Protokół Nr XII/16
z sesji Rady Powiatu Kolneńskiego
w dniu 01 lutego 2016 r.
Obrady XII sesji Rady Powiatu Kolneńskiego V kadencji prowadzono w Starostwie
Powiatowym w Kolnie (w sali konferencyjnej) od godz. 1330 do godz. 1450 pod
przewodnictwem Andrzeja Mieczkowskiego – Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący otworzył obrady sesji i powitał wszystkich przybyłych. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad do podejmowania uchwał. W chwili otwarcia
obrad obecnych było 16 radnych, nieobecna była radna Agata Kozioł.
(Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu)
Z gości zaproszonych na sesję przybyli: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie
Wacław Sójko, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Chiliński, Dyrektor
Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie Sławomir Zalewski,
Główna Księgowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie Wioletta ŚwiderskaKobus, Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz oraz radca prawny Zbigniew Twarowski.
(Lista gości stanowi załącznik do protokołu)
Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został przesłany radnym wraz z materiałami
na sesję. Następnie zgłosił wniosek Zarządu Powiatu o jego zmianę tj. wprowadzenie do
porządku obrad punktu 9 dot. podjęcia uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu
Kolneńskiego w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady poprosił Starostę Kolneńskiego o zabranie głosu w sprawie
zgłoszonego wniosku. Starosta wyjaśnił, że nadzór prawny Wojewody wniósł poprawkę do
statutu ZPWP. Dotyczyła ona uregulowania sytuacji wstępowania nowego członka do
Związku. Przypomniał, że sprawy ZPWP prowadzone są przez Powiat Siemiatycki. W
imieniu Zarządu Powiatu wniósł o podjęcie uchwały w brzmieniu przedstawionym przez
Powiat Siemiatycki.
Uwag i wniosków nikt nie zgłaszał, więc Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania w
wyniku którego porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie tj. 16 gł. „za” i
przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2016 r., wg
projektu wniesionego przez Zarząd Powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Kolneńskim na lata 2016-2025, wg projektu wniesionego przez
Zarząd Powiatu.
8. Uchwalenie planów pracy na rok 2016:
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1) Rady Powiatu –według projektu przedstawionego przez Przewodniczącego Rady,
2) komisji stałych – według projektów przedstawionych przez Przewodniczących Komisji.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego w sprawie przyjęcia
statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad.
Przebieg obrad:
Ad.1. i Ad.2. – zrealizowano.
Ad.3. Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XI sesji Rady Powiatu
Kolneńskiego został przez niego podpisany i był wyłożony do wglądu radnych przed
dzisiejszą sesją. Zapytał o uwagi do niego. Radni uwag nie zgłaszali, w głosowaniu 16 gł.
„za” przyjęli protokół Nr XI/15 z obrad poprzedniej sesji.
Ad.4. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu od 30 grudnia 2015 r. do
01 lutego 2016 r. przedstawił Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty.
(Sprawozdanie spisane odrębnie – stanowi załącznik do protokołu)
Ponadto Starosta poinformował, że wraz z Burmistrzem Miasta Kolno uczestniczył w
spotkaniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, które dotyczyło przyszłości dworca
PKS w Kolnie. Brał także udział w Konwencie Starostów Województwa Podlaskiego, gdzie
omawiano m.in. sprawy PROW (budowę dróg lokalnych). Na spotkaniu tym Starosta
poruszył sprawę punktowania wniosków (przez komisję oceniającą) składanych na
modernizację dróg - „schetynówek”. Starosta zwrócił uwagę Wojewodzie, że jego zdaniem,
wnioski oceniane są subiektywnie.
Poza tym zorganizował spotkanie z Wójtami i Burmistrzami Powiatu Kolneńskiego na temat
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i składania wniosków, o czym szerzej powiedział w
dalszej części obrad.
Uczestniczył w spotkaniu z Wójtami, Burmistrzami i Starostą Łomżyńskim, którego
inicjatorem był Wójt Gminy Zbójna. Dotyczyło ono możliwości doprowadzenia nitki
gazociągu na teren Powiatu Kolneńskiego. Wszyscy uczestnicy spotkania zdecydowali o
wystąpieniu do PGNiG z wnioskiem w tej sprawie. „Wstępnie mamy oszacować ewentualne
potrzeby w tym zakresie” – dodał Starosta.
Na zakończenie Przewodniczący Zarządu oznajmił, że została podpisana umowa z
Burmistrzem Miasta Kolno, która precyzuje warunki odsprzedaży hali sportowej przy
Gimnazjum w Kolnie.
Ad.5. Interpelacje i zapytania radnych.
Głos zabrał radny Michał Kulczewski i zapytał:
1) ile razy w 2015 r. Zarząd Powiatu występował do miasta Kolno lub też sam podejmował
decyzje o zwolnieniu z opłat przy udostępnianiu hali sportowej przy gimnazjum bądź też,
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samodzielnie – sali gimnastycznej przy ZST w Kolnie. Jeżeli były takie zwolnienia, to ile
było godzin i na rzecz jakich podmiotów, organizacji. Czy były prośby o bezpłatne
udostępnianie tych obiektów sportowych, na które Zarząd Powiatu nie wyraził zgody. Ile było
takich wniosków, od kogo i co było powodem odmowy. Czy są kryteria, procedury, którymi
kieruje się Zarząd Powiatu podejmując decyzje o bezpłatnym udostępnianiu tych obiektów,
czy jest to jedynie uznaniowe;
2) jak wygląda sprawa z wnioskiem o dofinansowanie modernizacji ul. Kolejowej w Kolnie
oraz drogi 1879B. Z informacja jaką wcześniej otrzymała Rada Powiatu wniosek ten w
pierwszym etapie nie przeszedł, było pisane odwołanie i jak zakończyła się ta sprawa
odwołania.
Radny wspomniał, że jako członek Komisji Rewizyjnej był na kontroli w PZD w Kolnie i
podczas rozmowy z dyrektorem tej jednostki, padło stwierdzenie, że połączenie tych dwóch
wniosków w jeden nie miało większego sensu, gdyż dofinansowanie wynosiło 50%, a nie tak
jak mówiono wcześniej 75%. Radny uważa, że rozdzielenie tych wniosków, mogło
przyczynić się do tego, że jedna z tych dróg miałaby większe szanse na dofinansowanie;
3) czy w związku z prowadzoną analizą ekonomiczno – organizacyjną Szpitala Ogólnego w
Kolnie są jakiekolwiek wnioski zespołu ekspertów w tym temacie i czy Zarząd Powiatu
mógłby powiedzieć czy eksperci ocenili w jakiś sposób dotychczasową pracę placówki, czy
przedstawili jakieś propozycje, w jakim kierunku szpital ma się rozwijać, aby kontrakt się
zwiększył, przychody się zwiększyły, żeby szpital się zbilansował. Jeżeli są takie propozycje
to czy wiążą się one z inwestycjami, jeżeli tak to jakie miały by być to inwestycje, jakiej
kwoty i czy powiat temu podoła. Czy eksperci sugerowali ograniczenie działalności szpitala,
zamknięcie oddziałów, zwolnienie pielęgniarek.
Radny Michał Kulczewski zwrócił się również z prośbą do Przewodniczącego Rady, aby
protokoły z sesji Rady były wysyłane (elektronicznie) na adresy email radnych, w tym samym
terminie jak są wysyłane materiały na sesję, celem szybszego zapoznania się z nimi. Radny
stwierdził, że jest problem z przeczytaniem protokołu przed sesją, ponieważ radnych jest 17, a
protokół jeden. W związku z tym poprosił o sporządzenie listy radnych z adresami email.
2. Radna Monika Szymańska oznajmiła, że przychyla się do kilku pytań zadanych przez
radnego Michała Kulczewskiego. Ponadto zapytała dlaczego jest problem z przyjmowaniem
dzieci do logopedy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie. Powołując się na
skargi ludzi, którzy twierdzą, że kolejki są bardzo długie i do 2 lat trzeba czekać, aby dostać
się do logopedy - poprosiła o wyjaśnienie.
3. Radny Zdzisław Szymański zadał pytanie w sprawie ul. Milewskiego w m. Kolno. Zwrócił
uwagę na nieuregulowany stan prawny gruntu oraz brak jakichkolwiek inwestycji. Twierdzi,
że wykonanie tam małych zajazdów, ułatwiłoby funkcjonowanie mieszkańcom pobliskich
bloków.
Ad.6. Według wniesionego przez Zarząd Powiatu projektu uchwały, po jego przedstawieniu i
omówieniu na sesji przez Skarbnika Powiatu Dorotę Waszkiewicz, przy pozytywnej opinii
Komisji Budżetu i Finansów przedstawionej na sesji przez Przewodniczącą Komisji
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Agnieszkę Rutkowską, Rada Powiatu podjęła Uchwałę Nr XII/79/16 w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r. – w głosowaniu 16 gł. „za” tj. jednogłośnie.
Dyskusji nie podejmowano.
(Podjętą uchwałę załączono do protokołu)
Ad.7. Według wniesionego przez Zarząd Powiatu projektu uchwały, po jego przedstawieniu
przez Główną Księgową PCPR w Kolnie i omówieniu na sesji przez Starostę Kolneńskiego,
Rada Powiatu podjęła Uchwałę Nr XII/80/16 w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kolneńskim na lata 2016-2025 – w
głosowaniu 16 gł. „za” tj. jednogłośnie.
Dyskusji nie podejmowano.
(Podjętą uchwałę załączono do protokołu)
Ad.8. Uchwalenie planów pracy na rok 2016:
1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady
Powiatu na rok 2016. Następnie zapytał o uwagi do niego.
Głos zabrał Wicestarosta i zaproponował wprowadzenie zmiany do planu pracy rady tj. aby z
II kwartału „pkt. 6. Przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kolneńskiego na lata 2015 –
2020” przesunąć na kw. I. Plan Rozwoju Lokalnego powinien być przyjęty w I kwartale, aby
można było składać wnioski na budowę/przebudowę dróg lokalnych, w ramach PROW –
dodał Wicestarosta.
Innych uwag i wniosków radni nie składali. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały z planem pracy po zmianie. Rada Powiatu w głosowaniu 16 gł. „za” tj.
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie.
(Uchwała Nr XII/81/16 w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu)
2) w kolejnym głosowaniu – 16 gł. „za” tj. jednogłośnie Rada Powiatu zatwierdziła
przedstawione przez Przewodniczących poszczególnych komisji plany pracy komisji
stałych na rok 2016 i podjęła stosowną uchwałę.
W związku ze zmianą wprowadzoną w planie pracy rady na 2016 r, zmianie uległ – na
wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - harmonogram
planu pracy tejże Komisji tj. „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kolneńskiego na lata 2015 –
2020” z kwartału II, został przesunięty na I kwartał 2016 r.
Dyskusji nie podejmowano.
(Uchwała Nr XII/82/16 w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu)
Ad.9. Według wniesionego przez Zarząd Powiatu projektu uchwały po jego przedstawieniu i
omówieniu przez Starostę Kolneńskiego Rada Powiatu podjęła Uchwałę Nr XII/83/16 w
sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego - w głosowaniu
16 gł. „za” tj. jednogłośnie.
Dyskusji nie podejmowano.
Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
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Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Powiatu Stanisław Wiszowaty udzielając odpowiedzi na
zapytania zgłoszone przez radnych.
Krótko odniósł się do pierwszego zapytania radnego Michała Kulczewskiego informując, że
dokładnie ile zwolnień na korzystanie z hali sportowej było udzielonych w 2015 r. i
obowiązujących zasadach zwolnień, przedstawi na następnej sesji Rady Powiatu, gdyż
wymaga to sprawdzenia. Dodał, że obowiązujące zasady zwolnień zostały ustalone z
Burmistrzem Miasta Kolno przez Zarząd poprzedniej kadencji.
Radny Michał Kulczewski zapytał „czy przy ZST takie zwolnienia też były?”
Starosta odpowiedział, że nie przypomina sobie, aby Zarząd Powiatu wyrażał zgodę na takie
zwolnienia i odpowiedź na to zapytanie zostanie udzielona również na następnej sesji.
Odpowiadając na drugie pytanie radnego Kulczewskiego Starosta poinformował, że wniosek
o dofinasowanie remontu ul. Kolejowej oraz drogi 1879 B (po złożonym odwołaniu od
decyzji komisji oceniającej) uzyskał 3 pkt. więcej tj. 19 pkt.. „To nie wystarczy, aby otrzymać
dofinansowanie” – dodał Starosta, ponieważ wniosków ocenionych na tym poziomie i wyżej
jest bardzo dużo. Starosta oznajmił, że przy składaniu wniosku kierowano się m.in. myślą, że
jak więcej samorządów będzie zabiegało o tą inwestycję, to taki wniosek będzie miał większą
siłę przebicia oraz to, że wnioski wzajemnie się uzupełniały. Sądzono, że przy połączeniu
tych inwestycji w jeden wniosek, uzyska on większą ilość punktów. Jeżeli chodzi o kwotę
dofinansowania 50%, a nie 75% „byliśmy później świadomi tego” – dodał Starosta, ale
przeważyły argumenty, aby wniosek składać wspólnie. Przypomniał także, że w poprzedniej
kadencji wniosek był złożony tylko na ulicę Kolejową i też nie otrzymał dofinansowania.
Starosta dopowiedział, że wniosek na ul. Kolejową został uzupełniony tak, aby mógł uzyskać
max liczbę punktów. Po rozmowach z Burmistrzem Miasta Kolno zdecydowano, że wniosek
na modernizację ul. Kolejowej złożony zostanie oddzielnie, w przyszłym roku – oznajmił
Stanisław Wiszowaty.
Starosta uważa, że sposób oceniania wniosków powinien ulec zmianie, gdyż jego zdaniem
wnioski oceniane są bardzo subiektywnie. Z taką uwagą zwrócił się również do Wojewody,
podając przykład oceny drogi w powiecie łomżyńskim i kolneńskim, gdzie drogi miały takie
same parametry i powiat łomżyński otrzymał dofinansowanie, a powiat kolneński nie. To jest
argument przemawiający za tym, że komisji należy „przyjrzeć się”, doprecyzować tryb jej
pracy, sposób oceniania – dopowiedział. Wojewoda przyjął to wiadomości i jest otwarty na
nasze sugestie – oznajmił Starosta.
Udzielając odpowiedzi na trzecie zapytanie radnego Kulczewskiego Przewodniczący Zarządu
stwierdził, że w tej chwili jest za wcześnie, aby informować społeczeństwo, załogę o
jakichkolwiek zmianach w szpitalu, dlatego, że na razie nie znane są żadne konkrety. Starosta
jest przed spotkaniem z przedstawicielami firmy przygotowującej program naprawczy
Szpitala Ogólnego w Kolnie. Po spotkaniu tym, może uzyska wstępne spostrzeżenia firmy na
temat funkcjonowania szpitala. Oznajmił także, że będzie unikał mówienia o szczegółach,
gdyż każde wypowiedziane w tej chwili słowo powoduje, że nieraz odbierane jest ono
negatywnie. Według Starosty każdy program naprawczy niesie za sobą jakieś koszty, jeżeli
szpital jest w trudnej sytuacji, to pewne rozwiązania trzeba przyjąć. Przypomniał, że tak jak
było już mówione, opracowany program naprawczy szpitala będzie omawiany na Zarządzie
Powiatu, a następnie przedstawiony przez ekspertów, nad nim pracujących, radnym powiatu.
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Rada Powiatu będzie tym organem, który zatwierdzi program naprawczy Szpitala Ogólnego
w Kolnie i dopiero jakieś działania będą mogły być podjęte – dodał Starosta.
Odpowiadając na zapytanie radnej Moniki Szymańskiej Starosta przypomniał, że jeszcze
kilka lat temu Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolnie zatrudniała 1 logopedę, gdy
ilość dzieci i młodzieży była 2-krotnie większa niż obecnie. Stwierdził, że kolejki są długie,
do pół roku, a „nawet może i więcej – jak niektórzy to przedstawiają” i problemu tego sami
w powiecie nie rozwiążemy – dodał. Obecnie w poradni jest ok. 3 etaty logopedy. Starosta
tłumaczy, że pomoc logopedyczna spoczywa głównie na szkołach, choć poradnia też ma w
swoich zadaniach świadczyć taką pomoc, ale w tym momencie, nie jest w stanie zapewnić
wszystkim pomocy logopedycznej na odpowiednim poziomie. Starosta uważa, że jeżeli
szkoły i gminy nie włączą się w rozwiązanie tego problemu, to niedługo kolejka wydłuży się
do 1 roku. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna powinna przede wszystkim
diagnozować, wydawać orzeczenia, natomiast pomoc ciągłą – zgodnie z rozporządzeniem
powinna zapewnić szkoła – dodał.
Odnosząc się do zapytania radnego Zdzisława Szymańskiego poinformował, że problem ten
poruszany był na sesji Rady Miasta Kolno. Właścicielami gruntu przy ul. Milewskiego jest
powiat, Miasto Kolno oraz spółdzielnia mieszkaniowa. Najpierw należy uregulować stan
prawny gruntu - oznajmił. Starosta jest zdania, że powiat powinien grunt ten przekazać na
rzecz Miasta Kolno i jeżeli Burmistrz wspomógłby środkami finansowymi, to powiat mógłby
wykonać tam parkingi.
Wspomniał również o planach wykonania ścieżki i bramki w ogrodzeniu za budynkiem
Prokuratury Rejonowej w Kolnie, aby ludzie mieli lepszy dostęp do przychodni, od strony
parkingu za prokuraturą. W tej sprawie Starosta będzie rozmawiał z Naczelnikiem Urzędu
Skarbowego w Kolnie, gdyż teren ten należy do Urzędu Skarbowego.
Ad.11. Wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Mieczkowski poinformował, że Dyrektor Szpitala
Ogólnego w Kolnie udzieliła pisemnej odpowiedzi na uwagi zgłoszone na poprzedniej sesji
przez Pana Marka Ryszarda Karwowskiego, dotyczące organizacji pracy Gabinetów Lekarza
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, funkcjonujących w strukturze szpitala. Odpowiedź
przekazano zainteresowanemu – dodał.
(pismo Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie znak Sz.O./SP/001/384/16 z dnia 20.01.2016 r.
– załączono do protokołu)
Głos zabrał radny Ryszard Piwowarski i zapytał Starostę o wnioski dot. dofinansowania
inwestycji drogowych. „Nie wiem na jakiej to zasadzie się odbywa” – oznajmił i stwierdził, że
może trzeba próbować w inny sposób np. jechać i poprosić. Radny za przykład podaje Wójta
Gminy Turośl Piotra Niedbałę, „któremu wszystko się układa”, wszystkie wnioski jakie
składa rozpatrywane są pozytywnie. Radny nie chce sugerować działań, ale może same
złożenie wniosków nie rozwiąże sprawy – dodaje.
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Starosta Kolneński oznajmił, że nie będzie odpowiadał na to pytanie ponieważ uważa, że jest
to wniosek radnego aby zdopingować Starostę do działania, aby bardziej zaangażował się i
więcej robił w tej sprawie. Poinformował, o spotkaniu z Wicewojewodą, który oznajmił, że
bardzo chętnie pomógł by naszemu powiatowi, ale warunkiem jest to, aby droga uzyskała
odpowiednią ilość punktów. Wnioski ocenia komisja i on nie może nic zrobić w sprawie.
Starosta zwraca uwagę na komisję oceniającą i uważa, że Wojewoda powołując taką komisję
powinien narzucić jej pewne kryteria i tryb pracy, żeby było tam mniej uznaniowości.
Starosta odniósł się również do osoby Wójta Gminy Turośl twierdząc, że radny ma rację, iż
jest on Wójtem operatywnym, pozyskuje środki finansowe na gminę Turośl, ale nie każdy
może być panem Piotrem Niedbałą – dodaje. Podsumowując oznajmił, że czyni starania i
zabiega o pozyskanie środków, a co z tego wyjdzie okaże się pod koniec kadencji.
Przewodniczący Zarządu poruszył również temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 - 2020. Poinformował o zorganizowanym spotkaniu z Wójtami i Burmistrzami
Powiatu Kolneńskiego, na którym rozmawiano o współpracy między samorządami.
Postaramy się złożyć nawet kilka wniosków w ramach PROW, jeżeli gminy zadeklaruje na
piśmie, że będą partycypować w kosztach przebudowy dróg – dodał. Dofinansowanie tych
inwestycji jest na poziomie 63%, jeżeli resztę podzieli się na dwa samorządy to udział
powiatu wyniesie 16-17%. Termin na złożenie deklaracji został przesunięty do końca
tygodnia, aby radni powiatu też mieli możliwość zapoznania się z podjętymi działaniami i
ewentualnie zgłaszali swoje wnioski, w uzgodnieniu z Wójtami, Burmistrzami. Do wniosków
nie dołącza się projektów, należy opracować tylko założenia projektowe i kosztorys, więc nie
jest to bardzo kosztowane – dodał Starosta. Zwrócił się do radnych, że jeżeli mają możliwość
pomocy w pozyskaniu środków finansowych na inwestycje, to teraz będzie PROW i mogą się
wykazać. ”Radni mają nieraz duże możliwości wspomagania mnie w pozyskiwaniu tych
środków” – powiedział Starosta.
Głos zabrał radny Stefan Ksepka i oznajmił, że środki finansowe na drogi (zniszczone po
przejściu huraganu) w Gminie Turośl pozyskiwane są z programów klęskowych i jest łatwiej
w ich pozyskaniu, gdyż nie ma tam punktacji, składa się wniosek i dostaje się pieniądze.
„Także, my na pewno jesteśmy z Wójta zadowoleni, bo po prostu zadbał o gminę, kupę lat
temu” – dopowiedział radny.
Radna Monika Szymańska zgłosiła wniosek do Zarządu Powiatu, aby wystąpić z pismem do
Wójtów i Burmistrzów Powiatu Kolneńskiego o pomoc w rozwiązaniu problemu długich
kolejek, z dostaniem się dzieci, do logopedy.
Radna Barbara Truszkowska zgłosiła do rady, radnych wniosek, aby skierować do
odpowiednich władz prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na drogę wojewódzką Stawiski –
Kolno, która potrzebuje gruntownej przebudowy, bądź modernizacji.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego Michała Kulczewskiego i powiedział, że prośba
jego została zrealizowana tj. zebrane zostały adresy email radnych i protokół z obrad
dzisiejszej sesji będzie już przesłany tym radnych, którzy wpisali się na listę.
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Radny Jan Lutrzykowski odniósł się do wypowiedzi radnej Barbary Truszkowskiej w sprawie
dróg wojewódzkich. Stwierdził, że Marszałek Województwa Podlaskiego zapomniał, że w
Powiecie Kolneńskim są drogi wojewódzkie, które wymagają modernizacji np. droga nr 645,
647, 648. „Nikt nic nie robi na tych drogach kompletnie” – dodał radny. Potrzeba remontu
drogi nr 648 Stawiski – Nowogród jest bardzo pilna. Chociażby ze względu na budowę
obwodnicy Łomży, droga ta rozładowałaby uciążenia , które będą związane z budową tejże
obwodnicy, ale nikt tego nie widzi – podsumował radny.
Przewodniczący Rady Andrzej Mieczkowski oznajmił, że wszyscy jesteśmy za tym, aby jak
najwięcej dróg w naszym powiecie modernizować, czy to gminnych, powiatowych, czy
wojewódzkich. Nie zgadza się jednak ze stwierdzeniem radnego, że w ogóle w naszym
powiecie drogi wojewódzkie nie są robione i jako przykład podaje, wykonany w grudniu,
odcinek drogi wojewódzkiej Kolno – Gromadzyn, również odcinek drogi wojewódzkiej
łączącej Kolno z Województwem Mazowieckim. „Także nie do końca stwierdzenie radnego,
że w ogóle Marszałek Województwa Podlaskiego zapomniał o Powiecie Kolneńskim jest
prawdziwe” – dodał Przewodniczący.
Ponownie głos zabrał radny Jan Lutrzykowski i powiedział, że pan przewodniczący nie musi
nikogo usprawiedliwiać, na co przewodniczący odpowiedział, że nie usprawiedliwia tylko
stwierdza fakty. Radny Jan Lutrzykowski podkreślił, że rolą Zarządu Powiatu i
Przewodniczącego Rady jest interweniowanie u pana Marszałka, aby stan dróg wojewódzkich
się poprawił i znów nawiązał do złego stanu drogi wojewódzkiej nr 648.
Przewodniczący oznajmił, że nie kwestionuje potrzeby tematu modernizacji dróg w Powiecie
Kolneńskim. Zapewnił, że będzie zwracał się do odpowiednich władz, aby jak najwięcej dróg
w powiecie wyremontować i będzie te sprawy monitorował. „Starosta również to czyni” –
dodał. Następnie podzielił się swoim spostrzeżeniem i z przykrością stwierdził, że Powiat
Kolneński jako nieliczny z powiatów nie ma swojego przedstawiciela (radnego) w Sejmiku
Województwa Podlaskiego, a my potrzebujemy takiego człowieka, żeby się tam za nami
wstawiał - dodał. Zaapelował, aby zrobić wszystko i w następnych wyborach, bez względu na
opcje polityczną, dokonać wyboru reprezentanta naszego powiatu do sejmiku i wtedy będzie
nam dużo łatwiej.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Wiesław Dąbrowski i złożył wniosek do
Przewodniczącego Rady, aby na sesję Rady Powiatu Kolneńskiego zaprosił Marszałka
Województwa Podlaskiego bądź Wicemarszałka , który odpowiedzialny jest za strukturę
drogową.
Przewodniczący Rady zobowiązał się wystosować takie zaproszenie.
Starosta Kolneński podzielił zdanie Przewodniczącego Rady i stwierdził, że dużo tracimy z
powodu braku naszego przedstawiciela w Sejmiku Województwa Podlaskiego. Powiat jest
inaczej postrzegany jak ma swojego reprezentanta – dodał i przychylił się do tego, aby w
przyszłych wyborach wybrać radnego wojewódzkiego, z naszego powiatu. Stwierdził także,
że nie można mówić i zobowiązywać tylko Starostę i Zarząd, aby walczyli o drogi
wojewódzkie, które są na terenie powiatu. Droga wojewódzka, która została w ostatnim
czasie robiona pokazuje, że tam jest duży udział również Wójta i Burmistrza, którzy
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partycypowali w kosztach jej remontu i dlatego powstała. Natomiast jeżeli chodzi o to, żeby
przekonywać Marszałka do modernizacji dróg wojewódzkich, musimy to czynić wszyscy,
wspólnie wstawiać się i dopominać o te drogi - dodał.
Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady powiedział, że „zrobimy wszystko, żeby jeszcze
wojewódzkie drogi w jakimś stopniu wyremontować”.
Innych wniosków i oświadczeń nie składano.
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął obrady XII sesji Rady
Powiatu Kolneńskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Mieczkowski
Protokół sporządziła:
Katarzyna Sikorska
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