Rada Powiatu w Mońkach

PROTOKÓŁ NR XVIII/20
z obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Mońkach, które odbyły się w sali sportowej
budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy
ul. Szkolnej 22.
w dniu 14 sierpnia 2020 r.

W obradach sesji wzięło udział 15 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.
Nieobecni: Czarniecki Stanisław, Kalinowska, Jolanta.
Zaproszeni goście: Marek S. Karp – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mońkach i Pan Artur Maksymiuk – Komendant Powiatowy Policji
w Mońkach

Obrady rozpoczęto 14 sierpnia 2020 r. o godz. 10.30,
zakończono o godz. 11.55 tego samego dnia.
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Sesji przewodniczył Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w
Mońkach.
Protokołowała Anna Jóźwicka – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Ad. 1.
Otwarcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył obrady XVIII sesji VI kadencji
Rady Powiatu w Mońkach. Powitał serdecznie Pana Starostę, Panią Wicestarostę, Członków
Zarządu, panie i panów radnych. Powitał też Dyrektora SP ZOZ w Mońkach, Kierownika
Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowej w Mońkach i nowego Komendanta Powiatowego
Policji w Mońkach – Pana Artura Maksymiuka.
Pan Starosta i Pan Przewodniczący Rady przywitali oficjalnie Komendanta Powiatowego
Policji w Mońkach – Pana Artura Maksymiuka.
Ad. 2.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
Kworum sprawdzono elektronicznie.
Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3.
Przedstawienie porządku obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady - odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XVI.
5. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na
lata 2020-2031.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych
oraz
szkół
specjalnych,
z
uwzględnieniem
szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego
prowadzonych przez inne organy prowadzące.
10. Wystąpienia zaproszonych gości.
11. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad.
Uwag do przedstawionego wcześniej porządku obrad nie wnoszono. Wobec
Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z sesji Nr XVI.
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- Przewodniczący Rady – zapytał radnych, czy są pytania. Uwag nie wniesiono, więc Pan
Jaworowski przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Radomski
Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Kalinowska Jolanta.
Protokół z XVI sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
W tym punkcie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady poprosił Pana Starostę o
przedstawienie informacji.
Pisemną informację z pracy Zarządu Powiatu między sesjami otrzymali wszyscy radni
(pisemna informacja w załączeniu do protokołu).
Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki - przedstawił sprawozdanie z informacji z pracy
Zarządu (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
Ponadto Pan Starosta poinformował, że w ubiegłym tygodniu złożone zostały wnioski do
Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę naszych dróg w latach 2021-2023:
GMINA MOŃKI
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370B Boguszewo - Zalesie we wsi Boguszewo na
odcinku dł. 550,0 m – wartość szacunkowa – 885 tys. zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2366 B ul. Ks. Małynicza w Mońkach na odcinku od ul.
Witosa do ul. Szkolnej długości 460,0 m – wartość szacunkowa – 710 tys. zł.
GMINA JAŚWIŁY
Remont drogi powiatowej Nr 1350B gr. pow. /Jatwieź Duża/ - Mikicin – dr. 1407B Jadeszki
na odcinku przez m. Mikicin o dł. 1 455,89m – wartość szacunkowa – 1 mln zł.
GMINA JASIONÓWKA
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1398B od dr wojewódzkiej Nr 671 – Zofiówka – Nowiny
Kasjerskie – Nowiny Zdroje – Krasne Małe – dr krajowa Nr 8 o dł. 2 176,1m – wartość –
ponad 2 mln zł.
GMINA KNYSZYN
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1409B Kalinówka Kościelna – Ogrodniki –
Chobotki – dr. wojewódzka Nr 671 o dł. 5 496 m – wartość szacunkowa inwestycji ponad 5
mln zł.
GMINA KRYPNO
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1368B odcinka położonego na terenie Gminy Krypno
Odcinek: Krypno Kościelne – Zastocze – Peńskie – gr. Gminy (odcinek I o długości 2 962,00
m i odcinek II o dł. 3 188,30 m) – wartość szacunkowa inwestycji – 7,160 mln zł.
GMINA GONIĄDZ
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847B Goniądz - Downary Plac na odcinku do drogi
krajowej Nr 65 w m. Downary Plac Nr 65 o długości 3 280,00m – wartość szacunkowa
prawie 3 mln zł.
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GMINA MOŃKI I KNYSZYN
-Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2361 B ul. Mickiewicza w Mońkach oraz
drogi powiatowej Nr 1404 B Mońki – Ciesze – Przytulanka – Kalinówka Kościelna –
Wojtówce - Jasionóweczka dr woj. Nr 671 na odcinku o łącznej długości 8 765,30 m –
wartość szacunkowa – 11,187 mln zł.
GMINA KRYPNO I KNYSZYN
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 671 do
stacji kolejowej Knyszyn o dł. 922,0 m – wartość szacunkowa – 791 tys. zł.
Złożono również wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie zadań
inwestycyjnych – to jest czek wręczone przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego na
kwotę 2,716 920 zł.
Kończąc Pan Starosta podziękował za uwagę.
Pytań nie zadawano.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
W tym punkcie Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez Pana Marka S. Karpa – p.
o. Dyrektora SP ZOZ w Mońkach.
- Pan Dyrektor – zwracając się do Pana Starosty i Wysockiej Rady powiedział, że w imieniu
SP ZOZ w Mońkach wnosi pod obrady Rady projekt zmiany Statutu placówki polegającej na
tym, iż w rozdziale 2 „Cele i zadania Zakładu” w § 8 w ust. 3 w pkt 5 skreśla się wyrazy
porodem i połogiem oraz wnosi o wydanie teksu jednolitego Statutu. Rada Społeczna, która
otrzymała przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała zmiany pozytywnie. Następnie dodał,
iż pod tym zapisem kryje się faktycznie zaprzestanie działalności w zakresie położnictwa.
Skutkiem tego szpital będzie mógł wyrejestrować z Rejestru prowadzonego przez Wojewodę
część działalności polegającej na położnictwie. Jeżeli chodzi o opiekę nad kobietą w ciąży oraz
nad opieką nad noworodkiem te zakresy pozostają w Statucie i będą realizowane przez szpital.
Następnie Pan Dyrektor powiedział, iż od ostatniej sesji nic nie zmieniło się. Jest to kontynuacja
tych działań, o których informował Wysoką Radę. Do wczoraj odbyło się 81 porodów. Średnia
jest taka sama, jak wówczas Pan Karp przedstawiał, czyli mniej niż 11 miesięcznie. Panująca
pandemia i zamknięcie na tydzień położnictwa w naszym szpitalu spowodował zwiększenie
dostępności innym przypadkom zabiegowym. Przypomniał, iż położnictwo wymaga
zabezpieczenia w postaci sali cięciowej i jedna z 2 sal operacyjnych musiała być w ciągłej
gotowości na tego typu zabiegi. Wyłączenie położnictwa dało możliwość wprowadzenia
ortopedii, która do tej pory nie funkcjonowała na terenie powiatu monieckiego. Udało się
przeprowadzić wtedy 2 pierwsze zabiegi małoinwazyjne. Pan Dyrektor zauważył teraz już
większą odwagę mieszkańców powiatu. Zapewnił, że pacjent w szpitalu jest bezpieczniejszy
niż poza szpitalem. Przypomniał, iż były 2 transfery wirusa do szpitala, który nie rozprzestrzenił
się. Wskazuje to, że nasi pracownicy są profesjonalni. Personel medyczny stosuje procedury,
które uniemożliwiają transfer tego wirusa na inne osoby. Nie ma, zatem ognisk. Kontynuując
zaś dale temat Pan Karp powiedział, że w ślad za zmianami organizacyjnymi zwiększa się
dostęp do bloku operacyjnego. W miesiącu czerwcu na bloku operacyjnym wykonano 118
zabiegów, a w lipcu 238. W maju tych zabiegów było 21. Oczywiście rodzi to pewne frustracje
i pewne napięcia. Osoby, które w maju były obciążone pracą 21 zabiegów myślały, iż jest to
standard pracy. To nie jest standard pracy szpitala. Standardem jest 238 zabiegów, a może
więcej. W związku z tym, iż obciążenie pracą wzrasta pojawiły się napięcia wśród pewnych
grup. Ma tu na myśli lekarzy anestezjologów, którzy zajmują się leczeniem bólu oraz
pielęgniarki pracujące na bloku. Pielęgniarki pracujące na bloku narzekają ostatnio na pracę, a
jest to spowodowane pewnym błędem organizacyjnym, niedomówieniem między
kierownikiem bloku operacyjnego a Panem Dyrektorem. Wszystkie zabiegi, które powinny być
zgłaszane, jako planowe i zabezpieczane przez pielęgniarki w formie dyżuru medycznego.
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Natomiast Pan Dyrektor nie wiedząc o tym określa je, jako godziny nadliczbowe. Pan Dyrektor
ma nadzieję, iż ten spór uda się szybko rozwiązać, choćby takim ruchem jak zatrudnienie
nowych pielęgniarek, co spowoduje też, że powróci właściwe obciążenie pracą. Zatem ostatnie
roszczenia powinny wrócić do właściwego poziomu. Jak przewidywał Pan Dyrektor z miesiąca
na miesiąc strata na położnictwie powiększa się o kolejne 100 tys. zł. Nic się nie zmienia. Nie
zmienia się też liczba porodów. Poza tym, jak zauważył Pan Karp, może pojawić się również
pewien niepokój społeczny, w związku z tym, iż część pracowników pracujących w poz
monieckim odchodzi na własną działalność. Jest to krok, od którego Pan Dyrektor próbował
odwieźć 2 lekarzy, ale nie udało się, gdyż decyzja została przez niech podjęta już rok temu.
Sytuacja z koronawirusem odsunęła tylko tę sprawę na później. Z punktu zapewnienia
odpowiedniej opieki medycznej nie powinno to mieć większego wpływu na sytuację
pacjentów. Lista jest złożona na SP ZOZ, więc NFZ będzie dalej finansował aktywne
deklaracje. Wyniesienie części poz poza szpital nie daje gwarancji kompleksowej usługi. Jest
to apel do mieszkańców, którzy będą nosili się z decyzją o zmianie lekarza prowadzącego.
Następnie zwrócił się z apelem, by mieszkańcy pozostali w SP ZOZ, gdyż gwarantuje on
właściwą jakość medyczną. Dodał przy tym, iż ginekologia będzie zabezpieczona w naszym
powiecie, a zakres usług ginekologicznych zostanie włączony do zakresu oddziału
chirurgicznego. Kończąc poprosił o pytania.
- Pan Przewodniczący Rady poprosił Komisję Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja obradowała w pełnym składzie w dniu
dzisiejszym w pełnym składzie tj. 5 osób. Oprócz tego na posiedzenie Komisji zostali
zaproszeni wszyscy radni. Na 17 radnych obecnych było 13. Projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie – 3 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
- Pan Rafał Supiński – powiedział, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji. Za zaproszenie
podziękował Przewodniczącemu Komisji. Następnie stwierdził, iż wg tej uchwały od
przyszłego roku przyszłe mamy nie będą mogły rodzić w Mońkach. Zwracając się dalej do
Starosty zapytał czy pamięta obietnice wyborcze składane w kampanii wyborczej. Pan Starosta
obiecał rozszerzenie oddziału położniczo-ginekologicznego o anestezjologa, żeby przyszłe
mamy mogły rodzić bez bólu. Córki radnego i dzieci Pana Starosty urodziły się w tym szpitalu.
Smutne jest to, że otwierana jest epoka, w której w dowodach osobistych nie będzie wpisu –
miejsce urodzenia Mońki. Przypomniał, iż po likwidacji ośrodka zdrowia w Kalinówce
Kościelnej i w Trzciannem zachodzi dalsza likwidacja. W dalszej kolejności zapytał o realne
oszczędności w ujęciu rocznym, jakie przyniesie dla budżetu powiatu likwidacja „porodówki”.
Radny chciał też zapytać o pracowników, ale Pan Dyrektor już to wyjaśnił. Przy okazji jednak
dodał, że Pan Dyrektor mówił, iż 15 paniom zaproponował przekwalifikowanie. Następnie
zapytał ile czasu takie przekwalifikowanie trwa.
- Pan Dyrektor – z sali odpowiedział, że 2 lata.
- Pan Rafał Supiński – powiedział, że od pewnych osób otrzymał informacje, iż może to być
wydłużone do 5 lat. Radny chce to skonsultować. Następnie zapytał czy likwidacja
„porodówki” nie będzie miała znaczenia, wpływu na sieć szpitali. Czy przeniesienie
ginekologii nie spowoduje likwidacji zabiegów ginekologicznych, gdyż w pewnym stopniu to
likwidacja oddziału położniczo-ginekologicznego. Radny ma tu na myśli oddziaływanie
mentalne. Kończąc poprosił Pana Starostę i Pana Dyrektora o ustosunkowanie się do zadanych
pytań.
- Pan Dyrektor – ustosunkowując się do odczuć mentalnych powiedział, iż zmiany
organizacyjne mogą budzić wśród społeczeństwa pewne zamieszanie, jak ktoś łączy sztywno
ginekologię i położnictwo to siłą rzeczy będzie tak myślał, że znika i ginekologia z mapy
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zabezpieczenia medycznego. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to Pan Dyrektor przeprowadzi
kampanię medialną, która uzmysłowi mieszkańcom, że opieka ginekologiczna – zabiegowa i
ambulatoryjna pozostaje na miejscu. Lekarze, którzy do tej pory pracowali zostają, więc kadra
jest ta sama, podejście jest to same, miejsce na bloku też będzie. Panu Dyrektorowi zależy na
tym (mówiąc kolokwialnie) by „światło na bloku nie gasło”, więc każdy zabieg będzie tam
realizowany. Odnośnie podniesienia kwalifikacji wszystko zależy od tego, kto jaką ścieżkę
wybierze. Można uczyć się 5, 20 i 100 lat. Zrobienie licencjatu z pielęgniarstwa, które
umożliwia wykonywanie czynności w charakterze pielęgniarki trwa 2 lata. Nie było rozmowy
z Panem Dyrektorem na ten temat. Żadna położna nie była zainteresowana czy szpital może
wesprzeć takie przekwalifikowanie. Zdaniem Pana Dyrektora to było dziwne. Odpowiadając
zaś na kolejne pytanie radnego Pan Karp powiedział, że wg stanu faktycznego na dzisiaj (i wg
perspektyw, które zna na lata następne) brak położnictwa nie dyskwalifikuje szpitala z sieci.
- Pan Starosta – powiedział, że pamięta obietnice wyborcze. Dwójka dzieci Pana Starosty była
rodzona w szpitalu w Mońkach. Pierwsza córka 12 godzin. Narodziny dziecka są dużym
wydarzeniem w każdym domu. Nie zapomniał jednak jak długo i intensywnie musiał namawiać
swoją żonę, żeby w Mońkach urodziła. Bała się bólu, wiec jako mąż kandydat zadeklarował
rozszerzenie zakresu działalności położnictwa. Los tak jednak pokierował, że został starostą.
Nie był wówczas ojcem, mężem, kandydatem tylko osobą, która jest odpowiedzialna za całość
działania powiatu. Szpital obciąża bardzo mocno budżet powiatu przy jednoczesnym
zaspokajaniu potrzeb społecznych. Demografia w tym momencie jest nieubłagana. Matematyka
też jest nieubłagana i pokazuje, co potwierdził audyt, że ilość porodów jest niewystarczająca.
Z danych wynika, że nie wszystkie mamy tu rodzą. Zwracając się dalej do radnego powiedział,
że deklaracja padła, ale każdy ma prawo popełnić błąd. Popełniać błąd to nie grzech. Grzechem
jest w nim tkwić. Panu Staroście wydaje się, że takie dalsze funkcjonalnie szpitala pogłębia
straty. Musimy szukać innych źródeł i możliwości by zaspokoić potrzeby zdrowotnej
mieszkańców naszego powiatu. Nasze społeczeństwo starzeje się i potrzeba teraz dostępu do
usług geriatrycznych, ortopedycznych. Powoduje to zwiększenie finansowania i inny zakres
finansowania placówki, inny zakres pracy pracowników szpitala. Zwiększenie ilości zabiegów,
o czym mówił Pan Dyrektor z 21 w maju do 240 w lipcu. To jest kierunek, którym musimy
podążać. Żeby wszystkie kobiety radzące wybierały nasz szpital nie byłoby może takiego
dylematu, może dalej przynosiłoby stratę, ale dalej zaspokajałby potrzeby. Natomiast po
rozmowach z matkami, dlaczego nie wybrały szpitala monieckiego – wynika jedna odpowiedź:
w Białymstoku jest dużo lepsza opieka, inny standard. Młode matki wybierają też kliniki
prywatne. Nie wpłyniemy na to u młodych mam. Przypomniał, iż radny mówił o zamknięciach.
Jest to proces naturalny. Jeżeli coś nie jest rentowne, nie przynosi zysku, a wręcz pogłębia stratę
i utrudnia ruchy inwestycyjne to dochodzi do zamnknięć. Powiat Moniecki to nie tylko szpital,
to drogi, to innego rodzaju instytucje, innego rodzaju inwestycje. Jeżeli na to tak spojrzymy to
ta restrukturyzacja jest potrzeba. Nie możemy pozwolić na to by pieniądze nam przez palce
uciekały. Przypomniał Wysokiej Radzie, że przy współpracy z gminami zostały złożone
wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na ponad 30 mln zł. W latach 2019-2020 wydano
olbrzymie środki by poprawić infrastrukturę drogową mieszkańcom powiatu. W ciągu 2
ostatnich lat: Gmina Mońki - 780 tys. zł dofinansowania, Gmina Krypno – 260 tys. zł, Gmina
Jaświły – 585 tys. zł, Gmina Jasionówka – 367 tys. zł, Gmina Knyszyn - 386 tys. zł, Goniądz 548 tys. zł, Gmina Trzcianne - 647 tys. zł. Powiat za rok 2020 za szpital musi zapłacić
jednorazowo 2,2 mln zł. Pan Starosta wierzy w skuteczne działanie i widzi wizję, którą omawia
z Panem Dyrektorem, który przedstawia to Zarządowi. Zmiany wykonywane w tym momencie
pozwolą, że w przyszłej kadencji te środki można by przeznaczyć np. na modernizację
Pływalni. Wprowadzenie dodatkowych rzeczy pozwoli na uzyskać oszczędności. Powiat
zacznie rozwijać się, a nie tracić pieniądze. Zadłużenie szpitala jest bardzo dużym obciążeniem
dla nas. Pan Starosta jest świadomy, że nie da rady zaspokoić wszystkich potrzeb społecznych.
Natomiast jesteśmy w stanie rozwinąć taki wachlarz usług, żeby faktycznie zaspokajać te
potrzeby, które do tej pory zaspokajane nie były. Kończąc podziękował za uwagę.
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- Pan Rafał Supiński – nawiązał do słów Pana Dyrektora, który wspomniał o przeprowadzeniu
kampanii medialnej. Radny pamięta, że jakiś czas temu zwracał się z interpelacją dotyczącą
działań ze strony Starosty, Zarządu, by wesprzeć medialnie oddział ginekologiczno-położniczy.
Otrzymał wówczas odpowiedź, że podmioty lecznicze nie mogą być reklamowane. Pan
Supiński nie potrafi tego teraz fachowo ująć, ale jest to w odpowiedzi na interpelację.
Stwierdził, iż teraz będzie można, ale jakiś czas temu nie można było. Następnie zwracając się
ponownie do Starosty powiedział, że jest to przykre, iż kobiety nie będą mogły tu rodzić.
Poprosił, aby Pan Starosta odszukał, jak odpowiadał na pytania mieszkańców Moniek w
nagraniu. Tam padło z ust Pana Buńkowskiego takie słowa, że żadna instytucja, żadna forma
wsparcia mieszkańców w kwestii szpitala nie zostanie zmieniona. Poprosił o odsłuchanie.
Wspominając zaś następnie o rozmowach, uzgodnieniach Pana Dyrektora ze Starostą, z
Zarządem stwierdził, iż wynika z tego, że Pan Dyrektor jest pracownikiem podległym pod
Zarząd. Radnemu nie wydaje się, czy rzeczywiście Pan Dyrektor sam te decyzje podejmuje. W
dalszej kolejności nawiązał do wypowiedzi dotyczącej wyboru lepszego standardu przez młode
kobiety. Zdaniem Pana Supińskiego trochę niepotrzebnie zabrzmiało takie stwierdzenie z ust
Pana Starosty. Starosta powinien do końca bronić fachowości osób, które w szpitalu pracują.
Poza tym Radny nie otrzymał informacji nt. kosztów. Natomiast w programie naprawczym
pada takie zdanie, że likwidacja oddziału ginekologiczno-położniczego pozwoli poprawić
wynik jednostki ok. 334 tys. zł w ujęciu rocznym.
Z Sali padał uwaga Pana Dyrektora odnośnie przedstawionych danych, który osoba
protokołująca nie usłyszała wyraźnie.
- Pan Rafał Supiński – chce przez to pokazać jak sprawy wynikają z wydatkami. W 2019 r.,
kiedy pełen rok Starosta pełnił swoją funkcję, w szpitalu w Mońkach wypłacono ponad 260 tys.
zł na nagrody i premie, Kierownikom Wydziałów i Dyrektorom placówek wypłacono ponad 36
tys. zł. Przy okazji przypomniał, że na początku kadencji zostały podniesione diety radnym, co
w ujęciu rocznym daje ponad 40 tys. zł. Jakby to wszystko zsumować to jest to kwota, za którą
mógłby dalej funkcjonować oddział położniczy.
- Pan Dariusz Jaworowski – zapytał o całkowitą kwotę likwidacji oddziału.
- Pan Dyrektor – powiedział, że w audycie, który był cytowany są inne wartości, jest to mały
błąd. Zakłada on pewien ruch, którego Pan Dyrektor do końca pewnie nie przeprowadzi. To tak
jak z pytaniem, czy wszystkie osoby związane z położnictwem, które pracowały utracą pracę Pan Dyrektor powie, że nie. Tam jest 320 w skali kwartału z tego, co pamięta Dyrektor. Strata
generowana przez położnictwo sięga 100 tys. zł miesięcznie. Przewidywana strata za każdy
kolejny rok, bez zmiany formy zatrudnienia i formy organizacji, jest minimum 1,2 mln zł.
Poprzez likwidację jest możliwe odzyskanie ok. 1 mln zł. Kończąc przypomniał, iż to nie On
sporządzał audyt.
- Pan Andrzej Matyszewski – powiedział, że na początku kadencji słyszał sporo uwag, że
poprzedni Zarząd nic nie robił, że można to było zrobić wcześniej itd. Rozumie Rafała
Supińskiego, ale z końcówki dotyczącej podsumowania wynika, że radny zaprzecza swojemu
postępowaniu, jeżeli chodzi o szpital. Z podsumowania wyszła kwota i najlepiej byłoby
zostawić tak jak to było. Zapytał, czy po to spotykaliśmy się by brnąć dalej, by w następnej
kadencji, czy za 2 lata usłyszeć, że ktoś powie, że Starosta, Zarząd nic nie zrobił. Życie toczy
się dalej. Uważa, że czas pokaże czy zrobiliśmy dobrze. Podsumowanie poruszyło Pana
Matyszewskiego, bo jest ono przeciwstawne do tego, co robimy. Przypomniał, że od radnego
też była propozycja by szpital funkcjonował normalnie.
- Pan Rafał Supiński – podziękował radnemu i zapytał, dlaczego Pan Starosta milczy w tym
momencie. Następnie odniósł się do Funduszu Dróg Samorządowych – programu Prawa i
Sprawiedliwości. Radny cieszy się bardzo z tego, co powstaje i cieszy się, że samorząd może
korzystać z tych środków. Nawiązując zaś do wypowiedzi Dyrektora, który informował o 2
lekarzach, którzy są w trakcie wypowiedzeń, zapytał o lekarzy z innych oddziałów, w tym
ordynatora Oddziału Chirurgii.
- Pan Dyrektor – powiedział, że Pan dr Chorąży – ordynator Oddziału Chirurgii złożył
wypowiedzenie, które trwa i kończy się z ostatnim dniem września. Wczoraj Pan Dyrektor
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odbył rozmowę z potencjalnym następcą. Jest to osoba, która wyraziła chęć i zainteresowanie,
więc ciągłość organizacji pracy będzie na właściwym poziomie. Krążą różnie informacje, ale
teraz na biurku Pana Dyrektora nie ma innych wypowiedzeń. Była jedna osoba, która złożyła
wypowiedzenie, ale je wycofała.
- Pan Starosta – zauważył, iż radny Supiński jest Jego fanem, który nie dość, że ogląda nagrania,
czyta portale społecznościowe to jeszcze słucha Jego wypowiedzi na sesji. Pan Starosta
oczywiście miał zabrać głos, tylko zgłosił się wcześniej Pan Dyrektor, Pan radny Matyszewski,
więc nie chciał zabierać głosu pierwszy. Następnie powracając do tematu rodzenia poza
Mońkami dodał, że namawianie osób, by zmieniły swój pogląd w tej sprawie nie leży w gestii
każdego człowieka. Każdy z nas ma swoje zdanie i trzeba to zaakceptować, próbować
zrozumieć. Jeżeli chodzi o kwestie szpitala to wyciągać odpowiednie wnioski, bo to przekłada
się na finanse i na budżet. Przypomniał o rozmowie z Panem Pokoleńczukiem, kiedy
rozpoczęło się medialne zamieszanie na portalu społecznościowym radnego o likwidacji
„porodówki” i głosach, które się wówczas pojawiały. Jeżeli okaże się, że w przyszłych
wyborach Rada Powiatu będzie wyglądała zupełnie inaczej, może sytuacja szpitala finansowa
będzie wyglądała inaczej to nic nie stoi na przeszkodzie, aby Rada następnej kadencji
przywróciła oddział położniczy. Każdy Starosta, każdy Zarząd, który tutaj będzie (może będzie
Pan Rafał) będzie miał możliwość przywrócenia oddziału. Tylko, jeżeli radny zobaczy
ekonomię, zobaczy jak działa i funkcjonuje powiat, jakie będą potrzeby dotyczące rozwoju tej
czy innej dziedziny, to zorientuje się, iż nie jest to takie łatwe, proste i przyjemne jak to się
może wydawać. Kończąc jeszcze raz powtórzył, iż można to przywrócić. Odniósł się też do
kwestii zarządzania szpitalem, o której wspomniał Pan Supiński. Następnie zapytał Dyrektora
czy On dzwoni do Niego i kieruje Jego ruchami kadrowymi. Z historii Pan Buńkowski pamięta,
że był już jeden starosta, który ręcznie chciał sterować szpitalem. Tylko wtedy dyrektor
zrezygnował i został wiceministrem. To jest świadoma decyzja i świadomie rozdzielone, że
Starostwo Powiatowe w Mońkach jest organem prowadzącym, kieruje jako Zarząd, ale przede
wszystkim jako Rada Powiatu. Nie jest to przerzucone wyłącznie na Zarząd. Np. nad zmianą
statutu pochyla się Wysoka Rada. Natomiast działanie, ruchy kadrowe, wizja i założenia należą
do dyrektora. Pan Dyrektor dostał jedną, krótką wytyczną od nas. Chcemy rozwijać te zakresy,
które opłacają się i chcemy doprowadzić do takiej optymalizacji, aby budżet powiatu nie
ponosił tak dużych strat. Środki przeznaczone na pokrycie straty bieżącej lepiej zainwestować
w rozwój pewnych odcinków. Pan Starosta myśli, że jeszcze w tym roku zostanie przesunięta
kwota w wysokości ok. 1 mln zł na rozwój szpitala. Dokonane będą zakupy inwestycyjne –
sprzęt do zabiegów ortopedycznych. Koszt stołu z oprzyrządowaniem - to kwota ok. 700 tys.
zł. Ponadto został złożony wniosek do Kancelarii Premiera na zakup tomografu – ponad 3 mln
zł. Teraz czekamy na odpowiedź w tej sprawie. Środki, które co roku z bieżących wydatków
Starostwa Powiatowego musimy wydawać na pokrycie straty bieżącej (do czego zmusza nas
ustawa) Pan Starosta naprawdę wolałby zainwestować w innym kierunku, ale dotyczącym
opieki zdrowotnej naszego powiatu, czyli na to na co będzie potrzeba. Kończąc stwierdził, że
Pan Dyrektor ma już dość dobrze opanowane kształtowanie wizji i rozwoju. Natomiast w
zakresie ruchów kadrowych i kwestii związanych z zadaniami ekonomicznymi oraz
zarządzania palcówką Pan Dyrektor ma pełną swobodę.
- Pani Irena Wysocka – powiedziała, że przez okres prawie 2 lat cały czas dyskutujemy na ten
temat. Radna też była zaniepokojona sytuacją finansową placówki. Przykro nam jest
podejmować decyzję ograniczającą działalność. Radna cały czas słyszy, że winny jest starosta,
zarząd. Nie znalazła się ani jedna osoba, z Wysokiej Rady, żeby zaradzić temu, żeby nie
zamykać. Zaapelowała, aby ktoś wstał i podał konkretny lek na tę sytuację, by powiedział:
Panie Starosto biorę odpowiedzialność, że rezygnujemy z tego, z tego, z tego, a za wszelką cenę
utrzymujemy ten oddział. Zapytała, czemu nikt nie podejmie takiej decyzji. Czemu nikt nie
zaradzi temu, żeby pozyskać środki i dofinansować. Radna jest Członkiem Zarządu i bierze
odpowiedzialność za to, co się dzieje. Widzi pełne zaangażowanie Pana Starosty, żeby ten
powiat jak najlepiej funkcjonował. Nikt nie zarzuci i nie poda konkretnych przykładów, że
Starosta nic nie robi, by ten szpital w odpowiedni sposób funkcjonował. Co się składa na
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zamknięcie tego oddziału? Zdaniem radnej trzeba zacząć od najmniejszych problemów i od
tego, co się dzieje. Zapytała gdzie rodzą córki pań położnych: w tamtym roku, w tym roku.
Daje to pewien obraz. Córka poszła do kliniki prywatnej, co znaczy, że coś jest nie tak. Też
Starosta winny, że poszła i tam urodziła. Poprosiła o zakończenie tego medialnego spektaklu.
Pani Wysocka rozumie, że żal jest tego, co istnieje i zamknąć oddział. Radna cieszy się i
podziwia zaangażowanie Pana Dyrektora, że takie usługi medyczne, jak ortopedia, chirurgia,
leczenie bólu rozwija. Jej zdaniem będzie to przynosiło skutki finansowe zakładowi. Jest za
tym. Jeszcze raz powiedziała, że podziwia Dyrektora za zaangażowanie i jako członek Zarządu
życzy Mu sukcesów. To, że ten oddział jest zamykany to – jak dopowiedziała – decyzja o 3-4
lata za późna. Poprzedni Zarząd skupiał się nad czymś innym, nie zauważając, że co roku taki
skutek finansowy przynosił ten oddział. Słyszymy 1,2 mln zł. Skąd to brać? Budżet SP ZOZ-u
czy budżet Powiatu nie jest gumowy. Zaapelowała, aby wybierać to, co jest najważniejsze.
Panie nie pozostaną bez obsługi. W Grajewie i w Białymstoku znajdują się oddziały położnicze.
Poprosiła jeszcze raz by ktoś z radnych był teraz na tyle odważny i powiedział, że rezygnujemy
z tego, z tego, z tego, a za oszczędzone środki utrzymamy ten oddział. Dyskutujemy o tym już
prawie 2 lata. Radna przypomniała, że Pan Przewodniczący Komisji zaprosił wszystkich
radnych by porozmawiać, a nie obrzucać się błotem, że ten winny, ten winny. Stwierdziła, iż w
ten sposób do niczego nie dojdziemy. Przeprosiła za uniesioną trochę wypowiedź, ale słuchać
dalej tego radna nie może. Tak nie powinno być. Jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi i
szanujmy drugiego człowieka. Nie przenośmy tego, co dzieje się „na górze”. Kończąc 2 razy
Pani Wysocka powtórzyła, że tak być dalej nie może. Podziękowała za uwagę.
- Pan Dariusz Jaworowski – podał przykład, że taka sama sytuacja miała miejsce w Goniądzu,
kiedy była likwidowana szkoła. Okazało się, że pracownika dzieci uczyły się w Białymstoku.
- Rafał Supiński – ponownie przypomniał, że Jego jak i Pana Starosty dzieci rodziły się w
Mońkach. Radny nie ma sobie nic do zarzucenia. Szkoda, że dziś tak trudna decyzja jest
podejmowana. Następnie poprosił Pana Starostę by nie wspominał poprzednich starostów, gdyż
Radny nie ma nic do tego. Jeżeli Pan Starosta już to czyni to poprosił, aby robił to w sposób
bardziej kulturalny. Poprosił o precyzyjne wypowiedzi, o kogo chodzi. Radny źle się z tym
czuje. Przez ileś lat pracował w Starostwie „pod różnymi” Starostami i o każdym wypowiada
się pozytywnie. Ponadto nie potrzebnie Pan Starosta mówił też, że radny jest jego fanem. Na
miano fana trzeba sobie zasłużyć, trzeba się wykazać. W dalszej kolejności poprosił o
pokazanie kiedy radny skrytykował funkcjonowanie oddziału położniczo-ginekologicznego.
Kończąc podziękował.
Więcej pytań nie zadawano. Uwag też więcej nie wnoszono.
Wobec powyższego Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod
głosowanie ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Wysocka
Irena.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Dembowski Zbigniew, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Kalinowska Jolanta.
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Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w
Mońkach w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta.
/Uchwała Nr XVIII/139/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
Pan Przewodniczący Rady powiedział, że radni mieli możliwość zadawania pytań.
Następnie zapytał czy są jeszcze jakieś pytania do Pani Skarbnik w sprawie projektu uchwały.
Pytań nie zadawano.
Wobec powyższego Pan Jaworowski poprosił Komisję Budżetu i Finansów o
przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
że Komisja Budżetu i Finansów w dniu dzisiejszym pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod
głosowanie ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Radomski
Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Kalinowska Jolanta.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2020 rok w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVIII/140/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na
lata 2020-2031.
Pan Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do Pani Skarbnik w sprawie projektu
uchwały.
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Pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski poprosił Komisję Budżetu i
Finansów o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
że Komisja Budżetu i Finansów w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod
głosowanie ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Radomski
Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Kalinowska Jolanta.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031 w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVIII/141/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych
oraz
szkół
specjalnych,
z
uwzględnieniem
szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego
prowadzonych przez inne organy prowadzące.
Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – przedstawiała projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na
obszarze powiatu monieckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
- Pani Sekretarz – poinformowała, że niniejsza uchwała jest konsekwencją przekształcenia
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach funkcjonującej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Dwukrotnie w tym przedmiocie Wysoka Rada
podejmowała uchwały. Przekształcenie polegało na zmianie siedziby szkoły z ul. Szkolnej 22
na ul. Tysiąclecia 15a. Wobec powyższego w tej chwili następuje dostosowanie siedziby w
planie sieci szkół.
- Pan Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja obradowała w dniu dzisiejszym (w pełnym
składzie) i pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedkładany projekt uchwały.
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- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – zapytał czy są jeszcze pytania odnośnie
projektu uchwały.
Pytań nie zadawano.
Wobec powyższego Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod
głosowanie ww. uchwałę:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Radomski
Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Kalinowska Jolanta.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z
uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze
powiatu monieckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVIII/142/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 10.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Nie wystąpiły.
Ad. 11.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
W tym punkcie głos zabrała Pani Ewa Piekutowska, która w imieniu mieszkańców Gminy
Trzcianne serdecznie podziękowała Zarządowi za pozytywne załatwienie wniosku i zrobienie
oznakowania poziomego na drodze Mońki-Trzcianne.
- Pan Rafał Supiński – poinformował, że obecnie trwa plebiscyt Podlaska Marka Roku, w
którym nominowany jest festiwal Rock na Bagnie. Przypomniał, iż festiwal odbywa się na
terenie Powiatu Monieckiego i jest organizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Powiatu
Monieckiego. Zaapelował, poprosił o zagłosowanie i oddanie głosu na nasz festiwal.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – również zachęcił do głosowania.
- Pan Roman Klepadło – Wiceprzewodniczący Rady – nawiązując jeszcze do kosztu
oznakowania poziomego drogi Mońki-Trzcianne stwierdził, iż powinno ono zostać wykonane
już dawno. Koszt oznakowania wyniósł jedynie 16 tys. zł. To niewielka kwota, ale jej wydanie
wpłynęło na bezpieczeństwo dość dużej liczby mieszkańców powiatu. Ze swojej strony
serdecznie podziękował za zrobienie oznakowania i za inne prace, które są robione na drogach.
Następnie Pan Klepadło poinformował, że na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynął
apel, prośba pracowników Izby Przyjęć SP ZOZ w Mońkach. W dalszej kolejności Pan
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Wiceprzewodniczący Rady odczytał przedmiotowe pismo oraz zachęcił Wszystkich do tej akcji
i pomocy. Pan Klepadło zna rodzinę i problem, z jakim się teraz boryka. Z tego, co orientuje
się, gdyby dziecko urodziło się w USA to byłoby leczone za darmo. W nas lek kosztuje 9,5 mln
zł. Pan Klepadło zaangażował się z całą rodziną w przeprowadzane akcje, by pomóc dziecku.
Do tej pory udało się zabrać jednak niewiele bo ponad 300 tys. zł. Radny podziwia wszystkie
osoby zaangażowane w tą akcję. Kończąc zachęcił Wszystkich do pomocy.
- Pan Starosta – poinformował, że pracownicy Starostwa Powiatowego w Mońkach zostali
nominowani przez portal społecznościowy do challenge dla Nikosia. Była to nominacja
zdjęciowa z Urzędu Miejskiego z Grajewa. Takie zdjęcie zostało zrobione i przekazaliśmy
zebrane środki. Widząc przy tym duże zainteresowanie zbiórkami nakrętek podjęta została
decyzja o kupnie metalowego serca, do którego mieszkańcy powiatu monieckiego będą mogli
wrzucać nakrętki. Zebrane nakrętki będą przekazywane zainteresowanym osobom. W dalszej
kolejności Pan Starosta przeprosił mieszkańców za utrudnienia spowodowane Covidem.
Stwierdził, przy tym, iż musimy nauczyć się z tym żyć. Wszyscy jesteśmy na to narażeni instytucje publiczne, szkoły, przedszkola, Starostwo, Gmina, zakłady pracy. To od nas zależy,
jak my na tym etapie rozwoju tej epidemii będziemy reagować. Zaapelował, zatem do
Wszystkich o zachowanie dystansu społecznego i unikania zbiorowisk. Zachęcił do załatwiania
spraw przez internet – jest taka możliwość. Liczy też na wyrozumiałość mieszkańców Powiatu
monieckiego, którzy chcą bezpośrednio załatwić sprawy. Dbając zaś o bezpieczeństwo
mieszkańców zamknięto Starostwo by przeprowadzić dezynfekcję. Poprosił o podchodzenie do
tego ze zrozumieniem. Natomiast nasze odpowiedzialne działanie w życiu prywatnym,
zakrywanie ust w sklepach, zgodnie ze wszystkimi wytycznymi, będą powodowały, że tą
epidemię będziemy w stanie opanować. Nasza nieodpowiedzialność, brak dystansu
społecznego, nie zakrywanie ust (które jest coraz bardziej nagminne) i swoboda w podejściu
do koronawirusa spowoduje, że możemy znaleźć się w takiej sytuacji, w jakiej aktualnie
znajduje się Powiat Grajewski. Kończąc jeszcze raz przeprosił mieszkańców Powiatu
Monieckiego za wszelkie utrudnienia i powiedział, że liczy przy tym na zrozumienie zaistniałej
sytuacji.
Więcej pytań i wniosków nie zgłaszano.
Ad. 12.
Zamknięcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obradv zamknął obrady XVIII 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/).

