do 4.700 zł dla powiatów do 60 tys. mieszkańców,
- dodatek funkcyjny – do kwoty 1.900 zł dla powiatów do 60 tys. mieszkańców,
- dodatek specjalny – w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego,
- dodatek za wieloletnią pracę – wynika ze złożonych dokumentów – w tej chwili 9%
wynagrodzenia zasadniczego i co roku będzie wzrastał o 1%.
- Pan Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu przez Panią Joannę Kitlas –
Przewodniczącą Klubu radnych „Aktywny Powiat”.
- Pani Joanna Kitlas – w imieniu klubu radnych „Aktywny Powiat” zaproponowała następujące
wynagrodzenie Starosty Monieckiego:
1) zasadnicze w wysokości 4.700,00 zł;
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.900,00 zł;
3) dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego;
4) dodatek za wieloletnią pracę – w tym przypadku 9 %.
Łączna kwota wynagrodzenia wynosiłaby 9.663 zł brutto. Kończąc powiedziała, że
zaproponowane na tym poziomie wynagrodzenie będzie motywacją do pracy na rzecz Powiatu
Monieckiego.
- Pan Przewodniczący Rady – zapytał czy są pytania w tej kwestii.
- Pan Zbigniew Dembowski – zdaje sobie sprawę, że łatwiej w okręgu jest zdobyć 18% głosów
wyborców niż przekonać kolegów radnych z klubu zarządzającego Powiatem do jakiejkolwiek
zmiany. Pozwolił jednak sobie w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości zadać pytanie. Na
wstępie zaznaczył, że w przedstawionej propozycji przyjęto górne wskaźniki jakie dają
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możliwość przepisy o wynagrodzeniach samorządowych. Zauważył, że Pan Starosta przecież
po raz pierwszy pełni taką funkcję samorządową. Do tej pory jeszcze nie wykazał się w żaden
sposób zasługami dla Powiatu. Pan Dembowski zrozumiał wypowiedź przedmówczyni, że to
na początek, na zachętę, żeby Starosta dobrze pracował. Radny jednak przy tym stwierdził, że
nic nie stoi na przeszkodzie, kiedy będą wyniki pracy, żeby wynagrodzenie sukcesywnie
staroście podnosić przez 5 lat kadencji. Poza tym radny rozumie, że Rada ustala wynagrodzenie
starosty, ale Starosta ustala wynagrodzenie Pani Wicestaroście. Pan Dembowski rozumie
zatem, że intencją Wicestarosty jest chyba, że im wyższe wynagrodzenie dostanie Pan Starosta,
to większe wynagrodzenia będzie miała Pani Wicestarosta. W imieniu klubu radnych Prawa i
Sprawiedliwości zaproponował obniżenie wynagrodzenia zasadniczego do 4.000,00 zł i do
1.500,00 zł dodatku funkcyjnego. Kończąc podziękował za uwagę.
Innych głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Starosty Monieckiego w następującej
wysokości:
1) zasadnicze w wysokości 4.700,00 zł;
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.900,00 zł;
3) dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego;
4) dodatek za wieloletnią pracę – zgodnie z obowiązującymi przepisami – obecnie 9 %
i poddał ją pod głosowanie przeprowadzając głosowanie imienne:
Wyniki głosowania:
ZA: 10, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Wysocka
Irena.
PRZECIW (5)
Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Starosty Monieckiego w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego została podjęta.
/Uchwała Nr II/13/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku na uchwałę Rady Powiatu
w Mońkach Nr XXVIII/182/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r. na terenie powiatu
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monieckiego.
Projekt ww. uchwały przedstawiła Pani Hanna Purta – Kierownik Wydziału
Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Mońkach.
- Pani Kierownik Wydziału Komunikacji – na wstępie powiedziała, że niniejszy projekt
dotyczy skargi, która została złożona do tut. Starostwa przez prokuratora Prokuratury
Rejonowej w Białymstoku. Skarga dotyczy wysokości stawek obowiązujących w 2018 r. za
usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg. Następnie stwierdziła, że w naszej
ocenie nie zostały przekroczone granice wysokości tych kosztów. Przypomniała, że były to
wysokości kosztów w stawkach maksymalnych. Nie zostały one jednak przekroczone zgodnie
z obwieszczeniem Ministra Finansów. W skardze zarzuca się Powiatowi, iż wysokości tych
stawek zostały uchwalone w celu uzyskania dochodu. Jednak w naszej ocenie prócz kosztów
opłacania faktur wystawianych przez firmy współpracujące w ramach usuwania z dróg
pojazdów nie są jedynym kosztem, ponieważ są też koszty pracownicze, koszty np.
oszacowania pojazdów w przypadku nie odebrania ich z parkingu, koszty sądowe,
administracyjne i prawne, które ponosi Powiat. W związku z powyższym przygotowany projekt
uchwały dotyczy przekazania niniejszej sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Białymstoku. Kończąc Pani Kierownik dodała, że sprawa dotyczy nie tylko naszego powiatu.
Jest to sprawa ogólnopolska. Spraw takich toczyło się od początku roku wiele. Z przykrością
stwierdziła, że do tej pory wyroki sądów są niekorzystane dla powiatów. Linia sądownicza
skłania się ku temu, żeby uznać jedynie koszty w sprawie usuwania i przechowywania
pojazdów jako koszty pokrywania wysokości faktur. Nadmieniła, że do 20 listopada br. na
terenie naszego powiatu usunięto z dróg 51 pojazdów, w tym 3 zostały nie odebrane z parkingu.
Skutkuje to tym, że starosta występuje do sądu o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu. Jeden
z tych pojazdów ma już wydane stosowane orzeczenie. Powiat ponosi zatem koszt, który będzie
egzekwowany w drodze zapewne egzekucji komorniczych. Niemniej jednak w ostatnich kilku
latach nie zdarzyło się tak, żeby Powiat był na plusie z tego tytułu. Generalnie zawsze są to
koszty, które ponosi Powiat. W ocenie prokuratora jednak nasze wysokości tych stawek
ogranicza się tylko do tego, aby uzyskać dochód z tego tytułu.
Ponieważ pytań nie zadawano. Wobec powyższego Pan Dariusz Jaworowski –
Przewodniczący Rady – odczytał treść uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku na
uchwałę Rady Powiatu w Mońkach Nr XXVIII/182/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w
przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r. na terenie powiatu
monieckiego i podał ją pod głosowanie przeprowadzając głosowanie imienne:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
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Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji w powyższym składzie w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała w sprawie
podjęcia uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku na uchwałę Rady Powiatu
w Mońkach Nr XXVIII/182/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r. na terenie powiatu
monieckiego została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr II/14/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz
realizację projektu pod nazwą: „Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” w ramach
Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki o nr: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Pana Krzysztofa
Falkowskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
- Pan Dyrektor – na wstępie powiedział, że „fajnie ogląda się Wysoką Radę” tj. transmisje z
sesji w internecie. Następnie stwierdził, iż niniejszy projekt jest bardzo ważny, gdyż jest to
jeden z ostatnich ogłoszonych konkursów w sprawie szkół zawodowych. Jest to tzw. projekt
miękki dotyczący głównie organizacji zajęć, kursów, staży, szkoleń dla uczniów. Poza tym
zawiera on również element, który umożliwia doskonalenie nauczycieli. W ramach projektu
możliwy też będzie zakup pewnych urządzeń, pomocy dydaktycznych niezbędnych w szkole.
Przedmiotowy projekt szkoła zamierza realizować w partnerstwie, które jest już sprawdzone,
ponieważ obecnie realizowany jest inny projekt, gdzie wnioskodawcą była firma HUB Sp. z o.
o. z Poznania. Natomiast teraz sytuacja będzie odwrócona – szkoła jest wnioskodawcą, a
partnerem firma HUB. Partner został wybrany w konkursie, w którym po 21 dniach wpłynęła
tylko jedna oferta właśnie ww. firmy. Wobec powyższego Pan Dyrektor poprosił Wysoką Radę
o wyrażenie zgody na zawarcie umowy partnerstwa z przedmiotową firmą, by móc złożyć
wniosek o dofinansowanie do 21 grudnia br. Ponadto dodał, że realizacja projektu jest
rozłożona na lata 2019-2020, a wkład własny Powiatu w postaci finansowej wynosi 0,00 zł.
Kończąc jeszcze raz poprosił o wyrażenie zgody na zawarcie umowy partnerstwa. Pan Dyrektor
uważa, że z realizacji niniejszego projektu będą tylko same korzyści dla szkoły i dla uczniów,
którzy się w niej uczą i będą uczyć się w przyszłości.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał
treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację
projektu pod nazwą: „Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” w ramach Poddziałania
3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki o nr:
RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i podał ją pod głosowanie przeprowadzając
głosowanie imienne:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2

24
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kulikowska Joanna, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pod nazwą: „Kształcenie zawodowe
młodzieży na sześć!” w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki o nr: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w
załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący rady – stwierdził, że uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pod nazwą:
„Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki o nr:
RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr II/15/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 14.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Wystąpień zaproszonych gości nie było.
Ad. 15.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał Pan Zbigniew Dembowski, który przypomniał
o problemie źle wydatkowej subwencji oświatowej w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Goniądzu. Jak dobrze radny pamięta dotyczyło to roku 2010 i 2015.
Wchodziły wówczas w grę bardzo poważne kwoty, a sprawy były w sądzie. Następnie zapytał,
czy ww. sprawy zostały już zamknięte. Przypomniał przy tym, iż była taka sytuacja, że w
budżecie powiatu trzeba było zabukować środki na nienależycie wydatkowaną część
subwencji.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że po wielu spotkaniach i
przeprowadzonych rozmowach w ostatnim tygodniu posiada już wiedzę na ten temat. Obecnie
Powiat czeka na uzasadnienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który cofnął naszą sprawę
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do ponownego rozpatrzenia ze względu na
niewystarczające uzasadnienie wyroku. W tym momencie sprawa prowadzona jest przez
adwokatów i wszystko jest pod kontrolą. Pan Starosta nadmienił przy tym, że Pan Dyrektor
Moczydłowski mógłby w tej sprawie powiedzieć więcej. Bez pisemnego uzasadnienia wyroku
Powiat nie może się do tego odnieść. Przypomniał, że sprawa została w Wojewódzkim Sądzie
Administracyjnym wygrana i nasze argumenty zostały uznane za zasadne. Ministerstwo w tym
momencie zmieniło interpretację tego uzasadnienia, trzyma się innych aktów, innych
wytycznych i to wróci do ponownego rozpatrzenia. Jeżeli w tym momencie ta pomoc prawna,
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którą Powiat posiada (Pan Starosta myśli, że jest ona na wysokim poziomie) będzie nie
wystarczająca to Powiat będzie jeszcze posiłkować się adwokatem, specjalistą w prawie
oświatowym – oczywiście jeśli zajdzie taka potrzeba. Ponadto dodał, iż Starostwo jest w
kontakcie z Panią Mecenas. Jeżeli Zarząd stwierdzi, że trzeba ww. sprawę wesprzeć
dodatkowym prawnikiem albo zmienić prawnika, to to zrobimy, tak żeby te środki zostały w
budżecie powiatu i zostały przeznaczone na cele edukacyjne, albo na inne inwestycje, które w
tym momencie Powiat będzie prowadzić.
- Pan Zbigniew Dembowski – zapytał czy dotyczy to jednej kontroli czy dwóch kontroli.
- Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że rozmawiano w tej sprawie
odnośnie roku 2011. Poinformowała przy tym Wysoką Radę, iż w ostatnich dni odbyła się
sprawa w NSA dotycząca zwrotu subwencji na podstawie decyzji Ministra Finansów (ok. 800
tys. zł – dokładnie kwoty nie pamiętała) za 2011 r. Przypomniała jednak, że jest jeszcze druga
sprawa za 2015 rok (naliczony przez Ministra Finansów zwrot subwencji oświatowej wynosi
ok. 1 mln zł). Przedmiotowa sprawa po skardze Powiatu nie trafiła jeszcze na wokandę sądu.
Zatem Powiat nie ma jeszcze rozpatrzenej sprawy w I instancji. To o czym Pan Starosta mówił
dotyczyło sprawy rozpatrzonej przez NSA, która wraca teraz do WSA. Przypomniała, iż na
rozprawę w NSA Starostwo czekało 1,5 roku. Poza tym teraz Powiat będzie czekał na
posiedzenie Sądu Wojewódzkiego. Pani Sekretarz wydaje się, że budżet który został
zaplanowany na 2019 rok nie powinien dotyczyć zwrotów oraz że w tym czasie nie powinno
być ostatecznych decyzji. Obecnie obie sprawy są na podobnym etapie tj. w WSA. Sprawa z
2015 r. jeszcze nie była jeszcze w ogóle rozpatrywana przez WSA. Pani Maciorowska
uzupełniając wypowiedź Pana Starosty powiedziała o nowej linii obrony czy zarzutów ze strony
Ministra. Wcześniej była kwestionowana sprawa wychowanek doprowadzonych i nie
doprowadzonych. Podstawą głównie było twierdzenie, że jak nie doprowadzone to na nie nie
powinna być liczona subwencja oświatowa. Teraz dodatkowo doszła jeszcze definicja
zakwaterowania, co uznać za zakwaterowanie, a co nie. Jak widać ministerstwo wyciąga
kolejne argumenty, ale Powiat będzie bronił się. Poza tym nie tylko Powiat Moniecki jest
obciążony decyzjami Ministra Finansów. Kończąc przypomniała, że obecnie, w związku ze
zmianą prawa i Statutu Powiatu, interpelacje i zapytania są składane wyłącznie na piśmie. Pani
Sekretarz niemniej jednak myśli, iż na pewno nic się nie stanie jak grzecznościowo zostanie
udzielona odpowiedź na sesji.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę na różnce w interpretacji
Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Oświaty. Ministerstwo Oświaty stwierdziło, że
wszystkie nasze działania były prawidłowe. Natomiast Ministerstwo Finansów stwierdziło, że
nie. Zatem w ministerstwach jest rozbieżność w tej samej kwestii.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – zwracając się do Wysokiej Rady powiedział, że
jednym z punktów dzisiejszej sesji było ustalenie Jego wynagrodzenia. Podziękował za
zgłoszone kwoty. Pan Starosta wie, że taka kwota może rozpalać wyobraźnie. Natomiast netto
wynosi to 6.800 zł za zarządzanie Powiatem, Starostwem, za ogrom spraw i wyzwań. Pierwszy
tydzień pokazał, że energia i chęć Zarządu i Pana Starosty do pracy jest. Zgadza się, iż jest
potrzebne doświadczenie w samorządzie. Natomiast doświadczenie nie zastąpi energii, chęci i
aktywności. Pan Starosta ma nadzieję, iż najbliższe lata przekonają Wysoką Radę, szczególnie
radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości, że nie są to źle wydatkowane pieniądze. Jest to kwota
za pracę. Nie wchodzi w kwestie, że to powinno być mniej, więcej. Przypomniał, że ostatnio
wynagrodzenie starosty zostało zmniejszone. Kończąc jeszcze raz podziękował za kredyt
zaufania. Ma nadzieję, że Wysoka Rada przekona się, iż ten kredyt został udzielony słusznie, a
tematy, sprawy będą załatwiane szybko, sprawnie i energicznie oraz przede wszystkim
efektywnie. Ponownie podziękował.
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Ad. 16.
Zamknięcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obrad, dziękując za przybycie zamknął obrady II 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/).

