Rada Powiatu w Mońkach

PROTOKÓŁ NR XVII/20
z obrad XVII 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 25 czerwca 2020 r.

W obradach sesji wzięło udział 15 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.
Nieobecni: Czarniecki Stanisław, Piekutowska Ewa.
Salę obrad w trakcie sesji opuścili: Popowski Jarosław, Radomski Mirosław
Zaproszeni goście: Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mońkach,
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu

Obrady rozpoczęto 25 czerwca 2020 r. o godz. 10.02,
zakończono o godz. 13.49 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 XVII sesji VI kadencji
Rady Powiatu w Mońkach. Powitał serdecznie Pana Starostę, Panią Wicestarostę, Członków
Zarządu, panie i panów radnych. Powitał też serdecznie zaproszonych gości i p. o. Dyrektora
SP ZOZ w Mońkach – Pana Marka Karpa.
Ad. 2-3.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
– Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poinformował, że porządek obrad został
zmieniony. Następnie odczytał zmieniony 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. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Monieckiego za 2019 rok.
7. Debata nad raportem o stanie Powiatu Monieckiego za 2019 rok:
a) głosy radnych,
b) głosy mieszkańców.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Mońkach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Monieckiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2019
rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
12. 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.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Mońkach ul. Tysiąclecia 15 poprzez zmianę siedziby.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z
kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Mońkach, dla którego organem prowadzącym jest powiat moniecki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz
realizację projektu pod nazwą pt. ,,Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach”.
18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości Powiatu Monieckiego oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział
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20.

21.

22.

23.
24.
25.

Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren o zmianę Uchwały Nr XV/113/20 Rady
Powiatu w Mońkach z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku przedstawicieli Aptek działających na
terenie Powiatu Monieckiego o rezygnację z pełnienia dyżurów nocnych aptek na terenie
Powiatu Monieckiego.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mońkach.
To właśnie jest ta zmiana: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w
formie darowizny na rzecz Gminy Trzcianne nieruchomości gruntowej zabudowanej,
stanowiącej własność Powiatu Monieckiego.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Zamknięcie obrad.

Kworum sprawdzono elektronicznie /wydruk w załączeniu/
Po sprawdzeniu kworum poinformował, że w sesji bierze udział 16 radnych, co stanowi
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – poprosił o przegłosowanie zmienionego
porządku obrad:
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, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Popowski Jarosław, Supiński Rafał,
Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Piekutowska Ewa.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący przyjęcia zmienionego porządku obrad i
wprowadzenia 22 punktu porządku obrad „22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Trzcianne nieruchomości gruntowej
zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Monieckiego.” w załączeniu do protokołu.
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wobec Przewodniczący Rady
przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z sesji Nr XVI.
- Przewodniczący Rady – zapytał radnych, czy są pytania.
- Pan Rafał Supiński – miał techniczne pytanie, gdyż nie znalazł w materiałach na sesję
protokołu Nr XVI.
- Przewodniczący Rady – zapytał radnych, czy wszyscy otrzymali protokół.
- Pan Zbigniew Dembowski – potwierdził, że też nie otrzymał protokołu, ani w wersji
papierowej ani w wersji elektronicznej.
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- Przewodniczący Rady – powiedział, że w związku z nieotrzymaniem protokołu przez radnych
głosowanie w tej sprawie zostanie przełożone na następną sesję.
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 informację z pracy Zarządu Powiatu
w Mońkach od dnia 23 kwietnia 2020 r. do dnia 17 czerwca 2020 r. W okresie od ostatniej
przekazanej Wysokiej Radzie informacji Zarząd odbył 10 posiedzeń. W ramach
przysługujących mu kompetencji pojął decyzje w 88 sprawach, w tym podjął 19 uchwał, w tym
dotyczących m. in.:
- zmian w budżecie na 2020 r.
- udzielenia Kierownikowi PCPR w Mońkach pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich
niezbędnych działań związanych z realizacją programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi”,
- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSOiZ w Mońkach do wystąpienia z wnioskiem i
realizacji projektu „Lokalny Animator Sportu” w ramach programu „Sport Wszystkich dzieci”
w 2020 r., mającego na celu optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w
ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Zarząd wyraził też zgodę, w związku z przejściem na emeryturę, na rozwiązanie stosunku pracy
z Kierownikiem PCPR w Mońkach oraz z Dyrektorem SP ZOZ w Mońkach, który wygrał
konkurs na dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. W tym miejscu Pan Starostą życzył
byłej Pani Kierownik dużo zdrowia i cieszenia się zasłużoną emeryturą, a Panu Dyrektorowi
Pokoleńczukowi wielu sukcesów w zarządzaniu szpitalem w Łomży. Ponadto Członkowie
Zarządu powierzyli z dniem 1 czerwca 2020 r. do dnia wyłonienia w drodze konkursu pełnienie
obowiązków Kierownika PCPR w Mońkach – Pani Emilii Niedziołko (udzielając przy tym
stosownych pełnomocnictw i upoważnień związanych z bieżącą działalnością placówki) oraz
Dyrektora SP ZOZ w Mońkach - Panu Markowi Karp.
Zarząd powołał również komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek
zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej. Zarząd ogłaszał
także przetargi:
1) na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie przebudowy nw. dróg powiatowych:
 przebudowa drogi powiatowej Nr 1412B Mońki – Potoczyzna – Krzeczkowo –
Rutkowskie D. – Jaświły na odcinku o długości 500 m,
 przebudowa dróg powiatowych Nr 2365B ul. Słowackiego w Mońkach oraz Nr 1415B
Mońki – Świerzbienie - Łupichy – Kosiorki na odcinku o łącznej długości 388,67 m,
 przebudowa drogi powiatowej Nr 1373 B dr. woj. Nr 671 – Kulesze Chobotki – Kruszyn
– do dr. pow. Nr 1372B na odcinku od m. Kulesze Chobotki do dr woj. Nr 671 o
długości 888,5 m,
 przebudowa drogi powiatowej Nr 1358B gr. powiatu – Górnystok – Czarnystok Dobrzyniówka na odcinku o dr. pow. Nr 1405B – gr. powiatu o długości 520 m.
Łączna długość odcinków dróg objęta przebudową – 2 297,17 m
Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.10.2020 r.
Wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 1 698 724,72 zł brutto.
2) na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa dróg w ramach
zagospodarowania poscaleniowego we wsiach: Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory, gmina
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Mońki, Powiat Moniecki. Przedmiot zamówienia będzie dofinansowany z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie, w ramach operacji: Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym
we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki.
Całkowita długość przebudowywanych nawierzchni dróg – 9 990,41 m.
Przewidziany termin realizacji robót budowlanych – 16.11.2020 r.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia określono na kwotę: 89 190,19 zł.
3) na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego ETAP II.
 przebudowa drogi powiatowej Nr 1364 B na odcinku od m. Masie do m. Mejły na
odcinku o długości 990 m,
 rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz – Downary Plac na odcinku od dr
woj. Nr 670 w m. Goniądz na odcinku o długości 1000 m,
 przebudowa drogi powiatowej Nr 1842 B Trzcianne – dr. pow. Nr 1838 B /Gugny/ na
odcinku o długości 950 m,
 przebudowa drogi powiatowej Nr 1355 B Starowola – Koziniec – Słomianka –
Jasionówka na odcinku od m. Jasionówka do m. Słomianka na odcinku o długości 990
m,
 przebudowa drogi powiatowej Nr 2338 B ul. Polna w Knyszynie na odcinku o długości
920 m,
 pozbudowa drogi powiatowej Nr 1841 B na odcinku od dr woj. Nr 671 w kierunku
Długołęki na odcinku o długości 307,35 m.
Łączna długość odcinków dróg objęta przebudową – 5 157,35 m.
Wartość szacunkowa zamówienia brutto 5 001 957,88 zł.
Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem będzie dofinansowany ze
środków Funduszu Dróg Samorządowych.
4) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kalinówce Kościelnej i w
Trzciannem,
5) na dostawę wyposażenia pracowni w ramach projektu pn. „Utworzenie Zawodowego
Centrum Innowacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
Etap II”.
Wartość zamówienia brutto 1 437 479,75 zł.
6) na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1404 B
Mońki – Ciesze – Przytulanka – Kalinówka Kościelna – Wojtówce – Jasionóweczka dr
woj. Nr 671 oraz dr. pow. Nr 2361 B ul. Mickiewicza w Mońkach na odcinku o długości
ok. 8 105 m oraz opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej na przebudowę drogi
gminnej w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Przytulanka, Rusaki,
Sikory w gminie Mońki, powiat moniecki.
Wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 287 724,30 zł.
Zarząd nie tylko ogłaszał, ale i ostatecznie rozstrzygnął m. in. następujące przetargi:
a) na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu Utworzenie Zawodowego
Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach Etap I:
- Część 5: Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych - koszt 313 955,04 zł brutto,
- Dostawa wyposażenia do pracowni innowacji zawodowych, z ceną ofertową 119 463,75 zł
brutto,
- Dostawa wyposażenia technologicznego nowej hali napraw – koszt 239 309,78 zł brutto,
b) na „przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Przytulanka,
Ciesze, Rusaki, Sikory, gmina Mońki, powiat moniecki”:
- Przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 7 402,93 m – cena ofertowa: 4 410 448,81 zł
brutto,
i Część 2: Przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 2 062,48 km – cena ofertowa: 470
990,10 zł brutto,
c) na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego:
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- Część 1: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Mońki o łącznej długości 888 m z
ceną ofertową za realizację zadania 583 tys. zł,
Pan Starosta dodał, iż jest bardzo zadowolony, gdyż przetargi „poszły” dużo niżej niż
spodziewaliśmy się, więc zostało trochę oszczędności, jeżeli chodzi o zakresy inwestycyjne.
d) na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa dróg w ramach
zagospodarowania poscaleniowego we wsiach: Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory, gmina
Mońki, Powiat Moniecki. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie 89 190,19 zł
brutto. Natomiast najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 22 500 zł.
Zarząd podpisywał także pełnomocnictwa, umowy i aneksy związane z realizacją zadań
powiatu i prowadzonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Ponadto postanowił wesprzeć w
kwocie 5.000 zł organizację przedsięwzięcia „Rock na bagnie” tym razem przeprowadzanego
w formie online. Zatwierdził aneksy do arkuszy organizacji pracy szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki w roku szkolnym 2019/2020 oraz
zatwierdził arkusze na rok następny tj. 2020/2021. Zarząd przyjął również projekty uchwał,
które są przedstawiane na sesji Rady Powiatu. Podczas posiedzeń Członkowie Zarządu
spotykali się też z kierownikami wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu
zapoznając się z ich pracą i rozpatrując ich sprawy. Dodatkowo Pan Starosta poinformował, że
uczestniczył w wielu telekonferencjach z Wojewodą Podlaskiem w sprawie zabezpieczenia
powiatu w związku z epidemią, ale też i w zakresie ochrony zdrowia. Spotykał się z
Wicewojewodą i Marszałkiem Województwa. Podlaskiego w sprawach bieżących i przyszłych
inwestycyjnych dotyczących rozwoju powiatu monieckiego. Kończąc Pan Starosta
podziękował za uwagę.
- Pan Rafała Supiński – powiedział, że w sprawdzaniu radni usłyszeli o powierzeniu
obowiązków Dyrektora SPZOZ w Mońkach. Natomiast Radny nie usłyszał i nie znalazł w
sprawozdaniu informacji o przejęciu szpitala przez MSWiA. Pan Supiński zostawił pytania i
poprosił Pana Starostę o odniesienie się do nich. Następnie je odczytał: „Na jakim etapie są
rozmowy w kwestii przejęcia szpitala przez MSWiA? Jaki jest efekt tych rozmów? Kto
prowadził rozmowy ze stroną Powiatu? Kto i kiedy w nich uczestniczył? Gdzie i z kim były
prowadzone? Co przekazał Pan Dyrekcji i pracownikom SP ZOZ? Poprosił też o zreferowanie
sytuacji i dostarczenie kopii wychodzącej i przychodzącej korespondencji na skrzynkę mailową
radnego.
- Pani Jolanta Kalinowska – powiedziała, że przed sesją otrzymała uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości Ośrodka Zdrowia w Trzciannem. Z
przedstawionego uzasadnienia wynika, że przetarg przygotowany na 23 czerwca został
odwołany przez Zarząd Powiatu. Następnie zapytała o sytuację budynku w Kalinówce
Kościelnej.
- Pani Joanna Kitlas – Wicestarosta – poinformowała, że przetarg na nieruchomość w
Kalinówce odbył się. Cena wywoławcza to kwota 180 tys. zł. Nieruchomość sprzedano za
kwotę 186 tys. zł.
Więcej pytań nie zadawano.
Ad. 6.
Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Monieckiego za 2019 rok.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że po raz drugi ma możliwość
przedstawić raport o stanie powiatu. Jest to pierwszy rok pełnej pracy. Raport to też wykonanie
budżetu i udzielenie absolutorium, nad którym będzie Wysoka Rada głosować. Starosta
postanowił przekazać teraz najważniejsze rzeczy (przedstawione Izbie Obrachunkowej i
Komisji Rewizyjnej) dotyczące ekonomii. Miniony rok był bardzo pracowity, a efekty widać
faktycznie w każdej miejscowości, w każdej gminie naszego Powiatu. Plan budżetu na 2019
rok po zmianach określał deficyt budżetowy w kwocie 2 460 923 zł. Wykonanie budżetu
zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.704.601,30 zł. Uzyskaliśmy różnicę od zakładanego
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deficytu w wysokości 4 165 254 zł. W ubiegłym roku, co jest ważne, Zarząd Powiatu nie
zaciągnął kredytu. Spłaciliśmy zobowiązania zgodnie z harmonogramem. W związku, z czym
obecne zadłużenia Powiatu Monieckiego 12.489.911,36 zł. Dochody budżetu zostały
wykonane w kwocie 53.915.040,85 zł tj. 101,2% w stosunku do planu po zmianach, w tym:
dochody bieżące w 101,0%, dochody majątkowe w 101,8%. Wydatki majątkowe wykonano w
kwocie 12.964000,51 zł tj. 86,6% planu po zmianach, a wydatki bieżące w kwocie
39.246.439,04 zł tj. 96,2% planu po zmianach. Wydatki majątkowe na drogi powiatowe
wykonano w kwocie 10.186.042,68 zł. W ramach tych wydatków wykonano dokumentacje
techniczne przebudowy dróg powiatowych, regulacje stanu prawnego dróg w związku z ich
przebudowę chodników, dróg i ulic powiatowych na kwotę 7.177640,46 zł oraz zakupiono
sprzęt drogowy o wartości 79.029,10 zł. Pan Starosta wspomniał również o zmianach w
Wydziałach Starostwa, o bardzo widocznych zmianach w Wydziale Dróg, o zmianach w
zarządzaniu, koncepcji i nadzorze, by można było systematycznie dbać o nasze drogi, pobocza,
chodniki. By potrzeby zgłaszane do Zarządu były realizowane w jak najszybszym tempie.
Dodatkowo w ramach zadań oświatowych główne pozycje wydatków majątkowych stanowią
wydatki związane z realizacją projektu „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy
ZSOiZ w Mońkach” – kwota 2.212.787,98 zł oraz zakup budynku na potrzeby funkcjonowania
MOS o wartości 304.061,69 zł. Łącznie wydatki edukacyjne wyniosły 16.605.498,97 zł,
bieżące: 14 mln zł, majątkowe: ponad 2 mln zł. Zarząd powiatu z własnych środków musiał
przeznaczyć dodatkowo 500 tys. zł żeby zabezpieczyć funkcjonowanie naszych szkół, dbać o
rozwój infrastruktury, ale też zapewnić bardziej konkurencyjną bazę, żeby odwrócić trend i by
młodzież wybierała nasze szkoły. Po ostatnim naborze, okazuje się, że tendencję już
odwracamy. Dzięki inwestycjom, które Wysoka Rada widzi Zespół Szkół stanie się szkołą XXI
wieku, szkołą konkurencyjną, innowacyjną, zachęcającą by korzystać z naszej oferty.
Przychody budżetu składały się z wolnych środków w kwocie 5.091.699,24 zł oraz spłaconej
przez SP ZOZ pożyczki w kwocie 500.000,00 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa w
Białymstoku Uchwałą Nr II-00321-117/20 Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z dnia
20.04.2020 r. wydała opinię pozytywną o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mońkach
sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. Jest to chyba najlepsza laurka, którą
można otrzymać. Potwierdzenie przez fachowców dobrze wykonanej pracy. Pan Starosta ma
Raport i może po kolei go przedstawiać. W skrócie przytoczył elementy raportu: Powiatowy
Urząd Pracy – spadek bezrobocia do 6,7%. W sumie 116 osób mniej było zarejestrowanych niż
w 2018 r. Zrealizowano 330 aktywnych usług i instrumentów rynku pracy skierowanych do
osób bezrobotnych, ale i przedsiębiorców. W związku, z czym po raz kolejny okazało się, że
nasz urząd jest jednym z najlepszych w kraju. Dlatego też właściwy minister przyznał
Dyrektorowi PUP w Mońkach nagrodę – Primus in Agendo – pierwsi w działaniu. Nagroda
była wyrazem uznania, zaangażowania, oddania wszystkich pracowników. Jest to już trzecie
takie wyróżnienie. Zatem to nie jest przypadek. Cieszy się, że miał możliwość pracy w tym
Urzędzie. Zarząd wykonał 82 uchwały. Następnie Pan Starosta przeszedł do omówienia zadań
własnych powiatu. Zmniejszona została ilość osób zatrudnionych. Wprowadzono mechanizmy
zarządzania, które pozwalają na bardziej efektywną pracę bez konieczności utrzymania
samodzielnych stanowisk pracy: stanowiska ds. kontroli zarządczej, stanowiska archiwisty i
stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. W 2019 roku do Starostwa
Powiatowego w Mońkach za pośrednictwem systemu elektronicznego obiegu dokumentów
oraz ePuap wpłynęły – 1062 dokumenty, pocztą tradycyjną oraz pocztą e – mail wpłynęło
11886, łącznie wpłynęło i zarejestrowano – 23 704 dokumenty, które trzeba było rozpatrzyć
zgodnie z KPA i odpowiedzieć. Nasze placówki oświatowe są zauważalne nie tylko w
województwie, ale i w kraju. Dyrektor MOW jest świetnym przykładem jak dobrze można
współpracować na wielu płaszczyznach, nawet międzynarodowych i promować nasz powiat,
nasze jednostki w kraju i za granicą. W tym momencie Pan Starosta podziękował za
zaangażowanie i za ubiegły rok. Kolejnym punktem jest Pływalnia Powiatowa w Monkach:
Placówka nie bilansuje się. Natomiast jest bardzo zauważalna. Działalność Dyrektora sprawa,
że, pomimo, iż koszty rosną, to strata nie pogłębia się. Ilość promocji i działań, ilość konkursów
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organizowanych na Pływalni, otwartość na potrzeby drugiego człowieka i branie udziału w
akcjach charytatywnych jest naprawdę imponująca. 1,088 mln zł trzeba było dołożyć do
funkcjonowania placówki, ale są to dobrze spożytkowane środki na potrzeby mieszkańców
powiatu monieckiego, na poprawę ich zdrowia i kondycji. Ważne jest też to, że możemy cieszyć
się nowoczesną pływalnią, z której korzystają również mieszkańcy Białegostoku. W ubiegłym
roku było 66 tys. wejść. Na temat SP ZOZ w Mońkach Pan Starosta postanowił nie mówić
dużo. Pan Starosta odda głos w tej sprawie nowemu Dyrektorowi. W kolejnym punkcie Pan
Buńkowski omówił infrastrukturę drogową. Stwierdził, iż obecnie kolejne odcinki naszych
dróg otrzymują dofinansowanie w ramach FDS i są robione. Podjęta została decyzja by
naprawiać te odcinki, które wcześniej nie miały szansy na uzyskanie punktów i nie mogły być
naprawione. Przy wsparciu rządowym z FDS teraz to się dzieje. Na dłuższe odcinki też
przyjdzie czas. Przygotowywany jest już projekt przebudowy drogi Mońki-Kalinówka
Kościelna. Potrzeb w tym zakresie jest bardzo dużo. Zarząd dąży także do tego by nie było dróg
szutrowych w naszych miastach. W Goniądzu ul. Jagiellońska została zrobiona. W Knyszynie
ul. Polna będzie zrobiona w tym roku. W Mońkach pozostaje do zrobienia jeszcze ul.
Małynicza. Obecnie jesteśmy w tracie opracowania założeń w tej sprawie. Inwestycje drogowe
są przygotowywane wspólnie z gminami naszego powiatu. W dalszej kolejności Pan Starosta
odczytał podsumowanie sporządzonego przez zarząd raportu o stanie powiatu monieckiego za
2019 rok.
„Szanowni Państwo, minął 2019 rok, był on pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym
obecnej VI kadencji samorządu terytorialnego i Rady Powiatu w Mońkach. Po raz drugi
przedstawiamy Państwu Raport o stanie Powiatu Monieckiego, który obrazuje pracę
stanowiących i wykonawczych organów Powiatu Monieckiego. Oczywiście żaden rok
budżetowy nie jest samodzielnym bytem, ściśle wiąże się z latami przeszłymi i obecnymi
uwarunkowaniami prawnymi, na które nie zawsze mamy wpływ, a często niestety stoimy
bezradni przed niektórymi problemami.
Podsumowując rok 2019 w Powiecie Monieckim, Zarząd Powiatu w Mońkach, jako organ
wykonawczy, niestety odnotowuje pogłębiający się kryzys finansowy służby zdrowia i
narastające niedoszacowanie oświaty. Głównie w tym pierwszym obszarze jest bardzo wiele
do zrobienia, i z pewnością nie da się zdziałać cudów w krótkim okresie czasu.
Podobnie jak przed rokiem, należy stwierdzić, że jedyną pewną możliwością prawną
zwiększania wpływu środków finansowych z tytułu udzielania świadczeń w ramach
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jest zawieranie umów na nowe zakresy świadczeń.
Działania z roku 2019 sprawiły iż w roku 2020 zakontraktowano świadczenia w Oddziale
Ortopedyczno-Urazowym (od 1.04), w Poradni Kardiologicznej (od 1.04), oraz badania
gastroskopii w ramach Pracowni Endoskopowej w warunkach ambulatoryjnych. SP ZOZ w
Mońkach nadal będzie podejmował działania w celu zakontraktowania nowych świadczeń, a
mianowicie Poradni Geriatrycznej, badań kolonoskopii w ramach Pracowni Endoskopowej w
warunkach ambulatoryjnych.
Zdecydowane działanie Zarządu w 2019 przyniosło przełom związany ze zleceniem
przez podmiot tworzący – Powiat Moniecki zewnętrznego audytu i opracowaniem
szczegółowego programu naprawczego. Pozwoliło to na trafne zdiagnozowanie problemów
występujących w naszym szpitalu i rozpoczęcie wielopoziomowego procesu niezbędnych
zmian w zarządzaniu i organizacji pracy placówki. Pierwotny program wymaga pewnych
zmian, zarówno co do planowanych działań naprawczych, jak i harmonogramu ich wdrażania,
jednak na teraz stanowi on trafną mapę kierunków zmian.
Dodatkowo pod nadzorem nowego dyrektora poszukiwane są możliwości uzyskania
finansowania zewnętrznego na realizację planowanych inwestycji i zacieśnienia współpracy z
innymi podmiotami opieki medycznej z naszego województwa.
Najważniejszym determinantem dalszego funkcjonowania SP ZOZ w Mońkach jest
poziom finansowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej przez płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia.
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Niestety z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz związanymi z nią
ciągłymi, doraźnymi zmianami w systemie ochrony zdrowia, stoimy przed wielką niewiadomą
w jaki sposób będzie wyliczony przyszłoroczny kontrakt i jak będzie wyglądało finansowanie
ochrony zdrowia. Z obecnych deklaracji nie wygląda to dobrze, co przy ciągle rosnących
kosztach pracy może pogłębić istniejącą zapaść funkcjonowania opieki zdrowotnej, dlatego
wymaga to od nas jeszcze większej determinacji do przeprowadzenia skutecznej
restrukturyzacji SP ZOZ w Mońkach.
Sytuacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, tj.
generowana przez SP ZOZ w Mońkach strata netto oraz problem z utrzymaniem płynności
finansowej (regulacją zobowiązań wymagalnych) wpływa bezpośrednio na kondycję
finansową Powiatu Monieckiego, na co zwracaliśmy też uwagę w raporcie ubiegłorocznym.
Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej obowiązkiem podmiotu
tworzącego jest pokrycie straty netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może
być pokryta przez SP ZOZ, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji, w
terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Strata netto SP ZOZ w Mońkach za
2017 r. pokryta przez Powiat Moniecki w 2018 roku wyniosła 496.811,31 zł, Za 2018 r.
1.975.493,20 zł i została pokryta w 2019r. w kwocie 1.073.343,20 zł i w 2020r. w kwocie
902.150,00.zł. Strata za 2019 r. do pokrycia do końca marca roku 2021 wynosi 2 234 658,32
zł.
Środki przeznaczone na pokrycie straty są wydatkami bieżącymi, a rosnący poziom
straty SP ZOZ w Mońkach, wymagający coraz wyższego dofinansowania, jest poważnym
obciążeniem dla budżetu powiatu. Ważne aby zauważyć, iż Wyrokiem z dnia 20 listopada
2019r. (K 4/17) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 59 ust. 2 ustawy o działalność leczniczej
z 2011 r.w zakresie w jakim zobowiązuje jednostkę samorządu terytorialnego, będącą
podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, do pokrycia jego
straty netto, jest niezgodny z konstytucją. Trybunał dał rządowi 18 miesięcy na naprawienie
niekonstytucyjnych przepisów. Dotychczas rząd nie dokonał korekty krzywdzącego samorządy
przepisu.
Perspektywa pogarszania się sytuacji finansowej Szpitala i konieczność pokrywania
przez Powiat coraz wyższych jego strat może stanowić zagrożenie dla wykonywania zadań
własnych samorządu, zahamować możliwości rozwoju powiatu oraz pogorszyć jego wynik
finansowy.
Istotnym elementem wpływającym na możliwości rozwojowe Powiatu Monieckiego
jest również niedoszacowanie w subwencji zadań oświatowych.
Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi najistotniejsze źródło finansowania wydatków
powiatu na oświatę i wychowanie. Otrzymana w 2019 roku część oświatowa subwencji ogólnej
w wysokości 11.556.935,00 zł, nie zapewniła pokrycia wydatków bieżących w zakresie
edukacji. Wydatki wykonane w 2019r. w dziale Oświata (zmniejszone o kwotę – 2.301.919,73
zł pozyskaną z innych niż subwencja oświatowa źródeł ) wyniosły 14.303.579,24 zł. Dla
zrealizowania zadań oświatowych niezbędne było dołożenie środków własnych z budżetu
powiatu w wysokości 1.548.047,24 zł.
Dla porównania w roku 2018 na przedmiotowy cel ze środków własnych przeznaczono 1 044
951,70 zł. Kwota otrzymywanej subwencji jest zbyt niska w stosunku do zadań oświatowych
finansowanych przez Powiat Moniecki. Ponadto trzeba przypomnieć, że wydatki na zadania
oświatowe należące do kompetencji powiatu, szczególnie w zakresie utrzymania szkół
ponadpodstawowych, w przeciwieństwie do szkół prowadzonych przez gminy, są
nieprzewidywalne – głównie z powodu, iż nieznany jest nabór uczniów, co roku od 1 września,
co powoduje, że aż do ostatniego kwartału nieznane są rzeczywiste wydatki i wielkość
niedoszacowania wydatków środkami subwencji oświatowej, a także nieznana jest wielkość
środków własnych konieczna do zaangażowania na cele oświatowe. Budujące jest to, że w roku
2019 ponownie zostały pozyskane środki zewnętrzne poprawiające warunki nauki w naszej
szkole, przez co stajemy się placówką na tyle atrakcyjną, iż tendencja odpływu uczniów już
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została zatrzymana.
Patrząc na rok 2019 I lata kolejne trzeba stale, na co zwracaliśmy też uwagę w roku poprzednim,
mieć na uwadze infrastrukturę powiatową, która może wymagać większego niż dotychczas
zainteresowania w przedmiocie modernizacji i remontów. Tu trzeba mieć na względzie przede
wszystkim Pływalnię, która jest obiektem trzynastoletnim pracującym niemal bez przerwy z
nieco starą, energochłonną technologią uzdatniania wody i taką samą wentylacją. Wymaga
coraz częstszych napraw a to wpływa na wzrost kosztów utrzymania, a pamiętać należy, że od
początku jej istnienia, nie finansuje się – wielkość uzyskiwanych przychodów stanowi najwyżej
ok. 30% ponoszonych wydatków. Stale wymagające remontów i modernizacji są drogi na
terenie powiatu, a także niezwykle kosztochłonne obiekty mostowe. W celu racjonalizacji
wydatków związanych z utrzymaniem Pływalni Powiatowej w Mońkach Zarząd Powiatu w
maju 2019r. wystąpił do Burmistrza Moniek o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Mońki w zakresie działek stanowiących nieruchomość zabudowaną
obiektem Pływalni poprzez wprowadzenie zapisu, który dopuści możliwość lokalizowania na
w/w terenie obiektów do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł tj. elektrowni
fotowoltaicznych o łącznej mocy powyżej 100 kW. Powyższa zmiana pozwoli na zamianę
sposobu zaopatrzenia w energię elektryczną Pływalni.
Patrząc na wydatki majątkowe jakie poczyniliśmy w roku 2019 w zakresie inwestycji
drogowych możemy być co najmniej zadowoleni. Pomimo dużych obciążeń finansowych
budżetu, w zakresie inwestycji na drogach powiatowych w roku 2019 wydatkowaliśmy 10 186
042,68 zł, co jest wyższą kwotą w stosunku do roku 2018, gdzie na ten cel przeznaczono 9 711
274,01 zł.
W naszej ocenie możemy być też dumni z ilości środków zewnętrznych pozyskanych z
Unii Europejskiej i Źródeł Zewnętrznych na projekty zarówno te tzw. „miękkie” jak i te
powiązane z wydatkami inwestycyjnymi.
Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2019 roku
zamknęły się kwotą 9 188 976,91 zł, przy czym w 2018 roku wyniosły 5 426 201,33 zł.
Imponująca jest też liczba wszystkich realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu
projektów z udziałem środków zewnętrznych, o czym na stronach niniejszego raportu.
Dodatkowo, pomimo tak zintensyfikowanych wydatków trzeba zauważyć, że w roku
2019 Zarząd Powiatu w Mońkach nie zaciągał kredytu, który był planowany w kwocie
1 190 000,00 zł, a zobowiązania Powiatu Monieckiego z tytułu zaciągniętych kredytów z lat
poprzednich z kwoty 13 816 183,52 zł. wg stanu na 31.12.2018 r. zmalały do 12 489 911,36 zł.
Dokonano też szeregu zmian w samej strukturze organizacyjnej starostwa likwidując zbędne
stanowiska pracy, dokonując zmian kierowników oraz wprowadzając nowe mechanizmy
zarządcze, czego efektem są widoczne zmiany funkcjonowania poszczególnych wydziałów.
Przypominamy też, że o zdolności inwestowania stanowi poziom nadwyżki operacyjnej
jednostki samorządu terytorialnego, a więc różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami
bieżącymi. Wskazuje ile środków finansowych z bieżącej działalności pozostaje do dyspozycji
po sfinansowaniu bieżących wydatków.
Ze względu na sytuację finansową SP ZOZ, obligującą Powiat Moniecki do pokrywania
wygenerowanej przez powyższy podmiot straty będącej wydatkiem bieżącym, poziom
nadwyżki operacyjnej ulega znaczącemu obniżeniu.
Brak poprawy sytuacji finansowej SP ZOZ skutkować będzie zahamowaniem
możliwości rozwojowych Powiatu. Utrzymywanie się bądź pogłębianie złej kondycji
finansowej SP ZOZ spowoduje problemy z finansowaniem działalności powiatu. Skutkiem
będzie konieczność dokonywania cięć środków finansowych na realizację podstawowych
zadań powiatu, zaniechanie inwestycji, brak możliwości realizacji projektów ze środków
europejskich w związku z niemożnością zapewnienia wkładu własnego.
W zdecydowanej większości samorządów proces rozwoju lokalnego wiąże się z
koniecznością korzystania ze zwrotnych źródeł finansowania. Sprawnie zarządzany dług
publiczny, zaciągany na przemyślane cele w wysokości możliwej do obsłużenia i spłaty
pozwala na osiąganie pozytywnych rezultatów rozwojowych. Regulacje ustawy o finansach
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publicznych uzależniają możliwość zadłużania się od sytuacji finansowej jednostki samorządu
terytorialnego.
Analizując pełny rok funkcjonowania Zarządu obecnej kadencji z pełną
odpowiedzialnością można stwierdzić, iż był to rok wielu pozytywnych zmian, odważnych
decyzji i przemyślanych działań, które w przyszłości zaowocują na korzyść wszystkich
mieszkańców Powiatu Monieckiego.” Podziękował Pani Sekretarz, Pani Skarbnik,
Kierownikom Wydziałów. Zarząd jest zadowolony z pracy Wydziałów i sposobu, w jaki
obsługiwani się mieszkańcy. Podziękował za uwagę.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podziękował Panu Staroście za
przedstawienie raportu.
Ad. 7.
Debata nad raportem o stanie Powiatu Monieckiego za 2019 rok:
a) głosy radnych,
b) głosy mieszkańców.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – zaprosił do debaty.
- Pan Zbigniew Dembowski – poinformował, że Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości na
swoim posiedzeniu w dniu 23 czerwca m. in. omawiał raport o stanie powiatu. Niewątpliwie
Starosta, jako osoba zarządzająca, przedstawia raport w jak najlepszym kontekście. Radni z
opozycji nie chcą psuć tego dobrego nastroju dla Zarządu, dla Powiatu. Zdają sobie sprawę z
istniejącej sytuacji SP ZOZ. Wielokrotnie podnosili też sprawę ujemnego wyniku Pływalni
Powiatowej. Przypomniał 66 tys. wejść i przychody w wysokości 450 tys. zł (jak dobrze
pamięta). Łatwo jest policzyć, że jedno wejście kosztuje ok. 7 zł. Nie jest to wynik rewelacyjny.
Za sytuację w służbie zdrowia Pan Starosta winę ceduje na poprzedników i na Rząd. W
przypadku Pływalni trudno jest scedować winę za taki wynik na Rząd. Starosta chwali, że
wszystko jest w porządku. Zdaniem radnego tak jednak nie jest. Radni Klubu PiS ponosili ten
aspekt wielokrotnie, żeby Zarząd przyjrzał się tej sprawie. Nie możemy biernie patrzeć i 1 mln
zł co roku dokładać do Pływalni. Teraz chodzimy po wszystkich gminach i prosimy by dołożyli
nam do dróg. W przypadku Gminy Radnego to praktycznie 100%. Ładnie to wygląda w
statystykach - ile km dróg zostało przebudowanych. Każda droga jest ważna i potrzebna
mieszkańcom Powiatu. Zdaniem radnego zabrakło tu udziału gmin w tej sprawie. Wierzy, że
wola współpracy ze strony Wójtów, Burmistrzów z Zarządem była w każdej kadencji i jest w
obecnej kadencji i niewątpliwie będzie w przyszłej kadencji. Mieszkańców Powiatu nie
interesuje czyja jest to droga. Ważne by była w dobrym stanie. Wracając zaś do raportu radny
stwierdził, że wszystko zostało ładnie opisane. Klub oczywiście nie kwestionuje, że kierownicy
nie wykonywali swoich zadań. Klub Radnych PiS nie opracował w formie pisemnej żadnej
opinii. Przyjmują z pokorą, co Pan Starosta powiedział niemniej jednak będą głosować przeciw.
Kończąc podziękował.
Więcej głosów w sprawie raportu nie było.
- Przewodniczący Rady – przypomniał, że mieszkańcy Powiatu też mogą zabrać głos składając
do Niego wniosek poparty podpisami 150 osób. Do dnia wczorajszego nie wpłynął taki
wniosek.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Mońkach.
Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał ww. uchwałę pod
głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
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Wyniki imienne:
ZA (11)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Popowski
Jarosław, Wysocka Irena.
PRZECIW (4)
Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Supiński Rafał
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Piekutowska Ewa.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wotum
zaufania Zarządowi Powiatu w Mońkach w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta. Raport został przyjęty.
/Uchwała Nr XVII/124/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
- Pan Przewodniczący - poprosił o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej.
- Pan Mirosław Radomski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał Wniosek o
udzielenie Zarządowi Powiatu w Mońkach wotum zaufania: Na podstawie § 62 ust. 2 Statutu
Powiatu Monieckiego stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XXXIV/219/18 Rady Powiatu
w Mońkach z dnia 17 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 4205)
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Mońkach opiniuje pozytywnie przedstawiony „Raport o
stanie Powiatu Monieckiego za 2019 rok” i zgłasza wniosek o udzielenie wotum zaufania z
tego tytułu Zarządowi Powiatu
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Monieckiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2019
rok.
- Pan Przewodniczący – powiedział, że radni otrzymali wszystko w materiałach. Następnie
zapytał czy są pytania do Pani Skarbnik.
Pytań nie zadawano.
- 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 Budżetu i Finansów w dniu 23 czerwca 2020 r. w składzie 4-osobowym i pozytywnie
zaopiniowała projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Monieckiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu. Głosowanie
było nie jednogłośnie: 3 głosy były „za” i 1 głos był „przeciw”.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał ww.
uchwałę pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
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ZA (11)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Popowski
Jarosław, Wysocka Irena.
PRZECIW (4)
Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Piekutowska Ewa.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta.
/Uchwała Nr XVII/125/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach.
- Pan Przewodniczący – poprosił o opinię Komisji Rewizyjną.
- Pan Mirosław Radomski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał Wniosek o
udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok: Na
podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Komisja
Rewizyjna Rady Powiatu w Mońkach opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu powiatu za
2019 rok i zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium z tego tytułu Zarządowi Powiatu.
Opinia RIO w załączeniu do protokołu.
- Pan Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
- Pytań nie zadawano.
- Pan Przewodniczący – poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie opinii RIO.
- Pani Skarbnik – poinformowała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Białymstoku w dniu 20 kwietnia 2020 r. pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Zarząd
Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok (uchwała w załączeniu).
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał ww.
uchwałę pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Jaworowski Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Popowski
Jarosław, Wysocka Irena.
PRZECIW (4)
Dembowski Zbigniew, Kalinowska Jolanta, Pac Barbara, Supiński Rafał.
NIEOBECNI (2)

14
Czarniecki Stanisław, Piekutowska Ewa.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie absolutorium
Zarządowi Powiatu w Mońkach w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta. Zarząd otrzymał absolutorium. Pan Przewodniczący pogratulował.
/Uchwała Nr XVII/126/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
- Pan Starosta – serdecznie podziękował, że drugi rok z rzędu radni z klubu Aktywny Powiat
obdarzyli Zarząd zaufaniem. Powiedział, iż odpowiedzialnych, merytorycznych i
rozumiejących potrzeby Powiatu 11 radnych, rozumiejących wykonanie budżetu,
rozumiejących kwestie problemów i wyzwań ludzi znajduje się w odpowiednim miejscu.
Potrafi ze sobą rozmawiać i dochodzić do konsensusu, potrafi znaleźć kompromis. Potrafi też
czasem przedstawić indywidualne zdanie, ale każdy dialog prowadzi do rozwiązań, do szukania
kompromisu, który ma służyć przede wszystkim mieszkańcom. Pan Starosta nie chce
zastanawiać się, co musiałoby się zadziać, żeby radni klubu PiS stwierdzili, że może jednak
faktycznie Zarząd wykonuje dobrą pracę. Kwota w wysokości 4 mln zł na plusie zamiast
planowanego deficytu nie robi wrażenia. Jeżeli budżet zostałby wykonany niezgodnie z
prawem to Zarząd nie otrzymałby pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tu nie
chodzi o kwestie czy ktoś kogoś lubi czy nie lubi, czy jest przewodniczącym komisji czy nie
jest, ale o to by zrozumieć, że jest pewien rodzaj mechanizmów, na których działa jst. Kończąc
Pan Starosta - jako Przewodniczący Zarządu bardzo serdecznie podziękował za absolutorium,
wotum zaufania i pozytywne zaopiniowanie raportu o stanie powiatu. Podziękował za uwagę.
- Pan Zbigniew Dembowski – powiedział, że po raz kolejny padają słowa obrażające,
poniżające radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radni nie wybrali siebie, ale zostali wybrani
przez konkretne osoby w poszczególnych gminach. Następnie przypomniał wynik wyborczy
radnych PiS. Nikt nigdy w historii powiatu, ani procentowo, ani w liczbach nie dostał tyle
głosów. Kilkakrotnie na sesjach prosił Pana Starostę o szacunek i o dialog. Dziś okazuje się, że
tego dialogu nie ma. W swoim wystąpieniu dzieli Pan Starosta radnych na odpowiedzialnych i
nieodpowiedzialnych. Zapytał czy Pan Starosta nie rozumie, że demokracja ma to do siebie, że
godzimy się z wynikiem wyborczym. Ustawa o samorządzie powiatowym daje możliwość, że
Starosta, Zarząd jest wybierany przez większość. Nigdzie nie ma takiej sytuacji, żeby radni,
którzy są w opozycji nie mieli możliwości uczestnictwa w pracy organów powiatu. Radny, jako
przewodniczący klubu radnych PiS próbował nawiązać dialog z koleżanką drugiego klubu.
Rozmawiał chyba trzykrotnie w tej sprawie. Radni nie chcieli nic ponad to, co w
cywilizowanym świecie dla opozycji się należy. Nikt nie chce odbierać władzy. Powiedział:
macie stabilną większość do skutecznego, sprawnego rządzenia. Radni PiS to szanują i nie
ubliżają z tego powodu. Nie śmieją się z innych radnych. Natomiast Pan Starosta kilkakrotnie
na posiedzeniach Rady z pogardą wyrażał się o radnych z klubu PiS. Zwrócił uwagę, że radni
opozycyjni nie są w prezydium rady ani nie mają przewodnictwa w żadnej komisji. Zapytał, na
czym ma, zatem polegać ten dialog. Deklaracja była, że o wszystkie środki zewnętrzne dla
dobra powiatu, mieszkańców, klub radnych PiS będzie pomagał zabiegać. Nigdy nie było tak,
żeby radni cokolwiek blokowali. Ponadto zapytał, czemu mają służyć wpisy na forach
publicznych dotyczące osoby radnego. Czy gdziekolwiek publicznie radny poniżył Pana
Starostę. Stwierdził, że nigdy to nie miało miejsca. Szanuje Pana Starostę ze względu na urząd,
który piastuje. Prosił również kilkakrotnie Przewodniczącego Rady o odpowiednią organizację
pracy Rady. Kończąc powtórzył, że radni są otwarci na każdą formę współpracy na
cywilizowanych warunkach. Podziękował za uwagę.
- Pan Rafał Supiński – powiedział, że podczas dyskusji o raporcie radny Dembowski wyraził
nasze zdanie. Powiedział, że nie będzie psuł atmosfery. Niestety Pan Starosta nie wytrzymał i
nie szanuje radnych, którzy głosowali z własnym przekonaniem w tej sprawie. Stwierdził, skoro
jest tak dobrze to, czemu jest tak źle. Radni nie mówili o sytuacji służby zdrowia, o zamknięciu
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ośrodków zdrowia, o środkach wypłacanych na nagrody. Zapytał, dlaczego Pan Starosta nie
szanuje radnych. Zapytał, dlaczego w ubiegłym roku nie było środków dla klubów sportowych.
Dofinansowania przyznane były tym, które mają osiągnięcia. Zawodnicy, młodzież potrzebuje
środków by rozwijać się. Jest tak dobrze, cudownie? Słyszymy tylko kolejne uszczypliwości.
Następnie zapytał czy tak wygląda urząd starosty i czy z takim szacunkiem odnosi się Pan
Starosta do innych radnych. Zapytał czy radni nie zostali wybrani przez mieszkańców. Kończąc
zapytał, dlaczego Pan Starosta popsuł atmosferę. Podziękował za uwagę.
- Pan Starosta – powiedział, że nie wie, czy popsuł atmosferę. Opowiadał o radnych z klubu
Aktywny Powiat. Natomiast pozostali radni odnieśli to do siebie. Pan Starostę ciekawi
dlaczego. Radnym zadał pytanie odnośnie wykonania budżetu. Nie zająknął się ani o
absolutorium, ani o wotum zaufania. Panu Staroście chodziło tylko i wyłącznie o techniczne
wykonanie budżetu. Ponownie powiedział, że można lubić się, nie lubić, szanować, nie
szanować. Zwracając się zaś do radnego Dembowskiego powiedział, że nie atakował, ani nie
obrażał radnego. Powiedział, że w swoim wpisie opisał rzeczywistość tego, co się działo.
Rozszerzenie składu Społecznej Rady przy SP ZOZ było poparte argumentacją radnego, że
będzie On też ratował szpital („wszystkie ręce na pokład”). Jasne i konkretne pytanie na
posiedzeniu Społecznej Rady skwitował radny machnięciem ramion. Tam nie zadziało się nic,
co mogło radnemu Dembowskiemu w jakikolwiek sposób ubliżać. Jeżeli mówimy o wpisach
na portalach społecznościowych to zabawne, bo siedzi specjalista od satyry i od pewnego
poziomu, od którego Pan Starosta jest bardzo daleki. Wydajecie oświadczenie, że jesteście
zszokowani sytuacją szpitala, że to Burmistrz Karwowski, Pan Falkowski odpowiada za dług
szpitala. Wskazujecie winnych nie widząc, co się dzieje z finansowaniem służby zdrowia w
naszym kraju, a nie tylko tego szpitala. Palcem wskazujecie osoby, które nie są w żaden sposób
ani dyrektorem, ani kierownikiem zakładu, jako winne. To może należy uderzyć się w pierś.
Poprosił też, aby pamiętać, że każdy kij na dwa końce i każde źródło kiedyś się kończy.
Mówienie o dialogu i potem otrzymujemy coś takiego. Zapytał czy radny Dembowski widział
film, który przygotował zastępca klubu i wrzucił do sieci. Następnie zachęcił do jego
obejrzenia. Zdaniem Pana Starosty radny zrozumie wtedy, dlaczego poziom dyskusji z naszej
strony, ze strony Pana Starosty trzyma pewien poziom. Radny w filmie ubiega się do wręcz
podłych, śliskich i manipulacyjnych przechadzek. Zapytał czy radny zarzuca Staroście to, że
chodząc do pracy otrzymuje wynagrodzenie. Powiedział, że można zadać pytanie jak wygląda
praca Pana Supińskiego w ODR-rze.
- Pan Przewodniczący Rady – poprosił o merytoryczną rozmowę.
- Pan Rafał Supiński – powiedział, że ten film to odpowiedź na wpis Pana Starosty. Poza tym
Mieszkańcy pytają, kiedy będzie następny odcinek. Podziękował.
- Pan Przewodniczący Rady – serdecznie poprosił, aby rozmawiać o konkretach.
Pan Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.
Następnie po przerwie ok. godz. 11.4 wznowił obrady XVII sesji Rady Powiatu w Mońkach
Ad.11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
W tym punkcie Pani Marta Łosiewicz – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. Zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków budżetu
powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 21.500 zł, z tego:
᠆ kwotę 11.500 zł przeznacza się na montaż drzwi na I i II piętrze budynku Starostwa
Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a,
᠆ kwotę 10.000 zł przeznacza się na rozbudowę istniejącego Biura Obsługi Klienta Starostwa
Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a.
Zwiększa się też kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2020 rok o kwotę
21.500 zł. W związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu na 2020
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rok dokonano zmian w Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w
roku 2020. Ponadto zaktualizowano nw. załączniki:
1) Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2020 rok,
2) Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2020r,
3) Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu
powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2020r.
W związku z tymi zmianami zwiększy się deficyt budżetowy o wskazaną kwotę tj. 21.500
zł i wynosi. 3.73.719.745 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.305.000 zł, wolnych środków w kwocie
1.382.919 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 Budżetu i Finansów w dniu 23 czerwca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok – opinia była jednogłośna. W
posiedzeniu Komisji wzięło udział 4 radnych.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski – poddał ww. uchwałę pod głosowanie:
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, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Popowski Jarosław, Supiński Rafał,
Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Piekutowska Ewa.
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.
/Uchwała Nr XVII/127/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 12.
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.
O przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w zmieniającej Nr XV/106/19 Rady Powiatu
w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu
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monieckiego na lata 2020-2031 Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu
poprosił Panią Martę Łosiewicz – Skarbnika Powiatu
- Pani Skarbnik - powiedziała, że wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego dotyczą
doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków budżetowych w roku 2020 z uchwałą
budżetową. Natomiast wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do
WPF dotyczą:
2) zwiększenia wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynieryjnych
i dróg powiatowych – poprawa jakości dróg powiatowych” o kwotę 729.839 zł.
1) zmniejszenia planu wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów
inżynieryjnych i dróg powiatowych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” o kwotę
1.663 zł,
W związku z zawarciem umów w ramach przedsięwzięć zaktualizowane zostały limity
zobowiązań. Po dokonanych zmianach w WPF wskaźniki długu liczone w oparciu o wykonanie
budżetu za 2019 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 Budżetu i Finansów w dniu 23 czerwca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały – opinia była jednogłośna.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – poddał ww. uchwałę pod głosowanie:
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, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Popowski Jarosław, Supiński Rafał,
Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Piekutowska Ewa.
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.
/Uchwała Nr XVII/128/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2019 rok. (
nagranie: 1.49-2.19)
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W tym punkcie Pan Marek S. Karp – p.o. Dyrektora SP ZOZ w Mońkach – na wstępie
powiedział kilka słów o sobie. Pan Karp ochroną zdrowia zajmuje się od 1997 r. Pracował
wcześniej w Pogotowiu Ratunkowym w Łomży. Od 2000 r. pracował w Podlaskiej Kasie
Chorych – był Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za finanse. Następnie przez 18 lat był
pracownikiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, był zastępcą dyrektora
do spraw administracyjno-finansowych, a przez ostatnie 4 lata pełnił funkcję dyrektora
naczelnego tego szpitala. Poza tym kwalifikacje, kursy, szkoły potwierdzają kwalifikacje Pana
Karpa by zająć się restrukturyzacją i programem naprawczym szpitala w Mońkach. W tym
miejscu podziękował Zarządowi, że podjął ryzyko i powierzył takie zadania osobie
niezwiązanej z Mońkami. Stwierdził przy tym, iż może to jest pomysł by się udało. Następnie
przechodząc do sprawozdania za rok 2019 powiedział, że trudno jest coś oceniać, jeżeli nie
brało się w tym udziału. Pan Dyrektor ma przygotowaną prezentację by przybliżyć te kwestie
Wysokiej Radzie. W dalszej kolejności poinformował, że sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone zgodnie z terminami. Wysoka Rada posiada też opinię biegłego rewidenta, który
stwierdza, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie sytuację finansową i jest zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg
rachunkowych. Istotnym faktem w tym sprawozdaniu jest to, że placówka ma ujemny wynik
finansowy, który wynosi 4.368.455,47 zł i z uwagi na zapisy ustawy o działalności leczniczej
są 2 wyjścia: w ciągu 9 miesięcy pokrycia straty lub w ciągu 12 miesięcy wydania decyzji o
likwidacji SP ZOZ w Mońkach. Pan Dyrektor nie zgodził się być likwidatorem, więc nie jest
Jego celem doprowadzenie by organ samorządu terytorialnego musiał podjąć taką decyzję.
Następnie Pan Karp przedstawił informację o tym, w jakim stanie zastał szpital. Zobowiązania
łącznie na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 17,5 mln zł. Świadczy to o tym, że szpital nie ma
płynności tzn., że z dnia na dzień, wierzyciel, wierzyciele mogą z dnia na dzień wydać nakaz
płatniczy, lub w przypadku braku jego realizacji skierować sprawę do komornika. Wówczas
szpital pozbawiony zostanie możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych. Szpital ma
zobowiązania długo- i krótkoterminowe. W dalszej kolejności omówił strukturę kosztów, w
ujęciu innym niż dotychczas była przedstawiana. Szczególną uwagę zwrócił na koszty pracy:
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, które w 2018 r. stanowiły
niemalże 72%. Szpitale powiatowe mają rozpiętość tej struktury od 70% do 75%. Zatem
struktura w szpitalu monieckim nie odbiega od standardów. Nawiązał, że to audytu i
wypłaconych świadczeń dodatkowych w wysokości 300 tys. zł. To nie jest coś, co jest ponad
standard. Pan Dyrektor nie ocenia zasadności ani wysokości tych kwot. Chociaż wszczął już
pewne procedury by sprawdzić czy jest to zasadne i celowe. Koszt pracy w USK wynosił 42%.
Nie mówi o tym, że to jest właściwe, czy niewłaściwe, zależne od zarządzania czy też nie.
Szpital powiatowy bazuje na prostych procedurach. Natomiast szpital kliniczny ma procedury
wysokospecjalistyczne o wysokim koszcie wytworzenia. W ocenie Pana Karpa struktura w
szpitalu monieckim jest właściwa. W 2019 r. struktura oscyluje w granicach 72%. Następnie
pokazał porównanie kosztów w latach 2018-2019. Przypomniał, że NFZ daje od jakiegoś czasu
środki celowane na podwyżkę wynagrodzeń. Dyrektor nie ma możliwości zmiany tej decyzji.
Dlatego też co roku będą zwiększały się koszty wynagrodzeń (m. in. ustawa o minimalnym
wynagrodzeniu w ochronie zdrowia). Pan Dyrektor dodał również, że poziom amortyzacji w
naszym zakładzie spada, majątek dekapitalizuje się i traci na wartości. W dalszej kolejności
omówił strukturę przychodów, w której ok. 90% stanowią przychody z NFZ. Stwierdził, iż
jednostka publiczna jest skazana na kontrakt z Funduszem. Nie można robić świadczeń
komercyjnych na bazie powierzonej Funduszowi. W trakcie kontraktowania jednostka stawia
swoje minie, strukturę Funduszowi. Dopiero wyłączenie ze struktury szpitala i wydzielenie
innego zakładu leczniczego daje możliwość robienia komercji i zwiększenia przychodów.
Jeżeli tego nie zrobimy to jesteśmy ciągle na łasce systemu. Przychody operacyjne są w naszym
przypadku niewielkie, incydentalne i wynoszą jedynie ok. 6%. Jesteśmy silnie związani z
jednym płatnikiem. Pan Karp przedstawił także strukturę kontraktu naszego szpitala: 42%
stanowi ryczałt i jest część świadczeń poza ryczałtem. W sumie daje to ponad 65 %, które
otrzymujemy od NFZ, a o pozostałą część musimy ciągle walczyć. Dodał też, że rok do roku,
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okres do okresu ta struktura u nas nie zmienia się. Ponadto poinformował, że na Radzie
Społecznej przedstawił wniosek o zmianę planu finansowego, w którym zaproponował
zmniejszenie deficytu, czyli straty z ok. 10 mln zł na 6,5 mln zł. Pan Dyrektor chce by każdy
się z takimi danymi, informacjami zapoznał, gdyż nie jest to żadna tajemnica. Chce mieć w nas
partnera, gdyż razem możemy więcej. Następnie przeszedł do omówienia slajdu ukazującego
strukturę przychodów z NFZ w latach 2018-2020 i ilości środków przekazywanych na
wynagrodzenia. W dalszej kolejności przedstawił realizację umów i nadwykonań w latach
2017-2019. Zawsze było tak, że szpital miał nadwykonanie, a Fundusz opłacał mniejszą cześć.
Przypomniał Wysokiej Radzie, że jeżeli w ramach ryczałtu szpital wykona większą wartość
świadczeń niż opiewa na to ryczałt, to Fundusz nam za to nie zapłaci i nie ma żadnych
formalnych możliwości żeby to odzyskać. Fundusz zasłania się tu szczelnie zasadą ryczałtu. Z
drugiej strony, jeżeli wystąpi niewykonanie ryczałtu to Fundusz zmniejsza ryczałt na rok
następny. Tempo zmniejszenia ryczałtu nie jest równoległe w tempem odzyskiwania ryczałtu.
Trzy razy szybciej się go traci niż odzyskuje. Ważne jest, zatem by walczyć o to by ryczałt
został wykonany w 100%. W roku 2019 r. jest chyba nierozliczone 170 tys. zł. Pan Dyrektor
przedstawił także działalność oddziałów w latach 2018-2019. Przy okazji powiedział, że łóżko
od jakiegoś czasu stało się nośnikiem kosztu pracy. W zależności od liczby łóżek dany szpital
musi zatrudnić pewną liczbę pielęgniarek. W zależności od liczby łóżek szpital musi ponieść
koszt pracy, ale nie ma finansowania tego łóżka. Powiedział, że wykonanie na oddziale
ginekologicznym wyniosło 22% i 29%, a neonatologii 14% i 20%. Pan Dyrektor mówi o tym,
bo Wysoka Rada będzie niedługo o tej sprawie rozmawiała, tj. podejmowała uchwałę w sprawie
zmian strukturalnych poprzez zmianę statutu. Jeżeli chodzi o działalność ambulatoryjną to
występuje tu trend niewłaściwy, gdyż tracimy klienta, pacjenta. Z roku na rok ubywa na
klientów szpitala. Od dawna nic nie zmiana się i pieniądze z Powiatu Monieckiego są
wywożone do Białegostoku. Tak być nie może. Pacjent nie może być wypychany do
Białegostoku, jeżeli jest możliwość leczenia go na terenie Powiatu. Bez pacjentów nie będzie
świadczeń ambulatoryjnych i nie będzie realizacji kontraktu z poziomu ryczałtu. Pan Dyrektor
przy pomocy Pana Starosty chciałby spotkać się z Dyrektorem SP ZOZ w Knyszynie i ustalić
pewne zasady współpracy. Pan Karp nie chce konkurencji w zakresach, które ma, ale nie chce
też by pacjent, klient opuścił teren Powiatu przed możliwością udzielenia mu świadczenia w
szpitalu, w którym był. Pan Dyrektor zwrócił uwagę pielęgniarkom środowiskowym i lekarzom
poz, żeby zrobili dobre rozeznanie, co do potrzeb zdrowotnych ludzi, nad którymi sprawują
opiekę. Pan Dyrektor chce by pacjent, klient wykonał te świadczenie tu u nas. Stwierdził, iż
musimy zawalczyć o klienta. Następnie korzystając z okazji, że sesja jest nagrywana poprosił
słuchających o zaufanie szpitalowi w Mońkach, by zostawili swoje pieniądze w tym szpitalu.
Żeby płatnik systemowy zapłacił za świadczenie w tym miejscu. Następnie Pan Karp przeszedł
do omówienia struktury zatrudnienia, która jest w przypadku szpitala monieckiego bardzo
rozdrobniona. Pan Dyrektor rozpoczął sprawdzanie struktury wynagrodzeń i opłacania lekarzy
kontraktowych. Przypomniał, iż wynagrodzenie, co do struktury kosztów jest właściwe, ale
jednostkowe może odbiegać od standardu albo od rynku. Pan Dyrektor wie jak trudno jest
pozyskać specjalistę do szpitala powiatowego, więc będzie to robił ostrożnie. W dalszej
kolejności pokazał slajd dotyczący liczby porodów. Z przedstawionych danych wynika, że
liczba porodów z roku na rok spada i to nie ze względu na brak znieczulenia, ale dlatego, że po
prostu taka jest demografia. W naszym powiecie jest średnio 11 porodów miesięcznie. Na
obecną chwile w 5 miesiącach br. było 56 porodów. Działalność ta jest dalece nierentowana i
Pan Dyrektor będzie proponował optymalizację w tym zakresie. Kończąc Pan Karp zwracając
się do Przewodniczącego Rady przedstawił wniosek o zatwierdzenie sprawozdania
finansowego SP ZOZ-u za rok 2019 oraz w przyszłości zastosowanie rozwiązania o pokryciu
straty placówki.
Wydruk prezentacji przedstawiającej ww. zagadnienia w załączeniu do protokołu.
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- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego w dniu 23 czerwca 2020 r. pozytywnie jednogłośnie (4 głosami „za”)
zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – poddał ww. uchwałę pod głosowanie:
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, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Popowski Jarosław, Supiński Rafał,
Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Czarniecki Stanisław, Piekutowska Ewa.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mońkach za 2019 rok w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVII/129/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Salę obrad opuścił Pan Mirosław Radomski i już nie powrócił na salę.
Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach (nagranie: 2.19-3.03)
- Pan Marek S. Karp – p. o. Dyrektora SP ZOZ w Mońkach – poinformował, że ówczesny
Dyrektor przedłożył taki raport i Wysoka Rada miała czas by się z nim zapoznać. Pan Dyrektor
nie będzie się mocno do tego odnosił, gdyż jest to analiza wskaźnikowa. Przypomniał, że rok
2019 otrzymał 7 punktów przy wskaźniku efektywności tj. rotacji należności i zobowiązań. W
perspektywie roku następnego i lat kolejnych te wskaźniki ulegają pogorszeniu. W następnym
roku przepisywana jest punktacja tylko 3 punktów za właściwe zarządzanie należnościami.
Przypomniał, że 90% przychodów stanowi NFZ i jeżeli Fundusz jest rzetelnym płatnikiem to
trudno jest mówić o tym by ten wskaźnik uległ pogorszeniu. Gdyby nie Fundusz to ta analiza
wynosiłaby zero. Następnie Pan Dyrektor przedstawił prezentację, w której omówiona została
sytuacja ekonomiczno-finansowa za okres 31.05.2019-31.05.2020 r. (wydruk prezentacji w
załączeniu do protokołu). Prezentacja ukazuje wpływ Covid- 19 na sytuacją naszego szpitala.
Poza tym Pan Dyrektor pełni obowiązki od dnia 01.06.2020 r. Rozpoczynając przedstawianie
prezentacji powiedział, że wynik placówki jest lepszy o 700 tys. zł. Dlaczego tak jest powie
później, ale gdyby było tak, że szpital będzie szedł tym tempem to ten rok zamknąłby się stratą
3,2 – 3,6 mln zł, czyli mniej niż rok poprzedni. Ponownie przedstawił stan zadłużenia placówki:
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na 31.05.2019 r. było 15,6 mln zł, na 31.05.2020 r. już 18 mln zł. Przyrost 2,3 mln zł. Cieszyłby
spadek zobowiązań kontraktowych o 900 tys. zł, ale jest duża pozycja dotycząca pożyczek na
poziomie 3 mln zł. Na dzień obecny szpital ma podpisane 2 umowy pożyczki z instytucją
finansową. Spośród tych 8 mln zł, 5 mln zł ma termin spłaty do końca lipca tego roku.
Natomiast pozostałe 3 mln zł chyba do 2022 r. W sprawie tych 5 mln zł będą prowadzone
rozmowy, które mają założyć utrzymanie ciągłości finansowania. Bez tego szpital nie może
funkcjonować. Pojawiła się też pozycja dotycząca ugody z ZUS (550 tys. zł). Jest to ważna
pozycja i Pan Dyrektor musi uważać, by nie utracić możliwości ubiegania się o inne środki.
Ponownie pokazał strukturę kosztów i koszty pracy: wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia, które w 2019 r. (31.05.2019 r.) stanowiły niemalże 72%, a w 2020 r.
(31.05.2020 r.) 71%. Pan Dyrektor powiedział, że należałoby się spodziewać, że przy Covid 19 koszty te powinny spaść, gdyż nie są udzielane świadczenia, ale tak dzieje się, gdy
wynagrodzenie jest prowizyjne. W naszym przypadku kontrakty zawarte są na stawkach
godzinowych. W dalszej kolejności przeszedł do omówienia przychodów. Źródło przychodów
nie zmienia się (NFZ) i wynosi 90%. Zatem w pewnych zakresach jest to stabilny podmiot. Być
może nie właściwie, ale stabilny. Kontrakt 35% poza siecią. Tu się niewiele zmienia. Następnie
na kolejnych slajdach pokazał udział wynagrodzeń w przychodach placówki i realizację umów
i nadwykonań. W ubiegłym roku Fundusz opłacił mniej. Natomiast w br. wartość opłacona jest
wyższa, a to znaczy, że NFZ nas zaliczkował. Z otrzymanych środków szpital musi się jednak
później rozliczyć. Część szpitali chce by fundusz zaniechał rozliczenia tej zaliczki. Jest też inny
głos. Być może Fundusz wyrazi na to zgodę, by placówka mogła rozliczyć się do połowy 2021
r. Pan Dyrektor sprawdzał tę pogłoskę, na razie jednak nic nie wiadomo. W tej chwili trzeba
zrobić tak by nasze wykonanie ryczałtu było co najmniej 100%. Dlatego jest też taki wynik
finansowy -1,4 mln zł, ponieważ dostaliśmy środki, a nie mamy kosztów uzyskania
przychodów. Musimy tego pilnować, gdyż wynik może być gorszy niż przewidywany. W
dalszej kolejności przeszedł do omówienia działalności oddziałów, w tym liczby łóżek, która
uległa zmianie. tj. nastąpiło dostosowanie liczby łóżek do realnych potrzeb zdrowotnych, albo
inaczej mówiąc nastąpiło dostosowanie liczby łóżek do ilości zatrudnienia pielęgniarek i
położnych. Pan Dyrektor woli to drugie podejście. Pomimo zmniejszenia liczby łóżek np. na
internie z 50 na 30 to i tak poziom obłożenia jest taki sam jak przed zmianą. Tzn., że nie mamy
klienta, któremu możemy udzielać świadczeń. Globalnie obłożenie łóżek wynosi 52%, ale
tylko, dlatego, że mamy ZOL i rehabilitację. Rehabilitacja jest w tym okresie hamowana ze
względu na covid. Pan Karp zrobił rozeznanie w sprawie kolejek przyjęć na oddziały, by do
końca roku móc przyspieszyć i zrealizować kontrakt w 100% - 102%. Istnieją pewne
możliwości, ale to też kwestia pewnego ryzyka. Musimy to zrobić teraz przed druga falą
epidemii. Utrata klienta pacjenta, występuje na oddziale ginekologiczno-położniczym i
neonatologii, ale na taki wynik ma też wpływ covid. Odnośnie pracowników sytuacja jest
stabilna i bez zmiany. Na koniec wspomniał o porodach, których było 56, czyli 11 co miesiąc,
gdzie w szpitalu klinicznych rodzi się nawet do 300 dzieci miesięcznie. Zdaniem Pana
Dyrektora nie da rady odwrócić już tej tendencji. Nie da się rady utrzymać tego oddziału przy
takiej demografii. W szpitalu klinicznym realizowany jest kompleksowy program opieki nad
kobietą w ciąży. Przypomniał przy tym, iż miesięcznie oddział ginekologiczno-położniczy
przynosi stratę 100 tys. zł. Kończąc poprosił o uwagi i pytania odnośnie prezentacji.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił o pytania.
- Pan Zbigniew Dembowski – powiedział, że z uwagą wysłuchał prezentacji na posiedzeniu
Społecznej Rady w SP ZOZ w Mońkach i dziś. Przypomniał o apelu, pomocy dla naszej
placówki. Radni z klubu PiS przekazali pewne kwoty szpitalowi. Radni z klubu
konkurencyjnego łącznie ze Starostą również to uczynili. Zbiórka odbyła się też wśród
mieszkańców Powiatu, nie tylko w formie pieniężnej, ale i materialnej. Zapytał, ile zebrano i
jak ta kwota została rozdysponowana, jak zaksięgowana, gdyż to nie wynika z tych ogólnych
informacji.
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- Pan Dyrektor – w tej chwili nie umie odpowiedzieć, co do sum i wartości. Środki, które
wpłynęły do szpitala są księgowane na odrębnym rachunku bankowym i są strzeżone „jak
oczko w głowie”. Pan Dyrektor zrobi takie zestawienie i przedstawi radnym. Docenia ten gest
i jest wdzięczny za to wsparcie i liczy na więcej.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – zauważył, że jeszcze nie raz spotkamy się
z Dyrektorem szpitala, gdyż jest to najważniejszy temat podczas tej kadencji.
- Pan Dyrektor – nawiązując w dalszej kolejności informacji nt. audytu i programu
naprawczego powiedział, że dziwi Go to, że niektórzy z lubością grzebią się w danych
historycznych i nie pytają, co program naprawczy zakłada. To chyba pewnie nie wszystkich
interesuje, skoro następuje skupianie się na dodatkowych wynagrodzeniach. Jest to oczywiście
słuszne i cenne, ale chcąc przerwać pewne mity, które mogą obrosnąć, powiedział ile zarabia.
Być może to też stanie się przedmiotem kilku komisji lub może nie. Pochwalił Pana Starostę,
jako dobrego negocjatoraL twardy, skuteczny i z 6 średnich krajowych zarabia teraz 4 średnie
krajowe. Pan Dyrektor nie jest zadowolony, bo chciałby więcej, ale realia są takie, jakie są.
Dalej nawiązując do swego wynagrodzenia powiedział, że albo ten szpital potrzebuje fachowca
i partnera do rozmów albo desperata. Pan Dyrektor należy do tej pierwszej grupy. Chyli czoła,
że Pan Starosta podjął próbę zatrudnienia Pana Karpa do tego zadania. Następnie odniósł się
do programu naprawczego, który zakłada 3 warianty. Wariant zero mówi o tym, że nic się nie
dzieje i jest to wariant nie do przyjęcia przez każdego, który tutaj sieci, bo pewne mechanizmy
spowodują, ze pół roku nie będzie tego szpitala. Wariant nr 2 bazuje na optymalizacji
ginekologii i położnictwa i polega na przeniesieniu świadczeń ginekologicznych do chirurgii.
Ten wariant też nie gwarantuje, że nie powstaną straty. Wariant trzeci zakłada dodatkowo
likwidację pediatrii. Ten właśnie ostatni wariant wskazuje na oszczędności i możliwość
wydźwignięcia szpitala ponad kreskę. Osoby, które sporządzają audyt i opracowują program
naprawczy to są maszyny niemające emocji. Sam potrafi taki być, jeżeli ktoś powierzy Mu takie
zadanie, które ma być trudne finansowo. Celem Pana Dyrektora jest zmiksowanie tych
wariantów i przedstawienie czwartego w uzgodnieniu z Zarządem i z Wysoką Radą, który
spowoduje, że staniemy się jednak podmiotem stricte idealnym względem dużych szpitali
białostockich. Zaapelował, aby nie konkurować ze szpitalem specjalistycznym, czy
wysokospecjalistycznym, bo nie przeskoczymy tego. Wykrwawimy się i nic z tego nie będzie.
Bądźmy dobrym rzemieślnikiem w tym zakresie, który jest nam dany. Dajmy m. Białystok
możliwość opieki długoterminowej, bo tam takiej możliwości nie ma. Wyjdźmy z ofertą dobrze
zorganizowanego bloku operacyjnego. Gdy nie będzie porodów to uwolni się jedna sala
operacyjna. Blok operacyjny jest tu nowy, nowoczesny i bardzo dobry. Blok operacyjny na 2
sale, ale tak długo jak będzie położnictwo, jedna z sal będzie blokowana na cięcie. Nie ważne
czy ono jest czy nie ma, ale sala jest blokowana łącznie z obsadą. Taki jest obowiązek w
przypadku położnictwa. Przy braku takiego zadania będą 2 sale, które powinny pracować non
stop. Pan Dyrektor chciałby, aby na salach światło nie gasło, aby były tam realizowane
świadczenia z ginekologii, chirurgii i ortopedii. Procedury ortopedyczne są dobrze płatne i
rentowne. Pan Karp zlecił przygotowanie wyceny wszystkich procedur, które są realizowane w
szpitalu zabiegowym, by przyjrzeć się tym, które powinny być realizowane w tym szpitalu. Pan
Dyrektor chciałby zdywersyfikować pracę bloku. Wspomniał też o leczeniu bólu. Jest to
perełka w województwie i pewnie do jakiegoś czasu w kraju. Rozpoznawalna jest też
rehabilitacja ogólnoustrojowa i tu też trzeba zwiększyć dostępność łóżek. Mamy ból, ortopedię,
rehabilitację – są to świadczenia współpracujące ze sobą. Dodatkowo mamy dobrze
funkcjonujący ZOL. Wspomniał o możliwości agregacji działalności w jednym miejscu i
uwolnieniu w związku z tym pomieszczeń. Pan Dyrektor naprawdę chce być partnerem dla
Białegostoku, a nie konkurencją, bo będziemy skazani na porażkę. W dalszej kolejności Pan
Karp wspomniał o rozmowach z MSWiA. Pan Dyrektor oczywiście rozmawia, ale na gruncie
operacyjnym - Dyrektor z Dyrektorem. Na szczegółowe pytania odpowie Pan Starosta.
Jesteśmy na etapie procesu łączenia zadań. Pan Dyrektor nie mówi o łączeniu podmiotów i
jednostek. Mówi o konsolidacji pewnych ruchów, pewnych działań. Do tego jest jednak
potrzebne stanowisko NFZ. Fundusz obecnie jest zamrożony na jakiekolwiek ruchy do końca
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września tego roku. Fundusz nie będzie, zatem do końca września kontraktował żadnych
świadczeń. Proces restrukturyzacji szpitala musi być zgrany z Funduszem. Pan Karp jest teraz
na etapie tworzenia harmonogramu pracy w tej sprawie i gdy przyjdzie czas szpital będzie
gotowy do działań. W zakresie pewnych wad, które wykazane zostały w audycie pracują już 2
zespoły, które mają na celu aktualizację aktów wewnętrznych. Pracuje zespół ukierunkowany
na realizacje inwestycji i pozyskiwanie źródeł finansowania. Ludzie muszą czuć się
odpowiedzialni za procesy, w które są włączeni. Kierownicy jednostek spotykają się co tydzień
w czwartek z Panem Dyrektorem o godz. 12.00. To, że nie ma na teraz nim Pan Dyrektora to
nie znaczy, że nie ma też spotkania. Zobligował swego zastępcę ds. medycznych by to
spotkanie odbyło się. Pracownicy muszą czuć rytm pracy, muszą czuć się kółkiem w tej
machinie, mniejszym lub większym. Trzeba ich zaktywizować. Koniec z marazmem i
nihilizmem. Naprawdę w tym miejscu można zrobić dużo tylko trzeba chcieć. Ma nadzieję, że
w każdym znajdzie chęci i to wykorzysta w celu zarządzania tym podmiotem. Następnie
powiedział o planach kontraktacji, które są. Jednak w ocenie Pana Karpa samo
zakontraktowanie gastrologii i kolonoskopii ambulatoryjnej jest silnie nierentowne, ponieważ
wycena taka jest jak jest. Skala świadczeń musiałaby być wysoka, żeby było to rentowne.
Ważne jest by nie wysyłać klienta, pacjenta do Białegostoku. Świadczenia u nas zostaną tak
samo dobrze zrobione jak tam. Poprosił, aby skończyć z mitem, że wszystko, co jest robione w
Białymstoku jest lepsze, bo jest w Białymstoku. To nie prawda, gdyż wykonują to ci sami
ludzie. Poza tym mamy przecież dobrą bazę. W dalszej kolejności wspominając o przyszłej
drugiej fali epidemii powiedział, że teraz jest czas na to by przyjść, załatwić potrzeby zdrowotne
i poczekać na drugą falę. Szpital jest przygotowany i zabezpieczony. To miejsca, które
procentowo najmniej zarażają. Naprawdę warto przyjść do podmiotu, który jest przygotowany.
Kończąc zaprosił do siebie.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – podziękował za przedstawienie sytuacji
placówki. Następnie zapytał czy są pytania do Pana Dyrektora.
Pytań nie zadawano.
- Pan Dyrektor – prosił, aby pytać się Go bezpośrednio, a nie domyślać się i tworzyć mity. Pan
Dyrektor udzieli rzetelnych informacji. Kończąc podziękował za uwagę.
- Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że raport o sytuacji placówki
powstał na podstawie zmiany przepisów ustawy o działalności leczniczej w 2016 r. Na
podstawie przedmiotowego raportu dokonuje się oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej.
Taka ocena przez Zarząd Powiatu została dokonana. Ta ocena jest negatywna zgodnie z
wydźwiękiem wszystkich wypowiedzi dziś Pana Starosty i Pana Dyrektora. W uzasadnieniu
znalazł się krótki jej opis i to, co Zarząd Powiatu widzi by poprawić sytuację, czyli opracowanie
programu naprawczego, który przyniesie jak najwięcej korzyści. Kończąc jeszcze raz
powiedziała, że ocena sytuacji finansowej przygotowana przez Zarząd i zaopiniowana przez
Komisję Spraw Społecznych jest negatywna. Natomiast opinia Komisji była to tego pozytywna,
czyli Komisja też widzi, że sytuacja placówki jest zła.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego w dniu 23 czerwca 2020 r. pozytywnie jednogłośnie (4 głosami „za”)
zaopiniowała projekt uchwały, czyli negatywną opinię.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
- Pan Rafał Supiński – powiedział, że radni z klubu PiS są „za” za tą uchwałą ukazującą
negatywną sytuację. Zdaniem radnego niniejsza uchwała jest skutkiem działalności Zarządu.
Zwracając się zaś do Starosty powiedział, że to On przez cały 2019 rok sprawował funkcję

24
starosty. Ale nie tylko ten Zarząd, ale i poprzednie przyczyniły się do takiego stanu. Pani
Wicestarosta obecna, która wcześniej była Członkiem Zarządu. To są też i inne osoby takie jak
Pan Daniel Kamiński, Pan Jarosław Popowski, którzy podejmowali decyzje.
- Pan Starosta – zauważył, że oceniono roczną pracę Zarządu, Starosty z prawie 20-letniej
działalności SP ZOZ w Mońkach. Ustawa nałożyła na nas obowiązek spłaty zobowiązań danej
jednostki i jest to wykonywane. Pokrywamy to z bieżących wydatków, tnąc inne wydatki
związane z działaniem, funkcjonowaniem jednostek. Szpital powiatowy jest szpitalem
powiatowym od powstania jednostki samorządu terytorialnego i każdy Zarząd mógł te środki
przeznaczać w dowolnie wybranym celu. Sytuacja związana z bieżącym budżetem,
funkcjonowaniem powiatu mogła przy sprawnym zarządzaniu Starostwem powodować
różnego rodzaju przesunięcia środków, którymi dany Zarząd dysponował. Pan Starosta sięgnął
do danych historycznych, o które radny wnioskował w ramach interpelacji, czyli o nagrody,
jakie były przyznawane przez poprzednie Zarządy. Radny wspomniał o obecnej Wicestaroście.
Starostą była też Joanna Kulikowska. Następnie sięgnął do 2007 r., kiedy Starostą Był Zbigniew
Męczkowski, obecnie zastępca kierownika ARiMR-u w Mońkach. W 2007 r. przyznano
następujące nagrody, które mogły być przekierowane na wsparcie szpitala, inwestycje, rozwój
działalności szpitala zarządzanego przez teścia ówczesnego Starosty i żonę Starosty. Pan
Buńkowski wspomniał jeszcze, że ówczesny Dyrektor Cezary Rzemek został odwołany przez
Starostę Męczkowskiego, a radny był zastępcą kierownika Wydziału Promocji.
- Pan Przewodniczący Rady – poprosił, aby nie „robić tych wycieczek”.
- Pan Starosta – powiedział, że chce odnieść się do postawionych Mu zarzutów i negatywnej
oceny rocznej pracy Zarządu. Pan Starosta zaproponował przejście do danych historycznych
by dowiedzieć się, kiedy rozpoczął się proces degradacji naszej opieki zdrowotnej, na co były
wykorzystywane środki publiczne, zamiast przekierować je na służbę zdrowia. Jeszcze raz
poprosił Przewodniczącego Rady o możliwość odniesienia się do tych danych.
- Pan Przewodniczący Rady – pozwolił.
- Pan Starosta – kontynuując poinformował, że jeden z kierowników już niepracujący w
Starostwie Powiatowym – nagroda roczna: 6.100 zł. W 2007 r. średnie nagrody były w
wysokości ok. 2 tys. zł. W 2008 r. już aktualnie niepracujący jeden z kierowników – nagroda
roczna - 13.100 zł (Pan Chodkiewicz), …
W tym miejscu wystąpiła dyskusja między radnym a Panem Starostą.
… drugi już niepracujący kierownik – 7.650 zł, kolejny kierownik już niepracujący – 7.650 zł,
zastępca kierownika – 4.900 zł. W 2009 r. jeden z kierowników 20.000 zł. Kwoty nagród
jeszcze w tym momencie robią piorunujące wrażenie. Wówczas skala, zakres i możliwości
przerobowe tego pieniądza były zupełnie inne. Kolejny kierownik – 16.500 zł, zastępca
kierownika – 4.000 zł. W 2010 r. ten sam kierownik otrzymał 15.500 zł, kolejny kierownik
5.000 zł, zastępca kierownika – 4.000 zł. Średnio wówczas pracownikom dano 1.100 zł
nagrody. W 2011 r. kierownik jeden - 6.500 zł, kolejny - 10.000 zł, kolejny - 6.500 zł, zastępca
kierownika - 4.500 zł. W 2012 r. nagrody: 5.500 zł, 5.000 zł, 2.450 zł. W 2013 r. – 5.000 zł,
3.200, 5.000 zł, 3.500 zł. W 2014 r. - 3.500 zł, 2.000 zł. To, o czym my mówimy. Mówienie
teraz, że to przez roczny okres czasu Zarząd, Starosta odpowiada za sytuację szpitala. Jesteście
w stanie przekonywać ludzi, że Starosta zmywa z siebie odpowiedzialność. Przez ostatni rok
Zarząd wykonał pracę diagnozując problemy naszego szpitala, powołując takiego specjalistę,
którego Wysoka Rada miała przyjemność dziś wysłuchać i widząc możliwości zmian, które
chcemy wykonać. Ta ocena, zdaniem Starosty, jest oceną niesprawiedliwą, bardzo
subiektywną. Kończąc zacytował słowa radnego.
- Pan Dyrektor – zwrócił uwagę na 2 rzeczy i powiedział, że nie należy żałować ludziom
pieniędzy, jeżeli na to zasługują. Po drugie Pan Dyrektor stwierdził, że jest to chyba
precedensowa uchwała. Pan Karp nie zna takiego samorządu, by w sposób gremialny poprzez
uchwałę, podjął decyzję żeby uznać sytuację szpitala za niewłaściwą. Zazwyczaj jest to
chowanie głowy w piasek. Poprosił, aby to docenić, że samorząd nazywa rzecz po imieniu i
daje nowe otwarcie, nowe odbicie. Od tej uchwały nie ma już odwrotu. Jeżeli zostanie podjęta
uchwała o negatywnej sytuacji, to już tylko może być lepiej w drugą stronę. Należy do tego w
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tak tylko podchodzić. To nie chowanie głowy w piasek, tylko przyznanie się do stanu
faktycznego i nie rozdrapywanie, kto się do tego przyczynił. Kończąc poprosił, aby pracować
razem. Od tego momentu już tylko do przodu.
- Pan Rafał Supiński – poprosił, aby Pan Starosta zagłosował za ta uchwałą.
Więcej pytań nie zadawano, więc Pan Dariusz Jaworowski – poddał ww. uchwałę pod
głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 14, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (14)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Popowski Jarosław, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (3)
Czarniecki Stanisław, Piekutowska Ewa, Radomski Mirosław
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVII/130/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Salę obrad opuścił Pan Jarosław Popowski i już nie powrócił na salę.
Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Mońkach ul. Tysiąclecia 15 poprzez zmianę siedziby.
W tym punkcie głos zabrała Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu, która
poinformowała, że temat przekształcenia szkoły jest znany Wysokiej Radzie. Przypomniała, iż
jest to proces długofalowy i rozpoczął się od zamiaru przekształcenia (taki zamiar został
podjęty na początku br.). Obecnie po uzyskaniu wszystkich opinii związków zawodowych i
Kuratora Oświaty finalizowany jest ten temat, czyli już stwierdzamy to przekształcenie, które
polega na zmianie od 1 września 2020 r. siedziby Szkoły Specjalnej Przysposabiająca do Pracy.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego w dniu 23 czerwca 2020 r. pozytywnie jednogłośnie (4 głosami „za”)
zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – poddał ww. uchwałę pod głosowanie:
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Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (14)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (3)
Czarniecki Stanisław, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15 poprzez zmianę siedziby w
załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVII/131/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z
kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Mońkach, dla którego organem prowadzącym jest powiat moniecki.
Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – przedstawiła także projekt uchwały
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z kryteriów oraz rodzajów
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach,
dla którego organem prowadzącym jest powiat moniecki.
- Pani Sekretarz – poinformowała na wstępie, że projekt uchwały został przygotowany na
podstawie przepisów prawa. Przy Zespole prowadzony jest także internat. Przy okazji dodała,
że rozpoczęła się już rekrutacja do naszych szkół i dotychczas nie zdarzyło się, by szkoła
odmówiła miejsca w internacie. Niemniej jednak wymóg określenia kryteriów rekrutacji
istnieje. Wobec tego Zarząd przygotował projekt uchwały w tym względzie. Pewne kryteria
określone są ustawowo, a organ prowadzący przyznaje tylko punktację w poszczególnych
kryteriach. Tego właśnie dotyczy załącznik nr 1 do uchwały. Natomiast w załączniku nr 2
zostały określone kryteria dodatkowe i wagi punktowe. W tym przypadku ujęte zostały te
kryteria, na których szkoła już bazuje. Kończąc Pani Sekretarz powiedziała, że wszystkie
wymagane uzgodnienia ze związkami zawodowymi w tym zakresie do projektu uchwały
zostały uzyskane.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego w dniu 23 czerwca 2020 r. pozytywnie jednogłośnie (4 głosami „za”)
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
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Pytań nie zadawano.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – poddał ww. uchwałę pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (4)
Czarniecki Stanisław, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z kryteriów oraz rodzajów dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do
Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, dla którego organem
prowadzącym jest powiat moniecki w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVII/132/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 17.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz
realizację projektu pod nazwą pt. ,,Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach”.
W tym punkcie Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu zaproponowała, żeby
projekt uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
partnerstwa oraz realizację projektu pod nazwą pt. ,,Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach”
przedstawił Pan Krzysztof Falkowski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Mońkach, który posiada większą wiedzę i bardziej szczegółowe informacje na
ten temat
- Pan Dyrektor Zespołu Szkół – powiedzial, że jest to kolejny projekt ważny dla szkoły.
Przypomnial, że od poczatku 2016 r. szkoła pozystała 13 mln zł. Projekt realizowany będzie w
partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr. W tym projekcie będzie możliwośc
uzyskania stypendiów naukowych (atrakcyjnych finansowo) przez uczniów. Będą też
organizowane staże zawodowe. Ponadto szkoła czeka również na rozstrzygnięcie jednego
konkursu realizowanego ze szkołą w Wysokim Mazowieckim. Pan Dyrektor wyraził nadzieję,
że i w tym przypadku wniosek także zostanie zaakceptowany. W omawianym projekcie będą
kursy, staże zawodowe. Będzie też możliwość zakupów inwestycyjnych, które są planowane.
Następnie Pan Dyrektor stwierdził, że jak te wszystkie projekty połączymy w jedną całość to
ten budynek, który radni widzieli przy wejściu (który jest teraz poddawany termomodernizacji)
będzie miał nowe wyposażenie, nowe sprzęty. Przy okazji Pan Falkowski napomknął, że jutro
odebrany zostanie budynek warszatów. Ogłaszane są przetargi, wiec później zostaną one
wysposazone także w nowy sprzęt i pomoce naukowe. Robione jest top o to, by służyło to
młodzieży. Nawiazując zaś do wypowiedzi Dyrektora SP ZOZ w Mońkach powiedział, że
robione jest to po to, żeby młodzież nie uciekała do Białegostoku. Zależy nam na tym, więc
pracujemy intensywnie nad tym, żeby temu przeciwdziałać. Jednak samo przeciwdziałanie nic
nie daje jeżeli nie wyjdziemy z pewnymi propozycjami do młodych ludzi. Od 15 czerwca
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rozpoczeła się rekrutacja do szkół, która ze względu na covid-19 jest wydłużona, więc
faktycznie ok. 19 sierpnia będzie można cokolwiek powiedzieć na ten temat. Kończąc poprosił
o pozytywne podjęcie przedmiotowej uchwały, gdyż jest to kolejny krok, by szkoła mogła się
dalej rozwijać. Podziękował za uwagę.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego w dniu 23 czerwca 2020 r. pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała
przedłożony projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
- Pan Roman Klepadło – powiedział, że jest już radnym 22 lata, ale od 2 lat dopiero jest w
Radzie Powiatu. Zauważył, że często widzi się krytykę, a radny chce pochwalić. Pochwalił,
zatem pracę Pana Dyrektora Zespołu Szkół, jak również kadry, z którą pracuje. Dodał, iż na ten
projekt szkoła otrzymała prawie 3 mln zł przy zaledwie 5% wkładzie własnym (wynajem sali,
wyjazdy do restauracji, przedsiębiorstw, itp.). Kończąc Przewodniczący Komisji pogratulował
i poprosił by tak dalej czynić.
Więcej wniosków nie wnoszono, więc Pan Dariusz Jaworowski – poddał ww. uchwałę
pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (4)
Czarniecki Stanisław, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pod nazwą pt. ,,Budujemy przyszłość
ZSOiZ w Mońkach” w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVII/133/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 18.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości Powiatu Monieckiego oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
W tym punkcie głos zabrał pan Paweł Żak – p. o. Kierownika Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mońkach.
- Pan Kierownik – powiedział, że projekt uchwały dotyczy uszczegółowienia wcześniejszej
wersji uchwały. Przypomniał, że wcześniejsza wersja dotyczyła umów od 3 lat wzwyż.
Natomiast w przedstawianym projekcie został jedynie doszczegółowiony okres do 3 lat.
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- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Infrastruktury i Rozwoju
Powiatu o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Rafał Supiński – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu –
poinformował, Komisja obradowała w dniu 23 czerwca 2020 r. i jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – poddał ww. uchwałę pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (4)
Czarniecki Stanisław, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Monieckiego oraz
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas
nieoznaczony w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVII/134/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 19.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren o zmianę Uchwały Nr XV/113/20 Rady
Powiatu w Mońkach z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poinformował, że Komisja zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – poddał ww. uchwałę pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
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Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (4)
Czarniecki Stanisław, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia
wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren o
zmianę Uchwały Nr XV/113/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVII/135/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 20.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku przedstawicieli Aptek działających na
terenie Powiatu Monieckiego o rezygnację z pełnienia dyżurów nocnych aptek na terenie
Powiatu Monieckiego.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poinformował, że Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji również zajmowała się tym tematem i zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – poddał ww. uchwałę pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (4)
Czarniecki Stanisław, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia
wniosku przedstawicieli Aptek działających na terenie Powiatu Monieckiego o rezygnację z
pełnienia dyżurów nocnych aptek na terenie Powiatu Monieckiego w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVII/136/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 21.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
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Zdrowotnej w Mońkach.
- Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – wracając do tematu aptek poinformowała,
że nie ma podstawy prawnej by zrezygnować z dyżurów nocnych. Następnie Pani Sekretarz
powiedziała, że na ten moment mamy osobę pełniącą obowiązki dyrektora SP ZOZ-u. Prawo
zobowiązuje jednak podmiot tworzący do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia
dyrektora tej jednostki. Czynności w tym zakresie przez Zarząd zostały poczynione. Wszyscy
przedstawiciele, którzy powinny znaleźć się w składzie komisji, zgodnie z ustawą o działalności
leczniczej, zostali wyłonieni. Trochę czasu potrzebowaliśmy by pozyskać lekarza, który musi
znaleźć się w składzie takiej komisji. Zwróciliśmy się zatem do Okręgowej Izby Lekarskiej o
wskazanie przedstawiciela do składu komisji. OIL odpowiedziała pozytywnie na nasz wniosek
i wyznaczyła do składu komisji Pana Andrzeja Tyneckiego, który będzie przedstawicielem
podmiotu tworzącego. Do składu Komisji wszedł też przedstawiciel Rady Społecznej SP ZOZ
w Mońkach – Pan Zbigniew Karwowski. Oprócz ww. przedstawicieli wskazanych przez inne
instytucje, organ wykonawczy przy udziale Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego, typuje jeszcze 3 osoby do składu komisji konkursowej: na
przewodniczącego Pana Błażeja Buńkowskiego – Starostę, Pana Romana Klepadło –
Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
(komisja wyłoniła tego przedstawiciela) i Panią Sekretarz zajmującą się w Starostwie sprawami
społecznymi, w tym ochroną zdrowia.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego w dniu 23 czerwca 2020 r. jednogłośnie pozytywnie (4 glosami „za”)
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – poddał ww. uchwałę pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (4)
Czarniecki Stanisław, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVII/137/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad. 22.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na
rzecz Gminy Trzcianne nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność
Powiatu Monieckiego.
- Pani Joanna Kitlas – Wicestarosta – przedstawiając projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Trzcianne nieruchomości gruntowej
zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Monieckiego przypomniała, że na ww.
nieruchomość został ogłoszony przetarg na jej sprzedaż. Przed ogłoszeniem przetargu
wystąpiono do Wójta Gminy Trzcianne z propozycją, czy Pan Wójt będzie zainteresowany
nabyciem tej nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Pan Wójt odpowiedział, że nie jest
zainteresowany nieruchomością. Niemniej jednak na kilka dni przed rozstrzygnięciem
przetargu wpłynęło pismo Pana Wójta by odstąpić od przetargu lub go odwołać. Na drugi dzień
wpłynęło do tut. Starostwa pismo mieszkańców (z ok. 1 tys. podpisów) z prośbą o
niesprzedawanie nieruchomości i przekazanie jej Gminie Trzcianne, ze względu na to, iż
nieruchomość była wcześniej własnością Gminy. Zarząd przychylił się do prośby
mieszkańców, wziął też pod uwagę interes społeczny mieszkańców Gminy Trzcianne i odstąpił
do przetargu. W związku z powyższym Zarząd proponuje Wysokiej Radzie przekazanie
nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Trzcianne z przeznaczeniem jej na
realizację zadań własnych gminy, w szczególności z zakresu ochrony zdrowia. Kończąc
poprosiła o ewentualne pytania.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poprosił Komisję Infrastruktury i Rozwoju
Powiatu o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Rafał Supiński – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu –
poinformował, Komisja obradowała w dniu dzisiejszym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
W dalszej kolejności Pan Dariusz Jaworowski – poddał ww. uchwałę pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 13, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (13)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Jaworowski Dariusz, Kamiński
Daniel, Kalinowska Jolanta, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna,
Matyszewski Andrzej, Pac Barbara, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (4)
Czarniecki Stanisław, Piekutowska Ewa, Popowski Jarosław, Radomski Mirosław
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Trzcianne nieruchomości gruntowej
zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Monieckiego w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVII/138/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

33
Ad. 23.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Wystąpień zaproszonych gości nie było.
Ad. 24.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
W tym punkcie, jako pierwszy głos zabrał Pan Rafał Supiński, który powiedział, że Pan
Dyrektor SP ZOZ w Mońkach przedstawił informacje w sposób precyzyjny i jasny.
Podziękował Panu Dyrektorowi i życzył powodzenia. Następnie odniósł się do wypowiedzi
Pana Starosty (w sprawie nagród), w której wymienił On pewne osoby. Radny nie wie, dlaczego
informacja dotyczyła tylko tych osób, ponieważ ich już nie ma i nie rządzą od 10 lat. Stwierdził,
iż teraz rządzi inna grupa i trzeba o tym pamiętać. W dalszej kolejności zauważył, że Pan
Starosta również przyznaje nagrody i wymienił w tym miejscu Dyrektora Urzędu Pracy.
Poprosił Pana Starostę o odpowiedź na pytania, które zostawił na kartce dotyczące MSWiA.
Powiedział, że faktycznie składał interpelacje w sprawie ujawnienia nagród i nie otrzymał
odpowiedzi, jakie są nagrody w SP ZOZ w Mońkach. Tam tej odpowiedzi nie było, a radny
prosił o wysokość nagród na poszczególnych stanowiskach pracy. Radny chciał informacje o
nagrodach pracowników na kierowniczych stanowiskach w jednostkach powiatu oraz o
środkach zebranych w ramach darowizn na walkę z koronawirusem. Przypomniał, iż ze strony
Pana Dyrektora padała deklaracja, że radni otrzymają taką informację. Poprosił też o podanie
kwot, materiałów i sprzętu. Pan Supiński nie wie, dlaczego Pan Starosta tego nie ujawnił.
Przeczytał w ustawie o samorządzie powiatowym, że przy wykonywaniu mandatu radnego
radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji
i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz
wglądu w działalność Starostwa Powiatowego, a także spółek z udziałem powiatu, spółek
handlowych, powiatowych osób prawnych, powiatowych jednostek organizacyjnych, wiec
szpital się tu również kwalifikuje. Przypomniał, że składał także interpelację dotyczącą
utworzenia bazy produktów lokalnych. Radny przeczytał odpowiedź, że jest wiele instytucji.
Poza tym zasłania się Pan Starosta instytucjami, które stricte nie prowadzą promocji produktów
lokalnych. Wie, że ktoś z pracowników Starostwa dzwonił do agencji restrukturyzacji i
modernizacji rolnictwa i do zespołu doradztwa rolnictwa. Pan Supiński zauważył, że promocja
powiatu jest wpisana w zadania powiatu. Promocja powiatu to nie tylko występowanie Pana
Starosty na zdjęciach. Zdaniem radnego w promocji chodzi też o to, by wspierać nasze
przedsiębiorstwa i produkty lokalne. Następnie Pan Supiński poinformował, że przy ul. Ełckiej
w Mońkach znajduje się pomnik „Solidarności”. Jest on ściśle związany z zakładem
maszynowym, który w latach 60-tych tam powstał i prężnie działał w latach 80-tych. Z
informacji, które dotarły do radnego jest problem, by ten teren uprzątnąć. W tym roku przypada
40 rocznica „Solidarności”. Wiele osób z Moniek ciągle te ideały pielęgnuje i utrzymuje. Wiele
też osób zaangażowało się by ten ruch tu powstał. Wspomniał św. pamięci prałata
Wilczewskiego. Kończąc swoją wypowiedź poprosił uprzątniecie terenu lub znalezienie innego
miejsca by uczcić ww. rocznicę.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – dodał, że w tym przypadku potrzebna
może być zgoda właściciela terenu. Poza tym Pan Przewodniczący słyszał, że firma chce by
pomnik został usunięty. Zasugerował, więc, że może trzeba znaleźć inne miejsce, jeżeli nie
dojdzie do porozumienia.
- Pani Joanna Kulikowska – powiedziała, że jest pracownikiem Urzędu Miejskiego i zna
problem, więc postanowiła pewne rzeczy sprostować i wyjaśnić. Rzeczywiście był taki
moment, że na skutek niewiedzy i mniejszej liczby pracowników zrobiły się drobne problemy.
Teraz jest już ten teren uprzątnięty. Pani Kulikowska ma zapewnienie Pani Kierownik, że
będzie o ten teren dbać i częściej osobiście zaglądać. Wszyscy mają odczucie, iż jest to bardzo
ważne miejsce pod względem historycznym jak i współczesnym. Wszyscy mamy wielki
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szacunek dla osiągnięć, dla tych dni i tamtych ludzi. Radna myśli, iż było to incydentalne
zdarzenie i nie powtórzy się więcej.
- Pani Sekretarz – nawiązując zaś do informacji, że radny Supiński nie otrzymał wszystkich
informacji, o które prosił powiedziała, że Starostwo nie może udostępnić tego, czego nie
posiada, czyli informacji odnośnie nagród i darowizn dotyczących SP ZOZ-u. Ponadto zostało
wskazane, że informacje nt. nagród pracowników SP ZOZ-u są dostępne w SP ZOZ-ie.
Starostwo nie posiada też informacji o nagrodach pracowników na stanowiskach
kierowniczych w jednostkach organizacyjnych. Odnośnie przekazanych darowizn to zostało
ukazane to, co zostało przekazane placówce, czyli środki ochrony osobistej zakupione z
budżetu powiatu w ramach planu przeznaczonego na zarządzanie kryzysowe.
- Pan Starosta – powiedział, że organem tworzącym szpital powiatowy jest Powiat. Szpital jest
oddzielną jednostką, a Powiat jest zobligowany do spłaty straty. Informacje są w oddzielnej
jednostce. Nazwa mówiąca, że coś jest powiatowe nie oznacza, iż posiadamy wszystkie
informacje na dany temat. Dyrektor ma swoje kadry i załogę i tam trzeba szukać informacji. To
jest tak samo, gdyby radny zapytał Pana Starostę, co dzieje się w Komendzie Powiatowej
Policji, w powiatowym Sanepidzie lub w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej. Jeszcze raz
powtórzył, iż są to oddzielne jednostki. Następnie wspomniał o promocji powiatu, która jak
najbardziej jest potrzebna tylko w pewnej formie. Wcześniej też były wystąpienia pracowników
Wydziału Promocji, którego radny też był pracownikiem, do firm i zakładów. Starostwo, jako
instytucja nie robi rzeczy dowolnie – to wrzucimy, tego nie wrzucimy, to zrobimy, tamtego nie
zrobimy. To nie zasłanianie się, że Starostwo nie chce tego wykonywać. Powtarzamy ponownie
wysyłanie ankiety do przedsiębiorców, czy chcą być zamieszczeni w tej bazie. Uruchomionych
zostało szereg działań związanych z promocją inwestycji czy też pozostałych kategorii.
Stwierdził, że radny zrobił świetną robotę „Kupuję monieckie”, pogratulował pomysłu i jego
realizacji. Pan Supiński robi to bardzo sprawnie, dublowanie tego, albo pokazywanie tego, że
Starosta Moniecki Błażej Buńkowski nie chce czegoś zrobić, co radny wymyślił. Zachęcił
radnego do kontynuacji. Zaproponował, aby Starostwo skupiło się na wysyłaniu ankiet i
zaktualizowaniu bazy. Potem zastanowimy się jak pomóc rozwinąć się naszej agroturystyce i
pensjonatom. Zaproponował, aby iść równoległymi torami w kierunku pomocy naszym
przedsiębiorcom. Temat pomnika jest Panu Staroście znamy. Pani Joanna Kulikowska zresztą
wyjaśniła sytuację, więc Pan Buńkowski myśli, że przedstawione wcześniej wyjaśniania
satysfakcjonują radnego. Odnośnie przejęcia szpitala przez szpital MSWiA Pan Starosta
powiedział, że na chwilę obecną wniosek jest w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji. Jaki jest efekt rozmów? Do wyborów żadnych spotkań wiążących nie będzie.
Jaki jest efekt realny? Efekt realny jest taki, że Pan Karp i Pani Dyrektor Skindzielewska mają
wspólny cel zacieśnienia współpracy, o czym mówił Pan Dyrektor Marek Karp. Współpraca
medyczna musi polegać na konsolidacji pewnego rodzaju zakresów, przepływu lekarzy,
pacjentów, wsparcie jednego i drugiego szpitala. Szpital MSWiA ma nie tylko same sukcesy,
ale i problemy, w których nasz szpital może pomóc. To, nawiązując do wypowiedzi Pana Marka
Karpa, jest przyszłość szpitali powiatowych i szpitali wszystkich w Polsce. Współpraca i
wspólne szukanie rozwiązań, a nie konkurowanie ze sobą. Kto prowadził te rozmowy ze strony
powiatu? Pan Starosta prowadził te rozmowy, o czym został również poinformowany Zarząd.
Zarząd był informowany na bieżąco. Była to sprawa bardzo dynamiczna, bo w przeciągu
tygodnia od pierwszych rozmów i pierwszego spotkania nastąpiło stworzenie wstępnego draftu
wysłanego do ministerstwa. Do tej pory nie ma jeszcze woli ze ministerstwa żeby spotkanie
organów założycielskich, czyli Starostwa Powiatowego i właściwego Ministerstwa odbyło się.
Kto i kiedy w nich uczestniczył? Na to pytanie Pan Starosta już odpowiedział. Spotkań z Panią
Dyrektor było 2: pierwsze na zasadzie szybkiej diagnozy i zastanowienia się czy jesteśmy sobie
wzajemnie pomóc i nie przeszkadzać. Wspólny zakres, w którym moglibyśmy współpracować
był bardzo rozległy. Drugie spotkanie było już w momencie jakby widząc, że nie ma tam tego
impulsu politycznego, że za chwilę będziemy mogli dalej rozmawiać, bo warunki postawione
przez Dyrektorkę Departamentu MSWiA mówiące o tym, że my, jako Powiat Moniecki
spłacimy wszystkie zobowiązania szpitala monieckiego plus dodatkowo w umowie, nie
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będziemy żądać gwarancji świadczenia usług medycznych, są w tym momencie nie do
zaakceptowania. Byłby to najgorszy interes, jaki można by zrobić, więc absolutnie zostało to z
naszej strony odrzucone. Musimy spotkać się by porozmawiać o wspólnych koncepcjach
współpracy. Natomiast bardzo realnie kształtuje się przyszła współpraca medyczna, czyli
przepływ lekarzy i wykonywanie zabiegów, których w Mońkach nie były wcześniej robione.
Co przekazał Pan Dyrekcji i pracownikom SP ZOZ-u? Prawdę. Proszę o zweryfikowanie
sytuacji i przekazanie kopii przychodzącej i wychodzącej w tej sprawie? Pan Starosta rozumie,
że jak dostarczy radnemu kwestie draftu, który został wysłany (korespondencja wyglądała tak:
pismo od Starosty, draft od Pani D. Skindzielewskiej) to Pan Supiński będzie
usatysfakcjonowany.
- Pan Rafał Supiński – podziękował.
- Pan Starosta – również powiedział dziękuję.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – też podziękował i zapytał czy ktoś chce
jeszcze zabrać głos.
- Pan Rafał Supiński – podziękował za zauważanie akcji, którą radny rozpoczął. Jednak
radnemu wydaje się, po co robić dwie rzeczy, jak można wspólnie zająć się promocją powiatu.
Radny jest otwarty, jak i pozostali Radni PiS są otwarci na współpracę. Radny nie wie, czy ta
odpowiedź pokazuje brak woli współpracy. Pan Supiński odniósł się też do tego, co pisane jest
w odpowiedzi na Jego interpelacje, że to nie jest interpelacja, że to może być zapytanie, więc
jak urząd tak skrupulatnie sprawdza zapisy ustawy i Statutu Powiatu, to radny chciałby zapytać
Pana Starostę ile (na 9 interpelacji, które złożył) zostało opublikowanych na stronie powiatu.
W statucie i w ustawie jest napisane, że interpelacje i odpowiedzi do nich publikuje się
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Powiatu. Radny uprzedził i powiedział, że na 9
jedna została zamieszczona jedna. Kończąc poprosił, aby stosować się do Statut Powiatu i
ustawy.
- Pani Sekretarz – myśli, że nie jedna interpelacja została zamieszczona. Nie chce jednak nie
odpowiedzialnie wypowiedzieć się w tej sprawie, musiałaby zobaczyć w tej chwili. Natomiast,
jeżeli coś kwalifikuje się, jako wniosek to rzeczywiście tego nie zamieszcza się. Mamy
obowiązek zamieszczać interpelacje i zapytania, a wniosków nie. Może zdarzyć się, że nie
wszystkie zostały zamieszczone. Kończąc Pani Sekretarz powiedziała, że zostanie to
sprawdzone. Jeżeli zostało coś niezamieszczone to zostanie to naprawione. Podziękowała za
uwagę.
Ad. 25.
Zamknięcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obrady zamknął obrady XVII 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/).

