
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie 

Rada Powiatu Krasnostawskiego 

OR.0002.14.2019 

 

PROTOKÓŁ Nr XIV/2019 

z obrad XIV Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie VI kadencji  

odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r.  

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

Obrady rozpoczęto poniedziałek, 30 grudnia 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:52 

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 17 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 XIV 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 przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz 

zawiadomieniem o zwołaniu sesji oraz poprosił o zgłaszanie wniosków dotyczących zmiany 

porządku obrad. Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 



3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji tj. protokół Nr XIII/2019 

z dnia 28 listopada 2019 r. został sporządzony i zamieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej i wobec braku uwag 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 XIII Sesji Rady Powiatu tj. od dnia 28 listopada 2019 r. Sprawozdanie z prac Zarządu 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Następnie Starosta poinformował, że miesiąc temu, gdy jeszcze nie była znana data sesji, był 

umówiony z Wojewodą Lubelskim na spotkanie w dniu dzisiejszym o godz. 11:00, na które 

wybiera się z panią Poseł Teresą Hałas w ważnych dla powiatu sprawach i w związku tym, że 

będzie musiał wcześniej opuścić obrady sesji, w tej chwili odniesie się do uchwały budżetowej 

na 2020 rok, której podjęcie będzie w dalszej części porządku obrad. Starosta powiedział, że 

28 grudnia ubiegłego roku został przyjęty budżet, który został opracowany przez poprzedni 

zarząd. W tym roku ten budżet, który jest radnym proponowany jest budżetem opracowanym 

przez obecny zarząd tej kadencji. Dzisiaj zostanie przedstawiony projekt uchwały budżetowej, 

która stanowi podstawę gospodarki finansowej powiatu, czyli jest rocznym planem wydatków 

i dochodów a także przychodów i rozchodów. Zgodnie z art. 12 ustawy o samorządzie 

powiatowym to Państwo, jako Rada Powiatu uchwala budżet, a następnie zgodnie z art. 32 tejże 

ustawy Zarząd go realizuje. Budżet na rok przyszły, który jest tak samo ambitny, jak i ten który 

był na rok bieżący, zakłada dochody w kwocie 111 748 739,85 zł, zaś wydatki zostały 

zaplanowane na kwotę 119 839 753,85 zł. Na posiedzeniach komisji Skarbnik przedstawiał 

projekt budżetu, który został przez komisje pozytywnie zaopiniowany. Ten projekt budżetu 

został także pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Starosta poprosił 

radnych o podjęcie tej uchwały budżetowej, gdyż jest ona bardzo istotna dla funkcjonowania 

powiatu i wszystkich jednostek organizacyjnych.  

 

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu 

pomiędzy sesjami.  

 

5. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły dwie interpelacje radnego pana Marka 

Piwko i poprosił radnego o ich przedstawienie. 

 

Radny Marek Piwko odczytał złożone w formie pisemnej dwie interpelacje dotyczące: 

1) zrezygnowania z podawania wody w butelkach plastikowych podczas sesji Rady Powiatu, 

2) rozwiązania problemu parkujących samochodów na odcinku ulicy Sobieskiego  

od skrzyżowania z ulicami Chmielna i Tokarzewskiego oraz skrzyżowania z ulicą 

Sienkiewicza. 

Dodatkowo radny odnosząc się do przedstawionego przez Starostę sprawozdania z prac zarządu 

a konkretnie kwestii infrastruktury sportowej przy ZS Nr 2 i I LO w Krasnymstawie, zapytał 

czy dotyczy to istniejącej infrastruktury czy będzie coś nowo budowane.  

 

Starosta odpowiedział, że dotyczy to istniejącej infrastruktury sportowej.  

 



Radny Janusz Szpak zgłosił dwa następujące zapytania tj.: 

1) „czy to jest prawdą, że na dwa oddziały naszego szpitala wkradła się bardzo groźna bakteria, 

która robi spustoszenie? 

2) spotkałem się z Panem doktorem Markiem Wójtowiczem i on stwierdził, że z dniem  

31 grudnia 2019 r. kończy pracę na dyżurach w naszym szpitalu. I co zamierza Pan dalej?”. 

Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi na zapytania na piśmie.  

 

Dyrektor SP ZOZ w Krasnymstawie - Andrzej Jarzębowski w odpowiedzi na pytanie radnego 

Janusza Szpaka odnośnie zakażeń poinformował, że w naszym szpitalu tak jak w innych 

szpitalach obowiązują standardy radzenia sobie z zakażeniami szpitalnymi i w tym celu zostały 

powołane zespoły i komitety do zakażeń szpitalnych i wszystkie zakażenia zgłaszane są do 

odpowiednich służb. W przypadku zagrożenia na poszczególnych oddziałach powołane są 

również osoby, które są bezpośrednio odpowiedzialne za bieżące monitorowanie takich 

przypadków. Poinformował, że nasz szpital w rankingach przedstawia się bardzo dobrze, jeżeli 

chodzi o ilość zakażeń i szybkość ich likwidacji w stosunku do innych jednostek. Jednakże 

liczba w poszczególnych latach związana z występowaniem zakażeń jest znaczna  

i jest to ok. 300 zakażeń w ciągu roku i w zależności od epidemiologii w kraju te zakażenia 

występują. Jeśli chodzi o zagrożenia bakteriami, które w ciągu roku zdarzają się kilkakrotnie  

w każdym szpitalu, poinformował, że w naszym szpitalu pojawiła się bakteria i sprawdzi czy 

to ognisko zostało już zlikwidowane. Pacjent jest izolowany i wdrażane są odpowiednie 

procedury tak, aby otoczenie było bezpieczne. Poinformował, że szpital w tym roku zakupił 

urządzenie do odkażania pomieszczeń. Odnosząc się do drugiego zapytania zgłoszonego przez 

radnego powiedział, że doktor Wójtowicz sygnalizował już wcześniej, że ze względu na 

sytuację rodzinną będzie pracował tylko do końca roku. Teraz jest inny lekarz też Wójtowicz, 

to zbieżność nazwisk, który będzie pracował na SOR. Nadmienił, że doktor Wójtowicz, który 

był wcześniej zastępcą dyrektora ds. medycznych pracował niecodziennie, tylko pełnił dyżury 

na SOR.  

 

Wicestarosta - Marek Nowosadzki odnosząc się do jednej interpelacji złożonej przez radnego 

Marka Piwko powiedział, że radny poruszył bardzo istotny problem parkowania i remontu  

na ul. Sobieskiego. Poinformował, że dokumentacja techniczna na wykonanie modernizacji  

ul. Sobieskiego jest już wykonana, została zakończona w październiku br. Koszt  dokumentacji 

wyniósł 55 000 zł i kosztorys całej inwestycji ul. Sobieskiego opiewa na kwotę 2 761 000,00 

zł. Zarząd Powiatu jest na etapie opracowania Planu sieci drogowej i to zadanie na pewno 

zostanie umieszczone w perspektywie lat 2020-2023. Z dokumentacji technicznej wynika, że 

miejsc parkingowych wzdłuż ul. Sobieskiego będzie kilkadziesiąt, właśnie tam gdzie teraz jest 

trawnik.  

 

Radny Leszek Janeczek odnosząc się do wypowiedzi dyrektora SP ZOZ dodał, że to nie jest 

tak, że to zakażenie powstaje u nas w szpitalu, że coś się wymyka spod kontroli i powstaje jakaś 

groźna bakteria. To jest tak, że do szpitala są przywożeni pacjenci z innych szpitali, którzy tam 

gdzieś zarazili się tą groźną bakterią. Radny zwrócił uwagę, że ta bakteria nazywała się New 

Delhi, która powstała w Indiach i z Indii pacjent przewiózł ją do Sztokholmu i jest ona już w 

Krasnymstawie. Pacjent jest mieszkańcem powiatu krasnostawskiego i zaraził się gdzieś indziej 

i szpital musi go gdzieś przekazać i został on przekazany do nas. Oczywiście jest to zagrożenie 

dla innych pacjentów, ale po to są te procedury, o których mówił Dyrektor, żeby pacjenta 

izolować i żeby dalej to się nie rozprzestrzeniało. Taka jest etiologia powstania tych groźnych 

bakterii, że świat, który gdzieś je ma i tak nas dopadnie.  

 



Następnie radny Leszek Janeczek odczytał i złożył w formie pisemnej interpelację w związku 

z akcją sprowadzania do Polski potomków Polaków z Kazachstanu proponując zwrócenie się 

do samorządów powiatu krasnostawskiego z zapytaniem o możliwość przyjęcia rodziny 

repatriantów na swój teren. Radny poprosił, aby na tą interpelację nie odpowiadać  

w ustawowym terminie 14 dni, lecz za 4 miesiące, tak aby było dostatecznie dużo czasu na 

rozpoznanie naszych możliwości w tym zakresie. 

 

Radny Marek Piwko (Ad Vocem) powiedział, że bardzo cieszy go informacja przekazana przez 

Wicestarostę odnośnie ul. Sobieskiego i ma nadzieję, że przeznaczona kwota 2 761 000,00 zł 

jest do ul. Bojarczuka i zakończyłby się cały remont ul. Sobieskiego. Ponadto radny poprosił, 

aby ten problem parkowania rozwiązać na dzień dzisiejszy, albo zrobić zatoczki albo 

narysować linie tak jak na ul. Mickiewicza albo zrobić na jakichś czas  

ul. Sobieskiego ulicą jednokierunkową.  

 

Wicestarosta powiedział, że ta kwota została przeznaczona na całościowy remont ulicy 

Sobieskiego. 

 

Radny Krzysztof Zieliński zgłosił zapytanie dotyczące działki ZS Nr 2 w Krasnymstawie, którą 

powiat sprzedał. Powiedział, że tam rozpoczęły się jakieś prace geodezyjne  

czy budowlane, czy związane z realizację inwestycji. Ponadto radny powiedział, że zostało 

złożone doniesienie przez Zarząd czy przez Starostę do prokuratury bądź do CBA odnośnie 

niedopełnienia obowiązku podziału tej działki. Zapytał czy jest odpowiedź z CBA, czy z innej 

instytucji, czy wszystko jest w porządku, a także czy jest rozpatrzony wniosek złożony przez 

inwestora o służebność w stosunku do naszej działki, która jest obok.  

 

Wicestarosta odnosząc się do pierwszego zapytania poinformował, że oficjalnie Starostwo 

Powiatowe nie otrzymało odpowiedzi na pismo, które było skierowane do CBA. Natomiast 

odpowiadając na drugie pytanie dotyczące służebności powiedział, że inwestor, czy nabywca, 

który nabył tą działkę zwracał się z prośbą o zniesienie tej służebności. Ze względu na 

procedurę, która się toczyła w CBA, Zarząd Powiatu dwukrotnie nie wyraził zgody na 

zniesienie służebności.  

 

6. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych z wykonania zadań w zakresie inwestycji  

i remontów dróg powiatowych oraz ich aktualnego stanu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił Dyrektora ZDP – Marka Klusa o przedstawienie przedmiotowej 

informacji.  

 

Dyrektor ZDP – Marek Klus przedstawił informację z wykonania zadań w zakresie inwestycji  

i remontów dróg powiatowych oraz ich aktualnego stanu w formie prezentacji multimedialnej. 

 

Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi za szczegółowe przedstawienie informacji. 

 

Wicestarosta - Marek Nowosadzki powiedział, że z prezentacji multimedialnej przygotowanej 

przez Zarząd Dróg Powiatowych wynika jak bardzo ważny jest stan dróg w powiecie 

krasnostawskim. Drogownictwo generalnie interesuje każdego mieszańca w każdej gminie, 

dlatego też wszelkie te działania były podjęte w minionym roku przez samorząd powiatu, przez 

Radę i przez Zarząd i były tak rozłożone, aby te zadania czy remontowe czy inwestycyjne 

objęły każdą gminę. Wicestarosta w imieniu członków Zarządu Powiatu podziękował 

Dyrektorowi ZDP za tą pracę jak również wszystkim pracownikom ZDP, bo tych zadań 



inwestycyjnych i remontowych zostało wykonanych bardzo dużo. Odniósł się do sprawozdania 

z prac zarządu,  w którym to Starosta poinformował, że Zarząd przychylił się do sugestii 

radnego Krzysztofa Zielińskiego, która padła na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, 

Drogownictwa i Komunikacji, aby w jakiś sposób Zarząd Powiatu dostrzegł dobrą pracę 

dyrektora.  

 

Przewodniczący Rady w imieniu Rady Powiatu podziękował panu Dyrektorowi i wszystkim 

pracownikom ZDP, ponieważ jakość pracy ZDP naprawdę się poprawiła i to nie są sugestie 

tylko radnych, ale też sygnały od mieszkańców, interesantów. Te problemy drogowe są jeszcze 

ogromne i przed nami jest ciężka praca, ale start w tą trudną pracę jest bardzo dobry, ponieważ 

szybkość i reakcja działania jest dosyć ciekawa i dobra i te wszystkie zadania, które są 

zgłaszane, są szybko realizowane przez Dyrektora i pracowników ZDP.  

 

7. Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2020. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na sesję otrzymali plany pracy 

komisji stałych Rady Powiatu na rok 2020 i poprosił Przewodniczących Komisji o informacje 

na temat przyjętych i opracowanych planów pracy. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki – Bogusław 

Domański poinformował, że komisja opracowała i przyjęła plan pracy komisji na 2020 rok. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Ewa Nieścior poinformowała, 

że komisja opracowała plan pracy komisji na 2020 rok, który został przyjęty przez wszystkich 

członków komisji.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Józef Wroński 

poinformował, że komisja opracowała i przyjęła plan pracy komisji na 2020 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Leszek Janeczek poinformował, że 

komisja przyjęła plan pracy komisji na 2020 rok, zastrzeżeniem, że zostanie on rozszerzony  

o dodatkowe punkty w czasie trwania posiedzeń komisji.  

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa i Komunikacji – 

Stanisław Repeć poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 18.12 2019 r. przyjęła plan 

pracy komisji na 2020 rok.  

 

Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącym za przedstawione informacje.  

 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Krasnymstawie na 2020 rok 

 

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

uchwały wraz z planem pracy Rady Powiatu w Krasnymstawie na 2020 rok oraz wobec braku 

zgłaszanych uwag odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Krasnymstawie na 2020 

rok 

 



Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek Janeczek, Mirosław 

Księżuk, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek Nowosadzki, Marek Piwko, Justyna 

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

Krzysztof Zieliński 

 

NIEOBECNI (2) 

Karol Babiarz, Anna Mróz 

 

Uchwała Nr XIV/94/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu  

w Krasnymstawie na 2020 rok wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

b) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Krasnymstawie  

na 2020 rok 

 

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

uchwały wraz z planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Krasnymstawie  

na 2020 rok. Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zabranie 

głosu. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marek Piwko poinformował, że plan kontroli, który 

stanowi załącznik do projektu uchwały został opracowany i przyjęty przez członków Komisji 

Rewizyjnej.  

 

Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącemu za informacje, po czym odczytał 

projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

w Krasnymstawie na 2020 rok 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek Janeczek, Mirosław 

Księżuk, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek Nowosadzki, Marek Piwko, Justyna 

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

Krzysztof Zieliński 

 

NIEOBECNI (2) 

Karol Babiarz, Anna Mróz 

 



Uchwała Nr XIV/95/2019 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu w Krasnymstawie na 2020 rok wraz z wydrukiem imiennego głosowania 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

c) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

 

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

uchwały wraz z uzasadnieniem. Powiedział, że istnieje konieczność delegowania na nowo 

dwóch radnych do prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w związku z upływem 3-letniej 

kadencji. W roku poprzednim w takiej komisji uczestniczył pan Mirosław Księżuk i pani 

Justyna Przysiężniak. Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur.  

 

Wicestarosta powiedział, że pan Mirosław Księżuk i pani Justyna Przysiężniak przez rok 

pracowali w tej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i dlatego też zaproponował, aby wyrazili 

zgodę i dalej kontynuowali tą pracę, dzięki czemu będą dalej zdobywali doświadczenie.  

Na pewno to przełoży się to na aktywność i pracę Rady Powiatu, ponieważ pewne wnioski  

z tej Komisji będą kierowane na Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa  

i Komunikacji.  

 

Na pytanie Przewodniczącego Rady czy radni zgadzają się na kandydowanie, pan Mirosław 

Księżuk i pani Justyna Przysiężniak wyrazili zgodę.  

 

Następnie Przewodniczący Rady wobec braku zgłaszania innych kandydatur, odczytał projekt 

uchwały, delegujący pana Mirosława Księżuka i panią Justynę Przysiężniak do pracy  

w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek Janeczek, Mirosław 

Księżuk, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek Nowosadzki, Marek Piwko, Justyna 

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

Krzysztof Zieliński 

 

NIEOBECNI (2) 

Karol Babiarz, Anna Mróz 

 

Uchwała Nr XIV/96/2019 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik  

do protokołu. 

 

 

 

 



d) zmieniająca uchwałę 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 Przewodniczącego 

Komisji o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji – Bogusław Domański poinformował, 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: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek Janeczek, Mirosław 

Księżuk, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek Nowosadzki, Marek Piwko, Justyna 

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

Krzysztof Zieliński 

 

NIEOBECNI (2) 

Karol Babiarz, Anna Mróz 

 

Uchwała Nr XIV/97/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

e) 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 Przewodniczącego 

Komisji o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji – Bogusław Domański poinformował, 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: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 



Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek Janeczek, Mirosław 

Księżuk, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek Nowosadzki, Marek Piwko, Justyna 

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

Krzysztof Zieliński 

 

NIEOBECNI (2) 

Karol Babiarz, Anna Mróz 

Uchwała Nr XIV/98/2019 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. 

 

f) wydatków budżetu powiatu które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 

 

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 Przewodniczącego 

Komisji o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji – Bogusław Domański poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Wicestarosta Marek Nowosadzki zaproponował, aby usprawnić pracę i czas trwania sesji  

i aby Prezydium Rady rozważyło możliwość czytania tylko tytułów projektów uchwał, 

ponieważ są krótkie uchwały, które czytane są w całości, a także długie, których czytanie 

zajmuje dużo czasu.  

 

Przewodniczący Rady podziękował Wicestaroście za zgłoszoną propozycję i powiedział, że na 

pewno ułatwi i usprawni to szybkość podejmowania decyzji. Następnie Przewodniczący 

odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2019 roku nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek Janeczek, Mirosław 

Księżuk, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek Nowosadzki, Marek Piwko, Justyna 

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

Krzysztof Zieliński 

 

NIEOBECNI (2) 

Karol Babiarz, Anna Mróz 

 



Uchwała Nr XIV/99/2019 w sprawie wydatków budżetu powiatu które w 2019 roku  

nie wygasają z upływem roku budżetowego wraz z wydrukiem imiennego głosowania 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

g) wieloletniej prognozy finansowej 

 

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

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, nad którym pracował Zarząd Powiatu, 

Skarbnik, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, a także z ogromnym 

zaangażowaniem pracowały wszystkie komisje Rady Powiatu. Na podstawie tych wszystkich 

prac i dyskusji została wypracowany projekt wieloletniej prognozy finansowej i projekt 

uchwały budżetowej na 2020 rok.  

 

Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącą Rady o odczytanie opinii Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady – Justyna Przysiężniak odczytała Uchwałę Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 13 grudnia 2019 r., która zawiera 

pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

przedłożonej przez Powiat w Krasnymstawie.  

  

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego, Samorządu i Etyki o ostateczną opinię.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  

 

Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie opinii, po czym odczytał projekt 

uchwały i zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek Janeczek, Mirosław 

Księżuk, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek Nowosadzki, Marek Piwko, Justyna 

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

BRAK GŁOSU (1) 

Krzysztof Zieliński 

 

NIEOBECNI (2) 

Karol Babiarz, Anna Mróz 

 

Uchwała Nr XIV/100/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz  

z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 



h) uchwały budżetowej na rok 2020 

 

Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącą o odczytanie opinii Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady – Justyna Przysiężniak odczytała Uchwałę Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 13 grudnia 2019 r. pozytywnie opiniującą 

przedłożony przez Zarząd Powiatu w Krasnymstawie projekt uchwały budżetowej na 2020 rok.  

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - Ewa Nieścior powiedziała, że 

w zakresie działania Komisji, której jest Przewodniczącą jest bardzo zadowolona  

z projektu budżetu powiatu na 2020 rok, ponieważ we wszystkich jednostkach oświatowych 

zaplanowane są albo remonty albo inwestycje, które do końca roku powinny zostać wykonane. 

Podziękowała za ujęcie wniosków, które były przedstawiane na posiedzeniu komisji.  

 

Radny Marek Piwko – powiedział, że ten projekt budżetu bardzo mu się podoba, jako 

mieszkańcowi miasta, szczególnie jeżeli chodzi o inwestycje. Poprosił Zarząd, aby w kolejnych 

latach zastanowili się nad infrastrukturą sportową. Powiedział, że w Zarządzie jest dwóch 

miłośników sportu i wystarczy znaleźć jeszcze jednego i jakieś inwestycje, które można by było 

sfinansować, czy z Ministerstwa Sportu i Turystyki czy z programu Sportowa Polska, czy  

w następnym roku, czy za 2 lata, czy sala gimnastyczna przy I LO, czy boisko do piłki nożnej 

ze sztuczną nawierzchnią powinny się jednak znaleźć.    

 

Przewodniczący Rady powiedział, że te wszystkie inwestycje są bardzo ważne i dobrze, że jest 

jeszcze dyskusja, ponieważ jest to pierwszy projekt budżetu opracowany przez Zarząd  

i Radę Powiatu tej kadencji, sztab ludzi, który pracował, aby móc tą uchwałę dzisiaj podjąć.  

 

Następnie Przewodniczący wobec braku innych głosów w dyskusji zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek Janeczek, Mirosław 

Księżuk, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Marek Nowosadzki, Marek Piwko, Justyna 

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

 

NIEOBECNI (3) 

Karol Babiarz, Anna Mróz, Krzysztof Zieliński 

 

Uchwała Nr XIV/101/2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wraz  

z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wicestarosta powiedział, że bardzo się cieszy, że ten budżet na 2020 rok został przyjęty 

jednogłośnie. W imieniu Starosty i członków Zarządu Powiatu serdecznie podziękował 

wszystkim głosującym radnym, bo jest to wyraz zaufania dla Zarządu Powiatu, ale też bardzo 



rozważne patrzenie w przyszłość rozwoju powiatu. Ten budżet został skonstruowany kładąc 

nacisk na równomierny rozwój różnych dziedzin naszego samorządu, a więc drogownictwa, 

oświaty, pomocy społecznej, komunikacji, bezpieczeństwa a także ochrony zdrowia. 

Powiedział, że bardzo się cieszy, że na komisjach była dyskusja nad kształtem tego budżetu, 

były zgłaszane sugestie, które zarząd starał się uwzględnić w tym projekcie budżetu i efektem 

dzisiaj jest to jednogłośne głosowanie. Podziękował wszystkim radnym za mądrość, za rozwagę 

i za podejście do dalszego funkcjonowania powiatu krasnostawskiego. Podziękował osobom, 

które były zaangażowane w pracę nad budżetem, Skarbnikowi a także całemu Wydziałowi 

Finansowemu, wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnym powiatu także działom 

księgowości, bo ten kształt budżetu był jako całość, ale składał się z elementów  

z poszczególnych jednostek. Wicestarosta wyraził nadzieję, że przez następny rok będziemy 

skutecznie realizowali ten budżet.    

 

9. Wnioski Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie wniosków komisji wypracowanych na 

posiedzeniach odbytych w okresie pomiędzy sesjami.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki  - Bogusław 

Domański przedstawił przyjęty na posiedzeniu w 19 grudnia 2019 r. wnioski wraz  

z uzasadnieniem o następującej treści: 1. Unieważnienie konkursu na Dyrektora Muzeum 

Regionalnego w Krasnymstawie. 2. Połączenie obu instytucji tj.: Muzeum Regionalnego w 

Krasnymstawie i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie w jedną jednostkę 

organizacyjną, z jednym dyrektorem, ewentualnie jedną księgowością, połączenie poprzedzić 

zmianą statutu starostwa powiatowego w Krasnymstawie, sankcjonującą planowaną zmianę.  

Wniosek Komisji stanowi załącznik do protokołu.  

 

10. Komunikaty Przewodniczącego. 

 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o zdyscyplinowanie, gdyż każde wyjście z obrad sesji 

jest zaznaczane w systemie elektronicznym i zasugerował, aby radni zgłaszali prośbę  

o przerwę, jeżeli są potrzeby wyjścia. Podziękował wszystkim radnym, kierownikom  

i dyrektorom jednostek organizacyjnych, naczelnikom wydziałów i wszystkim obecnym za 

wspólny rok kadencji, także w związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem złożył wszystkim 

najlepsze życzenia noworoczne.  

 

11. Zamknięcie XIV Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie. 

 

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

sesji i zamknął obrady XIV Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.  

 

Transmisja z obrad XIV 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  


