Rada Powiatu w Mońkach

PROTOKÓŁ NR III/18
z obrad III sesji Rady Powiatu w Mońkach, które odbyły się w sali konferencyjnej
budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a.
w dniu 21 grudnia 2018 r.

W obradach sesji wzięło udział 17 radnych, co stanowi o prawomocności obrad
– lista obecności w załączeniu.
Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności.

Obrady rozpoczęto 21 grudnia 2018 r. o godz. 11.00,
zakończono o godz. 12:33 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 III sesji VI kadencji Rady
Powiatu w Mońkach. Powitał Pana Starostę, Panią Wicestarostę, Członków Zarządu, panie i
panów radnych. Powitał też serdecznie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach oraz wszystkich zaproszonych gości.
Ad. 2, 3.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
– Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał zmieniony poprzez
wprowadzenie 2 punktów:
„17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w
Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i
termomodernizacja budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach" oraz
współfinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym
Powiatu Monieckiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.”
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
6. 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na
lata 2019-2031.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na
realizację powyższych zadań w 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania
czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów
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Polskich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Mońkach w skład
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie
pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
obowiązujących w 2019 r. na terenie Powiatu Monieckiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2019 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjmowania i załatwiania
skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Mońkach.
17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w
Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i
termomodernizacja budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach" oraz
współfinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym
Powiatu Monieckiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
19. Wystąpienia zaproszonych gości.
20. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie obrad.
Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że na dzisiejszej sesji po raz pierwszy
będzie używany system do głosowania. Radni otrzymali piloty z przyciskami „za”, „przeciw”
i „wstrzymuję się”. W dalszej kolejności dodał, iż od momentu otwarcia głosowania do jego
zamknięcia istnieje możliwość zmiany zdania. Ponadto zamiast przycisku „za” można wcisnąć
przycisk „ok”.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poinformował,
że w sesji bierze udział 17 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Ponadto Pan Przewodniczący przypomniał również, iż obrady sesji są nagrywane.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego porządku obrad, Pan Przewodniczący
Rady poprosił o jego przyjęcie.
Wyniki głosowania:
ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (16)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński
Rafał, Wysocka Irena.
PRZECIW (1)
Czarniecki Stanisław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący przyjęcia zmienionego porządku obrad w
załączeniu do protokołu.
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Zmieniony porządek obrad został przyjęty.
Ad. 4.
Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
W tym punkcie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady poprosił radnych o
ewentualne pytania.
Pisemną informację z pracy Zarządu Powiatu między sesjami otrzymali wszyscy radni
(pisemna informacja w załączeniu do protokołu).
Pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 5.
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) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.
01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania zlecone) o kwotę
455.760 zł, z tego:
§ 2058 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego o kwotę 290.000 zł (śr. UE),
§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego o kwotę 165.760 zł (śr. BP).
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznacza się na pokrycie
wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem
poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki i obiektu
„Brzeziny” w gminie Trzcianne”,
i jednocześnie zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 010 – Rolnictwo i
łowiectwo, rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (zadania
zlecone) o kwotę 455.760 zł, z tego:
§ 4308 - Zakup usług pozostałych o kwotę 290.000 zł (śr. UE),
§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 165.760 zł (śr. BP)
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem
poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki i obiektu
„Brzeziny” w gminie Trzcianne”,
2) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014
– Drogi publiczne powiatowe § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 3.859 zł (środki z Gminy Mońki) z
przeznaczeniem na przebudowę chodników położonych na terenie Miasta i Gminy Mońki
i jednocześnie zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi
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publiczne powiatowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o ww. kwotę z
przeznaczeniem na dofinansowanie przedmiotowego zadania.
Ponadto na podstawie analizy wykonania dochodów roku bieżącego zwiększa się plan
dochodów budżetu powiatu w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
ogółem o kwotę 3.900 zł, z tego:
a) rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.600 zł,
b) rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 300 zł.
Zwiększa się również plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w
dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.600 zł na wypłatę nagród jubileuszowych
przypadających do wypłaty w 2018 roku,
Zwiększa się też plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w dz. 853, rozdz.
85333 - Powiatowe urzędy pracy § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł na
wydatki związane z wydaniem zezwolenia na pracę sezonową i oświadczenia o powierzeniu
pracy cudzoziemcowi.
Jednocześnie dokonuje się przeniesień w planie wydatków między działami,
rozdziałami i paragrafami na kwotę 806 zł dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego
Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, a mianowicie:
1) zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 –
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 806 zł,
2) zwiększa się plan wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85446 –
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o ww. kwotę.
Dokonano zmian w nw. załącznikach:
1) Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2018 – w związku ze środkami Gminy Mońki na
zadanie przebudowa dróg i chodników w uzgodnieniu z gminami,
2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy
Unii Europejskiej na 2018 rok – zwiększają się środki na projekty scaleniowe i tym samym
wydatki tegoroczne na projekty finansowane z udziałem środków z UE,
3) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2018 rok – zwiększeniu ulega plan dochodów i wydatków
oświatowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie ZSOiZ w Mońkach:
1) dochody: rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki
dokształcania zawodowego § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 8.000 zł,
2) wydatki: rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki
dokształcania zawodowego o kwotę 8.000 zł, zgodnie z pismem Dyrektora.
Kończąc Pani Skarbnik poinformowała, że pod dokonanych zmianach deficyt budżetu
powiatu w wysokości 4.457.392 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych
kredytów w wysokości 3.000.000 zł i wolnych środków w wysokości 1.457.392 zł.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Budżetu i Finansów o
przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał treść uchwały w
sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok i poddał ją pod głosowanie:
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Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska
Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski
Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2018 rok w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała w sprawie
zmian w budżecie powiatu na 2018 rok została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr III/16/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 6.
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.
Zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2018 zostały omówione przy uchwale
Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. Ponadto wprowadzono zmiany w
Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, które dotyczą zwiększenia:
1) planu wydatków bieżących wspomnianą wcześniej kwotę na realizacją przedsięwzięcia pn.
„Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze,
Rusaki, Sikory w Gminie Mońki i obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne”,
2) planu wydatków bieżących o kwotę 4.853 zł na realizację przedsięwzięcie pn.
„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji
gruntów i budynków” na podstawie informacji Związku Powiatów Województwa Podlaskiego
określającej wartość wkładu finansowego powiatu monieckiego na 2018 rok,
3) planu wydatków o kwotę 3.859 zł na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa obiektów
inżynieryjnych i dróg powiatowych – Poprawa jakości dróg powiatowych”.
Ponadto w związku z zawarciem umów w ramach przedsięwzięć zaktualizowane zostały limity
zobowiązań. Kończąc Pani Skarbnik powiedziała, że po dokonanych zmianach w WPF
wskaźniki długu liczone w oparciu o faktyczne wykonanie budżetu za 2017 rok w
poszczególnych latach są spełnione.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Budżetu i Finansów o
przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
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:
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska
Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski
Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
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.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że 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 jednogłośnie.
/Uchwała Nr III/17/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019.
Następnie Pan Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji uchwał związanych z
budżetem powiatu na 2019 r. Przypomniał przy tym, iż temat był szczegółowo omawiany
wspólnie na Komisjach Stałych Rady Powiatu w Mońkach. Niemniej jednak poprosił o
ewentualne pytania.
- Pan Zbigniew Dembowski – stwierdził, że Jego niepokój budzi brak w budżecie
zabezpieczenia środków dla SP ZOZ w Mońkach. Przypomniał, iż w poprzedniej kadencji była
omawiana sytuacja finansowa monieckiego szpitala. Z przedstawionych wówczas informacji
wynikało, że na koniec roku będzie 5 mln zł straty. Dopytywał wtedy, czy dobrze zrozumiał,
że Powiat musi zabezpieczyć w budżecie na rok 2019 kwotę co najmniej 2,5 mln zł. jednak jak
dobrze pamięta radny w projekcie budżetu na rok 2019 zapisana jest tylko kwota 0,5 mln zł.
Zaznaczył przy okazji, iż projekt budżetu przygotowany przez poprzedni Zarząd nie uległ na
obecną chwilę żadnym zmianom, żadnym poprawkom. Zwracając się do Przewodniczącego
Rady poprosił by głos zabrał Pan Dyrektor, który potwierdzi lub zdementuje Jego słowa w tej
sprawie. Radny myśli, że Pan Starosta powinien podjąć decyzję, czy teraz zostanie zrobiona
korekta, czy też Rada wróci do tego tematu w najbliższym możliwym czasie. Zdaniem Pana
Dembowskiego środki na ten cel powinny być zabezpieczone.
Więcej uwag nie wnoszono. Wobec powyższego – Pan Dariusz Jaworowski –
Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii nt.
projektu uchwały.
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- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
że Komisja po zapoznaniu się projektem budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie budżetu powiatu monieckiego
na rok 2019 i poddał ją pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (12)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Popowski
Jarosław, Radomski Mirosław, Wysocka Irena.
PRZECIW (2)
Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie budżetu powiatu
monieckiego na rok 2019 w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała w sprawie
budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 została podjęta.
/Uchwała Nr III/18/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na
lata 2019-2031.
W tym punkcie Radni nie zadawali żadnych pytań, więc Pan Dariusz Jaworowski –
Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii nt.
projektu uchwały.
- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
że Komisja po zapoznaniu się projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu
monieckiego na lata 2019-2031 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031 i poddał ją pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (13)
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Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska
Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Wysocka Irena.
PRZECIW (1)
Dembowski Zbigniew.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031 w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031 została
podjęta.
/Uchwała Nr III/19/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i
wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2018 roku.
W punkcie dotyczącym podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2018 roku Pan
Przewodniczący Rady poprosił o ewentualne pytania.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił
Komisję Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii
nt. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 19 grudnia br.
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska
Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski
Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
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Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2018 roku w
załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że niniejsza uchwała
została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr III/20/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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 tym punkcie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie
głosu Pana Krzysztofa Falkowskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Mońkach i przedstawienie projektu uchwały.
- Pan Dyrektor – przypomniał, że uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta na ostatniej
sesji. Jednak w wyniku szczegółowych prac nad ww. projektem, wnioskiem okazało się, iż
pewne rzeczy można jeszcze w nim dodać, ująć, a mianowicie studia podyplomowe
nauczycielom (stad też wzrost wartości projektu) oraz dodatkowe wyposażenie pracowni,
szkoły. Pozostałe warunki zostają w niniejszym projekcie nie zmienione. Kończąc
przypomniał, że wkład własny Powiatu w postaci finansowej wynosi 0,00 zł.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 19 grudnia br.
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podał
projekt uchwały pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska
Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski
Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę 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-
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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 przedmiotowa uchwała
została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr III/21/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania
czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady.
Projekt uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania
czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady przedstawiła Pani
Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu, która poinformowała, że niniejszy projekt został
przygotowany przez Przewodniczącego Rady. Pan Przewodniczący wskazał do dokonywania
czynności związanych z podróżami służbowymi Wiceprzewodniczącego w osobie Pana
Romana Klepadło. Przedmiotowy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję i
Zarząd Powiatu w Mońkach. Kończąc swoją wypowiedź przypomniała, że w przypadku kiedy
autorem projektu uchwały nie jest Zarząd to taki projekt wymaga opinii Zarządu Powiatu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja jednogłośnie „za” pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podał
projekt uchwały pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska
Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski
Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wskazania
Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi
Przewodniczącego Rady w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że przedmiotowa uchwała
została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr III/22/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów
Polskich.
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W tym punkcie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił ponownie
o zabranie głosu Panią Barbarę Maciorowską – Sekretarza Powiatu, która przedstawiła
Wysokiej Radzie projekt ww. uchwały.
- Pani Sekretarz – poinformowała, że jest to kolejny projekt formalnego typu. Należy bowiem
dokonać zmiany w wyznaczeniu delegata do Związku Powiatów Polskich. Tradycją jest, iż
delegatem od początku powstania Związku Powiatów i naszego przystąpienia do niego był
Starosta Moniecki ówcześnie urzędujący. Dlatego też proponuje się w projekcie chwały, aby
delegatem był Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki. Kończąc Pani Sekretarz dodała, iż
niniejszy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podał
pod głosowanie projekt niniejszej uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska
Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski
Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wskazania
Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi
Przewodniczącego Rady w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że przedmiotowa uchwała
została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr III/23/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Mońkach w skład
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego.
Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Mońkach w skład
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego przedstawiła Pani Barbara
Maciorowska – Sekretarz Powiatu.
- Pani Sekretarz – na wstępie poinformowała, iż jest to kolejna uchwała porządkująca działające
gremia w ramach Rady Powiatu. Projekt dotyczy uzupełnienia składu przedmiotowej komisji.
Taką komisję przewiduje ustawa o samorządzie powiatowym. Powołuje się ją w celu realizacji
zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami
oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
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obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku. Szczegółowy zakres zadań został
przedstawiony Wysokiej Radzie w uzasadnieniu do projektu. Pani Sekretarz dodała też, że w
pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego prokuratora
okręgowego. Powiat występuje o wskazanie prokuratora zarówno do Prokuratury w Grajewie
jak i w Białymstoku. Kończąc poinformowała, iż do przedmiotowego projektu uchwały
propozycję delegatów – 2 radnych wskazała Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego, która również opiniowała niniejszy projekt uchwały. Wskazania to Pan
Roman Klepadło i Pan Andrzej Matyszewski.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
- Pan Zbigniew Dembowski – stwierdził, że jak dobrze pamięta zapisy ustawy, to Rada Powiatu
deleguje a nie Komisja. Następnie w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłosił
kandydaturę Pana Stanisława Czarnieckiego.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – zwracając się do Pani Sekretarz zapytał
czy należy teraz przegłosować 3 kandydatury.
- Pani Sekretarz – potwierdziła – należy przeprowadzić imiennie głosowanie w tej sprawie.
Ponadto zaproponowała zarządzenie przez Przewodniczącego przerwy, aby ten punkt
wprowadzić w system głosowania.
- Pan Roman Klepadło – stwierdził, że Komisja nie wybrała dwóch osób tylko zaproponowała.
Jeżeli chodzi o Jego kandydaturę to uważa, iż będąc Przewodniczącym Komisji Spraw
Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powinien być przedstawicielem tej
komisji, gdyż jest to ze sobą spójne.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – w związku z powyższym zarządził 10
minut przerwy w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznawiając obrady III sesji poinformował Wysoką
Radę, że w związku z tym, iż zostały są 3 kandydatury przeprowadzone zostanie teraz
głosowanie imienne dotyczące zgłoszonych kandydatur.
Następnie przeprowadził głosowanie imienne dotyczące kandydatury Pana Romana
Klepadło na delegata Rady Powiatu w Mońkach w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
dla Powiatu Monieckiego:
Z powodu nie ujawnienia w systemie głosowań głosu Pana Stanisława Czarnieckiego
Pan Przewodniczący jeszcze raz zarządził glosowanie w powyższej sprawie:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac
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Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka
Irena.
PRZECIW (2)
Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta.
Imienny wykaz głosowania radnych na kandydaturę Pana Romana Klepadło na delegata
Rady Powiatu w Mońkach w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu
Monieckiego w załączeniu do protokołu.
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie imienne
dotyczące kandydatury Pana Andrzeja Matyszewskiego na delegata Rady Powiatu w Mońkach
w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego:
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (11)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Popowski Jarosław, Radomski
Mirosław, Wysocka Irena.
PRZECIW (5)
Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Czarniecki Stanisław.
Imienny wykaz głosowania radnych na kandydaturę Pana Andrzeja Matyszewskiego na
delegata Rady Powiatu w Mońkach w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu
Monieckiego w załączeniu do protokołu.
Następnie Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie imienne dotyczące
kandydatury Pana Stanisława Czarnieckiego na delegata Rady Powiatu w Mońkach w skład
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego:
Wyniki głosowania:
ZA: 6, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (6)
Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał.
PRZECIW (8)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Kulikowska Joanna,
Popowski Jarosław, Radomski Mirosław, Wysocka Irena.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
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Jaworowski Dariusz, Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej.
Imienny wykaz głosowania radnych na kandydaturę Pana Stanisława Czarnieckiego na
delegata Rady Powiatu w Mońkach w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu
Monieckiego w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – odczytał treść uchwały w sprawie
delegowania radnych Rady Powiatu w Mońkach – Pana Romana Klepadło i Pana Andrzeja
Matyszewskiego – w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego i
podał ją pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 12, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (12)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Popowski
Jarosław, Radomski Mirosław, Wysocka Irena.
PRZECIW (3)
Dembowski Zbigniew, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Kalinowska Jolanta, Pac Barbara.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie
delegowania radnych Rady Powiatu w Mońkach w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
dla Powiatu Monieckiego w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że przedmiotowa uchwała
została podjęta.
/Uchwała Nr III/24/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie
pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
obowiązujących w 2019 r. na terenie Powiatu Monieckiego.
W tym punkcie głos zabrała Pani Hanna Purta – Kierownik Wydziału Komunikacji w
Starostwie Powiatowym w Mońkach, która na wstępie poinformowała, iż przedmiotowa
uchwała uchwalana jest corocznie w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie
stawek maksymalnych w danym roku. Dotychczas stawki uchwalane przez Radę Powiatu
stanowiły najwyższy pułap. Zadanie to realizowane jest przez jednostki, z którymi podpisane
są stosowne umowy. Następnie przypomniała, że w listopadzie br. wpłynęła skarga na uchwałę
Rady Powiatu dotyczącą wysokości stawek obowiązujących w 2018 r. Zarzucono nam, że
stawki są zawyżone i powinny być ustalane na podstawie wysokości kosztów ponoszonych
przez Powiat, czyli na podstawie umów zawartych z wykonawcami. Stąd też proponowana dziś
wysokość stawek na rok 2019 jest równa wysokości kosztów ponoszonych przez Powiat.
Powiat Moniecki nie jest jedynym powiatem, któremu zarzucono wysokość stawek. Wszystkie
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rozstrzygnięcia na terenie kraju były niekorzystne dla Powiatów. Następnie Pani Kierownik
dodała, że Powiat Moniecki nie ma podpisanej umowy na przechowywanie pojazdów
przewożących materiały niebezpieczne. Jednak umowy kończą się w przyszłym roku i być
może przedsiębiorcy, którzy złożą oferty będą takie warunki spełniać. Żeby wskazać niniejszą
stawkę przeprowadzono analizę na terenie województwa podlaskiego w sąsiadujących
powiatach. Okazało się, że jedynie Powiat Grajewski i Augustowski posiada podpisane umowy
na przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Pani Kierownik
wspomniała przy tym, iż są bardzo wysokie wymagania odnośnie takich parkingów. W dalszej
kolejności podając przykład Augustowa powiedziała, że pojazdy przechowywane są jak zwykłe
pojazdy ciężarowe po usunięciu wcześniej materiałów niebezpiecznych i stawki pobierane są
jak za zwykłe pojazdy ciężarowe. Stąd też w naszej uchwale znalazła się kwota z Powiatu
Augustowskiego - bo jest w zasadzie jedyna, która funkcjonuje na terenie województwa
podlaskiego. Następnie poinformowała, że do 17 grudnia br. na terenie naszego powiatu
usunięto 51 pojazdów, w tym 43 samochody osobowe, 1 ciągnik, 3 motocykle, 4 motorowery.
Wszyscy kierowali tymi pojazdami bez uprawnień (zostały one cofnięte bądź też ich nie mieli).
Podała przykład jednego pojazdu, który zagrażał bezpieczeństwu, a jednocześnie kierowca nie
posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Dodała również, iż 3 pojazdy z tego roku nie
zostały odebrane przez właścicieli pojazdów. W jednym przypadku orzeczono przepadek na
rzecz Powiatu Monieckiego na postawie postanowienia sądu. Pojazdy nie odebrane zazwyczaj
przedstawiają wartość złomową tak i w tym przypadku dokonano jego demontażu i Powiat
będzie domagać się należności wynikającej z tytułu jego usunięcia i przechowywania od
właściciela.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Infrastruktury i Rozwoju
Powiatu o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały.
- Pan Jan Borowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu –
poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 19 grudnia zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady - odczytał
poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska
Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski
Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. na terenie Powiatu Monieckiego
w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że przedmiotowa uchwała
została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr III/25/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2019 r.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2019 r.
przedstawiła Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu.
- Pani Sekretarz – na wstępie powiedziała, iż niniejsza uchwała jest podobna do uchwały
przedstawionej przez Panią Kierownik Wydziału Komunikacji, z tym, że obwieszczenie
dotyczące wysokości stawek jest inne. Podobnie też jak w przypadku samochodów tak i w tej
uchwale ustalone były stawki maksymalne. W związku jednak z tym, że toczą się postępowania
uchylające uchwały Rad Powiatów w przedmiocie usuwania pojazdów z dróg to adekwatnie do
tamtej sytuacji Powiat postanowił zadbać o wycenę ewentualnych usunięć i przechowywania
statków i obiektów pływających. Przypomniała, że kilkakrotnie Starostwo prosiło o złożenie
ofert na tego typu usługę i nie otrzymaliśmy dotychczas żadnej oferty. Dodała przy okazji, że
Powiat podpisał umowę z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, który ww. usługi zrealizuje. W
br. Park został przez nas poproszony o skalkulowanie wysokości opłat za wykonanie
przedmiotowych usług. Park dokonał tego i ustalił wysokości. Wskazane w uchwale wartości
nie przekraczają stawek maksymalnych ustalonych w obwieszczeniu Ministra Finansów.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Infrastruktury i Rozwoju
Powiatu o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały.
- Pan Jan Borowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu –
poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 19 grudnia zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady - odczytał
poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska
Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski
Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na
terenie Powiatu Monieckiego w 2019 r. w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że przedmiotowa uchwała
została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr III/26/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjmowania i załatwiania

18
skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Mońkach.
W tym punkcie Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Barbarę
Maciorowską – Sekretarza Powiatu, która przedstawiając projekt uchwały powiedziała, że
uchwała w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w
Mońkach nie ma w obecnym stanie prawnym racji bytu. Dlatego też proponuje się Wysokiej
Radzie jej uchylenie. Przypomniała, iż wcześniej rady powiatów były zobligowane do
powoływania jedynie komisji rewizyjnych. Natomiast teraz są 2 komisje: Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji i Komisja Rewizyjna, która wcześniej rozpatrywała złożone skargi.
Obecnie zaś jest to w zakresie działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Poza tym
wszystkie uregulowania, które muszą być dokonane w zakresie załatwiania skarg i wniosków
zostały doprecyzowane w Statucie Powiatu i Regulaminie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Wobec tego niniejsza uchwała dla porządku prawnego powinna zostać uchylona.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Skarg, Wniosków i
Petycji o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały.
- Pan Daniel Kamiński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – poinformował,
że Komisja na posiedzeniu w dniu 19 grudnia projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady - odczytał
poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska
Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski
Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w
Mońkach w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że przedmiotowa uchwała
została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr III/27/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 17.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w
Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i
termomodernizacja budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach" oraz
współfinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
W tym punkcie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie
głosu Pana Krzysztofa Falkowskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Mońkach i przedstawienie projektu uchwały.
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- Pan Dyrektor – przypomniał, że kiedy w 2016 r. rozpoczęto prace by zreformować
szkolnictwo zawodowe w Mońkach postanowiono wspólnie z grupą, która powstała przy
Radzie Powiatu, pewnie kierunki działań. Kierunki te polegały z jednej strony na działaniach
miękkich skierowanych do uczniów (odbywaniu stażu u pracodawców) i do nauczycieli
(polegających na ich rozwijaniu i doskonaleniu). Zasady dofinansowań tych właśnie działań są
dosyć proste i jak się dobrze pewne rzeczy w projekcie zapisze to projekt nie wymaga żadnego
wkładu własnego. Postanowiono wówczas też o utworzeniu zawodowego centrum innowacji.
To jest szeroki pomysł jak szkolnictwo zawodowe w naszym powiecie rozwinąć. Pan Dyrektor
dodał, że jeden wniosek jest już zaakceptowany pozytywnie i dotyczy głównie wyposażenia
placówki. Poza tym znajdują się też w nim pewne elementy przebudowy w budynku itd.
Umowa została podpisana i obecnie realizacja projektu jest na etapie I przetargu. Natomiast w
następnym roku przewidziane są kolejne zamówienia. W 2017 r. kiedy projektant przewidywał
pewne prace związane z planem miał też wtedy zlecone zadanie żeby stworzyć dokumentację
na coś co od 50-tych, 60-tych lat straszy – Pan Dyrektor ma na myśli stary budynek przy ul.
Szkolnej. W niniejszej części przejście z jednej sali lekcyjnej do drugiej następuje przez inne.
Przypomniał, iż ww. budynek w 2001 r. został rozbudowany (o 6 sal lekcyjnych i
pomieszczenia w piwnicy, które zaplanowane zostały jako pomieszczenia magazynowe –
obecnie one również są dostosowane do tego by służyły uczniom), ale wówczas nikt nie
przewidział, że zmienić się może liczba osób. Wspomniał o pomyśle zmiany tego budynku przy
okazji budowy hali sportowej – by wyremontować i nadbudować tę część. Jedynym problemem
jest jednak to, że w ramach tego projektu nie wszystkie koszty mogą być uznane za
kwalifikowane. Audyt, który był robiony i który będzie później podstawą do tego by pewne
koszty uznać za kwalifikowane mógł objąć tylko to co jest w projekcie. Nie obejmuje np.
wymiany pokrycia dachowego z eternitu. Niniejszy projekt zakłada dostosowanie sal do
odpowiednich wymiarów. Poza tym przeprowadzona termomodernizacja obniży koszty
funkcjonowania obiektu (dotychczas nie ocieplonego). Pan Dyrektor wspomniał o wymogu
kosztorysów, które nie mogą być starsze niż 6 miesięcy. W momencie kiedy przedmiotowy
projekt był robiony kosztorys był niższy. Obecnie koszty robocizny znacznie wzrosły stąd też
wzrasta koszt całego projektu i wkładu własnego, który szkoła chce w tym roku złożyć.
Zdaniem Pana Dyrektora jest to ostatnia możliwość, by nasze szkolnictwo zawodowe było
konkurencyjne ze szkołami w Białymstoku i w okolicy. Poza tym wszystkie prowadzone
dotychczas działania są ze sobą spójne, gdyż w pomieszczeniach, które zaplanowano będzie
wyposażenie z innego projektu. Kończąc poprosił o ewentualne pytania. Jednocześnie na
marginesie przypomniał dyskusje, jakie toczyły się przy okazji propozycji budowy hali. Na
dzień dzisiejszy zajęcia w niej odbywają się do godz. 22.00. Ponadto stwierdził, że nadal jest
za mało bazy sportowej w Mońkach i w naszym Powiecie, a z wybudowanej hali korzystają nie
tylko uczniowie, ale i ludzie, którzy chcą ją wynajmować.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady - odczytał
poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
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Wyniki imienne:
ZA (17)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska
Joanna, Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski
Mirosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały o zmianie uchwały w
sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej
22 w Mońkach" oraz współfinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że przedmiotowa uchwała
została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr III/28/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
- Pan Krzysztof Falkowski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Mońkach podziękował Wysokiej Radzie za takie głosowanie. Zdaniem Pana Dyrektora to
bardzo dobra decyzja i zaprosił Wszystkich do szkoły by zobaczyć jak teraz wygląda.
- Pan Przewodniczący – stwierdził, że Rada podejmuje tylko trafne decyzje.
Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym
Powiatu Monieckiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
W tym punkcie Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Powiatu
Monieckiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
- Pani Sekretarz – na wstępie stwierdziła, że projekt uchwały co do treści został szczegółowo
omówiony na wspólnej części posiedzenia wszystkich komisji Rady. Następnie dodała, że tylko
Rada Powiatu w tej kwestii ma kompetencje. Wspomniała też o ograniczeniach w wysokości
diet, które zostały określone w przepisach prawa. Wysokość diet przysługujących radnemu nie
może przekroczyć w ciągu miesiąca 150% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej
dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z
dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o
zmianie niektórych ustaw. Przedmiotowa wartość jest zmienna, ale rośnie powoli. Świadczenie
w naszym powiecie nie może przekroczyć kwoty 1.878,89 zł. Projekt uchwały zaproponowany
przez Zarząd Wysokiej Radzie odnosi się właśnie do tej kwoty bazowej. Nadmieniła przy
okazji, iż kwoty diet mogą zmieniać się w każdym roku, ale to będzie oczywiście zależało od
kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej. Przypomniała, że ostatni raz diety zostały
zmienione w 2007 r. Wówczas minimalne wynagrodzenie za pracę (do tego najprościej odnieść
się) wynosiło 936 zł. Natomiast na rok 2019 przewidziane jest już w wysokości 2250 zł. Wzrost
jak widać jest bardzo duży - 250%. Przeciętne wynagrodzenie za pracę w 2007 r. wyniosło
2899 zł. Ostatnie dane jakie posiada Pani Sekretarz za III kwartał 2018 r. to 4.580 zł, czyli
wzrost o ok. 60%. Przedstawiany projekt uchwały nie osiąga oczywiście tego wzrostu, ale jest
pewną regulacją w górę. Kończąc w imieniu Zarządu poprosiła o przyjęcie przedmiotowego
projektu uchwały. Dodała przy tym, iż w okolicznych, sąsiednich powiatach diety były już
wcześniej regulowane i wzrastały (w przypadku najwyższych funkcji były nawet równe z
maksymalną wartością jaką można osiągnąć). W naszym Powiecie tego nie było.
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Przypomniała, że w poprzedniej kadencji pojawiła się inicjatywa zwiększenia diet. Inicjatywa
wyszła wtedy od radnego, była też analizowana przez komisje. Niemniej jednak przedmiotowe
działania z jakiś powodów nie zostały wówczas zwieńczone podjęciem uchwały. Jeżeli Rada
podejmie ww. uchwałę to Powiat nie będzie odbiegać „do góry” od naszych sąsiadów , a będzie
raczej po środku tego przedziału.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Budżetu i Finansów o
przedstawienie opinii nt. projektu uchwały.
- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
że Komisja w dniu 19 grudnia br. zaopiniowała pozytywnie – nie jednogłośnie – projekt
uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
- Pan Rafał Supiński – potwierdził, że Radni otrzymali niniejszy projekt i Komisja, o czym
powiedział już Przewodniczący Komisji nie jednogłośnie zaopiniowała ww. uchwałę. Radny
osobiście był temu przeciwny. Pozwolił sobie policzyć procenty podwyżek:
1) Przewodniczący Rady – 15%,
2) Członek Zarządu Powiatu – 32%,
3) Przewodniczący Komisji – 39%,
4) Wiceprzewodniczący Rady – 39%,
5) pozostali Radni – 20%.
Przypomniał, iż Rada usłyszała wyjaśnienie w odniesieniu do podwyżek wynagrodzeń. Dieta
to rekompensata za wynagrodzenie, które radny traci w związku z wykonywaniem mandatu i
zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów. Zdaniem Pana Supińskiego nie jest to
wynagrodzenie, który radny otrzymuje za swoją pracę, a rekompensata. W związku z
powyższym zapytał czym Rada zasłużyła sobie na podniesienie diet – pracuje dopiero miesiąc.
Ponadto zapytał czym Członkowie Zarządu zasłużyli by również podnieść im diety. Nadmienił
przy okazji, iż nie dotyczy to Pana Starosty i Pani Wicestarosty. Zapytał również Pana Starostę
(średnia ww. procentów do 29% podwyżka diet) czy przewiduje podniesienie wynagrodzeń
pracownikom Starostwa Powiatowego w Mońkach i pracownikom jednostek podległych, czyli
domów pomocy społecznej, personelowi białemu. Radny nie wie jak zarabiają pracownicy na
Pływalni, ale też chce o to zapytać. Zapytał również, ile w poprzednich latach pracownicy
chociażby Starostwa otrzymali podwyżek. Przypomniał, że pracował w Starostwie 10 lat i
takiego poziomu podwyżek nie było. Kończąc zaapelował o nie podejmowanie ww. uchwały.
Następnie dodał, że Rada słyszała o sytuacji szpitala i stracie zakładu. Do Pływalni też dokłada
się – wydatki w budżecie są na poziomie ok. 1,5 mln zł rocznie. Radny uznaje zatem za
niezasadne podniesienie diet. Przypomniał, iż Pan Starosta zapraszał do współpracy i taką
współpracę radnych Prawa i Sprawiedliwości otrzymuje. Jeżeli coś służy mieszkańcom to jak
najbardziej to tę współpracę radni Prawa i Sprawiedliwości podejmują i nie potrzeba do niej
zapraszać. Kończąc stwierdził, że niniejsza uchwała mieszkańcom jednak nie służy.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – stwierdził, iż to było do przewidzenia, że temat
podniesienia diet może być tematem medialnym i gorącym. To co kierowało Zarządem,
radnymi by podnieść diety to nie podwyżka, tylko waloryzacja pewnych wartości. Czy
zapracowaliśmy na to czy też nie to drugorzędna sprawa. Bo jeżeli komuś brakowało odwagi
żeby stopniowo podnosić, stopniowo uzasadniać kwestie związane z tym co się dzieje na rynku
pracy, w kwestii płacy minimalnej czy średniej krajowej, jak zostało to przedstawione przez
Panią Sekretarz, to nie jest nasza wina. Zadaniem nowej Rady, nowego Zarządu, nowego
Starosty jest takie działanie żeby uporządkować te tematy, które wcześniej nie zostały podjęte.
Analizując dokładnie to jak wyglądała podwyżka tych diet i rok 2007, a może sięgając później
– poprzednia kadencja, kiedy zostały zaplanowane podwyżki przez 1 radnego w kwocie 100%,
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czy w kwocie 2600 zł było nie do przyjęcia. Obecnie przyjęta została zasada 3% waloryzacji w
skali każdego roku. Nawiązując zaś do tematu służy zdrowia i pracowników Starostwa
Powiatowego Pan Starosta powiedział, że jest przeprowadzana analiza zarobków wszystkich
jednostek i wszystkich pracowników. Dostrzegana jest potrzeba zmian, pewnego rodzaju
ruchów, które spowodują, że środki na ten cel znajdą się. Tym bardziej, iż patrząc na tę analizę
w tym momencie 2 lub 3 pracowników Starostwa Powiatowego zarabia minimalną krajową.
Reszta jest wysoko ponad to. Pan Starosta analizował też wcześniejsze lata i okazuje się, że 1
z pracowników Starostwa Powiatowego w Mońkach miał wynagrodzenie w kwocie 115.000 zł
brutto na stanowisku kierowniczym. Pracownicy, którzy wykonują naprawdę skrupulatnie
swoją pracę liczą na to że będą podwyżki i pewnie zostaną one wprowadzone. Ponadto dodał,
że jeżeli pojawia się problem z brakiem środków kompetentni kierownicy przynoszą
propozycje jak można zwiększyć wpływy budżetu. Tu też jest odpowiedzialność Starosty jako
kierownika, który odpowiada za działanie całej struktury, żeby obiecać i zagwarantować, iż
uzyskane środki pójdą na podwyżki. Budżet jest organizmem żywym, zmieniającym się.
Ponadto dodał, że okresie ostatniego miesiąca odbyły się spotkania z osobami, które są
przychylne naszemu powiatowi. Pan Starosta był już w Wojewódzkim Oddziale NFZ w
Białymstoku i w Fundacji Rozwoju Regionalnego szukając możliwości pozyskiwania nowych
środków i usprawnienia współpracy z różnymi jednostkami, które pozwolą by budżet był coraz
większy. Żeby pozyskiwać coraz więcej środków i żeby trafiały one do pracowników, którzy
będą pracowali w ramach realizacji różnych programów unijnych ale i do mieszkańców
naszego Powiatu. Nawiązując zaś do straty szpitala Pan Starosta dodał, że najprawdopodobniej
ten dług do pokrycia, który też wynika nie z winy samorządu, zaniechań, tylko reformy służby
zdrowia, która narzuca konieczność pokrywania zobowiązań, które są konsekwencją bardzo
nietrafionego sposobu naliczania ryczałtów. To sprawia, że samorząd w pewnym momencie
staje pod ścianą. Stwierdził przy tym, iż za wprowadzanymi zmianami nie idą realne pieniądze.
Poza tym nie tylko szpital moniecki ale i większość innych szpitali w województwie stają
naprawdę pod ścianą, a wykonują przecież odpowiedzialną rolę w zabezpieczeniu opieki
zdrowotnej mieszkańców poszczególnych regionów, powiatów. Dostrzegamy te problemy i
staramy się je rozwiązywać. Dodatkowo podstawą i priorytetem przyszłego budżetu i działania
Zarządu Powiatu będzie nie tyle załatanie tej dziury, ale takie wyjście z sytuacji, które pozwoli
na to, aby ta sytuacja nie powtarzała się w przyszłości. Chcemy wnioskować o to żeby w
Mońkach powstała pracownia tomografii komputerowej. Chcemy iść też w tym samym
kierunku jeżeli idzie o intensywną opiekę medyczną, a ostatecznie zakontraktować SOR, który
jest bardzo dobrze kontraktowany. Stwierdził, że w tym momencie możemy albo zwijać
pewnego rodzaju usługi, co z trudem Panu Staroście przechodzi przez gardło, albo możemy iść
do przodu. Patrząc na budżet Zarząd zauważył takie zmiany, o których się do tej pory nie mówi.
Było zabezpieczenie środków w kwocie 1,4 mln zł na drogę z gminy Trzcianne (tzw.
schetynówka) – droga nie powstanie, gdyż projekt nie otrzymał dofinansowania. Nie ma jeszcze
aktów wykonawczych o nowych warunkach dofinansowań tych dróg (prawdopodobnie
dofinansowanie ma wynosić 80%, a nie jak dotychczas 50%). Jeżeli te akty powstaną i
będziemy wiedzieć jak to będzie wyglądało na pewno jesteśmy przygotowani na to by wkład
własny ponieść i będzie wynosił on już tylko 10%, a nie 25%. Poprosił by nie martwić się, że
budżet tego nie wytrzyma. To co przyniesie rok 2019, a było planowane przez poprzedni
Zarząd, będzie na bieżąco analizowane i pod kontrolą. Jeżeli chodzi o gotowość i współpracę
to Pan Starosta cieszy się z takiej deklaracji radnych Prawa i Sprawiedliwości (sam do niej
zachęcał). Natomiast ta współpraca jeżeli chcemy osiągnąć więcej, nie powinna wyglądać na
telefon wieczorem – na dzień przed konstytuowaniem się czy komisji, czy innych zadań.
Zwracając się do radnych Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że są odpowiedzialnymi
radnymi i mają powołany klub tak jak drugi klub „Aktywny Powiat”. Zdaniem Pana Starosty
to powinno wyglądać tak, że przewodniczący jednego czy drugiego klubu umawiają się na
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spotkanie - spotykamy się w szerszym gronie i omawiamy tematy, zakres działań wspólnie, a
nie przez telefon z pojedynczymi jednostkami. Jeżeli komuś wydaje się, że starosta,
wicestarosta czy radny jednego czy drugiego klubu jest w stanie wpłynąć na poszczególnych
radnych ze swojego klubu przez rozmowę telefoniczną, a nie usiąść i wspólnie to wszystko
przedyskutować to jest w dużym błędzie. Stwierdził, że przy współpracy nie ma autorytarnych
jednostek, nie ma prezesa partii tylko jest 11 równorzędnych podmiotów, które mają prawo
głosu i mają możliwość decydowania o tym jak będą wyglądały komisje. Kończąc zachęcił,
aby współpraca, akcesy były zgłaszane wcześniej i były bardziej unormowane niż telefony do
pojedynczych radnych, bo tak do niczego nie dojdziemy. Zachęcił do dialogu i wspólnej
rozmowy wszystkich.
- Pan Zbigniew Dembowski – powrócił do tematu ustalania diet i stanowczo zaprotestował
posiłkowaniem się albo wprowadzaniem w błąd radnych, że w poprzedniej kadencji (a miał
przyjemność bycia radnym w poprzedniej kadencji) nigdy nie było żadnej debaty odnośnie
podwyższenia diet. Były, krążyły pewne projekty uchwał do których nikt się nie przyznawał
ani Zarząd, ani komisja, ani 5 radnych, którzy mieli takie prawo by zgłosić projekt uchwały.
Nie było tego typu projektów uchwał formalnie spełniających wymogi i zgłoszonych do Rady,
aby Rada mogła nad nimi procedować. Kończąc poprosił by nie wprowadzać w błąd
pozostałych osób, gdyż w poprzedniej kadencji nie było oficjalnej dyskusji nt. wysokości diet.
Więcej pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady odczytał poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 17
Wyniki imienne:
ZA (11)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Popowski Jarosław, Radomski
Mirosław, Wysocka Irena.
PRZECIW( 6)
Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Piekutowska
Ewa, Supiński Rafał.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia
zasad przyznawania i wysokości diet radnym Powiatu Monieckiego oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że przedmiotowa uchwała
została podjęta.
/Uchwała Nr III/29/18 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 19.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Wystąpień zaproszonych gości nie było.
Ad. 20.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
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Spraw różnych, w tym wolnych wniosków i oświadczeń nie było.
Ad. 21.
Zamknięcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obradv zamknął obrady III 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/).

