
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie 

Rada Powiatu Krasnostawskiego 

OR.0002.13.2019 

 

PROTOKÓŁ Nr XIII/2019 

z obrad XIII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie VI kadencji  

odbytej w dniu 28 listopada 2019 r.  

w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3 

Obrady rozpoczęto czwartek, 28 listopada 2019 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:36 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 18 radnych. 

Obecni: 

1. Karol Babiarz 

2. Witold Boruczenko 

3. Tadeusz Chruściel 

4. Bogusław Domański 

5. Leszek Janeczek 

6. Mirosław Księżuk 

7. Anna Mróz 

8. Jan Mróz 

9. Ewa Nieścior 

10. Marek Nieścior 

11. Marek Nowosadzki 

12. Marek Piwko 

13. Justyna Przysiężniak 

14. Stanisław Repeć 

15. Piotr Suchorab 

16. Janusz Szpak 

17. Józef Wroński 

18. Marcin Zając 

19. Krzysztof Zieliński 

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu – Witold Boruczenko – otworzył obrady XIII Sesji Rady 

Powiatu w Krasnymstawie, powitał wszystkich zaproszonych gości obecnych na sesji oraz 

radnych, po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 17 radnych, 

co stanowi kworum, przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały.  

  

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

2. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad radni otrzymali wraz  

z zawiadomieniem o sesji oraz zapytał czy są jakieś uwagi lub propozycje dotyczące zmiany 

porządku obrad.  



Starosta – Andrzej Leńczuk zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad sesji poprzez 

wprowadzenie następujących projektów uchwał: w pkt. 6 w) zmieniająca uchwałę w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej oraz w pkt. 6 x) w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 

Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, które 

były opiniowane przez Komisję Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki.  

Przewodniczący Rady podziękował panu Staroście oraz zarządził głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

wprowadzenia zmian do porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek Janeczek, 

Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek Nowosadzki, 

Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef Wroński, Marcin Zając, Krzysztof 

Zieliński 

NIEOBECNI (2) 

Marek Piwko, Justyna Przysiężniak 

 

Przewodniczący Rady po przeprowadzeniu głosowania przedstawił porządek obrad sesji  

z uwzględnieniem wprowadzonych dwóch projektów uchwał Rady Powiatu.  

Imienny wykaz głosowania w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

3. Informacja o sporządzeniu protokołów z poprzednich Sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z poprzednich sesji tj. protokół  

Nr XI/2019 z dnia 24 października 2019 r. oraz protokół Nr XII/2019 z dnia 6 listopada 2019 

r. zostały sporządzone i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zapytał czy są 

uwagi do protokołu.  

 Wobec brak zgłaszanych uwag Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu 

porządku obrad. 

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu pomiędzy Sesjami. 

Starosta – Andrzej Leńczuk złożył sprawozdanie z prac Zarządu za okres, jaki upłynął  

od obrad XI Sesji Rady Powiatu tj. od dnia 24 października 2019 r. Sprawozdanie z prac 

Zarządu stanowi załącznik do protokołu. 

 

Starosta dodatkowo nawiązując do odbytego w dniu 19 listopada 2019 r. spotkania  

z lekarzami oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Krasnymstawie poinformował, że spotkanie to 

odbyło w świetlicy SP ZOZ w Krasnymstawie. Inicjatorami spotkania byli lekarze a także 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej - pan Leszek Janeczek, który 

skierował do Zarządu pismo z prośbą o zorganizowanie takiego spotkania. Podczas tego 

spotkania prowadzone były rozmowy na temat sytuacji na oddziale wewnętrznym. 

Uczestnikom spotkania i lekarzom została przedstawiona informacja dotycząca ogólnej sytuacji 



finansowej SP ZOZ. Dyrektor SP ZOZ przedstawił obraz sytuacji finansowej jak również 

informację dotyczącą personelu a także osoby, która kierowałaby oddziałem.  

Od kilku miesięcy nie ma osoby kierującej oddziałem, stąd też pan Dyrektor SP ZOZ prowadził 

rozmowy z lekarzami oddziału wewnętrznego, a także z osobami z poza naszego szpitala  

i obiecał, że problem ten zostanie jak najszybciej rozwiązany. W spotkaniu uczestniczył 

również nowy zastępca dyrektora SP ZOZ ds. opieki zdrowotnej. Jest to osoba z poza 

Krasnegostawu, dlatego też powinna poznać wszelkie problemy i działalność szpitala. Ponadto 

Starosta poinformował, że od miesiąca listopada 2019 r. w strukturach SP ZOZ  

w Krasnymstawie funkcjonuje poradnia medycyny pracy, która prowadzi badania wstępne, 

okresowe oraz profilaktyczne dla osób indywidulanych a także dla zakładów pracy. Przekazał 

informację, że wczoraj odbył się Konwent Wójtów i Burmistrza powiatu krasnostawskiego,  

w którym uczestniczył zaproszony na spotkanie pan Bogdan Kawałko -  Dyrektor 

Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Jest to osoba, która 

odpowiada za przygotowanie Strategii Województwa Lubelskiego. Spotkanie było bardzo 

owocne, dlatego, że można było poznać tajniki założenia tej Strategii. Obecnie rozpoczną się 

prace nad Strategią Powiatu Krasnostawskiego, która musi być zgodna ze Strategią 

Województwa Lubelskiego. Wiadomo, że jest to dokument, który samorządy muszą 

przygotować, gdyż wynika to z obowiązku ustawowego. Dokument Strategii Województwa 

Lubelskiego będzie pozwalał na aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach programów. Kilka 

wniosków zostało sformułowanych podczas spotkania i zostaną one wysłane. Wczorajsze 

spotkanie było ostatnim spotkaniem konsultacyjnym.  

 

Przewodniczący Rady podziękował panu Staroście za przedstawienie sprawozdania z prac 

Zarządu pomiędzy sesjami.  

  

5. Przedstawienie interpelacji i zapytań Radnych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie między sesjami nie wpłynęła żadne 

interpelacje i poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji.   

 

Radny Marcin Zając odczytał i złożył w formie pisemnej interpelację dotyczącą remontu 

drogi powiatowej 2316L Wierzchowina – Żabno – granica powiatu.  Ponadto radny zgłosił 

zapytanie do Dyrektora SP ZOZ w Krasnymstawie dotyczące Poradni K w Żółkiewce. 

Podniósł, że Gmina Żółkiewka dołożyła duże środki na wyposażenie gabinetu i zapytał 

dlaczego ta poradnia nie funkcjonuje w Żółkiewce. Radny poprosił o odpowiedzi w formie 

pisemnej.  

 

Radny Krzysztof Zieliński odczytał i złożył w formie pisemnej cztery interpelacje  

w przedmiocie: 

1) fluktuacji kadr, w okresie od początku aktualnej kadencji Rady Powiatu do dnia złożenia 

niniejszej interpelacji, w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie oraz w podległych mu 

jednostkach organizacyjnych, z uwzględnieniem SP ZOZ w Krasnymstawie.   

W związku z powyższym poprosił o udzielenie informacji: 

-  ile osób w aktualnej kadencji zostało zatrudnionych i zwolnionych w Starostwie oraz  

w podległych jednostkach? 

- ile osób w aktualnej kadencji zostało zwolnionych ze Starostwa oraz z jednostek podległych? 

- ile osób w aktualnej kadencji podjęło staże lub prace interwencyjne w Starostwie oraz  

w jednostkach podległych? 

 



2) postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Krasnymstawie w okresie ostatnich 5 lat. Radny poprosił  

o przedstawienie informacji dotyczących wszystkich postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych realizowanych przez ZDP w Krasnymstawie w ww. okresie,  

z uwzględnieniem trybów tych postępowań, ich przebiegu, rozstrzygnięć oraz, czy zamówienia 

zostały wykonane przez wybranych wykonawców;  

3) kosztów funkcjonowania gospodarstwa przynależnego Zespołowi Szkół Nr 2 im. Bartosza 

Głowackiego w Krasnymstawie i w związku z tym Radny poprosił o udzielenie informacji: 

- jakie są roczne koszty działalności ww. gospodarstwa? 

- jaki sposób koszty działalności ww. gospodarstwa wpływają na funkcjonowanie Zespołu 

Szkół Nr 2? 

- czy ww. gospodarstwo generuje zyski lub straty? Jeśli tak, to radny poprosił  

o informację w jakiej wysokości? 

4) powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego spółce INTER-BROKER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu i w związku  

z tym radny poprosił o udzielenie informacji: 

- w jakim trybie ww. spółka została przez Zarząd wyłoniona do przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Ubezpieczenie majątku  

i innych interesów powiatu krasnostawskiego wraz z jednostkami i instytucjami kultury na 

okres 01.01.2020 do 31.12.2020 r. dla Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie oraz 

jednostek organizacyjnych powiatu krasnostawskiego z wyłączeniem SP ZOZ  

w Krasnymstawie? 

- czym podyktowany był wybór firmy zewnętrznej do przygotowania i przeprowadzenia  

ww. postępowania? 

- jakie są koszty przygotowania i przeprowadzenia ww. postępowania przez ww. firmę? Jak 

kształtuje się wynagrodzenie ww. firmy za przeprowadzenie zamówienia publicznego? 

- co oznaczają postawienia zawarte w pkt. 2 udzielonego pełnomocnictwa, tj. że realizacja 

niniejszego pełnomocnictwa jest nieodpłatna? 

- czy Zarząd Powiatu zawierał z ww. firmą umowę o przeprowadzenie ww. zamówienia 

publicznego? Jeśli tak, to radny poprosił o przedstawienie kopii tej umowy.  

 

Radny Krzysztof Zieliński poprosił o udzielenie odpowiedzi na interpelacje w formie pisemnej, 

a następnie zgłosił następujące zapytania dotyczące: 

1) odbytego w dniu 19.11.2019 r. spotkania z lekarzami, o którym mówił Starosta 

przedstawiając Sprawozdanie z prac Zarządu. Zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji, 

jakie podjęto ustalenia na tym spotkaniu oraz o przedłożenie protokołu z tego spotkania. 

Dodatkowo poprosił o przedstawienie sylwetki nowego zastępcy Dyrektora  

SP ZOZ ds. opieki zdrowotnej; 

2) planowanego w najbliższym czasie wyjazdu na Ukrainę. Poprosił o informację, kiedy będzie 

wyjazd, jaki jest cel tego wyjazdu, kto planowany jest do tego wyjazdu  

i na czyje zaproszenie realizowany jest ten wyjazd. Zapytał czy może liczyć  

na przygotowanie sprawowania z tego wyjazdu i czy ten wyjazd ma na celu kontynuację 

dotychczasowej współpracy, która była podjęta przez nasz samorząd z innymi samorządami na 

Ukrainie; 

3) czy i kiedy Zarząd zamierza rozmawiać z radnymi o oświacie w powiecie krasnostawskim. 

  

Starosta odnosząc się do zgłoszonych przez radnego Krzysztofa Zielińskiego zapytań 

poinformował, że planowany jest wyjazd do Łucka dlatego, że do 15 stycznia 2020 r. można 

składać wnioski w ramach Programu Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina. Jest ogłoszony 

konkurs na tzw. ,,projekty miękkie”. Podstawą złożenia takiego wniosku jest umowa 



partnerska. Jak się okazuje powiat krasnostawski ma zawarte porozumienie o współpracy  

z Rejonem Łuckim i wobec tego nawiązał kontakty z Filharmonią i Domem Kultury w Łucku 

i rozmawiał z Konsulem na temat spotkania, w związku z możliwością złożenia wniosku  

o dofinansowanie projektu związanego z oświatą i kulturą. W ramach takiego projektu 

chcielibyśmy doprowadzić do wymiany młodzieży a także wspólnej realizacji wydarzeń 

kulturalnych. Wyjazd planowany jest na tą środę. Poinformował, że na posiedzeniu Zarządu 

przedstawił propozycję wyjazdu. Aby móc złożyć taki wniosek to trzeba najpierw go napisać  

w języku polskim, a następnie przetłumaczyć go na język angielski, stąd też planowany jest ten 

wyjazd na Ukrainę kilkuosobowej delegacji. 

 

Starosta odnosząc się do odbytego spotkania z lekarzami oddziału wewnętrznego, 

poinformował, że Dyrektor SP ZOZ przedstawił propozycję rozwiązania w najbliższym czasie 

podnoszonych problemów dotyczących przede wszystkim oddelegowywania lekarzy na dyżury 

w SORze oraz zatrudnienia osoby na stanowisko kierującej oddziałem.  

 

Radny Krzysztof Zieliński ponownie poprosił o przybliżenie sylwetki zastępcy dyrektora  

SP ZOZ.  

 

Dyrektor SP ZOZ – Andrzej Jarzębowski poinformował, że zastępca dyrektora ds. opieki 

zdrowotnej – pan Wojciech Staak został wyłoniony na zasadzie postepowania konkursowego. 

Ukończył on Wojskową Akademię Medyczną i posiada specjalizację z chorób wewnętrznych. 

Od wielu lat pełnił funkcję dyrektora ośrodka zdrowia w województwie świętokrzyskim.  

W tej chwili jest w okresie przejściowym, na razie jest zatrudniony na część etatu, ponieważ 

musi wypowiedzieć umowę o pracę w ośrodku zdrowia. Od początku roku będzie pracował  

w pełnym wymiarze godzin.  

 

Radny Leszek Janeczek odnosząc się do zapytania radnego Marcina Zająca dotyczącego 

Poradni K w Żółkiewce poinformował, że brak funkcjonowania tej poradni związany jest  

z niską zgłaszalnością kobiet i w związku z tym nieopłacalnością jej prowadzenia. Ponadto 

radny poinformował, że na ostatniej Sesji złożył interpelację dotyczącą zainstalowania na 

osiedlowych punktach segregacji małych pojemników przeznaczonych na zużyte baterie 

elektryczne i powiedział, że zawsze jest ciekawy odpowiedzi, dlaczego coś się nie da zrobić  

i na podstawie jakich paragrafów. Zachęcił do przeczytania odpowiedzi na tą interpelację, która 

była skierowana do Urzędu Miasta.  

Ponadto Radny Leszek Janeczek złożył i odczytał w formie pisemnej dwie interpelacje  

w sprawach: 

1) propozycji wystąpienia do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiego w Krasnymstawie  

z zapytaniem czy w celu wdrożenia działań proekologicznych planują w przyszłości sprzedaż 

mleka i niektórych jego przetworów w opakowaniach szklanych; 

2) ufundowania tablicy upamiętniającej nazwiska krasnostawian i mieszkańców powiatu 

krasnostawskiego, którzy stracili życie 80 lat temu podczas niemieckiej akcji AB, likwidacji 

polskiej inteligencji. Radny poprosił, aby na tą interpelację nie odpowiadać w ustawowym 

terminie 14 dni, bo to jest zbyt krótki okres czasu i zaproponował termin  

2 miesięcy, w celu dokonania uzgodnień i wypracowania koncepcji.   

 

Radny Marcin Zając (Ad Vocem) odnosząc się do wypowiedzi radnego Leszka Janeczka  

w sprawie Poradni K powiedział, że w Gminie Żółkiewka jest jeden gabinet prywatny i dużo 

kobiet zgłasza się z chęcią powrotu do Poradni K i żeby ten gabinet ponownie uruchomić, 

zwłaszcza, że jest on wyposażony we wszystkie media, z dostępem do internetu i do sieci 



telefonicznej. Poprosił w imieniu kobiet z Gminy Żółkiewka o rozważenie możliwości powrotu 

tego gabinetu.   

 

Radny Leszek Janeczek powiedział, że należy zachęcić kobiety, żeby zgłaszały się do tego 

gabinetu, bo gdy przychodziło 3-5 kobiet, to lekarz nie chciał dojeżdżać.   

 

Radny Marcin Zając zapewnił, że ze strony Gminy zrobią wszystko, aby to funkcjonowało.  

 

Radny Janusz Szpak w nawiązaniu do przekazanej mu odpowiedzi na złożoną interpelację  

w zakresie posiadanych kwalifikacji przez osobę zatrudnioną w SP ZOZ na stanowisku 

Głównego Księgowego, złożył i odczytał w formie pisemnej interpelację o ponowne 

przeprowadzenie audytu w zakresie posiadanych Kwalifikacji Głównego Księgowego (w tym 

obligatoryjnego 3 letniego stażu pracy na stanowisku Kierownika Działu) przez 

profesjonalnego, bezstronnego Audytora, który jest zatrudniony w Starostwie Powiatowym  

w Krasnymstawie. Ponadto radny złożył i odczytał w formie pisemnej dwie interpelacje 

następującej treści: 

1) Ministerstwo Infrastruktury przyznało w roku 2019 dofinansowanie ze środków rezerwy 

subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2 787 727,00 zł na zadanie pod nazwą: 

Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej  

nr 3143L Tarzymiechy-Wirkowice wraz z dojazdami. Zadanie to nie zostało wdrożone  

do realizacji. W związku z powyższym Powiat Krasnostawski do dnia upływu terminu na 

składanie wniosków nie będzie mógł wykazać spełnienia warunku pełnego wykorzystania 

środków finansowych przyznanych w roku 2019, co w konsekwencji skutkuje brakiem 

możliwości uzyskania dofinansowania 2020-2021. Tym działaniem zamyka się okno 

możliwości, korzystania ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa. Proszę  

o wyjaśnienie przyczyn zaistniałej sytuacji; 

2) w związku z otrzymaną odpowiedzią na moją interpelację dotyczącą niezgodnie  

z obowiązującym prawem przyznanych stypendiów Starosty Krasnostawskiego dla uczniów 

szkół dla, których organem prowadzącym jest Powiat Krasnostawski pragnę jeszcze raz 

zauważyć, że według obowiązującej Uchwały Rady Powiatu w Krasnymstawie 

XXXVII/294/14 zgłoszenia kandydatów do stypendium przyjmowane są w terminie  

od 15 do 31 października każdego roku. Stypendia dla uczniów zostały wypłacone przed datą 

przyjmowania zgłoszeń. Czy członkowie Zarządu uważają, że nie zostało złamane prawo? Kto 

odważy się przyznać do złamania obowiązującego prawa i weźmie za to odpowiedzialność? 

Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi na interpelacje na piśmie.  

 

Starosta – Andrzej Leńczuk odniósł się do interpelacji radnego Janusz Szpaka dotyczącej 

realizacji zadania mostowego w Tarzymiech i poinformował, że nie stracimy tych środków, 

ponieważ podjęliśmy decyzję, że będziemy realizować to zadanie. Jesteśmy po konsultacjach 

z ministerstwem, został ogłoszony przetarg i nie chcielibyśmy stracić możliwości 

dofinansowania na wykonanie tego zadania.  

 

Radny Janusz Szpak nawiązując do wypowiedzi Starosty odnośnie sytuacji na oddziale 

wewnętrznym poprosił Dyrektora SP ZOZ, aby powiedział społeczeństwu i radnym co się stało 

na oddziale, gdzie 3 lekarzy na przestrzeni ostatniego czasu odeszło z pracy i czy poszczególne 

oddziały w naszym szpitalu nie są zagrożone przy kontrakcie na rok przyszły. Radny poprosił 

o odpowiedź na piśmie. 

 

 

 



Dyrektor SP ZOZ - Andrzej Jarzębowski poinformował, że na spotkaniu z lekarzami  

z oddziału wewnętrznego były podnoszone dwie przestrzenie, a mianowicie od lat istniejący 

problem oddelegowań lekarzy z oddziału wewnętrznego na SOR, który tak jak się zobowiązał 

dużo wcześniej przed tymi spotkaniami został rozwiązany. Bezpośrednio w SOR został 

zatrudniony lekarz, który będzie zabezpieczał te godziny, których był deficyt i podczas których 

lekarze z oddziału wewnętrznego byli oddelegowywani, co utrudniało pracę na oddziale.  Drugą 

sprawą jest stan zatrudnienia lekarzy. W chwili obecnej jest zatrudnionych 9 lekarzy na internie 

i jest to jeden z lepiej obsadzonych oddziałów w szpitalu. Aby móc spełnić normy i standardy, 

o których mówił radny potrzebne są 2 równoważniki etatów lekarskich. Podkreślił, że w całej 

Polsce występuje problem starzenia się społeczeństwa i u nas też jest to zauważalne. Wśród 

lekarzy mamy dużą liczbę seniorów i w tym przypadku dwóch lekarzy w tym roku odeszło na 

emeryturę. Przyszedł czas, że lekarze mają możliwości podjęcia innej pracy i nie chcą pracować 

w naszym szpitalu. Oczywiście to jest tak, że nie dotyczy to wszystkich, gdyż jeden lekarz 

pracuje w poradni. Dyrektor poinformował, że odejście szefa oddziału, lekarza kontraktowego 

2 miesiące temu było spowodowane tym, że otrzymał on propozycję pracy dużo bliżej Lublina 

i za znacznie większe pieniądze. Od tamtego momentu oddział jest w oczywisty sposób 

zabezpieczony poprzez kierowanie tym oddziałem przez ludzi również z dużym 

doświadczeniem, którzy poprzednio pełnili funkcje kierownicze i nie ma żadnej obawy, jeżeli 

chodzi o bezpieczeństwo pracy tego oddziału. Jest deklaracja jednego lekarza do kierowania 

oddziałem wewnętrznym od początku roku.  

 

Radny Leszek Janeczek (Ad Vocem) powiedział, że cieszy go zainteresowanie radnego 

Janusza Szpaka pracą szpitala i powiedział, że wreszcie spełnia się jego marzenie o tym, żeby 

Rada Powiatu więcej zajmowała się sprawami szpitala. W poprzednich kadencjach, jego 

koledzy, radni mówili mu, że zainteresowanie szpitalem jest bardzo małe, bardzo nikłe,  

że próbują coś, ale nikogo to nie obchodzi. Odnośnie oddziału wewnętrznego radny powiedział, 

że to jest tak, że kiedy jest 14 lekarzy i gdy odejdzie 1,2 czy 3 to jeszcze nic się nie dzieje, ale 

następuje moment masy krytycznej, kiedy kolejne odejście jest bardzo dla oddziału trudne i ta 

masa krytyczna została już przekroczona. Podkreślił, że kiedy odchodził jedyny lekarz 

zajmujący się kardiologią i pisały o tym gazety, to Rada nawet się nie zająknęła. Kiedy 

odchodził jedyny gastrolog ze szpitala, sprawa była tylko między tym lekarzem a dyrektorem 

szpitala i dyrektor później mógł powiedzieć tutaj co chciał, i tak odchodzili: jedyny diabetolog, 

nefrolog czy kardiolog i to nikogo nie interesowało. Pozbyto się również 2 reumatologów i nie 

potrafiono znaleźć przez 3 miesiące nawet 5 minut czasu dla nich na rozmowę w poprzednich 

latach za poprzedniej Rady, poprzedniego Zarządu, poprzedniego Starosty. Nikt się tym nie 

interesował jak ten oddział będzie funkcjonował, jak będzie wykonywał ten kontrakt, czy 

zagrożone jest istnienie oddziału i to co dzisiaj mamy to jest konsekwencją tamtych braku 

działań, tamtych braku zainteresowań, jest konsekwencją odejścia tamtych lekarzy i kiedy ta 

masa krytyczna została przekroczona, to odejście każdego z nich jest dla oddziału dramatem.  

 

Radny Piotr Suchorab (Ad Vocem) powiedział, że losy szpitala są mu bardzo bliskie, pracuje 

tam blisko 30 lat, pracował tam jego ojciec i współpracowała ze szpitalem jego mama i jest mu 

teraz bardzo przykro, że jest tak wielki atak na tą placówkę, która jego zdaniem zapewnia 

naprawdę bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o pobyt pacjenta w szpitalu czy przyjmowania 

pacjenta w jakiejkolwiek poradni. Powiedział, że warto byłoby się zastanowić czy nie wrócić 

do odczytywania przez Prezydium Rady odpowiedzi na interpelacje.  

 

Radny Janusz Szpak powiedział: Drogi Panie radny Janeczek jest takie porzekadło: „nim się 

odezwiesz, pomyśl pierwej nieco, bo często słowa jakby z worka lecą” i nie będzie mi Pan 

zadawał pytań, bo nie ma Pan prawa mnie radnemu, a ja Panu nie będę odpowiadał. Jak byłem 



Starostą, ja byłem rozliczany za szpital a dzisiaj proszę mnie nie rozliczać, bo i tak na żadne 

Pana pytanie nie odpowiem. 

 

Radny Krzysztof Zieliński (Ad Vocem) powiedział, że nie tak dawno w szpitalu rządziły te 

dwie frakcje, które dzisiaj się ścierają i żeby nie przerzucać się tym czymś, tylko wypracować 

jakieś konstruktywne rozwiązania.  

 

Radny Leszek Janeczek (Ad Vocem): ja bym bardziej powiedział niż tym rymem 

częstochowskim pewnym greckim powiedzeniem: „jeżeli coś zaczynasz, patrzaj końca”.  

 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

 

a) wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który był przedmiotem Komisji Zdrowia i Polityki 

Społecznej. Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.  

 

Przewodniczący Komisji - Leszek Janeczek poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały dodając, że Komisja Zdrowia i Polityki 

Społecznej rekomenduje panią Ewę Nieścior na przedstawiciela do Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie 

 

Na pytanie Przewodniczącego Rady czy radna zgadza się na kandydowanie, pani  

Ewa Nieścior wyraziła zgodę.  

 

Przewodniczący Rady dodatkowo zapytał czy są jakieś inne propozycje. 

 

Radny Krzysztof Zieliński z uwagi, iż na dzisiejszej sesji będą rozpatrywane dwa projekty 

uchwał dotyczące Rady Społecznej SP ZOZ, poprosił o przedstawienie informacji, czym 

zajmuje się Rada Społeczna SP ZOZ i od czego zależy podejmowanie uchwał przez Radę.  

 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ  

o przedstawienie krótkiej informacji i o odpowiedź dla radnego.  

 

Były Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ - Janusz Cięciera poinformował, że Rada 

Społeczna SP ZOZ jest organem doradczym i opiniodawczym dla organu tworzącego czyli 

Zarządu Powiatu a także dla Dyrektora SP ZOZ w Krasnymstawie. Rada Społeczna opiniuje 

przede wszystkim plany finansowe SP ZOZ na kolejne lata, w tym plany inwestycyjne oraz 

zajmuje się rozpatrywaniem skarg i wniosków. Ponadto Przedstawiciel Rady Społecznej 

zgodnie z ustawą zawsze delegowany jest do wszelkich komisji konkursowych.  

 

Radny Krzysztof Zieliński zapytał czy działalność Rady Społecznej SP ZOZ jest rzeczywiście 

społeczna. 

 

Pan Janusz Cięciera odpowiedział, że działalność Rady Społecznej SP ZOZ jest całkowicie 

społeczna i nie wiąże się z żadnymi apanażami.  

 



Przewodniczący Rady wobec braku innych głosów w dyskusji odczytał projekt uchwały 

wskazujący panią Ewę Nieścior na przedstawiciela Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie i zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/72/2019 w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie wraz  

z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.  

Radna Ewa Nieścior podziękowała radnym za zaufanie i powiedziała, że postara się wywiązać 

z tej społecznej funkcji, którą jej powierzono. 

b) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Krasnymstawie 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który był nieuzupełniony o tą jedną osobę, która przed 

chwilą została wybrana. Na pozostałe zgłoszenia przedstawicieli do Rady Społecznej SP ZOZ 

przez gminy nie mamy wpływu, jedynie Rada może powołać całą Radę w przedstawionym 

składzie i uzupełnionym o przedstawiciela Rady Powiatu.  

 

Wobec braku głosów i zgłaszanych uwag Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały  

i zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 



Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając 

BRAK GŁOSU (1) 

Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/73/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie wraz z wydrukiem imiennego 

głosowania stanowi załącznik do protokołu.  

c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie powiatu krasnostawskiego 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Powiedział, że wszelkie zmiany związane z rozkładem 

godzin aptek czy powstaniem nowych aptek zobowiązują Radę Powiatu do podejmowania 

uchwał w tej sprawie. Powodem podjęcia uchwały na dzisiejszej sesji jest otwarcie punktu 

aptecznego w Rudniku.  

 

Przewodniczący Komisji - Leszek Janeczek poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady wobec braku zgłaszanych uwag odczytał projekt uchwały  

i zarządził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu krasnostawskiego,.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/74/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu krasnostawskiego wraz z wydrukiem 

imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.  

d) przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022, 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który był przedmiotem Komisji Zdrowia i Polityki 



Społecznej.  Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczego Komisji o opinię.  

 

Przewodniczący Komisji - Leszek Janeczek poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały dodając, że dokument, jakim jest Powiatowy 

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego został wypracowany przez Zespół Koordynujący 

Opiekę Psychiatryczną w powiecie. Zespół ten składa się z kilkunastu osób reprezentujących 

różne instytucje i zajmujących się opieką psychologiczną i psychiatryczną. Dokument zawiera 

kilkadziesiąt stron i obejmuje różne aspekty tej opieki jak również wskazuje na jej niedostatki. 

Wnioski, które zostaną przedstawione w punkcie „Wnioski komisji” są wynikiem pracy nad 

tym dokumentem.  

 

Przewodniczący Rady wobec braku zgłaszanych uwag odczytał projekt uchwały  

i zarządził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

na lata 2019-2022  

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/75/2019 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2019-2022 wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik 

do protokołu.  

e) uchwalenia ,,Rocznego Programu współpracy powiatu krasnostawskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2020” 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który był przedmiotem Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego, Samorządu i Etyki .  Przewodniczący Rady poprosił Zastępcę Przewodniczego 

Komisji o opinię.  

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Ewa Nieścior poinformowała, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały po burzliwej dyskusji  

i wprowadzonych zmianach dotyczących kwoty, która była przeznaczona na ten cel. 

Powiedziała, że nie wie, z jakiego powodu wkradł się ten błąd, bo kwota była wyższa niż 

faktyczna. W tej chwili zostały już wprowadzone korekty i w uzasadnieniu do uchwały  



są przedstawione kwoty z wyszczególnieniem na poszczególne jednostki. Biuro Rady Powiatu 

po posiedzeniu komisji, które odbyło się dnia 26 listopada 2019 r. naniosło te poprawki.  

Przewodniczący Rady podziękował pani Ewie Nieścior za przedstawienie opinii komisji  

i otworzył dyskusję.  

 

W dyskusji wzięli udział: 

 

Radny Krzysztof Zieliński powiedział, że Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Samorządu i Etyki debatowała nad przedmiotowym projektem uchwały i rzeczywiście została 

on zaakceptowany z tym, że są pewne nieścisłości, które należałoby wyjaśnić. Po pierwsze  

w uzasadnieniu do niniejszej uchwały bodajże w trzecim akapicie jest napisane: „Program 

został przedstawiony organizacjom pozarządowym do konsultacji. W ich trakcie nie wpłynęły 

żadne uwagi ani propozycje do przedstawionego projektu Programu. Dnia 8 listopada 2019 r. 

Program uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Krasnymstawie”, po drugie z tego co mówił pan Starosta ta uchwała, ten Program również 

przeszedł przez Zarząd w wersji pierwotnej, czyli nie wiem czy z błędem czy z celowym 

działaniem. Do wczoraj wszyscy procedowali zupełnie nad innym dokumentem, natomiast 

dopiero wczoraj pojawiły się poprawki i albo trzeba dokładnie określić kwotę albo niech się 

wypowiedzą prawnicy czy pracownicy Starostwa, co z tym zrobić, żeby ta uchwała nie miała 

wady prawnej. Dodatkowo poprosił o informację, co składa się na tą poprawioną kwotę.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że w uzasadnieniu do niniejszej uchwały są nowe 

informacje, które zostały skorygowane i wprowadzone. W materiałach na sesję radni otrzymali 

pierwotną wersję uchwały przed naniesieniem poprawek wskazanych przez komisję, natomiast 

dzisiaj mamy już poprawione stawki i przyjmujemy to, co zostało wprowadzone, jako zasadne, 

ponieważ zostało to przeliczone i sprawdzone przez organ prowadzący i księgowego.   

 

Radny Krzysztof Zieliński poprosił radcę prawnego o zabranie głosu czy można procedować 

nad tą uchwałą.  

 

Adwokat – Mariusz Cieślik wyjaśnił, że nie ma formalnych przeszkód, aby w dniu 

dzisiejszym procedować nad uchwałą o przedstawionej treści. 

 

Starosta - Andrzej Leńczuk powiedział, że jest wiele samorządów, które przyjmuje Program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2020 bez podania kwot, dlatego, że w tej chwili jest tylko projekt budżetu na 2020 rok  

i nie został on jeszcze uchwalony. Może się okazać, że środki w budżecie będą większe  

i będziemy musieli podjąć uchwałę żeby środki zwiększyć lub zmniejszyć. Bardzo dużo 

samorządów w Polsce przyjmuje Program bez podawania w nim kwot.  

 

Radny Krzysztof Zieliński (Ad Vocem) powiedział, że my nie dyskutujemy na temat jakiegoś 

hipotetycznego Programu skądś tam, tylko dyskutujemy na temat tego konkretnego Programu, 

który został nam przedstawiony. 

 

Starosta - Andrzej Leńczuk wyjaśnił, że był błąd techniczny, pomyłka, która została 

skorygowana.  

 



Przewodniczący Rady powiedział, że błąd ten zauważyła dopiero przez Komisję Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki oraz przyznał radnemu Krzysztofowi 

Zielińskiego rację, że Program przebrnął przez wiele rąk i wiele opinii, a dopiero dzisiaj  

to rozstrzygnięcie nastąpiło. Powiedział, że warto pracować nad dokumentem i zadawać 

pytania, bo dyskusja tworzy wiele mądrych rzeczy a nie szkodzi.   

 

Radny Krzysztof Zieliński (Ad Vocem) zgłosić prośbę, aby w uzasadnieniach do projektów 

uchwał, jeżeli są jakieś zmiany, przedstawiać kwoty, stawki bądź liczby poprzednie oraz  

te skorygowane, gdyż ułatwi to pracę radnym.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że jest to bardzo słuszna uwaga, która była wypracowana 

również na Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki, gdyż ułatwi  

to radnym sprawność podejmowania decyzji. Następnie Przewodniczący Rady wobec braku 

innych głosów w dyskusji odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu współpracy powiatu 

krasnostawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2020”,  

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek Nowosadzki, 

Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef Wroński, Marcin 

Zając, Krzysztof Zieliński 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Anna Mróz 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/76/2019 w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu współpracy 

powiatu krasnostawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020” wraz z wydrukiem imiennego głosowania 

stanowi załącznik do protokołu. 

f) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące  

im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który był przedmiotem Komisji Oświaty, Kultury  

i Kultury Fizycznej.  Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczą Komisji o opinię.  



Przewodniczący Komisji – Ewa Nieścior poinformował, że Komisja w stosunku  

do wszystkich uchwał związanych z przekształceniem szkół, które będą dzisiaj podejmowane, 

wydała pozytywną opinię. Z mocą ustawy - Prawo oświatowe z automatu wszystkie szkoły 

zostały przekształcone, licea z 3-letnich na 4-letnie a technika z 4-letnich na 5-letnie.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie w czteroletnie I Liceum 

Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/77/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie w czteroletnie I Liceum 

Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie wraz z wydrukiem imiennego 

głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

g) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie w czteroletnie II Liceum 

Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie, 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który Komisja Oświaty, Kultury  

i Kultury Fizycznej zaopiniowała pozytywnie. Następnie Przewodniczący Rady wobec braku 

zgłaszanych uwag odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum 

Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie w czteroletnie II Liceum 

Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie,  

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 



NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/78/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie w czteroletnie  

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie wraz  

z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

h) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół  

Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w pięcioletnie Technikum Nr 1  

w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

zaopiniowała pozytywnie. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały  

i zarządził głosowanie. 

Radny Leszek Janeczek zapytał, dlaczego w dzisiejszej dobie, przy takim postępie pomocy 

dydaktycznych i środków nauczania, technika są 5-letnie a nie 4-letnie. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1  

w Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie w pięcioletnie Technikum Nr 1  

w Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie,  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/79/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie  

w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  

w Krasnymstawie wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

i) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół  

Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie w pięcioletnie Technikum Nr 2  

w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

zaopiniowała pozytywnie.  



Naczelnik Wydziału OK - Aleksandra Stachula odpowiadając na zadane pytanie radnego 

Leszka Janeczka poinformowała, że to czy technika są 4-letnie czy 5-letnie to wynika  

to z reformy oświatowej i jest to od nas niezależne.  

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - Ewa Nieścior 

powiedziała, że licea ogólnokształcące przygotowują uczniów do matury i do pójścia na studia 

i nie uczą żadnego zawodu, natomiast technika przygotowują do zawodu i uczniowie muszą 

zdać egzamin zawodowy. Ministerstwo określa podstawę programową dla każdego etapu 

kształcenia i musi wyliczyć odpowiednią liczbę godzin na to wykształcenie zawodowe, dlatego 

też 4 lata dla zawodu, to byłoby to zbyt krótko, bo uczniowie dostają kwalifikacje zawodowe  

i w związku z tym technika są 5-letnie a licea 4-letnie.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2  

w Zespole Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie w pięcioletnie Technikum Nr 2 

w Zespole Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie,.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/80/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie  

w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego  

w Krasnymstawie wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

j) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół w Żółkiewce  

w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół w Żółkiewce, 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

zaopiniowała pozytywnie. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały  

i zarządził głosowanie. 

Radny Jan Mróz powiedział, że projekcie uchwały jest podany błędny kod pocztowy 

ponieważ zamiast 22-355 Żółkiewka powinno być 22-335 Żółkiewka. 

Przewodniczący Rady powiedział, że poprawka została przyjęta i zarządził głosowanie. 



Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum  

w Zespole Szkół w Żółkiewce w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół w Żółkiewce,.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając 

BRAK GŁOSU (1) 

Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/81/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum w Zespole Szkół w Żółkiewce w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół  

w Żółkiewce wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

k) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  

w Krasnymstawie 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

zaopiniowała pozytywnie. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały  

i zarządził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  

w Krasnymstawie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół  

Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 



Uchwała Nr XIII/82/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  

w Krasnymstawie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół 

Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie wraz z wydrukiem imiennego głosowania 

stanowi załącznik do protokołu. 

l) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego  

w Krasnymstawie 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały, który Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zaopiniowała 

pozytywnie. Następnie odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego  

w Krasnymstawie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół  

Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie, 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/83/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego  

w Krasnymstawie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół 

Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie wraz z wydrukiem imiennego głosowania 

stanowi załącznik do protokołu. 

m) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Zespole Szkół w Żółkiewce w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Zespole Szkół w Żółkiewce 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

zaopiniowała pozytywnie. Następnie odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Żółkiewce w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół w Krasnymstawie w Żółkiewce  



Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/84/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Żółkiewce w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół w Żółkiewce wraz z wydrukiem imiennego 

głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

n) stwierdzenia przekształcenia Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie w Publiczne 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  

w Krasnymstawie 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

zaopiniowała pozytywnie. Następnie odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznego Ośrodka 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w 

Krasnymstawie w Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. T. 

Kościuszki w Krasnymstawie  

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/85/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznego Ośrodka 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 

w Krasnymstawie w Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie wraz z wydrukiem imiennego głosowania 

stanowi załącznik do protokołu. 



o) stwierdzenia przekształcenia Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie  

w Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza 

Głowackiego w Krasnymstawie 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

zaopiniowała pozytywnie. Następnie odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznego Ośrodka 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego  

w Krasnymstawie w Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2  

im. B. Głowackiego w Krasnymstawie, .  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/86/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznego Ośrodka 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza 

Głowackiego w Krasnymstawie w Publiczne Centrum Kształcenia Zawodowego  

w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie wraz z wydrukiem 

imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

p) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który był przedmiotem Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego, Samorządu i Etyki. Przewodniczący Rady poprosił Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji o opinię. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Ewa Nieścior poinformowała, że na posiedzeniu 

Komisji poproszono Dyrektora ZDP o wyjaśnienie czy te stawki są podniesione czy są one 

zmniejszone, ponieważ nie było to uwzględnione w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

Dyrektor ZDP na posiedzeniu komisji wyjaśnił, że stawki pozostają na tym samym poziomie, 

są to takie stawki jak w uchwale z 2008 r.  

Dyrektor ZDP w Krasnymstawie - Marek Klus poinformował, że w związku ze zmianą 

ustawy o drogach publicznych w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego  

w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w przedłożonym 



projekcie uchwały została zmieniona tylko ta stawka a pozostałe stawki pozostają  

na niezmienionym poziomie.  

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Ewa Nieścior poinformowała, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, dodając, że Komisja poprosiła 

Dyrektora ZDP o przygotowanie na najbliższe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa 

Publicznego, Drogownictwa i Komunikacji wytycznych na temat zjazdów do posesji 

indywidualnych.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg powiatowych.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

 

Uchwała Nr XIII/87/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik 

do protokołu. 

r) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który był przedmiotem Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego, Samorządu i Etyki. Przewodniczący Rady poprosił Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji o opinię. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Ewa Nieścior poinformowała, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty.  



 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/88/2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik 

do protokołu. 

s) przyjęcia przez Powiat Krasnostawski zadań publicznych z zakresu administracji 

rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który był przedmiotem Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego, Samorządu i Etyki. Przewodniczący Rady poprosił Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji o opinię. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Ewa Nieścior poinformowała, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Krasnostawski zadań publicznych z 

zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

 



Uchwała Nr XIII/89/2019 w sprawie przyjęcia przez Powiat Krasnostawski zadań 

publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem 

kwalifikacji wojskowej wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik  

do protokołu. 

t) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  

w Krasnymstawie 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który był przedmiotem Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji. Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Marcin Zając poinformował,  

że komisja w związku ze złożoną skargą na działania Zarządu Dróg Powiatowych odbyła dwa 

posiedzenia wyjazdowe w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu, którego skarga 

dotyczy. Komisja w oparciu o analizę zgromadzonych dokumentów i dwukrotnie 

przeprowadzonych wizji lokalnych uznała działania Dyrektora ZDP za uzasadnione  

i pozbawione cech bezprawności oraz bezczynności organu oraz rekomenduje uznanie skargi 

za bezzasadną.  

Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącemu komisji za przedstawienie opinii,  

po czym odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Krasnymstawie  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/90/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie wraz z wydrukiem imiennego głosowania 

stanowi załącznik do protokołu. 

u) rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Niemienice. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który był przedmiotem Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji. Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię. 



Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Marcin Zając poinformował, że dnia 

11 września 2019 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła petycja mieszkańców sołectwa 

Niemienice zawierająca wniosek o uwzględnienie w budżecie Powiatu Krasnostawskiego  

na rok 2020 środków finansowych na wykonanie dokumentacji modernizacji drogi powiatowej 

w miejscowości Niemienice, a na kolejny rok 2021 przeprowadzenie tej modernizacji. Komisja 

po przeanalizowaniu stanowiska Zarządu Powiatu, ZDP w Krasnymstawie i Komisji 

Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa i Komunikacji stwierdziła, że w projekcie 

budżetu na 2020 rok zostały uwzględnione środki finansowe na wykonanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Niemienice. W związku z tym 

Komisja rekomenduje uznanie wniosku zawartego w petycji za zasadny.  

Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącemu komisji za przedstawienie opinii,  

po czym odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Niemienice.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/91/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa 

Niemienice wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

w) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który był przedmiotem Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego, Samorządu i Etyki. Przewodniczący Rady poprosił Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji o opinię. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Ewa Nieścior poinformowała, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 



Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/92/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

x) zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2019. 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który był przedmiotem Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego, Samorządu i Etyki. Przewodniczący Rady poprosił Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji o opinię. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Ewa Nieścior poinformowała, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 

2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

Janeczek, Mirosław Księżuk, Anna Mróz, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek 

Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef 

Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Marek Piwko 

Uchwała Nr XIII/93/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Powiatu  

z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wraz  

z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

7. Wnioski Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie wniosków komisji wypracowanych  

na posiedzeniach odbytych w okresie pomiędzy sesjami.  

 



Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Samorządu  

i Etyki – Ewa Nieścior przedstawiła ponownie przyjęty wniosek na posiedzeniu w dniu  

26 listopada 2019 r. o utworzenie wspólnej obsługi finansowej dla szkół prowadzonych przez 

Powiat Krasnostawski. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej - Leszek Janeczek przedstawił 

przyjęte na posiedzeniu w 18 listopada 2019 r. wnioski następującej treści: 

1. Zwiększenie zatrudnienia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie   

o etat jednego psychologa i jednego pedagoga; 

2. Zwiększenie zatrudnienia o etat jednego psychiatry w Poradni Zdrowia Psychicznego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie 

3. Wystąpić do Dyrektora Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, aby zwrócił się  

do dysponenta meblami zabytkowymi z dawnej apteki rodziny Szcześniewskich  

o możliwość nieodpłatnego pozyskania w/w mebli zabytkowych dla Muzeum 

Regionalnego w Krasnymstawie; 

4. Zwrócić się do Burmistrza Krasnegostawu i Rady Miasta Krasnystaw o wykonanie tablicy 

upamiętniającej osobę mgr Macieja Szcześniewskiego i całej rodziny Szcześniewskich  

na murze kamienicy przejętej przez miasto od rodziny Szcześniewskich, gdzie mieściła się 

dawna apteka Szcześniewskich. 

 

8. Komunikaty Przewodniczącego. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w miesiącu grudniu odbędzie się sesja świąteczna na 

której zostanie uchwalony budżet na 2020 rok, którego projekt radni otrzymali i będzie 

opiniowany przez wszystkie komisje.  

 

Przewodniczący Rady z okazji zbliżających się Andrzejek złożył życzenia imieninowe 

wszystkim Andrzejom obecnym na sali, pracującym w Starostwie a także oglądającym 

transmisję obrad sesji.  

 

9. Zamknięcie XIII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie. 

 

Przewodniczący Rady – Witold Boruczenko stwierdził, że został wyczerpany porządek obrad 

sesji i zamknął obrady XIII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.  

 

Transmisja z obrad XIII Sesji Rady Powiatu VI kadencji jest udostępniona w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w siedzibie Starostwa. 

 

 

 

  

Przygotował(a): Ewelina Łukaszczuk 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


