Rada Powiatu w Mońkach

PROTOKÓŁ NR XVI/20
z obrad XVI sesji Rady Powiatu w Mońkach, które odbyły się w trybie zdalnym
w formie wideokonferencji
w dniu 30 kwietnia 2020 r.

W obradach sesji wzięło udział 15 radnych, co stanowi o prawomocności obrad – lista
sprawdzenia kworum w załączeniu.
Nieobecni: Pani Jolanta Kalinowska, Pan Jarosław Popowski.

Obrady rozpoczęto 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12.45,
zakończono o godz. 14.20 tego samego dnia.

2
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 XVI sesji VI kadencji
Rady Powiatu w Mońkach. Powitał serdecznie Pana Starostę, Panią Wicestarostę, Członków
Zarządu, panie i panów radnych. Powitał też kierowników jednostek obecnych na Sali
konferencyjnej w Starostwie Powiatowe w Mońkach i przed komputerami.
Ad. 2 - 3 .
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady - odczytał porządek obrad:
1.
Otwarcie obrad.
2.
Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołów z sesji Nr XI-XV.
5.
Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
7.
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.
8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz
realizację projektu pod nazwą pt. ,,Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu
suwalskiego”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15 poprzez zmianę
siedziby.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na
realizację powyższych zadań w 2020 roku.
13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach za 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu
Monieckiego za rok 2019.
15. Sprawozdanie Komisji Rady Powiatu z działalności za 2019 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w
Mońkach na 2020 rok.
17. Wystąpienia zaproszonych gości.
18. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
19. Zamknięcie obrad.
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- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – wyczytując alfabetycznie nazwiska
radnych sprawdził obecność na sesji.
Następnie poinformował, że w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi kworum do
podejmowania prawomocnych uchwał (lista radnych w załączeniu).
Uwag do przedstawionego wcześniej porządku obrad nie wnoszono. Wobec
Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 4.
Przyjęcie protokołów z sesji Nr XI-XV.
- Przewodniczący Rady – zapytał radnych, czy są pytania dotyczące protokołu Nr XI. Uwag
nie wniesiono, więc Pan Jaworowski przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kalinowska Jolanta, Popowski Jarosław.
Protokół z XI sesji został przyjęty.
Następnie Pan Dariusz Jaworowski przystąpił do głosowania za przyjęciem protokołu z sesji
Nr XII. Zapytał radnych, czy są pytania dotyczące protokołu Nr XII. Pytań nie było, więc Pan
Jaworowski przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kalinowska Jolanta, Popowski Jarosław.
Protokół z XII sesji został przyjęty.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady – zapytał radnych, czy są pytania dotyczące
protokołu Nr XIII. Uwag nie wniesiono, więc Pan Jaworowski przystąpił do przeprowadzenia
głosowania.
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
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Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Jolanta Kalinowska, Popowski Jarosław.
Protokół z XIII sesji został przyjęty.
Przewodniczący Rady – zapytał radnych, czy są uwagi do protokołu Nr XIV. Uwag nie
wniesiono, więc Pan Jaworowski przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kalinowska Jolanta, Popowski Jarosław.
Protokół z XIV sesji został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady – zapytał radnych, czy są pytania do protokołu Nr XV. Uwag nie
wniesiono, więc Pan Jaworowski przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kalinowska Jolanta, Popowski Jarosław.
Protokół z XV sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
W tym punkcie Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady poprosił radnych o
ewentualne pytania.
Pisemną informację z pracy Zarządu Powiatu między sesjami otrzymali wszyscy radni
(pisemna informacja w załączeniu do protokołu).
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- Pani Ewa Piekutowska – zapytała o przetarg na budynek ośrodka zdrowia w Trzciannem.
Zapytała, jakie argumenty miał Zarząd podejmując decyzję o sprzedaży ww. budynku,
oczywiście pomijając podstawową opiekę zdrowotną, którą jak zapewne powie zaraz Pan
Starosta leży w gestii gminy. Zapytała przy okazji o wycenę z dnia 15 marca br. – 194 tys. zł.
W dniu 23 marca Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie w celu zakupu płyt do
utwardzenia wjazdu do ośrodka zdrowia w Trzciannem w kwocie 7380 zł. Następnie zapytała
czy w związku z tym wartość wycenianego budynku nie jest wyższa tj. nie wynosi ponad 200
tys. zł. Poza tym czy decyzja dotycząca położenia płyt była rozsądna (została ona podjęta już
po wycenie budynku). Jednocześnie w związku z powyższym zapytała czy decyzja o sprzedaży
budynku będzie leżała w gestii Rady Powiatu, a nie Zarządu.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – potwierdził zrobienie operatu po przejęciu
nieruchomości od SP ZOZ w Mońkach. Poza tym dodał, że nie wie czy ten budynek zostanie
sprzedany. Sprawa utwardzenia placu była zgłaszana. Poza tym na to pytanie najlepiej
odpowiedziałby Kierownik Wydziału Dróg. W gestii dobrego gospodarza trzeba było to zrobić.
Pan Starosta nie był w stanie od razu odpowiedzieć czy ta decyzja podniesie wartość
nieruchomości. Kończąc powiedział, że bardziej szczegółowo odniesie się do tej kwestii w
piśmie.
- Pani Ewa Piekutowska – zapytała, kto robił operat szacunkowy.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że zostało to zlecone do Wydziału
Geodezji. Pracownik zajmujący się nieruchomościami przygotował stosowne zapytanie i
została wybrana firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Jeżeli Radna jest zainteresowana
szczegółami zostanie to przedstawione.
- Pan Zbigniew Dembowski – stwierdził, iż czytając informacje z pracy Zarządu i zwracając
uwagę na zbieżność dat, to albo Zarząd nie za bardzo kontroluje swoje decyzje, które podejmuje
wcześniej, albo działa niegospodarnie. Jak można kłaść płyty, jeżeli została podjęta decyzja o
sprzedaży budynku. Zapytał czy płyty zostały już położone czy jeszcze będą położone.
- Pani Joanna Kitlas – Wicestarosta – powiedziała, że płyty zostały już położone. Wspomniała,
iż taka też była prośba Wójta Gminy Trzcianne i osób korzystających z ośrodka. Płyty zostały
zakupione. Natomiast pracownicy Gminy Trzcianne je ułożyli. Powiat dba o wizerunek i
dojście do tego budynku. Kończąc dodała, że nie wiadomo, czy budynek zostanie sprzedany.
Jeżeli trzeba będzie coś naprawić, czy wymienić okna, drzwi to zarządca budynku musi to
zrobić. Tak samo było i w omawianym przypadku.
- Pan Zbigniew Dembowski – dodał, że podana wartość nieruchomości jest na dzień robienia
operatu tj. 15 marca. Nieistotne czy okna są dobre czy złe, rzeczoznawca wycenił je na taką
wartość. Tak samo zrobił też z działką. Zdaniem radnego dokładając płyty zmienia się wartość
nieruchomości, która wyniesie ponad 200 tys. zł (o czym też mówiła Pani Ewa Piekutowska).
Zatem decyzja o sprzedaży nie powinna leżeć w gestii Zarządu tylko w gestii Rady.
- Pan Rafał Supiński – zwrócił uwagę, że Zarząd podniósł wartość budynku w Kalinówce
Kościelnej ze względu na to, iż budynek znajduje się przy głównej drodze. Z budżetu powiatu
zostało wyłożone ponad 7 tys. zł i Zarząd nie zwiększył o poniesione koszty wartości
nieruchomości. Zapytał czy tak wygląda gospodarność. Wspomniał też, iż Zarząd podpisał
umowę wynajmu do końca roku z podmiotami świadczącymi usługi lecznicze, a z Panią, która
wynajmuje mieszkanie zaledwie na 5 miesięcy. Powiedział, iż informował już o kosztach
wynajmu, które znacząco wzrosły. Kończąc swoja wypowiedź zapytał czy tak wygląda
zarządzanie przez Pana Starostę i Zarząd Powiatu.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, iż Pani została zapoznana z
kosztami. Nie chciał odnieść się do kwestii pomocy poruszonej przez Pana Supińskiego.
Odniósł się zaś do porównania Starosty do czyściciela kamienic, które może nieść za sobą
bardzo daleko idące skutki. Pan Starosta nie zostawi tak tego. Jego zdaniem sprawa stawiana
jest w bardzo nieprzyzwoity sposób. Następnie dodał, że trzeba sprawdzić czy w cenie była
uwzględniana działka. Jeżeli to podniesie koszt to Pan Starosta nie widzi problemu by to zrobić.
Przypomniał, że umowa z Panią wygasała w grudniu i tę umowę Pani podpisywała z SP ZOZ
w Mońkach. To, że ona została przedłużona to kwestia dobrej woli Zarządu. Pani była
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wcześniej poinformowana, że umowa wygasa. Jaki będzie dalszy los budynku zobaczymy.
Jeżeli zgłosi się ktoś, kto kupi to zmieni się właściciel i on będzie podejmował decyzje i będzie
wyjaśniał sytuację z Panią i z podmiotami komercyjnymi. Pan Starosta gwarantuje, że jeżeli
właścicielem będzie Powiat, czy ktoś inny to opłat za palacza, za węgiel, za śmieci i media
wykorzystywane przez Panią na pewno nie obniży i nie pokryje ich z własnej kieszeni. Dziwi
się bardzo, że kwestia pomocy Pani polega na ataku na Zarząd i personalnie na Starostę (tak
jest w przekonaniu radnego) i porównanie Starosty do czyściciela kamienic niesie bardzo
poważne konsekwencje. Tak nie powinno się omawiać spraw. Jeżeli radny chciał realnie
pomóc Pani to można było iść od MOPS-u, GOPS-u oraz innych instytucji i spytać się czy jest
możliwość uzyskania zasiłku. Kończąc jeszcze raz powiedział, że jeżeli okaże się, iż wartość
budynku została zwiększona to Pan Starosta nie widzi problemu by sprzedać za wyższą kwotę.
Rada będzie mogła wtedy wypowiedzieć się na temat wartości nieruchomości, porozmawiać z
pracownikiem, który merytorycznie za to odpowiada.
- Pan Rafał Supiński – podziękował za odpowiedź. Stwierdził jednak, iż Pan Starosta nie
odpowiedział na pytanie czy tak wygląda gospodarność. Zapytał czy dopiero teraz radni
pokazują Staroście i Zarządowi, iż operat, koszt powinien wzrosnąć. Nie chciał odnosić się do
słów Starosty skierowanych do Niego. Przypomniał, że pełni funkcję radnego. Szkoda, że
dopiero, kiedy temat został podniesiony to okazało się, iż Pan Starosta widzi, że taką pomoc
Pani może otrzymać w opiece społecznej. Dopytał jeszcze czy rzeczywiście tak wygląda
zarządzanie mieniem Powiatu.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że sprawdzi jak wygląda działka.
Dodał przy tym, iż nie widzi problemu, iż płyty tam się pojawiły, zwłaszcza, że była to prośba
Wójta Gminy Trzcianne. Zdaniem Pana Starosty, jeżeli chcemy podnieść atrakcyjność budynku
to każdy nakład wydaje się na miejscu.
- Pani Ewa Piekutowska – zapytała czy przy warunkach sprzedaży jest zastrzeżenie, że w
budynku będzie prowadzona opieka zdrowotna.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że budynek jest wystawiony w
przetargu ustnym nieograniczonym. Następnie poinformował, iż zostały ponownie wysłane
pisma do Wójta Gminy Trzcianne i Burmistrza Knyszyna czy nie chcą odkupić tych budynków
od Powiatu po kosztach operatu szacunkowego. Jedna i druga gmina odpowiedziała, że nie jest
zainteresowana przejęciem mienia.
- Pani Ewa Piekutowska – czytała o tym. Zapytała czy kupujący musi w tym budynku
prowadzić opiekę zdrowotną. Czy przeznaczenie budynku jest zawarte w przetargu.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że wydaje Mu się, że nie ma takiego
zapisu.
- Pani Joanna Kitlas – Wicestarosta – powiedziała, że raczej nie, ale zostanie to sprawdzone.
- Pan Rafał Supiński – powiedział, że budynek w Kalinówce Kościelnej był poddany
termomodernizacji ze środków unijnych. Zapytał, jakie nakłady zostały poniesione, jeżeli
chodzi o projekt unijny, w ciągu ostatnich 10 lat na oba budynki. Kończąc poprosił o
kompleksową odpowiedź w ej kwestii.
- Pan Zbigniew Dembowski – podpowiedział Panu Staroście, że wartość działek w obu
przypadkach podana jest oddzielnie. Zdaniem radnego warto jest podnieść wartość budynku o
7 tys. zł. Następnie nawiązując do posiedzenia Zarządu z dnia 16 marca 2020 r. i podjętej
wówczas uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r. oraz wezwania do zwrotu
kwoty 10 tys. zł z otrzymanej refundacji, dotyczy zwrotu dotacji otrzymanej w 2017 roku na
real. operacji pn. „Jarmark produktów tradycyjnych i lokalnych” poprosił o wyjaśnienie tematu.
- Pani Joanna Kitlas – Wicestarosta – powiedziała, że rozliczenie zostało zaakceptowane przez
Urząd Marszałkowski. Na tamten moment Powiat otrzymał zwrot. Chodzi konkretnie o
zaliczenie kosztów na zespół disco polo. Teraz Urząd Marszałkowski kontrolowała Agencja i
okazało się, iż ten koszt nie powinien być kwalifikowany. Dlatego jest ten zwrot.
- Pan Daniel Kamiński – ze swojej strony podziękował Staroście i Zarządowi za płyty.
Stwierdził, że Wójt dba o wizerunek Gminy. Poza tym było tam niebezpiecznie.
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Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
Pan Przewodniczący Rady powiedział, że temat był omawiany podczas posiedzenia
Komisji. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie
opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 kwietnia br. pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. W posiedzeniu Komisji
wzięło udział 3 radnych.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Pytań nie zadawano.
Wobec powyższego Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod
głosowanie ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kalinowska Jolanta, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2020 rok w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVI/115/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na
lata 2020-2031.
Pan Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o
przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Andrzej Matyszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – poinformował,
że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 kwietnia br. 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.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
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Pytań nie zadawano.
Wobec powyższego Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod
głosowanie ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kalinowska Jolanta, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031 w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVI/116/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
W tym punkcie głos zabrała Pani Barbara Maciorowska – Sekretarz Powiatu – która
poinformowała, że w dniu 17 lutego radny Pan Stanisław Czarniecki złożył rezygnację z pracy
w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pan Stanisław Czarniecki był przedstawicielem klubu
radnych PiS. Na dzisiejszej sesji Zarząd wnioskuje o uzupełnienie składu komisji i prosi o
wskazanie przez klub swojego przedstawiciela.
- Pan Przewodniczący – zwracając się do Pana Zbigniewa Dembowskiego zapytał, czy klub
podjął decyzję, kogo wskazuje na kandydata na członka Komisji.
- Pan Zbigniew Dembowski – powiedział, że klub nie ma w tej komisji miejsca na stałe. To
leży w gestii Rady Powiatu.
- Pani Sekretarz – powiedziała, że wystarczy jeden przedstawiciel klubu. Przypomniała, iż
dotychczas w składzie przedmiotowej komisji było 2 przedstawicieli klubu. Zdaniem Pani
Sekretarz może wypadałoby proporcje utrzymać.
- Pan Zbigniew Dembowski – przypomniał, że klub na ręce przewodniczącej klubu złożył
propozycję, że klub PiS chce na zasadach normalnych współpracować w Radzie, czyli dostać
przynajmniej 2 komisje. Dodał przy tym, iż Klub nie ma większości w żadnej komisji i nie
przewodniczy w żadnej komisji, więc Radny nie dziwi się Panu Czarnieckiemu, że złożył
rezygnację.
- Pani Joanna Kitlas – potwierdziła złożenie takiej propozycji. Sprawa była przedyskutowana
podczas posiedzenia klubu i nie było na nią jednoznacznej zgody by oddać przewodnictwo w
komisji dla klubu PiS. Wobec tego, iż klub PiS nie chce zgłosić swojego kandydata Pani Kitlas
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może zaproponować kandydata.
- Pan Przewodniczący Rady – zapytał Pana Zbigniewa Dembowskiego, czy klub zgłasza
swojego kandydata.
- Pan Zbigniew Dembowski – powiedział, że klub nie zgłasza nikogo.
- Pani Joanna Kitlas – wobec powyższego zgłosiła kandydaturę Pana Jana Borowskiego, jeżeli
kandydat wyrazi zgodę.
- Pan Przewodniczący – powiedział, że kandydat jest członkiem zarządu i nie może być
członkiem ww. komisji. Poza tym komisja może też być w 4-osobowym składzie.
- Pani Sekretarz – powiedziała, iż w Statucie Powiatu Monieckiego jest zapis mówiący, że
komisje liczą maksymalnie 5 osób. Skład komisji może być wiec 4-osobowy. Uchwała
zmieniająca miałaby wówczas brzmienie: zmienia się uchwałę z dnia 29 listopada 2018 r. w
sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zmienioną uchwałą z dnia 22 listopada
2019 r. w następujący sposób, że odwołuje się ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
radnego Stanisława Czarnieckiego pełniącego funkcję członka Komisji.
Nikt nie zgłosił żadnej kandydatury.
Wobec powyższego Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod
głosowanie ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kalinowska Jolanta, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVI/117/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz
realizację projektu pod nazwą pt. ,,Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu
suwalskiego”.
Pan Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Zbigniew Dembowski – zapytał czy Powiat ponosi jakikolwiek udział w tym projekcie
od strony materialnej.
- Pani Sekretarz – wyjaśniła, że wkład Powiatu do projektu do wkład rzeczowy w postaci biura
projektu, które zostało utworzone na I edycję projektu dotyczącego tzw. bonu na szkolenie.
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- Pan Zbigniew Dembowski – wspomniał o kwocie 27 tys. zł i zapytał czy jest ona przeznaczona
na utrzymanie biura.
- Pan Przewodniczący Rady – odpowiedział, że tak.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – poinformował, że projekt będzie realizowany
przez inny podmiot niż ostatni. Faktycznie żadnych kosztów po stronie Powiatu nie będzie, a
jeszcze dostaniemy środki za wynajem biura. Projekt będzie prowadziła i wszystko
organizowała Fundacja Ares – wnioskodawca projektu. Do Powiatu będzie należało powołanie
doradców zawodowych, za których Fundacja będzie płaciła. Kończąc dodał, iż najważniejsze
jest to, że z tego projektu będą mogli skorzystać mieszkańcy naszego Powiatu.
- Pan Zbigniew Dembowski – absolutnie nie neguje projektu, ale radny ma wątpliwości czy
Rada powinna o tym decydować w formie uchwały, skoro Powiat nie ponosi żadnych kosztów,
żadnych nakładów.
- Pani Sekretarz – powiedziała, że każdy projekt niesie za sobą ryzyko powstania jakiś roszczeń.
Dotychczas nie było takich sytuacji. Wierzy, iż nadal tak będzie. Niemniej jednak Zarząd
potrzebuje, zgodnie z przepisami prawa, zgody organu stanowiącego na podpisanie umów,
porozumień. Kończąc stwierdziła, że na zaciągnie wszelkich zobowiązań, niekoniecznie
finansowych powinna być wyrażona zgoda przez organ stanowiący.
- Pan Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja obradowała w pełnym składzie w dniu 29
kwietnia br. i pozytywnie jednogłośnie (5 głosami „za”) zaopiniowała przedkładany projekt
uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – zapytał czy są jeszcze pytania odnośnie
projektu uchwały.
Więcej pytań nie zadawano.
Wobec powyższego Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – poddał pod
głosowanie ww. uchwałę:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kalinowska Jolanta, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pod nazwą pt. ,,Kształtowanie i rozwój
kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
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/Uchwała Nr XVI/118/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020.
- 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, że Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w dniu 29 kwietnia 2020 r.
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Ponieważ pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kalinowska Jolanta, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 w załączeniu do
protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVI/119/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15 poprzez zmianę
siedziby.
- Pan Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja obradowała w pełnym składzie w dniu 29
kwietnia br. i pozytywnie jednogłośnie (5 głosami „za”) zaopiniowała przedkładany projekt
uchwały.
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- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Ponieważ pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kalinowska Jolanta, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie zamiaru 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 XVI/120/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację
powyższych zadań w 2020 roku.
- Pan Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja obradowała w pełnym składzie w dniu 29
kwietnia br. i jednogłośnie pozytywnie (5 głosami „za”) zaopiniowała przedkładany projekt
uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Ponieważ pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
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NIEOBECNI (2)
Kalinowska Jolanta, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i
wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2020 roku w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVI/121/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 13.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach za 2019 rok.
- Pan Dariusz jaworowski – Przewodniczący Rady – zapytał czy są pytania do Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach odnośnie przedkładanego dziś Radzie
sprawozdania.
Pytań nie było. Wobec powyższego Pan Dariusz Jaworowski przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu
Monieckiego za rok 2019.
- Pan Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii ww. projektu uchwały.
- Pan Roman Klepadło – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego – poinformował, że Komisja obradowała w pełnym składzie w dniu 29
kwietnia br. i jednogłośnie (5 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała przedkładany projekt
uchwały.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.
Ponieważ pytań nie zadawano, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww.
projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kalinowska Jolanta, Popowski Jarosław.
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Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Oceny
zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2019 w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVI/122/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 15.
Sprawozdanie Komisji Rady Powiatu z działalności za 2019 rok.
- Pani Sekretarz Powiatu – poinformowała, że wczoraj wszystkie Komisje przyjęły swoje
sprawozdania i plany pracy na rok 2020, które zostały przesłane radnym droga elektroniczną.
Pytań nie zadawano.
Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w
Mońkach na 2020 rok.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, OBECNI: 15, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Borowski Jan, Buńkowski Błażej, Czarniecki Stanisław, Dembowski Zbigniew, Jaworowski
Dariusz, Kamiński Daniel, Kitlas Joanna, Klepadło Roman, Kulikowska Joanna, Matyszewski
Andrzej, Radomski Mirosław, Pac Barbara, Piekutowska Ewa, Supiński Rafał, Wysocka Irena.
NIEOBECNI (2)
Kalinowska Jolanta, Popowski Jarosław.
Imienny wykaz głosowania radnych dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia
planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach na 2020 rok w załączeniu do protokołu.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVI/123/20 – stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad. 17.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Nie wystąpiły.
Ad. 18.
Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
W tym punkcie głos zabrała Pani Irena Wysocka. Przeprosiła na wstępie, że nie zabrała głosu,
kiedy była mowa o wydanych środkach na utwardzenie placu przed ośrodkiem zdrowia w
Trzciannem. Zarzuty, oskarżenia, które są kierowane do Zarządu są, zdaniem radnej, za daleko
idące. Radnej wydaje się, iż kwota 7 tys. zł to żadna inwestycja tylko są to sprawy bieżące. Pani
Wysocka wywnioskowała ze wcześniejszych wypowiedzi, że niech się wali, niech się pali, ale
skoro zrobiony jest operat to ani kroku dalej. Podziękowała Panu Danielowi Kamińskiemu za
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odwagę i za zabranie głosu, że te środki nie zostały utopione w błoto tylko poprawiły
funkcjonowanie, bezpieczeństwo i dostęp dla osób korzystających z ośrodka. W międzyczasie
radna sprawdziła, że co miesiąc z wynajmu Powiat ma przychód w wysokości 5722 zł. Wszyscy
Członkowie Zarządu chcieliby żeby były przychody, a wydatków nie było. Tak byłoby
najlepiej. Niestety sprawy bieżące muszą być naprawiane. Szkoda, że nie zajęła się tym
poprzednia Rada. Krytykować jest komu, rządzić jest komu tylko robić nie ma komu. Zdaniem
radnej nie są to środki zmarnowane. Ani Starosta, ani Ona sama nie ułożyła tych płyt z odzysku
przed swoim domem. Poza tym nie wiadomo, kiedy i czy budynek zostanie sprzedany. O tym
nie będzie decydował Zarząd, tylko cała Rada. Jeżeli trzeba będzie to kosztorys zostanie
uaktualniony. Kończąc poprosiła, aby nie kierować daleko idących zarzutów pod adresem
Zarządu, że ktoś jest niegospodarny. Zdaniem radnej to było bardzo, bardzo konieczne.
- Pan Zbigniew Dembowski – powiedział, że trudno zrozumieć wywód i logikę Pani Wysockiej.
Faktycznie mogła to zrobić poprzednia Rada. Zwrócił przy tym uwagę, że nadal te same opcje
sprawują władzę, czyli ciągłość władzy jest. Jak ośrodek zdrowia został zlikwidowany to trzeba
było ułożyć płyty. Stwierdził przy okazji, że radna nie rozumie, co robi Zarząd. Wyraźnie jest
przecież napisane, że Zarząd przeznaczył budynek do sprzedaży i to po zrobieniu operatu i
położeniu płyt. Radny nie przeczy też, że nie poprawiło to wyglądu estetycznego. Pan
Dembowski powiedział, że budynek może kupić osoba prywatna lub firma. Jak Zarząd nie
podniesie ceny wywoławczej, to środki w wysokości 7 tys. zł będą gratis. Stwierdził, że
wszędzie szukamy oszczędności. Przypomniał, że ośrodek w Trzciannem przyniósł stratę w
wysokości 40 tys. zł, 80 tys. zł, więc trzeba było go zlikwidować i dopiero po zlikwidowaniu
ośrodka zrobiono tę inwestycję. Kończąc poprosił o zakończenie dyskusji w tym temacie.
W tym momencie wywiązała się dyskusja między radnymi Panią Wysocką i Panem
Dembowskim, który przerywając dyskusję w tym temacie zapytał czy Zarząd ma alternatywne
wyjście w związku z odejściem Dyrektora. Czy Zarząd ma osobę, której powierzy obowiązki
Dyrektora. Czy Zarząd ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora, czy też zamierza ogłosić i
kiedy. Z informacji, które dotarły do radnego wynika, że dyrektor będzie sprawował swoją
funkcję tylko do końca maja. Wracając zaś jeszcze raz do tematu ośrodka powiedział, że płyty
zostały położone podmiotom komercyjnym, bo to nie jest już nasz ośrodek zdrowia.
- Pani Irena Wysocka – powiedziała, że to jest budynek Powiatu.
W tym momencie ponownie wywiązała się dyskusja między radnymi.
- Pan Roman Klepadło – pochwalił i popiera decyzję Zarządu w sprawie utwardzenia placu i
położenia płyt. Stwierdził przy tym, że budynku ośrodka przecież nikt nie zabierze i będzie on
służył mieszkańcom Gminy Trzcianne, mieszkańcom Powiatu. Kończąc dodał, że tę sprawę
płyt zaczął Pan Dembowski.
W tym momencie wywiązała się dyskusja między radnymi na ten temat.
- Pan Daniel Kamiński – powiedział, że ten temat należy zakończyć. Jeszcze raz podziękował
za taką decyzję.
- Pani Irena Wysocka – powiedziała, że nie może przejść obojętnie wobec oskarżenia o
niegospodarność w wydawaniu środków przez Zarząd Powiatu w Mońkach. Kończąc Radna
stwierdziła, iż nie będzie dalej polemizować.
- Pan Rafał Supiński – studząc emocje stwierdził, że nikt nie powiedział, iż te płyty leżą tam
niepotrzebnie. Dodał, że w przypadku nieruchomości w Trzciannem dołożone zostały z budżetu
powiatu środki i tu jest problem. Nadmienił przy okazji, iż nie otrzymał dotychczas odpowiedzi,
co dalej z wartością tego budynku. Kończąc poprosił, aby nie denerwować się.
- Pani Irena Wysocka – powiedziała, iż nie są to wydatki inwestycyjne tylko sprawy bieżące,
które służą bezpieczeństwu ludzi. Padło oskarżenie pod adresem Zarządu, którego radna jest
członkiem, że środki wydawane są w sposób niegospodarny. Poprosiła o zakończenie dyskusji
w tym temacie.
- Pan Dembowski – ponownie zapytał o sprawę dyrektora placówki.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powrócił do tematu, który wywołał największe
emocje na dzisiejszej sesji. Zgodził się z Panią Ireną, że są to wydatki bieżące, które jako
administrator budynku Powiat musiał ponieść. Z rzucanych dziś insynuacji, publikacji wynika,
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że Zarząd, Starosta jest za wszystko odpowiedzialny. Jeżeli starosta jest niegospodarny, to w
takim momencie szukanie dziury w całym i zwalnianie najemcy z powodu, że ma za wysokie
koszty utrzymania budynku to jest dopiero niegospodarność, a nie załatwianie tematów
bieżących. Zostało to powiedziane to tak mimochodem do wcześniejszej dyskusji. Natomiast
przechodząc do kolejnego tematu Pan Starosta powiedział, że Pan Dyrektor wygrał konkurs na
dyrektora szpitala w Łomży. Pan Dyrektor pracuje u nas do końca maja br. Następnie
poinformował Wysoką Radę, że Zarząd ma w takim przypadku 2 opcje: powołać kogoś
pełniącego obowiązki dyrektora lub ogłosić konkurs.
- Pan Dembowski – upewniając się zapytał, czy dotychczas nie zapadła decyzja, kto będzie
kierował placówką.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że nie. Na chwilę obecną są
prowadzone rozmowy z osobami, które mogłyby stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora
objąć. Zależy nam na kontynuacji i wprowadzeniu w życie programu naprawczego. Zapewnił,
że Zarząd wybierze najlepszego kandydata, który będzie pełnił obowiązki dyrektora, a potem
ogłosi konkurs, więc procedury w tym zakresie zostaną spełnione.
- Pan Rafał Supiński – upewniając się zapytał czy Zarząd na chwilę obecną nie ogłasza
konkursu.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że nie. Przypomniał, że procedury
konkursowe trwają dłużej niż odejście Pana Dyrektora. Lepiej nie działać w tym czasie
pochopnie i wcześniej (co wydaje się racjonalnie) sprawdzić kandydata na stanowisku
pełniącego obowiązki dyrektora niż wiązać się umową na kadencję 5-6 – letnią.
- Pan Przewodniczący Rady – dodał, że komisję konkursową powołuje Rada Powiatu.
- Pan Zbigniew Dembowski – przypominając złą sytuację finansową placówki zapytał czy
program naprawczy dla SP ZOZ w Mońkach ulega zawieszeniu czy też ędzie kontynuacja
działania łącznie z zaciągnięciem kredytu na konsolidację zadłużenia.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – powiedział, że sytuacja uległa diametralnie
zmianie. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju to Wojewoda
podejmuje decyzje, jeżeli chodzi o wykreślenie pewnego rodzaju świadczonych usług przez
placówki służby zdrowia. Pan Starosta rozmawiał i wie, że taki ruch ze strony Wojewody nie
zostanie podjęty. Nie wiemy jak sytuacja będzie się dalej rozwijała. Na chwilę obecną każdy
zarejestrowany oddział będzie funkcjonował. Pan Starosta ma zapewnienie od Pana Dyrektora,
że wszystkie tematy, które rozpoczął zostaną przesz Niego zakończone. Powiedział, i rzed
wybuchem epidemii były prowadzone rozmowy z BGK. BGK postawił warunki takie, że
program naprawczy musi być pokryty w 100% w rzeczywistością. Ani Pan Starosta ani nikt
chyba inny nie chciałby likwidacji oddział pediatryczny. Wszelkie działania trzeba robić
bardzo odpowiedzialnie. Trzeba szukać oszczędności. Pan Starosta jest wdzięczny, że Pan
Dyrektor nie odszedł z dnia na dzień i będzie jeszcze pracował przez najbliższy miesiąc.
Sytuacja szpitala była akcentowana przez Pana Starostę już 3 tygodnie temu podczas
wideokonferencji z Wojewodą Podlaskim. Pan Starosta zaznaczał, że planowane zabiegi i
kwoty, które szpital miał otrzymać za ryczałt ulegają zmianie. Dziś o godz. 8.30 była też
wideokonferencja z Dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego NFZ z Panem Maciejem
Olesińskim. Zostało zaakcentowane by zastanawiać się już dziś, jaką formę wsparcia muszą
otrzymać szpitale powiatowe. Patrząc na ryczałt wykonany za styczeń – ok 100%, luty – 103%,
marzec – 75%, kwiecień – 19%. Czy to będzie do nadrobienia? Pan Starosta nie wie. Pan
Starosta sugerował wręcz by przy kolejnych tarczach antykryzysowych wsparciem ze
zwolnienia ze składek ZUS pracowników (w naszym przypadku 280 tys. zł w skali miesiąca)
zostały objęte szpitale powiatowe. To dałoby szpitalowi dodatkowe środki. Zwracano również
uwagę na kontraktowanie w przyszłym roku by takie wykonanie ryczałtu w tym roku nie
skutkowało obniżeniem ryczałtu na rok 2021. Nawet te szpitale, które mają oddziały szpitalne
zakaźne są już dużo pod kreską, bo pacjenci nie są w stanie zrekompensować działań
związanych z bieżącą działalnością. Pan Starosta dowiedział się, że ma być odmrażana
rehabilitacja, więc może wszystko powoli wracać do normy. Dalej jednak obowiązują
obostrzenia, dalej należy przyjmować pacjentów w sposób odpowiedzialny.
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- Pan Zbigniew Dembowski – przypomniał, że na Radzie Społecznej na początku lutego br.
został zaopiniowany plan finansowy z 10 mln zł deficytem. To budzi niepokój. Poprosił o jak
najszybsze wyłonienie dobrego menedżera, który przez mądre zarządzenie złagodzi skutki tego
wszystkiego.
- Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki – zgodził się z radnym w 100%, że to dyrektor
szpitala jest odpowiedzialny na płynne wdrożenie programu naprawczego przy wsparciu
Zarządu. Z naszej strony będziemy starać się by to nadzorować i kontrolować. Obecnie strata
do pokrycia przez podmiot tworzący za 2019 r. będzie oscylowała w kwocie ok. 2,1 mln zł.
- Pan Rafał Supiński – złożył wniosek, aby Powiat aplikował o środki w czasie epidemii dla
Domów Pomocy Społecznej. Wczoraj Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dodatkowe
środki w kwocie 4 mln zł z RPO WP. Konferencję w tej sprawie zorganizował Pan
Wicemarszałek Stanisław Derehajło. Kończąc poprosił, aby tej szansy nie zmarnować.
Więcej pytań i wniosków nie zgłaszano.
Ad. 19.
Zamknięcie obrad.
- Pan Dariusz Jaworowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach po wyczerpaniu
porządku obradv zamknął obrady XVI 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/).

