Rada Powiatu w Mońkach

PROTOKÓŁ NR I/18
z obrad I sesji Rady Powiatu w Mońkach, które odbyły się w sali konferencyjnej
budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a.
w dniu 17 listopada 2018 r.

Obrady rozpoczęto 17 listopada 2018 r. o godz. 11.02,
zakończono o godz. 14.15 tego samego dnia.

Na początku Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – poinformowała, że
niniejsza sesja będzie zgodnie z przepisami prawa bezpośrednio transmitowana na kanale
YouTube.
Do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach sesji przewodniczył
Pan Stanisław Czarniecki (najstarszy wiekiem radny obecny na sesji), a następnie od pkt 6
porządku obrad Pan Dariusz Jaworowski – nowo wybrany Przewodniczący Rady Powiatu w
Mońkach.
Protokołowała Anna Jóźwicka – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Proponowany porządek obrad, który Radni - elekci otrzymali w załączniku do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Białymstoku II przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego powiatu.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych powiatu.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach
7. Zamknięcie obrad I sesji.
Ad. 1.
Otwarcie obrad.
- Pan Stanisław Czarniecki – na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym
otworzył obrady I sesji Rady Powiatu w Mońkach. Następnie podziękował za powierzenie Mu
tak zaszczytnej funkcji, zapewniając przy tym, że dołoży wszelkich starań, aby I sesja
przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem.
W dalszej kolejności Radny Senior powitał Pana Ryszarda Woźniaka - Zastępcę
Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Mońkach, Starostę – Pana Andrzeja
Franciszka Daniszewskiego i Wicestarostę – Pana Roberta Sidorskiego.
Ad. 2.
Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego powiatu.
Prowadzący I sesję Rady Powiatu w Mońkach – Pan Stanisław Czarniecki – poprosił Pana
Ryszarda Woźniaka - Zastępcę Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Mońkach
o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego Powiatu Monieckiego.
- Pan Marek Furtek – Członek Powiatowej Komisji Wyborczej w Mońkach odczytywał
alfabetycznie nazwiska radnych, a Pan Ryszard Woźniak – wręczył radnym zaświadczenia o
ich wyborze.
Ad. 3.
Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych powiatu.
W tym punkcie Pan Stanisław Czarniecki zaproponował, aby ślubowanie odbyło się w
następujący sposób. Rota ślubowania będzie odczytywana powoli, a radni stojąc, wspólnie będą
powtarzali odczytane fragmenty ślubowania. Następnie kolejno wyczytani radni wypowiedzą

słowo „Ślubuję”, a każdy kto sobie tego życzy może również dodać słowa „Tak mi dopomóż
Bóg.”
W dalszej kolejności Pan Czarniecki zapytał, czy są inne propozycje co do formy
przeprowadzenia ceremonii ślubowania. Ponieważ nikt nie zgłosił innej propozycji, odbyła się
procedura ślubowania, podczas której radni – elekci w postawie stojącej powtarzali odczytane
przez Radnego prowadzącego sesję fragmenty roty, a potem wywołani kolejno w porządku
alfabetycznym (zgodnie z listą obecności) złożyli ślubowanie (treść ślubowania stanowi
załącznik do niniejszego protokołu).
Po ślubowaniu Pan Stanisław Czarniecki dziękując i gratulując, stwierdził, że radni,
którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego powiatu monieckiego. Pan Czarniecki
poprosił o podpisanie się radnych na liście obecności.
- Pan Stanisław Czarniecki – poinformował, że w przypadku Rady Powiatu w Mońkach
ustawowy skład rady wynosi 17 radnych. Następnie stwierdził, że w I sesji uczestniczy 17
radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Powiatu w Mońkach,
umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
Ad. 4.
Przyjęcie porządku obrad.
Następnie Pan Stanisław Czarniecki – przystąpił do ustalenia porządku obrad I sesji Rady
Powiatu w Mońkach. Przedstawił proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji przygotowany
przez zwołującego I sesję Komisarza Wyborczego w Białymstoku II - Panią Jolantę KorwinPiotrowską.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego powiatu.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych powiatu.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach.
7. Zamknięcie obrad I sesji.
W dalszej kolejności Radny Senior poinformował, że w przypadku zgłoszenia przez
radnych propozycji zmian do porządku obrad Rada będzie musiała je kolejno przegłosować.
Zmiany zostają wprowadzone, jeżeli za zmianą w każdym przypadku opowie się w głosowaniu
bezwzględna większość ustawowego składu rady, tj. co najmniej 9 radnych.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego porządku obrad, Pan Stanisław
Czarniecki – poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym i Statutem
Powiatu Monieckiego głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Ponieważ z
przyczyn technicznych nie można dziś tego uczynić, więc każde jawne głosowanie będzie
wyglądało w ten sposób, że prowadzący obrady będzie wyczytywał nazwiska radnych, którzy
głosują wypowiadając słowa: "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się". Na liście imiennego
głosowania prowadzący obrady dokona adnotacji uwzględniającej treść oddanego głosu i ustali
wynik głosowania.
Następnie Pan Czarniecki przeprowadził głosowanie imienne dotyczące przyjęcia ww.
porządku obrad:

Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Falkowski
Krzysztof, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło
Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski
Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący przyjęcia porządku obrad I sesji w załączeniu
do protokołu.
W dalszej kolejności Radny Senior przystąpił do realizacji kolejnego punktu przyjętego
porządku obrad.
Ad. 5.
Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach.
W tym punkcie na początku dokonano wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia
wyboru Przewodniczącego Rady:
- Pan Krzysztof Falkowski – zgłosił kandydaturę Pana Jana Borowskiego.
- Pan Jan Borowski – wyraził zgodę.
- Pan Rafał Supiński – zgłosił kandydaturę Panią Barbarę Pac.
- Pani Barbara Pac – wyraziła zgodę.
- Pan Jan Borowski – zgłosił Pana Krzysztofa Falkowskiego.
- Pan Krzysztof Falkowski – wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
W związku z powyższym Pan Stanisław Czarniecki poddał pod głosowanie 3-osobowy
skład komisji skrutacyjnej w zgłoszonych wcześniej osobach.
Następnie Pan Czarniecki przeprowadził głosowanie imienne dotyczące powołania
komisji skrutacyjnej w składzie: Jan Borowski, Barbara Pac, Krzysztof Falkowski.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Falkowski
Krzysztof, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło
Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski
Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący powołania Komisji Skrutacyjnej w załączeniu
do protokołu.
W dalszej kolejności Pan Stanisław Czarniecki zwrócił się do radnych o zgłaszanie
kandydatur na Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach.
- Pani Joanna Kitlas – zgłosiła kandydaturę Pana Dariusza Jaworowskiego.

- Pan Dariusz Jaworowski – wyraził zgodę.
- Pan Zbigniew Dembowski – zgłosił kandydaturę Pani Jolanty Kalinowskiej
- Pani Jolanta Kalinowska – wyraziła zgodę.
Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono, więc Radny Senior zamknął listę zgłoszeń.
Następnie poprosił zgłoszonych kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach
o zaprezentowanie swojej osoby i Wysoką Radę o ewentualne zadawanie pytań.
- Pan Dariusz Jaworowski – przedstawiając swoją kandydaturę powiedział, że ma 51 lat i jest
magistrem wychowania fizycznego. Od 15 lat jest dyrektorem szkoły. Jest również członkiem
Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Od 8 lat jest związany z samorządem (w pierwszej
kadencji - Członek Zarządu, w drugiej kadencji – Przewodniczący Rady Powiatu). Radny
kandydat wyraził nadzieję, że praca w poprzedniej kadencji pokazała, że jest osobą
kompetentną do prowadzenia obrad i rozmów. Zdaniem Pana Jaworowskiego Rada pracowała
w sposób bardzo merytoryczny i płynny. Kończąc podziękował i poprosił o wsparcie swojej
osoby w tej kadencji.
Pytań do kandydata nie zadawano.
- Pani Jolanta Kalinowska – przedstawiając zaś swoją kandydaturę powiedziała, że ma 43 lata.
Od prawie 3 lat jest Kierownikiem Placówki Terenowej KRUS w Mońkach. Wcześniej była
wieloletnim pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach. Z wykształcenia jest
prawnikiem. Stwierdziła, że jeżeli radni obdarzą Ją swoim zaufaniem to postara się Ona, by
Rada pracowała jak najlepiej dla dobra Powiatu. Kończąc podziękowała za uwagę.
Pytań do kandydata nie zadawano.
Wobec powyższego prowadzący I sesję Rady Powiatu – Pan Stanisław Czarniecki –
ogłosił 10 minut przerwy na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej i przygotowanie kart
do głosowania do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach.
Po powrocie na salę Komisji Skrutacyjnej Radny Senior – Pan Stanisław Czarniecki
poprosił Komisję Skrutacyjną powołaną do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu o
objaśnienie zasad głosowania i rozdanie kart do głosowania. Sprawdzono również zawartość
urny.
Pan Krzysztof Falkowski poinformował, że komisja ukonstytuowała się w następująco:
- Krzysztof Falkowski – Przewodniczący,
- Jan Borowski – Członek,
- Barbara Pac – Członek
Następnie szczegółowo przedstawił informację o zasadach głosowania. Aby radni dobrze
rozumieli zasady postanowił rozdać im przygotowane karty do głosowania, które wyglądały
inaczej niż we wcześniejszych tego typu wyborach.
Wobec powstałych wątpliwości radnych dotyczących jak powinna wyglądać karta do
głosowania Pani Sekretarz poinformowała, że pani radca tłumaczyła taki wygląd karty i zasady
głosowania tym, iż każdy powinien mieć możliwość oddania jednego z 3 rodzajów głosów –
1) tak, 2) nie, 3) wstrzymuję się.
Ponadto w tym miejscu z powodu omyłkowego wydrukowania jednej karty bez
zgłoszonych wcześniej nazwisk kandydatów nastąpiła krótka przerwa w obradach sesji,
podczas której dodrukowano prawidłową kartę z dwoma zgłoszonymi nazwiskami (Pana

Dariusza Jaworowskiego i Pani Jolanty Kalinowskiej), którą otrzymał Pan Zbigniew
Dembowski.
Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu (Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
odczytywał alfabetycznie nazwiska radnych, którzy kolejno podchodzili do stolika z
parawanem i po dokonaniu skreśleń na karcie wrzucali ją do urny) została ogłoszona przez
Radnego Seniora 5-minutowa przerwa, podczas której Komisja Skrutacyjna dokonała ustalenia
wyników głosowania, sporządzając przy tym stosowny protokół. Komisja Skrutacyjna
pracowała na Sali obrad (przy stole prezydialnym) przy wszystkich obecnych podczas I sesji.
Po przerwie Pan Stanisław Czarniecki wznowił obrady. Przewodniczący Komisji – Pan
Krzysztof Falkowski – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia
głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach.
Głosowało 17 Radnych. Głosów ważnych było 17. Głosów nieważnych nie było. Pan Dariusz
Jaworowski otrzymała 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.
Pani Jolanta Kalinowska 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Przewodniczącym Rady
Powiatu w Mońkach został Pan Dariusz Jaworowski.
- Pan Dariusz Jaworowski – podziękował za zaufanie i powierzenie Mu tak odpowiedzialnej
funkcji. Przy czym dodał, że będzie starał się, by Rada pracowała w sposób merytoryczny dla
dobra mieszkańców powiatu. Kończąc jeszcze raz podziękował.
W dalszej kolejności Radny Senior – Pan Stanisław Czarniecki odczytał treść uchwały
w sprawie stwierdzenia wyboru Pana Dariusza Jaworowskiego na Przewodniczącego Rady w
Mońkach i poprosił o jej podjęcie.
Następnie przeprowadził głosowanie imienne dotyczące podjęcia ww. uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Falkowski
Krzysztof, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło
Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski
Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach w załączeniu do protokołu.
- Pan Stanisław Czarniecki - stwierdził, że uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach została podjęta.
/Uchwała Nr I/1/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Wobec powyższego Radny Senior pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu.
- Pan Dariusz Jaworowski – jeszcze raz podziękował radnym za powierzenie Mu tak
odpowiedzialnej funkcji.

Ad. 6.
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach.
Następnie nowo wybrany Przewodniczący Rady przystępując do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad powiedział, że zgodnie z § 10 Statutu Powiatu Monieckiego „Rada
powiatu wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących”. Ponadto dodał, iż zgodnie z
zapisami § 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym „Rada powiatu ze swego grona
wybiera wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym”.
Pan Przewodniczący zaproponował, by wybrana wcześniej Komisja Skrutacyjna
przeprowadzała wszystkie tajne wybory.
Uwag nie wniesiono, więc Pan Dariusz Jaworowski przeprowadził głosowanie imienne
dotyczące zaakceptowania Jego propozycji:
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Falkowski
Krzysztof, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło
Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski
Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
- Pan Przewodniczący stwierdził, że za tym, by Komisja pracowała dalej w tym samym składzie
głosowało 17 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący zaakceptowania propozycji, aby powołana
wcześniej Komisja Skrutacyjna przeprowadzała wszystkie tajne (głosowania) wybory: w
załączeniu do protokołu.
Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur na
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach.
- Pan Błażej Buńkowski – zgłosił kandydaturę Pana Romana Klepadło.
- Pan Roman Klepadło – wyraził zgodę.
- Pan Dariusz Jaworowski – zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Matyszewskiego.
- Pan Andrzej Matyszewski – wyraził zgodę.
- Pan Zbigniew Dembowski – zgłosił kandydaturę Pani Jolanty Kalinowskiej.
- Pani Jolanta Kalinowska – wyraziła zgodę.
Nie zgłoszono innych kandydatur, więc Przewodniczący Rady Powiatu zamknął listę i
ogłaszając 5-minutową przerwę poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie dalszej
części postępowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu tj.
przygotowanie kart do głosowania.
Po powrocie na salę Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady Powiatu wznowił
ponownie obrady i poprosił o zaprezentowanie się zgłoszonych kandydatów:

- Pani Jolanta Kalinowska – przedstawiając zaś swoją kandydaturę powiedziała, że ma 43 lata.
Od prawie 3 lat jest Kierownikiem Placówki Terenowej KRUS w Mońkach. Przypomniała
swoją wcześniejszą prezentację i powiedziała, że zamierza pracować dla dobra Powiatu.
- Pan Roman Klepadło - przedstawiając zaś swoją kandydaturę powiedział, że ma 55 lat. Jest
Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Mońkach. Posiada wykształcenie wyższe
administracyjne – zarządzenie nieruchomościami. Od 20 lat radny Gminy Trzcianne (I kadencję
– Członek Zarządu Gminy, a następne 3 kadencje – przewodniczący Rady Gminy w
Trzciannem). Radny chciałby również działać na rzecz społeczności lokalnej, Trzciannego,
Moniek i Powiatu Monieckiego.
- Pan Matyszewski Andrzej – przedstawiając swoją kandydaturę powiedział, że ma 62 lata. Jest
żonaty. Ma dwoje dzieci, wnuczka jutro kończy 2 miesiące. Przypomniał Wysokiej Radzie, że
pracował w Urzędzie Miejskim w Knyszynie, przez wiele lat zajmował różne stanowiska, był
też radnym w Gminie Knyszyn. Postanowił startować do Powiatu i chciałby swoją wiedzę i
doświadczenie spożytkować też dla dobra Powiatu.
Następnie Pan Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
– Pana Krzysztofa Falkowskiego o objaśnienie zasad głosowania i rozdanie przygotowanych
kart do głosowania. Sprawdzono również zawartość urny.
Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu (Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
odczytywał alfabetycznie nazwiska radnych, którzy kolejno podchodzili po odbiór karty do
głosowania i po dokonaniu na niej skreśleń – w przygotowanym do tego miejscu – stolik z
parawanem – wrzucali ją do urny) ponownie została ogłoszona 10- minutowa przerwa, podczas
której Komisja Skrutacyjna dokonała ustalenia wyników głosowania, sporządzając przy tym
stosowny protokół. Komisja Skrutacyjna pracowała na Sali obrad (przy stole prezydialnym)
przy wszystkich obecnych podczas I sesji.
Po wznowieniu przez Pana Dariusza Jaworowskiego obrad I sesji Pan Krzysztof
Falkowski – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia tajnego
głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach. Głosowało
17 Radnych. Głosów ważnych było 17. Głosów nieważnych nie było. Pani Jolanta Kalinowska
otrzymała 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Pan Roman
Klepadło - 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
Pan Andrzej Matyszewski - 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących
się”.
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Wiceprzewodniczącymi Rady
Powiatu w Mońkach zostali Pan Roman Klepadło i Pan Andrzej Matyszewski.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił wybranych
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.
- Pan Roman Klepadło – podziękował za zaufanie. Pan Wiceprzewodniczący Rady myśli, że
sprosta zadaniu jakie Go czekają.
- Pan Andrzej Matyszewski – nie chcąc powtarzać przedmówcy podziękował bardzo za
zaufanie. Myśli, iż tego zaufania nie zawiedzie.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał treść uchwały w sprawie
stwierdzenia wyboru Pana Romana Klepadło i Pana Andrzeja Matyszewskiego na
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach, a następnie poprosił o jej podjęcie.
W dalszej kolejności przeprowadził głosowanie imienne dotyczące podjęcia ww. uchwały:

Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Falkowski
Krzysztof, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło
Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski
Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu – stwierdził , że uchwała w sprawie
stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach została podjęta.
/Uchwała Nr I/2/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Następnie Przewodniczący Rady, na podstawie § 20 Statutu Powiatu Monieckiego
złożył wniosek o rozszerzenie i zmianę porządku obrad o następujące punkty:
7. Wybór Starosty Monieckiego.
8. Wybór Wicestarosty Monieckiego.
9. Wybór 3 pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Mońkach.
10. Zamknięcie obrad I sesji.
Uwag nie wniesiono, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu –
przeprowadził głosowanie imienne dotyczące przedstawionego wniosku dotyczącego
rozszerzenia i zmiany porządku obrad o następujące punkty: „7. Wybór Starosty Monieckiego.
8. Wybór Wicestarosty Monieckiego. 9. Wybór 3 pozostałych Członków Zarządu Powiatu. 10.
Zamknięcie obrad I sesji.”
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (11)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Falkowski Krzysztof, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Popowski
Jarosław, Wysocka Irena.
PRZECIW (6)
Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał.
Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie wniosku dotyczącego rozszerzenia i zmiany
porządku obrad o następujące punkty: „7. Wybór Starosty Monieckiego. 8. Wybór
Wicestarosty Monieckiego. 9. Wybór 3 pozostałych Członków Zarządu Powiatu. 10.
Zamknięcie obrad I sesji.” w załączeniu do protokołu.
Wobec powyższego porządek obrad został zmieniony i rozszerzony o ww. punkty.
Ad. 7.

Wybór Starosty Monieckiego.
W tym punkcie na początku Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – zapytał czy
Rada jest za tym by skład powołanej wcześniej Komisji Skrutacyjnej był ten sam w
przeprowadzanych tajnych wyborach.
Następnie przeprowadził głosowanie imienne w powyższej sprawie.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Falkowski
Krzysztof, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło
Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski
Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący zatwierdzenia składu wcześniej powołanej
Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego wyboru Starosty, Wicestarosty i pozostałych
Członków Zarządu w załączeniu do protokołu.
W związku z tym, iż Komisja Skrutacyjna pozostała w tym samym składzie, więc
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Starostę Monieckiego.
- Pani Joanna Kitlas – zgłosiła kandydaturę Pana Błażeja Buńkowskiego.
- Pan Zbigniew Dembowski – zgłosił kandydaturę Pana Rafała Supińskiego.
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął
listę i poprosił o krótką prezentację kandydatów.
- Pan Błażej Buńkowski – przedstawiając swoją kandydaturę powiedział, że ma 35 lat. Jest
żonaty, ma dwoje dzieci. Urodził się i wychował w Mońkach. Tutaj też skończył Liceum
Ogólnokształcące, po którym wybrał Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie
studiował nauki polityczne. Po studiach wrócił do Moniek i tu założył rodzinę. Rozpoczął swoją
karierę zawodową jako koordynator Białostockiej Agencji Reklamowej. Większość jednak
życia zawodowego kandydata to praca z ludźmi i dla ludzi jako doradca zawodowy –
początkowo w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mońkach później w Centrum Aktywizacji
Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Przez niemal 10 lat swojej
pracy rozmawiał z ludźmi, doradzał i starał się pomagać w rozwiązywaniu ich problemów pomagał, słuchał i wspierał. Miał też czas na swój rozwój osobisty: ukończył kurs
kwalifikacyjny zarządzania oświatą, ukończył studia podyplomowe z przygotowania
pedagogicznego. Od razu po studiach włączył się również w działania naszej lokalnej
społeczności – działał jako wolontariusz w Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego,
z którą organizował wspólnie wiele akcji charytatywnych i przedsięwzięć mających przede
wszystkim służyć mieszkańcom. Nominacja na Starostę Monieckiego jest dla Pana Błażeja
Buńkowskiego wielkim zaszczytem, ale i też wielkim wyzwaniem. Jak ktoś zna kandydata to
wie, że jeżeli podejmuje się jakiegoś zadania to robi to całym sobą, wchodzi w to w 100%.
Kandydat liczy na to, że uda się wspólnie wypracować taki sposób działania i taki sposób pracy,
aby każdy mieszkaniec naszego powiatu był dumny, że jest mieszkańcem tej ziemi.
Podziękował i poprosił o poparcie swojej kandydatury.

- Pani Ewa Piekutowska – zapytała, co konkretnie kandydat proponuje jako Starosta.
- Pan Błażej Buńkowski – na początku stwierdził, iż jest dużo wyzwań. W naszym powiecie
jest służba zdrowia, edukacja, drogi. Jednak głównym zadaniem starosty, wg kandydata, jest
zabezpieczenie takiej skali działań, aby poprzeczka postawiona przez poprzedniego Starostę i
Wicestarostę nie była opuszczona. Na pewno naszym zadaniem jest pozyskiwanie środków,
jest remont dróg, które doprowadzają do siedziby Powiatu. Zauważył przy tym, że wiele
miejscowości narzeka na brak podstawowej infrastruktury. Zdaniem kandydata zaspokojenie
podstawowych potrzeb jest naturalną rzeczą pracy każdego starosty. Nie będzie radnej, ani
innym obiecywać rzeczy niesamowitych i „wziętych z kosmosu”. Dodał, że padło wiele
deklaracji, że środki dla Moniek, dla naszego powiatu są zabezpieczone. Następnie zapewnił,
że jako starosta i jako Zarząd będzie po nie sięgać. Ma przy tym nadzieję, że nie były to tylko
puste deklaracje. Dlatego też zachęcił wszystkich z Prawa i Sprawiedliwości o pomoc i
współpracę bo razem możemy zrobić więcej. Stwierdził, że efekty naszej pracy będą rozliczane
po 5 latach. Natomiast deklarowanie teraz rzeczy, które postawi przed nami los, to nie do końca
tak powinno być. Zacznijmy pracować i po 5 latach będziemy mogli otwarcie, ma nadzieję z
radością i dumą, prezentować efekt naszej pracy. Kończąc podziękował.
Więcej pytań nie zadawano.
- Pan Rafał Supiński - przedstawiając swoją kandydaturę powiedział, że ma 35 lat. Jest żonaty,
ma jedno dziecko. Kandydat posiada wykształcenie wyższe – Wyższa Szkoła Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu kierunek: Polityka społeczna. Studia uzupełniające
magisterskie – Europeistyka na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Obecnie jest
kierownikiem Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mońkach. Poprzedni
pracodawca – Starosta Moniecki – Starostwo Powiatowe w Mońkach. Ogółem 10,5 lat pracy
w samorządzie powiatowym. Dlatego Pan Supiński uważa, że zna strukturę funkcjonowania
Starostwa i Powiatu. Jako starosta chce realizować konkretne inwestycje dla rozwoju powiatu
i gmin. Zwrócił przy tym uwagę, że deklaracje, o których również mówił Pan Błażej
Buńkowski, kandydat ich konkretnie nie usłyszał. Kontynuując dalej swoją wypowiedź
powiedział, iż w przyszłym tygodniu ukonstytuuje się Zarząd Województwa Podlaskiego, w
którym Prawo i Sprawiedliwość ma większość - czyli 16 radnych. Kandydat jest członkiem
Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego te wpływy chciałby wykorzystać w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych dla powiatu monieckiego. To przełoży się, zdaniem Pana Supińskiego, dla
powiatu i dla gmin, które radni w Radzie Powiatu reprezentują. Podziękował.
- Pan Krzysztof Falkowski – słuchając wypowiedzi radny zauważył, że chyba nie do końca
zrozumiał. Czy z wypowiedzi Pana Supińskiego wynika, że pozyskiwanie środków nie zależy
od jakości projektów tylko od przynależności partyjnej.
- Rafał Supiński – zaprzeczył takiemu stwierdzeniu.
- Pan Krzysztof Falkowski – stwierdził, że tak to wynikało z wypowiedzi kandydata. Radny
chce jasnej deklaracji w tej sprawie.
- Rafał Supiński – powiedział, że oczywiście nie wynika to z Jego wypowiedzi, ale w
przekonaniu kandydata lepiej jest reprezentować i ubiegać się o środki zewnętrzne dla powiatu
i dla gmin będąc w jakiś sposób rozpoznawalny i może to mieć pewne znaczenie. Zaznaczył
przy okazji, że środki publiczne dzielone są w sposób przejrzysty. Kończąc podziękował i
poprosił o poparcie swojej kandydatury.
Pytań więcej nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady –
ogłaszając 10 minut przerwy poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i
przygotowanie kart do głosowania.
Po powrocie na salę Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady wznowił obrady i
poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej – Pana Krzysztofa Falkowskiego o

objaśnienie zasad głosowania i rozdanie przygotowanych kart do głosowania. Sprawdzono
również zawartość urny.
Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu (Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
odczytywał alfabetycznie nazwiska radnych, którzy kolejno podchodzili po odbiór karty do
głosowania i po dokonaniu na niej skreśleń – w przygotowanym do tego miejscu – stolik z
parawanem – wrzucali ją do urny) ponownie została ogłoszona 5- minutowa przerwa, podczas
której Komisja Skrutacyjna dokonała ustalenia wyników głosowania, sporządzając przy tym
stosowny protokół. Komisja Skrutacyjna pracowała na Sali obrad (przy stole prezydialnym)
przy wszystkich obecnych podczas I sesji.
Przewodniczący Komisji – Pan Krzysztof Falkowski – odczytał protokół Komisji
Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Starosty
Monieckiego. Głosowało 17 Radnych. Głosów ważnych było 17. Głosów nieważnych nie było.
Pan Błażej Buńkowski otrzymał 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”. Pan Rafał Supiński - 5
głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”, który oczywiście dotyczy całości
głosowania.
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Starostą Monieckim został Pan
Błażej Buńkowski.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – pogratulował wyboru i poprosił o zabranie
głosu Pana Błażeja Buńkowskiego.
- Pan Błażej Buńkowski – na wstępie podziękował za zaufanie, którym obdarzyli Go radni.
Następnie pogratulował wszystkim radnym, którzy zostali wybrani i obdarzeni mandatem.
Zdaniem Pana Buńkowskiego świadczy to o bardzo dużym zaufaniu społecznym. Jednak za
tym zaufaniem społecznym idzie pewien rodzaj odpowiedzialności i pewien rodzaj oczekiwań,
które radni przez najbliższe 5 lat będą musieli spełniać. Chce, aby kolejne 5 lat przebiegało w
merytorycznej, solidnej atmosferze, aby łączyło nas więcej, a dzieliło nas mniej. Zaprosił do
współpracy wszystkich radnych. Stwierdzając przy tym, iż radni nie są po to żeby zaspokajać
własne potrzeby, ale są pewnego rodzaju narzędziem do zaspokajania potrzeb mieszkańców
naszego powiatu. Razem można zrobić więcej jeżeli będziemy zgodni to na pewno te 5 lat, o
których już mówił będzie zapisane w historii naszego powiatu naprawdę wyraźnymi literami z
pożytkiem dla wszystkich mieszkańców. Kończąc podziękował za zaufanie i ponownie zaprosił
do współpracy.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał treść uchwały w sprawie
stwierdzenia wyboru Pana Błażeja Buńkowskiego na Starostę Monieckiego, a następnie
poprosił o jej podjęcie.
W dalszej kolejności przeprowadził głosowanie imienne dotyczące podjęcia ww. uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Falkowski
Krzysztof, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło
Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski
Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.

Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
wyboru Starosty Monieckiego w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu - stwierdził, że uchwała w sprawie
stwierdzenia wyboru Starosty Monieckiego została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr I/3/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 8.
Wybór Wicestarosty Monieckiego.
W tym punkcie Pan Dariusz Jaworowski - Przewodniczący Rady – poprosił Pana Starostę o
zgłoszenie kandydata na Wicestarostę.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – zgłosił kandydaturę Pani Joanny Kitlas na
stanowisko Wicestarosty Monieckiego.
- Pani Joanna Kitlas – wyraziła zgodę.
Następnie Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o
samorządzie powiatowym „Rada Powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków
zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym”. Ponadto zgodnie z § 90 ust. 1 Statutu Powiatu
Monieckiego wyboru Wicestarosty oraz każdego z 3 pozostałych Członków Zarządu dokonuje
się osobno.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu przez Panią
Joannę Kitlas.
- Pani Joanna Kitlas – przedstawiając swoją kandydaturę powiedziała, że ma 43 lata. Od ponad
20 lat jest związana z samorządem – Gminą Krypno. Przez ostatnie 10 lat pracowała na
stanowisku kierowniczym – w tym przez 6 lat jako Zastępca Wójta. Przez ostatnie 4 lata pełniła
funkcję Sekretarza Gminy i była Członkiem Zarządu Powiatu w Mońkach. Myśli, że jest osobą
pracowitą i stanowczą. Kończąc podziękowała i poprosiła radnych o poparcie Jej kandydatury.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił
Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania.
Po powrocie na salę Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady wznowił obrady i
poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej – Pana Krzysztofa Falkowskiego o
objaśnienie zasad głosowania i rozdanie przygotowanych kart do głosowania.
Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu (Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
odczytywał alfabetycznie nazwiska radnych, którzy kolejno podchodzili po odbiór karty do
głosowania i po dokonaniu na niej skreśleń – w przygotowanym do tego miejscu – stolik z
parawanem – wrzucali ją do urny) ponownie została ogłoszona 5- minutowa przerwa, podczas
której Komisja Skrutacyjna dokonała ustalenia wyników głosowania, sporządzając przy tym
stosowny protokół. Komisja Skrutacyjna pracowała na Sali obrad (przy stole prezydialnym)
przy wszystkich obecnych podczas I sesji.
Przewodniczący Komisji – Pan Krzysztof Falkowski – odczytał protokół Komisji
Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru
Wicestarosty Monieckiego. Głosowało 17 Radnych. Głosów ważnych było 17. Głosów
nieważnych nie było. Pani Joanna Kitlas otrzymała 12 głosów „za”, 5 głosów „przeciw” i 0

głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że
Wicestarostą Monieckim została Pani Joanna Kitlas.
- Pani Joanna Kitlas – podziękowała za powierzone zaufanie. Następnie obiecała, że dołoży
wszelkich starań, aby dobrze sprawować powierzoną Jej funkcję.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – pogratulował wyboru i odczytał treść
uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Pani Joanny Kitlas na Wicestarostę Monieckiego, a
następnie poprosił o jej podjęcie.
W dalszej kolejności przeprowadził głosowanie imienne dotyczące podjęcia ww. uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Falkowski
Krzysztof, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło
Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski
Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
wyboru Wicestarosty Monieckiego w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu - stwierdził, że uchwała w sprawie
stwierdzenia wyboru Wicestarosty Monieckiego została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr I/4/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 9.
Wybór 3 pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Mońkach.
- Pan Dariusz Jaworowski - Przewodniczący Rady – na wstępie przypomniał, że Rada będzie
głosowała na każdego Członka Zarządu oddzielnie. Następnie poprosił Pana Starostę o
zgłoszenie kandydata na Członka Zarządu.
- Pan Starosta – zgłosił kandydaturę Pani Ireny Wysockiej na Członka Zarządu.
- Pani Irena Wysocka – wyraziła zgodę.
- Pan Dariusz Jaworowski - Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu przez Panią Irenę
Wysocką.
- Pani Irena Wysocka – przedstawiając swoją kandydaturę powiedziała, że od 36 lat mieszka w
Knyszynie. Przez okres 4 lat pracowała w Urzędzie Gminy w Jaświłach, później przez 18 lat
kandydatka prowadziła działalność gospodarczą. Obecnie jest na rencie chorobowej. Od 17 lat
jest wdową, wychowała 3 dzieci. Przez okres 4 kadencji pełniła funkcję radnej Rady Miejskiej
w Knyszynie. Przez 2 kadencje była Przewodniczącą Rady Miejskiej w Knyszynie. Jest też
przewodniczącą komitetu pomocy służbie zdrowia przy SP ZOZ w Knyszynie. Kończąc
poprosiła o poparcie Jej kandydatury.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił
Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania i zarządził
5 minut przerwy.

Po powrocie na salę Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady wznowił obrady i
poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej – Pana Krzysztofa Falkowskiego o
objaśnienie zasad głosowania.
Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu (Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
odczytywał alfabetycznie nazwiska radnych, którzy kolejno podchodzili po odbiór karty do
głosowania i po dokonaniu na niej skreśleń – w przygotowanym do tego miejscu – stolik z
parawanem – wrzucali ją do urny) ponownie nastąpiła przerwa, podczas której Komisja
Skrutacyjna dokonała ustalenia wyników głosowania, sporządzając przy tym stosowny
protokół. Komisja Skrutacyjna pracowała na Sali obrad (przy stole prezydialnym) przy
wszystkich obecnych podczas I sesji.
Przewodniczący Komisji – Pan Krzysztof Falkowski – odczytał protokół Komisji
Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Członka
Zarządu Powiatu w Mońkach. Głosowało 17 Radnych. Głosów ważnych było 17. Głosów
nieważnych nie było. Pani Irena Wysocka otrzymała 11 głosów „za”, 6 głosów „przeciw” i 0
głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Pani
Irena Wysocka została Członkiem Zarządu Powiatu w Mońkach.
- Pani Irena Wysocka – podziękowała przede wszystkim tym radnym, którzy na Nią
zagłosowali. Poza tym zwracając się do tych, których nie udało się Jej przekonać do siebie
dodała, że może jednak należało na Nią zagłosować, bo tak usilnie zabiegali o jej osobę.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał treść uchwały w sprawie
stwierdzenia wyboru Panią Irenę Wysocką na Członka Zarządu Powiatu w Mońkach, a
następnie poprosił o jej podjęcie.
Następnie przeprowadził głosowanie imienne dotyczące podjęcia ww. uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Falkowski
Krzysztof, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło
Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski
Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
wyboru Członka Zarządu Powiatu w Mońkach w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu - stwierdził, że uchwała w sprawie
stwierdzenia wyboru Członka Powiatu w Mońkach została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr I/5/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Następnie poprosił Pana Starostę o zgłoszenie kandydata na kolejnego Członka Zarządu.
- Pan Starosta – zgłosił kandydaturę Pani Joanny Kulikowskiej na Członka Zarządu.
- Pani Joanna Kulikowska – wyraziła zgodę.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu przez Panią
Joannę Kulikowską.

- Pani Joanna Kulikowska – przedstawiając swoją kandydaturę powiedziała, że praca z
samorządem powiatowym rozpoczęła się w 1998 r. Przypomniała, iż była wówczas
pełnomocnikiem ds. tworzenia powiatu. Potem przez 8 lat była wicestarostą. Przez następne 4
lata Zastępcą Burmistrza Moniek. Była też przez 4 lata starostą, a w ostatniej kadencji radną
powiatu. Teraz dzięki zaufaniu mieszkańców ponownie jest radną. Kończąc podziękowała za
zaufanie i zgłoszenie Jej kandydatury stwierdzając, że jeśli Jej doświadczenie przyda to podzieli
się wszystkim co umie.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił
Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania i zarządził
5 minut przerwy.
Po powrocie na salę Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady wznowił obrady i
poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej – Pana Krzysztofa Falkowskiego o
objaśnienie zasad głosowania.
Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu (Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
odczytywał alfabetycznie nazwiska radnych, którzy kolejno podchodzili po odbiór karty do
głosowania i po dokonaniu na niej skreśleń – w przygotowanym do tego miejscu – stolik z
parawanem – wrzucali ją do urny) ponownie nastąpiła przerwa, podczas której Komisja
Skrutacyjna dokonała ustalenia wyników głosowania, sporządzając przy tym stosowny
protokół. Komisja Skrutacyjna pracowała na Sali obrad (przy stole prezydialnym) przy
wszystkich obecnych podczas I sesji.
Przewodniczący Komisji – Pan Krzysztof Falkowski – odczytał protokół Komisji
Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru drugiego
Członka Zarządu Powiatu w Mońkach. Głosowało 17 Radnych. Głosów ważnych było 17.
Głosów nieważnych nie było. Pani Joanna Kulikowska otrzymała 12 głosów „za”, 5 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego, Komisja Skrutacyjna
stwierdziła, że Pani Joanna Kulikowska została wybrana na Członka Zarządu Powiatu w
Mońkach.
- Pani Joanna Kulikowska – podziękowała Wysokiej Radzie.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał treść uchwały w sprawie
stwierdzenia wyboru Pani Joanny Kulikowskiej na Członka Zarządu, a następnie poprosił o jej
podjęcie.
W dalszej kolejności przeprowadził głosowanie imienne dotyczące podjęcia przedmiotowej
uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Falkowski
Krzysztof, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło
Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski
Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.

Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
wyboru Członka Zarządu Powiatu w Mońkach w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu - stwierdził, że uchwała w sprawie
stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Powiatu w Mońkach została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr I/6/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Następnie poprosił Pana Starostę o zgłoszenie kandydata na trzeciego Członka Zarządu.
- Pan Starosta – zgłosił kandydaturę Pana Jarosława Popowskiego.
- Pan Jarosław Popowski – wyraził zgodę.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu przez Pana
Jarosława Popowskiego.
- Pan Jarosław Popowski – przedstawiając swoją kandydaturę powiedział, że w Radzie Powiatu
jest już po raz trzeci. W minionej kadencji był Członkiem Zarządu Powiatu, więc sprawy
Powiatu, bieżące problemy nie są Mu zatem obce.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił
Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania i zarządził
5 minut przerwy.
Po powrocie na salę Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady wznowił obrady i
poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej – Pana Krzysztofa Falkowskiego o
objaśnienie zasad głosowania.
Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu (Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
odczytywał alfabetycznie nazwiska radnych, którzy kolejno podchodzili po odbiór karty do
głosowania i po dokonaniu na niej skreśleń – w przygotowanym do tego miejscu – stolik z
parawanem – wrzucali ją do urny) ponownie nastąpiła przerwa, podczas której Komisja
Skrutacyjna dokonała ustalenia wyników głosowania, sporządzając przy tym stosowny
protokół. Komisja Skrutacyjna pracowała na Sali obrad (przy stole prezydialnym) przy
wszystkich obecnych podczas I sesji.
Przewodniczący Komisji – Pan Krzysztof Falkowski – odczytał protokół Komisji
Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Członka
Zarządu Powiatu w Mońkach. Głosowało 17 Radnych. Głosów ważnych było 17. Głosów
nieważnych nie było. Pan Jarosław Popowski otrzymał 12 głosów „za”, 5 głosów „przeciw” i
0 głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Pan
Jarosław Popowski został wybrany na Członka Zarządu.
- Pan Jarosław Popowski – podziękował za poparcie i zadeklarował współpracę ze wszystkimi
radnymi oraz Wójtami i Burmistrzami.
- Pan Krzysztof Falkowski – podziękował członkom Komisji Skrutacyjnej za współpracę.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – również podziękował i odczytał treść
uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Pana Jarosława Popowskiego na Członka Zarządu, a
następnie poprosił o jej podjęcie.
W dalszej kolejności przeprowadził głosowanie imienne dotyczące podjęcia
przedmiotowej uchwały:

Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Falkowski
Krzysztof, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło
Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski
Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
wyboru Wicestarosty Monieckiego w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu - stwierdził, że uchwała w sprawie
stwierdzenia wyboru Członka Powiatu w Mońkach została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr I/7/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu przez Starostę
– Pana Andrzeja Franciszka Daniszewskiego.
- Pan Andrzej Franciszek Daniszewski – w imieniu swoim i Pana Wicestarosty, który opuścił
już salę obrad serdecznie pogratulował wyboru Panu Przewodniczącemu Rady, Staroście,
Wicestaroście i Członkom Zarządu oraz pozostałym Radnym. Życzył Wszystkim owocnej
kadencji oraz aby współpraca przebiegała spokojnie i w zrozumieniu. Kończąc swoją
wypowiedź zdrowia i wszystkiego dobrego.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – złożył Panu Daniszewskiemu życzenia
samych sukcesów na nowej drodze i dużo zdrowia.
- Pan Andrzej Franciszek Daniszewski – podziękował za życzenia.
Ad. 10.
Zamknięcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obrad zamknął obrady I 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/).

