Rada Powiatu w Mońkach

PROTOKÓŁ NR XIX/20
z obrad XIX sesji Rady Powiatu w Mońkach, które odbyły się w sali sportowej budynku
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15.
w dniu 28 września 2020 r.

W obradach sesji wzięło udział 11 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.
Nieobecni radni: Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta,
Kulikowska Joanna, Pac Barbara, Supiński Rafał.
Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście: Pan Marek S. Karp – p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, Marcin Bielski –
Kierownik Wydziału Dróg tut. Starostwa, Krzysztof Falkowski – Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

Obrady rozpoczęto 28 września 2020 r. o godz. 13.00,
zakończono o godz. 14.05 tego samego dnia.
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Sesji przewodniczył Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Mońkach.
Protokołowała Anna Jóźwicka – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Ad. 1.
Otwarcie obrad.
- Pan Andrzej Matyszwski – Wiceprzewodniczący Rady – otworzył obrady XIX sesji VI
kadencji Rady Powiatu w Mońkach. Powitał serdecznie Pana Starostę, Panią Wicestarostę,
Zarząd i Wysoką Radę i kierowników jednostek organizacyjnych.
Ad. 2-3.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
– Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
6. 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi Nr 1354B /Rutkowskie D. - BagnoStarowola - Jasionóweczka/ w części od m. Rutkowskie Duże do granicy gminy,
przebiegającej na terenie Gminy Jaświły kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do
kategorii dróg gminnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Monieckiego do
projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Monieckiego do
Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny”.
10. Wystąpienia zaproszonych gości.
11. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad.
Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wnoszono.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że obrady sesji są
prawomocne. W sesji bierze udział 11 radnych, 6 osób jest nieobecnych.
Kworum sprawdzono elektronicznie.
Ad. 4.
Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
W tym punkcie Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący 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 – po raz kolejny przedstawił sprawozdanie z pracy
Zarządu między sesjami. W okresie od ostatniej przekazanej Wysokiej Radzie sierpniu
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informacji Zarząd odbył 7 posiedzeń. W ramach przysługujących mu kompetencji pojął decyzje
w 59 sprawach, w tym podjął 11 uchwał dotyczących m. in.:
- zmian w budżecie na 2020 r. (4);
- w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. Radni
otrzymali niniejsze sprawozdanie. Można z niego wyczytać, że sytuacja jest ustabilizowana.
Patrzymy pilnie na wydatki i dochody. Niepokojący jest spadek udziału w podatkach, ale
wynika to z sytuacji obecnie panującej w kraju.
- oraz w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.124.000 zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.305.000 zł i
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w
kwocie 819.000 zł.
Zarząd postanowił również ogłosić konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach oraz nabór na Kierownika Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach. W ubiegłym tygodniu w środę, odbyło się posiedzenie
komisji konkursowej, która przesłuchała kandydatów i wybrała Pana Marka Karpa, którego
przedstawi Zarządowi do akceptacji i zatrudnienia. Złożył 9 wniosków o dofinansowanie
przebudowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, o czym wspomniałem już
podczas poprzedniej sesji Rady Powiatu. Zarząd ogłosił też konkurs ofert na wybór
realizatorów świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej uczniów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Członkowie Zarządu postanowili także
wystosować zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonywanie zadań z zakresu
usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg terenu powiatu monieckiego, w
przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-4 ustawy Prawo o ruchu drogowym i umieszczenie
ich na parkingu strzeżonym.
Zarząd podejmując stosowną uchwałę postanowił również o ogłoszeniu przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie
Dolistowo Stare, Gmina Jaświły – ustalając cenę wywoławczą netto w wysokości 270 tys. zł.
Jest to kolejna próba i sprawdzenie rynku. Członkowie Zarządu ogłosili także przetarg na
przebudowę 2 dróg gminnych położonych w obrębie Przytulanka. Zamówienie jest
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 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. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 462 870,71
zł brutto. Zarząd ostatecznie rozstrzygnął też m. in. następujące przetargi:
a) na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki – Potoczyzna – Krzeczkowo –
Rutkowskie Duże – Jaświły z ceną ofertową za realizację zamówienia – 1 199 372,18 zł
brutto,
b) na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu „Utworzenie zawodowego
Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach Etap II.
Między sesjami odbył się odbiór „starej“ części budynku szkoły po termomodernizacji.
Teraz sukcesywnie będą sukcesywnie rozstrzygane przetargi i rozpocznie się wyposażanie
szkoły w nowoczesne przyrządy.
Zarząd wyraził też zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie usług
związanych z kompleksowym utrzymaniem dróg powiatowych Powiatu Monieckiego w
ramach „Akcji Zimowego Utrzymania Dróg w sezonie zimowym 2020/2021”. Razem
przeznaczono na to zadanie - 835 125,78 zł brutto.
Zarząd wyraził również zgodę na podpisanie z Województwem Podlaskim umowy w sprawie
uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego (Powiatu Monieckiego) w Projekcie
„Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” współfinansowanym
przez Unię Europejską. Koszt dofinansowania to ponad 10 tys. zł. Ponadto Zarząd utrzymał w
niezmienionej wysokości dodatek motywacyjny przyznany dyrektorom szkół i placówek
Prowadzonych przez Powiat Moniecki oraz zdecydował o podwyższeniu o 200 zł dodatku
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funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół i o 100 zł - Dyrektorowi Młodzieżowego Centrum
oraz Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach.
Zarząd został również poinformowany o przegraniu sprawy w NSA dotyczącej zwrotu
nienależenie uzyskanej kwoty części subwencji ogólnej za rok 2011. Po otrzymaniu
uzasadnienia do przedmiotowego wyroku Zarząd rozpatrzy ewentualność złożenia skargi do
Trybunału Konstytucyjnego. Powiat jest w kontakcie z Panią Mecenas, która równolegle chce
wniosek kasacyjny do Trybunału oraz wniosek o zatrzymanie spłaty. Zobaczymy jak
Ministerstwo się do tego ustosunkuje. Po otrzymaniu oferty zobaczymy ile będzie to
kosztowało. Naprawdę bardzo poważnie rozważamy pójście z Trybunału Konstytucyjnego.
Zasady zakwestionowane przez Ministerstwo Finansów wg nas są niezgodne z Konstytucją. Na
pewno skorzystamy z oferty i będzie reprezentować nas interes przed Trybunałem
Konstytucyjnym. Zarząd podpisywał także umowy i aneksy związane z realizacją zadań
powiatu i prowadzonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Podpisał też z Gminą Jasionówka
umowę w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dotyczącą zakupu
pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Członkowie Zarządu udzielili
pełnomocnictwa p.o. Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach do
podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu pt. „Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego z
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2019-2020. Sprzęt już został rozdany
dzieciom. Doposażony został również nasz Dom Dziecka. Ponadto upoważniono Dyrektora
Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu do wyłonienia w
drodze konkursu realizatorów świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej
wychowanek. Przyznano uczennicy stypendium Starosty za zajęcie I miejsca w konkursie oraz
godziny nauczania indywidualnego uczniom na rok szkolny 2020/2021. Przekazał wejściówki
na Pływalnię Powiatową w Mońkach uczestnikom III Biebrzańskiego Biegu Łosia. Zatwierdził
Aneks Nr 1 do arkusza organizacji pracy MCEiRS w Goniądzu (w tym Aneks do MOW, MOS)
na rok szkolny 2020/2021. Aneksy zostały zaopiniowane przez Kuratorium Oświaty w
Białymstoku. Zarząd przyjął również projekty uchwał, które są przedstawiane na sesji Rady
Powiatu. Podczas posiedzeń Członkowie Zarządu spotykali się też z pracownikami,
kierownikami wydziałów Starostwa i Dyrektorem SP ZOZ w Mońkach oraz Dyrekcją Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych rozpatrując ich sprawy.
Dodatkowo Powiat przygotowuje się do złożenia wniosków (30 września upływa termin) do
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak radni pamiętają otrzymaliśmy 2,7 mln zł w
trakcie wizyty Pana Premiera Morawickiego. Pan Starosta poinformował, że Zarząd chce
złożyć 3 wnioski: pierwszy dotyczy Pływalni Powiatowej w Mońkach – kompleksowej zmiany
podejścia do energetyki i remont przestarzałej technologii – 950 tys. zł. Na terenie przy
Pływalni byłyby zamontowane ogniwa fotowoltaiczne. To spowodowałaby zmniejszenie opłat
miesięcznych za prąd, a dodatkowo byłaby zastosowana nowa technologia, która mogłaby
przyczynić się do większych oszczędności. Drugi wniosek dotyczy zakupu tomografu
komputerowego dla SP ZOZ w Mońkach. Pan Starosta poinformował, iż wcześniej został
złożony wniosek do Kancelarii Premiera na uruchomienie rezerwy. Przypomniał, że projekt
dotyczył wzmocnienia potencjału diagnostycznego szpitala. Ministerstwo Zdrowia
zakwestionowało zasadność zakupu tomografu, jeżeli chodzi o nasz szpital. Przychyliło się zaś
do tego by kupić ramię C i USG śródoperacyjne. Jednak wg lekarzy, którzy leczą potrzebny
jest też tomograf stąd wniosek w tej sprawie. Natomiast trzeci projekt dotyczy kompleksowej
termomodernizacji budynków SP ZOZ w Mońkach. Kosztorys wynosi ok. 7 mln zł. Kończąc
temat Pan Starosta wyraził nadzieję, że uda się nam pozyskać środki z tego Funduszu.
Dodatkowo pozyskane zostały środki dla naszych DPS-ów w Mocieszach i w Monkach. Projekt
pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”. DPS w
Mocieszach uzyskał wsparcie w kwocie 151 tys. zł, a DPS w Mońkach 117 tys. zł. Środki
dedykowane są na walkę z koronawirusem. Skierowane tu środki mogą poprawić poczucie
bezpieczeństwa i funkcjonowanie naszych placówek. Ponadto złożone zostały takeże wnioski
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na scalenia wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Szpakowo. Powiat otrzymał
informacje, że jest możliwe ubieganie się o środki z oszczędności w tym zakresie. Powiat ma
już wstępną aprobatę. Okazuało się, iż nie tylko obręb Szpakowo, ale i obręb Rutkowskie Duże
oraz Bagno zostały włączone do prac scaleniowych. Prace scaleniowe wyniosą 6,5 mln zł.
Natomiast prace poscaleniowe (na drogi) to prawie 19 mln zł. Pan Starosta ma nadzieję, że uda
się to zgodnie z założeniami wykonać do połowy lub końca 2023 r., czyli zdecydowanie
szybciej niż ostatnie scalenia i mieszkańcy będą mogli cieszyć się dobrą infrastrukturą
drogową. Ponadto projekty złożone na DPS-y zostały pozytywne zweryfikowane. Dom w
Mocieszach otrzyma kwotę 84 tys. zł. i w Mońkach – 19 tys. zł na zakup sprzętu i walki z
COVID-19. Kończąc sprawozdanie Pan Buńkowski wyraził nadzieję, że pozyskane środki
zasilą nasz budżet i poprawią funkcjo0wanie jednostek podległych. Podziękował za uwagę.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący –Rady – podziękował za przedstawienie
sprawozdania i poprosił o ewentualne pytania w tej kwestii.
- Pan Zbigniew Dembowski – zwrócił uwagę na słabą słyszalność wypowiedzi Pana Starosty.
Następnie zapytał o przetarg dotyczący Dolistowa: czy został on już ogłoszony, gdyż z
przedstawionych materiałów na sesję to nie wynika. Poprosił również o podanie terminów w
tej sprawie. Nawiązując też do wypowiedzi Pana Starosty odnośnie subwencji za 2011 rok
powiedział o zamiarze złożenia kasacji i założenia sprawy w Trybunale Konstytucyjnym.
Następnie zapytał czy takie działanie powstrzymuje wykonanie wyroku. Radny rozumie, że
Powiat będzie musiał zabezpieczyć środki na ten cel. Poprosił więc o podanie kwoty na dzień
dzisiejszy, bo, zdaniem radnego, jest to kwota z odsetkami.
- Pani Marta Łosiewcz - Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że do zwrotu jest sama kwota bez
odsetek.
- Pan Zbigniew Dembowski – kontynuując dalej powiedział, że sprawa ciągnie się prawie 10
lat. Ze wcześniejszych informacji wynikało, że to my tj. Powiat ma rację, ale tej racji nie chciał
przyznać nam Sąd. Radny ma obawę, iż kasacja też nie zostanie uwzględniona. Ponadto Pan
Dembowski zauważył, że podczas tego samego posiedzenia Zarząd przyznał Panu Dyrektorowi
Ośrodka Wychowawczego podwyżkę dodatku funkcyjnego. Zdaniem radnego to nie wynika z
ustawy, by wszystkim podnosić dodatek. Biorąc zaś pod uwagę szereg problemów placówki i
pełnienia funkcji dyrektora w poprzedniej kadencji przez 2 miesiące bez żadnych uprawnień,
bez umocowania prawnego to wypadałoby się z podwyżką dodatku wstrzymać.
- Pan Jarosław Popowski – nawiązując do 7 punktu porządku posiedzenia Zarządu z dnia 27
sierpnia 2020 r. dotyczącego projektu Wydziału Dróg, do którego wkład Powiatu wynosi
493.884 zł poprosił o wyjaśnienie, na czym ma polegać przedmiotowy projekt i w czym na
usprawnić pracę Wydziału. Następnie wspomniał o budowie chodników, które były
wykonywane, co roku. Zwrócił też uwagę, że wprowadzono już system GSP, teraz
wprowadzamy kolejny projekt do Wydziału Dróg, a na „gruncie” nie ma, komu pracować. W
dalszej kolejności nawiązał do tematu SP ZOZ w Mońkach. Na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia
2020 r. Zarząd spotkał się z Dyrektorem SP ZOZ w Mońkach, który przedstawił analizę
dotyczącą kosztów procesowych i komorniczych za okres od VIII-XII 2019 do I-VII 2020 r. –
kwota 1,6 mln zł. Radny nie przypomina sobie by były Dyrektor mówił o tym. W związku z
powyższym zapytał skąd te koszty. Czy Pan Dyrektor zna całkowite zadłużenie placówki. Czy
Powiat stoi na krawędzi czy są jeszcze jakieś możliwości. Zapytał czy bank wymaga od
Starostwa jakiś zabezpieczeń, jeżeli chodzi o konsolidację zadłużenia. Poza tym zapytał, jakie
będzie oprocentowania i okres spłaty.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – odnosząc się do zadanych przez radnych pytań
powiedział, że operat został zaktualizowany. Natomiast, jeżeli przetarg nie został ogłoszony to
zostanie ogłoszony. Na posiedzeniu Zarządu podjęto decyzję o wystawieniu tej nieruchomości
na sprzedaż. Na ten moment Pan Starosta nie jest tego do końca pewien, gdyż wcześniej trzeba
wywiesić na tablicy ogłoszeń zgodnie z „literą” prawa. W sprawie subwencji zaś powiedział,
że jest to kwota bez odsetek i wynosi (jak zdołał ustalić) 856 tys. zł. Pan Starosta dziwi się
radnemu, że wspomniał o dodatku motywacyjnym dla Dyrektora Młodzieżowego Centrum
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Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w wysokości 100 zł i obarczając Go przy tym
odpowiedzialnością za to, że Państwo Polskie przeprowadziło zmiany dotyczące interpretacji
przepisu dotyczącego wychowanek, które musiały być wprowadzone w system, a nie zostały
jeszcze doprowadzone. Nie jest, zatem to odpowiedzialność osobista Pana Dyrektora, że Nasze
Państwo szuka w ten sposób oszczędności. Ustawodawca dopiero po pewnym okresie czasu
stwierdził, że pewne przepisy w tej kwestii są nieprecyzyjne. Wszystko było wówczas robione
zgodnie z „literą” prawa, w oparciu o przepisy, które obowiązywały. Ustawodawca po
doprecyzowaniu przepisów idzie w tym kierunku, że za niedoprowadzone potrąca 100%. Jeżeli
do 30 września wychowanka zostanie doprowadzona to jest stosowana wobec niej inna waga
w przeliczeniu, a teraz od nas żąda się zwrotu 100% subwencji przyznanej na wychowankę.
Pan Starosta kończąc temat dodał, że przyznanie dodatku dyrektorom motywowane było ich
pracą, zaangażowaniem w dostosowaniu danej placówki do obecnej sytuacji, czyli panującej
pandemii Covid-19. Tylko i wyłącznie tym było to podyktowane. W dalszej kolejności Pan
Starosta odniósł się do zasadności systemu elektronicznego w Wydziale Dróg. Powiedział, iż
od kilku lat w Wydziale Geodezji sprawdza się i funkcjonuje system Geoportal. Po zmianie
kierownika w Wydziale Dróg stwierdziliśmy, że potrzeba jest stworzenia takiej pomocy i w
tym Wydziale. Głównym zadaniem tej usługi jest wprowadzenie modelu pozyskiwania decyzji,
składania wniosków przez strony, przez inwestorów drogą elektroniczną. W obecnej sytuacji
pandemii usługi muszą działać i muszą funkcjonować. Poza tym powstanie aktualna baza
danych dotycząca naszych dróg i elementów inżynieryjnych. Każdorazowe oszacowanie
kosztów, jak wygląda poziom pasa drogowego, jego szerokość, czy to jest nasza działka, czy
też nie będzie dużo łatwiejsze i szybsze. Szacownie kosztów niniejszego projektu było z „dużą
górką”. Obecnie trwają rozmowy i najprawdopodobniej koszt wkładu własnego zostanie
znacznie zmniejszony. Poza tym zakupiony zostanie również sprzęt. W ten sposób powstanie
nowy model pracy i nowy zakres usług. Odnośnie zaś przebudowy chodników Pan Starosta
powiedział, że pojawiły się prośby dotyczące wykorzystania funduszu sołeckiego z
poszczególnych wsi. Przedstawione prośby w miarę możliwości przerobowych naszego
Wydziału są realizowane.
- Pan Zbigniew Dembowski – poprosił o odpowiedź do wcześniej zadanego pytania odnośnie
złożenia skargi kasacyjnej.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że Pani Mecenas ma złożyć 2
wnioski: pierwszy - kasację do Trybunału Konstytucyjnego i drugi wniosek do Ministerstwa o
wstrzymanie wykonalności. Jak Ministerstwo Finansów wcześniej zgłosi się to będziemy
szybciej reagować.
- Pan Marek S. Karp – p. o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mońkach – na wstępie podziękował za zainteresowanie sytuacją SP ZOZ stwierdzając przy
tym, iż tylko szkoda, że nie miało to miejsca wcześniej. Stan zobowiązań wymagalnych szpitala
wynosi 14,5 mln zł. Po przyjściu do szpitala Pan Karp stwierdził, że jest różna struktura
finansowania tego długu: są to odsetki ustawowe, które wynoszą na dzień dzisiejszy 5,6%, są
umowy o rolowanie terminu obsługi zadłużenia – 8,0% i są też takie, które są naliczane zgodnie
z rozporządzeniem. Na spotkaniu Pan Dyrektor przedstawił koszt, który szpital poniósł na
przestrzeni 12 miesięcy. Pan Dyrektor przedstawił to po to, by rozpocząć proces otrzymania w
przyszłości zgody na konsolidację. Jeżeli znajdzie się taki podmiot, to odbędzie się to na
zasadzie pożyczki lub kredytu. Pan Karp „zapytał” rynek o konsolidację w różnych wariantach
tj. różnych okresach spłaty. Propozycja była taka, by spłata rozłożona została na 5, 10 lub 15
lat. Przypomniał, iż SP ZOZ zaciąga pożyczkę samodzielnie bez konieczności uzyskania zgody
podmiotu tworzącego. Natomiast kredyt już wymaga takiej zgody. Instytucje finansowe
udzielają pożyczek, a banki kredytów i pożyczek. Ważny jest również sposób zabezpieczenia.
Formą może być weksel in blanco, cesja umowy z NFZ oraz zabezpieczenie poprzez poręczenie
właścicielskie. Instytucje finansowe, które złożyły oferty nie wskazały konieczności
zabezpieczenia pożyczki poprzez zabezpieczenie jej w budżecie. Każda instytucja, która
złożyła ofertę dawała oprocentowanie niższe niż odsetki ustawowe tj. niż 5,6%. Realnie jest to
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od 4,6% do 4,8% w zależności od okresu. Na tych już procentach konsolidacja ma sens,
ponieważ zakład poniesie mniejsze koszty obsługi zadłużenia. Pan Dyrektor czeka jeszcze na
sfinalizowanie oferty przez Bank Gospodarstwa Krajowego po to, by wiedzieć czy bank jest
zainteresowany i czy forma zabezpieczenia będzie wymagała akceptacji przez władze
samorządowe. Kiedy Pan Dyrektor rozstrzygnie omawiane kwestie to przedstawi temat Radzie
Społecznej bądź poinformuje Zarząd o przyjętej formie zabezpieczenia.
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
W punkcie dotyczącym podjęcia uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zmian
w budżecie powiatu na 2020 rok głos zabrała Pani Marta Łosiewicz – Skarbnik Powiatu, która
powiedziała, że zmiany dotyczą:
1) zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność,
rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.356.442 zł (środki z Funduszu Dróg
Samorządowych). Dotyczy to przebudowy dróg powiatowych Nr 1373, Nr 1412, Nr 1847 B i
Nr 1842 B. Zmniejszenia dokonano na podstawie kwot wynikających z rozstrzygniętego
przetargu na ww. drogi.
2) zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 20.701 zł (dot.
real. projektu pn. „Śladami przeszłości – wezmę udział i zrozumiem” w ramach PolskoLitewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży). Zmniejszenia dokonano w związku z rezygnacją
realizacji ww. projektu przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w
Goniądzu.
3) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) o kwotę 186.850 zł
z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Kalinówka Kościelna.
4) zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.
80195 – Pozostała działalność o kwotę 21.694 zł, w związku z wpływem środków na refundację
wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność
kadry edukacji szkolnej" (POWER).
5) zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 600 –Transport łączność, rozdz. 60014
– Drogi publiczne powiatowe - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 418.483
zł
6) zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 600 –Transport łączność, rozdz. 60014
– Drogi publiczne powiatowe ogółem o kwotę 216.000 zł, z tego wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych o kwotę 162.000 zł na nw. zadania, a mianowicie:
a) o kwotę 52.000 zł na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1412 Mońki - Potoczyzna Krzeczkowo,
b) o kwotę 30.000 zł na przebudowę chodników na terenie Gminy Mońki,
c) o kwotę 68.000 zł na przebudowę skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Augustowską w
Mońkach,
d) o kwotę 12.000 zł na dokumentację projektową, dotyczy podziału działek dla inwestycji
„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1409 B Kalinówka – Kościelna – Ogrodniki –
dr. woj. Nr 671 w km 0+000-5+496”.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 54.000 zł na zakup piaskarki
na potrzeby Wydziału Dróg.
7) zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111
– Szpitale ogólne o kwotę 158.200 zł, na dofinansowanie zad. „Przystosowania Bloku
Operacyjnego do przeprowadzenia zabiegów w zakresie ortopedii” - zakup aparatury
medycznej na potrzeby SP ZOZ w Mońkach.
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Pani Skarbnik przedstawiła również zmianę w załączniku Nr 7 do uchwały Dotacje
podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.: tj. dofinansowanie zad. p.n.:
„Wzmocnienie potencjału diagnostyki obrazowej poprzez zakup aparatów do
śródoperacyjnych badań RTG (ramię C) oraz USG, jako kontynuacja projektu utworzenia
Regionalnego Centrum Leczenia Bólu przy SP ZOZ w Mońkach" – kwota 166.000 zł.
Ponadto zmniejsza się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2020 rok o
kwotę 252.827 zł. W związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu
na 2020 rok dokonano zmian w nw. załącznikach:
1) Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2020,
2) Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2020r,
3) Załącznik Nr 7 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.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – zapytał czy są pytania.
Pytań nie zadawano.
W dalszej kolejności Pan Andrzej Matyszewski (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu)
– Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował, że Komisja Budżetu i
Finansów w dniu dzisiejszym pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. W posiedzeniu Komisji wzięło udział 3
radnych.
Następnie Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – poddał pod
głosowanie ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 11, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (11)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Piekutowska Ewa, Popowski
Jarosław, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (6)
Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kulikowska Joanna, Pac
Barbara, Supiński Rafał.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2020 rok w załączeniu do protokołu.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że „za” przyjęciem
uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
(Uchwała Nr XIX/143/20 w załączeniu do protokołu).
Ad. 6.
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.
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W tym punkcie głos zabrała ponownie Pani Skarbnik, która powiedziała, że
wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego dotyczą doprowadzenia do zgodności
dochodów i wydatków budżetowych w roku 2020 z uchwałą budżetową. W związku z
zawarciem umów w ramach przedsięwzięć zaktualizowane zostały limity zobowiązań.
Natomiast wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dotyczą
zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w 2020 r. na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo” – Poprawa jakości drogi powiatowej o kwotę 83.052
zł i przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynieryjnych i dróg powiatowych – poprawa
jakości dróg powiatowych” - plan po zmianach wynosi 7.328.010 zł.
Po dokonanych zmianach w WPF wskaźniki długu liczone w oparciu o wykonanie budżetu za
2019 rok w poszczególnych latach są spełnione.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – zapytał czy są pytania.
Pytań nie zadawano.
W dalszej kolejności Pan Andrzej Matyszewski (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu)
– Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował, że Komisja Budżetu i
Finansów w dniu dzisiejszym pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt 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
posiedzeniu Komisji wzięło udział 3 radnych.
Następnie Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – poddał pod
głosowanie ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 11, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (11)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Piekutowska Ewa, Popowski
Jarosław, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (6)
Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kulikowska Joanna, Pac
Barbara, Supiński Rafał.
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 Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że „za” przyjęciem
uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
(Uchwała Nr XIX/144/20 w załączeniu do protokołu).
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi Nr 1354B /Rutkowskie D. - BagnoStarowola - Jasionóweczka/ w części od m. Rutkowskie Duże do granicy gminy,
przebiegającej na terenie Gminy Jaświły kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do
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kategorii dróg gminnych.
Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – poprosił Pana
Marcina Bielskiego – Kierownika Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Mońkach,
który przedstawił projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi Nr 1354B /Rutkowskie D. Bagno-Starowola - Jasionóweczka/ w części od m. Rutkowskie Duże do granicy gminy,
przebiegającej na terenie Gminy Jaświły kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii
dróg gminnych.
- Pan Kierownik – poprosił Wysoką Radę o podjęcie w proponowanej treści uchwały związanej
ze zmianą kategorii drogi – z drogi powiatowej na drogę gminną. Poinformował przy tym, iż
Starostwo rozpoczęło prace dotyczące przygotowania procesu scaleń i prac poscaleniowych w
obrębie Szpakowo. Wniosek Wójta Gminy Jaświły został pozytywnie rozpatrzony w tej
sprawie i ww. drogę w procesie poscaleniowym będzie można przebudować. Zmiana kategorii
drogi została też pozytywnie zaopiniowana przez sąsiednie samorządy i Samorząd
Województwa Podlaskiego. Kończąc Pan Bielski jeszcze raz poprosił Wysoką Radę o podjęcie
uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – zapytał czy są pytania.
Pytań nie zadawano.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – poprosił Komisję Infrastruktury i
Rozwoju Powiatu o przedstawienie opinii nt. ww. projektu uchwały.
- Pan Jarosław Popowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu –
poinformował, że Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu na posiedzeniu w dniu
dzisiejszym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Następnie Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – poddał pod
głosowanie ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 11, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (11)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Piekutowska Ewa, Popowski
Jarosław, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (6)
Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kulikowska Joanna, Pac
Barbara, Supiński Rafał.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia drogi
Nr 1354B /Rutkowskie D. - Bagno-Starowola - Jasionóweczka/ w części od m. Rutkowskie
Duże do granicy gminy, przebiegającej na terenie Gminy Jaświły kategorii drogi powiatowej i
zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych w załączeniu do protokołu.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że „za” przyjęciem
uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
(Uchwała Nr XIX/145/20 w załączeniu do protokołu).
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Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Monieckiego do
projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”.
Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – poprosił Panią Barbarę
Maciorowską – Sekretarza Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.
- Pani Sekretarz – na wstępie poinformowała, że Zarząd Powiatu prosi Wysoką Radę o
wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu, który jest realizowany przez Urząd
Marszałkowski naszego województwa i przez Ministerstwo Rozwoju. Projekt na tym etapie jest
projektem miękkim i nie wymaga żadnego wkładu własnego. W jego efekcie samorządy mają
otrzymać wsparcie na zwiększeniu swoich kompetencji w planowaniu strategicznym,
tworzenie współpracy z innymi samorządami w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć
służących rozwojowi naszego terenu w różnym zakresie. Myślą przewodnią niniejszego
projektu jest stworzenie partnerstwa. Powiat widząc swoje potrzeby przystępuje do partnerstwa
turystycznego, o czym będzie mowa w kolejnym punkcie porządku obrad sesji. Urząd
Marszałkowski wytypuje 3 partnerstwa, które zostaną zgłoszone do Ministra Rozwoju o
ewentualne dalsze prowadzenie w celu realizacji podjętych przedsięwzięć. Kończąc Pani
Sekretarz wyraziła nadzieję, że naszemu Powiatowi uda się w ramach zawiązanego partnerstwa
pozyskać środki na rozwój turystyczny regionu.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – zapytał czy są pytania.
Pytań nie zadawano.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – poprosił Komisję Infrastruktury i
Rozwoju Powiatu o przedstawienie opinii nt. ww. projektu uchwały.
- Pan Jarosław Popowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu –
poinformował, że Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu na posiedzeniu w dniu
dzisiejszym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Następnie Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – poddał pod
głosowanie ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 11, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (11)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Piekutowska Ewa, Popowski
Jarosław, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (6)
Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kulikowska Joanna, Pac
Barbara, Supiński Rafał.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie Powiatu Monieckiego do projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”
w załączeniu do protokołu.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że „za” przyjęciem
uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
(Uchwała Nr XIX/146/20 w załączeniu do protokołu).
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Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Monieckiego do
Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny”.
Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – poprosił Panią Barbarę
Maciorowską – Sekretarza Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.
- Pani Sekretarz – na wstępie poinformowała, że przystąpienie do projektu (o którym mówiła
wcześniej) nie będzie miało sensu, jeżeli nasz Powiat nie przystąpi do żadnego partnerstwa.
Mając od kilku lat na uwadze poszukiwanie środków na odbudowę Fortu Zarzecznego Pan
Starosta wspólnie z Zarządem podejmują inicjatywę przystąpienia do projektu, który będzie
realizowany w ramach partnerstwa Augustowsko – Biebrzańskiego Parku Turystycznego. Ma
nadzieję, iż to przedsięwzięcie zakończy się powodzeniem. Wspólnie z Lokalnymi Grupami
Działania (szczegółowo zostało to opisane w uzasadnienie do projektu uchwały) tj. z Powiatem
Augustowskim i z częścią Powiatu Sokólskiego nasz Powiat (łącznie z gminami) chce
przystąpić do partnerstwa by stworzyć na tyle ciekawy wniosek, który mógłby uzyskać
aprobatę Urzędu marszałkowskiego, a potem Ministerstwa.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – zapytał czy są pytania.
Pytań nie zadawano.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – poprosił Komisję Infrastruktury i
Rozwoju Powiatu o przedstawienie opinii nt. ww. projektu uchwały.
- Pan Jarosław Popowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu –
poinformował, że Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu na posiedzeniu w dniu
dzisiejszym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Następnie Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – poddał pod
głosowanie ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 11, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (11)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Dembowski Zbigniew, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna,
Klepadło Roman, Matyszewski Andrzej, Radomski Mirosław, Piekutowska Ewa, Popowski
Jarosław, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (6)
Czarniecki Stanisław, Jaworowski Dariusz, Kalinowska Jolanta, Kulikowska Joanna, Pac
Barbara, Supiński Rafał.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie Powiatu Monieckiego do Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko –
Biebrzański Park Turystyczny” w załączeniu do protokołu.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że „za” przyjęciem
uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
(Uchwała Nr XIX/147/20 w załączeniu do protokołu).
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Ad. 10.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Nie wystąpiły.
Ad. 11.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
W tym punkcie głos zabrał Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki. Pan Starosta
poinformował Wysoką Radę o zamiarze wystąpienia do naszych podlaskich posłów,
senatorów, Ministerstwa Zdrowia, Prezesa NFZ oraz Zarządu Związku Powiatów Polskich w
najważniejszej sprawie, która dotyczy systemu opieki zdrowotnej (rozliczania systemu
ryczałtowego i sytuacji szpitali powiatowych) w roku przyszłym. Działania Powiatu (podmiotu
tworzącego) i Pana Dyrektora nie będą miały sensu, jeżeli nasi rządzący (podobnie jak z
subwencją oświatową) nie podejmą kluczowej decyzji, by w przyszłym roku nie pomniejszać
ryczałtów, które nie zostaną wypracowane w tym roku w powodu pandemii koronawirusa. Pan
Starosta otrzymał pismo do Pana Dyrektora SP ZOZ w Mońkach. Do niego zostało napisane
pismo przewodnie. Jeżeli nie poruszymy sumień wszystkich parlamentarzystów, którzy
zasiadają w Sejmie, to można powiedzieć, że „możemy zawijać szpitale”, nie tylko szpital
moniecki. Nasz szpital nie jest w stanie wykonać świadczeń (ma nadpłacone ok. 3 mln zł), które
są wyliczone ryczałtem z poprzedniego roku. Z dotychczasowego mechanizmu jego wyliczania
możemy dostać nie ok. 21 mln zł kontraktu, ale np. 16 mln zł, czyli ok. 5 mln zł mniej na
funkcjonowanie szpitala w przyszłym roku. NFZ trochę wcześniej lawirował mówiąc, że może
będzie możliwość przedłużenia wykonania tego ryczałtu do I kwartału 2021 r. Natomiast do tej
pory jest „cisza” w tej sprawie. Zatem bardzo ciężko jest planować sensowne działanie.
Następnie odczytał pismo, które chciałby skierować do naszych parlamentarzystów:
„Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam informację Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mońkach o wsparcie działań w zakresie pomocy ze strony rządu w
trudnej sytuacji w jakiej znalazły się podmioty lecznicze w związku z epidemią koronawirusa
oraz aktualnie działającymi przepisami finansowania służby zdrowia niedostosowanymi do
aktualnej sytuacji.
System ochrony zdrowia w Polsce odczuwa kryzys i może odczuć jeszcze dotkliwiej w
przyszłych okresach, jak żaden inny z sektorów publicznych. Bez pomocy rządu i stosownych
uregulowań prawnych wiele podmiotów służby zdrowia, głównie szpitali powiatowych, w
krótkim okresie może przestać istnieć z uwagi na utratę płynności finansowej.
Przede wszystkim konieczne jest określenie zasad rozliczenia ryczałtów i umów
kontraktowych za 2020 rok i ustalenia przychodów na podstawie umów z NFZ na rok 2021
takiego, który pozwoli na stabilizację finansową szpitali.
Dlatego zwracamy się z apelem o:
1) Solidarne działanie za nienakładaniem korekt kontraktów szpitalom, w szczególności
ze wsteczną mocą obowiązywania;
2) Wprowadzenie pakietu, który zapewni szpitalom stabilizację finansową w czasie
epidemii oraz pozwoli bezpiecznie planować przyszłe działania zdrowotne;
3) A także pomoc w uzyskaniu zgody na rozliczanie świadczeń zdrowotnych przez
podmioty lecznicze w dłuższej perspektywie czasowej, a na rok 2021 finansowanie na
podstawie wykonań kontraktów na poziomie roku 2020.
Skutki finansowe i społeczne braku uregulowań w tym zakresie dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach przedstawia Dyrektor naszego podmiotu
leczniczego w załączonym liście.
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W imieniu podmiotu tworzącego prosimy o wsparcie w działaniach na rzecz
rozwiązania bieżącego problemu finansowego i tym samym uniknięcia kolejnym problemów
finansowych podmiotów leczniczych.”
W dalszej kolejności Pan Starosta dodał, że aby ten ryczał w 2021 r. był przynajmniej
wyliczany na poziomie roku 2019. Niewykonanie świadczeń ze względu na lockdown, może
spowodować, że w przyszłym roku podmioty lecznicze będą miały poważne problemy.
Kończąc wyraził nadzieję, iż nasi parlamentarzyści będą mogli współpracować (ponad
partyjnymi przekonaniami) dla ochrony zdrowia i całego systemu opieki zdrowotnej by
zadziałać skutecznie i mieć czytelne zasady funkcjonowania szpitali w przyszłym roku.
- Pan Jarosław Popowski – poprosił o informacje nt. działalności Powiatowej Pływalni. Radny
zauważył, iż w tym roku był pewien przestój. W związku z powyższym zapytał czy
dofinansowanie ze strony Powiatu ma być większe czy mniejsze, czy Pływalnia zarabia w tym
okresie więcej czy też zarabia mniej.
- Pani Marta Łosiewicz – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że Pływalnia nie jest
przedsiębiorstwem, więc nie ma zasady pokrywania wydatków dochodami. Z tego, co Pani
Skarbnik wie plan (dotyczący wydatków), który został zabezpieczony na ten rok powinien
wystarczyć. Jeżeli zaś chodzi o dochody to jest spadek. Orientacyjnie podała przykład, jeżeli w
ubiegłym roku dochód w sierpniu był rzędu 40 tys. zł to w tym roku jest to 20 tys. zł. Wobec
powyższego dochody za ten rok zostaną prawdopodobnie niewykonane. Konkretne dane
zawarte są jednak w sprawozdaniach jednostki.
Ad. 12.
Zamknięcie obrad.
- Pan Andrzej Matyszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obradv zamknął obrady XIX sesji VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach.
Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Matyszewski
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/).

