
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie 

Rada Powiatu Krasnostawskiego 

BRZ.0002.1.2020 

 

PROTOKÓŁ Nr XV/2020 

z obrad XV Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie VI kadencji  

odbytej w dniu 21 lutego 2020 r.  

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

Obrady rozpoczęto piątek, 21 lutego 2020 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:00 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 XV 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 18 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  

z 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 XIV/2019 

z dnia 30 grudnia 2019 r. został sporządzony i udostępniony radnym z materiałami na sesję. 

Wobec braku uwag Przewodniczący stwierdził, że protokół został przyjęty i zostanie 

opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu pomiędzy sesjami. 

 

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

od obrad XIV Sesji Rady Powiatu tj. od dnia 30 grudnia 2019 r. Sprawozdanie z prac Zarządu 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

5. Przedstawienie interpelacji Radnych. 

 

Radny - Janusz Szpak: zwrócił uwagę, że Starosta składając sprawozdanie nie poinformował  

o dwóch dramatach, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego okresu czasu, tj. właśnie  

w czasie sprawozdawczym od ostatniej sesji Rady Powiatu i dlatego zamierza dopytać Starostę, 

bo może nie wie o tym, że w domu pomocy społecznej, która jest jednostką samorządu powiatu 

został wyrzucony ostatnio kierownik, zamieniony na innego kierownika i proszę sobie 

wyobrazić, że w porze obiadowej jedna z pensjonariuszek, która spożywała obiad, bez 

obecności opiekunów, a ta osoba wymagała specjalnej opieki, ponieważ niejednokrotnie 

dławiła się i właśnie w tym krytycznym dniu spożywając pączek zadławiła się i zmarła. To jest 

dramat. Sprawa druga miała miejsce w DPS w Stężycy, gdzie również została wyrzucona 

kierowniczka, zamieniona na inną i jeden z pensjonariuszy, który ciągle mówił do opiekunów, 

że idzie każdego dnia do swojego tatusia i właśnie w to styczniowe popołudnie wyszedł bez 

obecności opiekunów, nikt nie spostrzegł i na polach w Łopienniku zamarzł i zmarł. To jest 

druga tragedia. Szanowni Państwo zdrowie i życie każdego człowieka jest największą wartością 

i w tej przestrzeni chcę się dzisiaj poruszać. Chcę się zwrócić Wysoka Rado do Was wszystkich, 

by na dzisiejszej sesji Rady Powiatu mogło zostać podjęte stanowisko i to stanowisko mogło 

być skierowane do Prezydenta RP, ponieważ jeszcze trochę czasu Pan Prezydent ma, by nie 

podpisywał tej ustawy o przekazaniu 2 mld zł na telewizję państwową, ażeby te pieniądze 

mogły być skierowane do tych ludzi, gdzie śmiem powiedzieć, że każdy z nas bliżej lub dalej  

ma kogoś, kto jest objęty tą tragedią, tym dramatem, tą straszną chorobą, a prawdopodobnie  

w naszym kraju, w polskim kraju takich ludzi jest ponad 160 000. Zwracam się z gorącą prośbą, 

by takie stanowisko z terenu naszego powiatu mogło dzisiaj wyjść, aby te 2 mld zł zostało 

przeznaczone na cele zdrowotne - onkologię. Poprosił Starostę o odpowiedź na dwa pierwsze 

pytania na piśmie.  

 

Starosta odnosząc się do sugestii radnego, tytułem wyjaśnienia powiedział, że nakłady rządu 

Prawa i Sprawiedliwości na służbę zdrowia są większe a także w tym na onkologię. Odnosząc 

się do pierwszego pytania radnego Starosta poinformował, że jest mu wiadomo o tym, że jeden  

z pracowników stracił pracę jak również pracownik w Stężycy. Jednakże za politykę kadrową 

odpowiada dyrektor, a nie starosta. Powiedział, że nie zna powodów odejścia pracownika  

z DPS-u na ul. Kwiatowej. Z uzyskanej informacji był to okres wypowiedzenia. Natomiast 

jeżeli chodzi o odejście pracownika w Stężycy, to być może osoba, która pracowała nie 

spełniała wymagań i może nie sprawdziła się. Co do przypadku wyjścia podopiecznego z DPS 

w Stężycy Nadwieprzańskiej Starosta poinformował, że ten dom jest domem zamkniętym i ten 

pan wychodził kilkakrotnie. W tej chwili sprawa jest w prokuraturze i trzeba poczekać na 



decyzję prokuratora, kto zawinił, czy było to samowolne opuszczenie i dzisiaj na sesji trudno 

dyskutować czy była wina i kogo była wina.  

 

Radny - Krzysztof Zieliński zgłosił dwa zapytania. Pierwsze zapytanie dotyczyło 

przedstawionego przez Starostę sprawozdania z prac zarządu w którym, to ciągle przenikał się 

temat konkursu na dyrektora Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Radny powiedział, że 

Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki wystosowała dwa wnioski  

do Zarządu Powiatu. Pierwszy dotyczył unieważnienia konkursu na dyrektora muzeum oraz 

połączenia jednostek, natomiast drugi wniosek dotyczył nie podejmowania uchwały  

o powołaniu wybranego kandydata na dyrektora muzeum, jeśli będzie on z zewnątrz, a nie  

z jednostki macierzystej. W związku z tym poprosił o przybliżenie jak wyglądał przebieg 

konkursu na dyrektora. Natomiast drugie zapytanie dotyczyło nowej inwestycji, która powstaje 

na ulicy Sobieskiego. Radny powiedział, że ta inwestycja powstaje na działce sprzedanej przez 

powiat krasnostawski, chodzi o tą działkę przy ZS Nr 2 i w tej chwili powstaje tam dyskont 

spożywczy. W związku z tym radny zapytał, czy powiat przed sprzedażą tej działki 

przeprowadził analizę na jakie cele ta działka ma być przeznaczona i jak ten projekt wpłynie 

na działalność okolicznych przedsiębiorców z branży handlowej, których na tym terenie jest 

dużo. Ponadto zapytał jak to wpłynie ewentualnie na wzrost bądź spadek zatrudnienia w tej 

branży.  

 

Starosta - Andrzej Leńczuk odnosząc się do zapytania radnego dotyczącego konkursu  

na dyrektora muzeum, poinformował, że w dniu 28 listopada 2019 r. Zarząd podjął uchwałę  

w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Dnia 

9 grudnia 2019 r. ukazała się informacja o konkursie w BIP Starostwa Powiatowego, gdzie do 

13 stycznia 2020 r. można było składać oferty i w tym dniu wpłynęło 2 oferty, tj. jedną ofertę 

złożyła osoba z muzeum, a drugą ofertę osoba z zewnątrz. Również tego dnia, w którym upłynął 

termin składania ofert, wpłynęło do Starostwa Powiatowego pismo podpisane przez 

pracowników muzeum. Starosta odczytał treść tego pisma. Powiedział, że gdyby podobnej 

treści pismo wpłynęło przed ogłoszeniem konkursu, to wówczas Zarząd zapewne zastanowiłby 

jak to rozstrzygnąć i czy ogłaszać konkurs czy nie i czy powołać na dyrektora pełniącą  

te obowiązki panią Elżbietę Sobczuk. Starosta powiedział, że to pismo nie było wzięte pod 

uwagę, ponieważ procedur związanych z konkursem nie można było odwołać. Na etapie kiedy 

komisja konkursowa przeprowadziła postępowanie konkursowe, zarząd zapoznał się  

z protokołem i nie było możliwości prawnych, żeby zarząd nie powołał osoby wybranej  

w konkursie. Gdyby w trakcie postępowania konkursowego były jakieś uchybienia, to wtedy 

postępowanie należałoby unieważnić. W sytuacji kiedy komisja konkursowa przedstawiła 

wyniki konkursu, zarząd musiał po prostu dopełnić obowiązki. Starosta odnosząc się do 

drugiego pytania radnego powiedział, że działka była sprzedawana w dwóch etapach. Pierwsza 

część została sprzedana jeszcze za czasów poprzedniego zarządu, natomiast druga za obecnego 

zarządu i zarząd nie wiedział jaka działalność będzie tam prowadzona, stąd też zarząd nie mógł 

odpowiadać za charakter działalności, która będzie prowadzona. Działka została sprzedana 

zgodnie z procedurą przetargową.  

 

Radny - Krzysztof Zieliński odnosząc się do wypowiedzi Starosty powiedział, że wychodzi na 

to, że taka analiza nie była przeprowadzona. Zapytał czy samorząd powiatu ma jakikolwiek 

wpływ na to, co się będzie u nas działo, czy nie i skąd się wzięła chęć pozyskania środków ze 

sprzedaży działki, czy ze strony zarządu czy z drugiej strony.  

 

Starosta powiedział, że działka została przeznaczona do sprzedaży przez poprzedni zarząd  

i to była decyzja poprzedniego zarządu, że tą działkę można było zbyć.  



Radny - Krzysztof Zieliński powiedział, że poprzedni zarząd zbył jedną działkę, a obecny zbył 

drugą działkę, także nie można wszystkiego przerzucać na jeden zarząd, bo fakty temu przeczą.  

 

Starosta poinformował, że był ogłoszony przetarg i zgłosiła się jedna osoba, czyli właściciel 

działki, która została wcześniej sprzedana i była to jedyna oferta.  

 

Radny - Marek Piwko zgłosił zapytanie dotyczące sprawozdania z prac zarządu, a konkretnie 

kwestii reorganizacji, połączenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Zamkowej 

z CAPOW i poprosił Starostę o doprecyzowanie tej kwestii, gdyż 5 czy 6 lat temu CAPOW 

była wydzielana z tzw. domu dziecka. Zapytał, czy teraz jest powrót do tej sytuacji sprzed 5-6 

lat, czy zmieniły się jakieś uwarunkowania prawne i z czego wynika ta sytuacja. 

 

Starosta odpowiedział, że Zarząd poprosił dyrektora o przedstawienie koncepcji 

przekształcenia placówki, gdyż od 1 stycznia 2021 r. wchodzą nowe przepisy, które mówią, że 

placówki mogą liczyć do 14 wychowanków, stąd też jest propozycja, żeby przy ul. Zamkowej 

funkcjonowały dwie placówki, 14 i 10 osobowa, bo warunki lokalowe nie pozwalają stworzyć 

dwóch placówek liczących po 14 miejsc. Zarząd będzie się nad tym rozwiązaniem zastanawiał, 

gdyż decyzja nie została jeszcze podjęta. 

 

Radny - Krzysztof Zieliński w nawiązaniu do zapytania radnego Janusza Szpaka dotyczącego 

jednej ze śmieci pensjonariusza DPS w Krasnymstawie powiedział, że na ostatnich dwóch 

posiedzeniach Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki rozpatrywane 

były kwestie związane z sytuacją panującą w DPS Krasnystaw, w szczególności dotyczące 

zwiększenia zatrudnienia o 14 nowych etatów. W związku z tym radny stwierdził, że skoro jest 

zatrudniona większa liczba osób, to ta opieka powinna być lepsza i nie powinno dochodzić to 

takich sytuacji, jakie ostatnio miały miejsce.   

 

Starosta powiedział, że jest to słuszna uwaga, dlatego tego dyrektor DPS w Krasnymstawie 

została poproszona o przedstawienie na zarządzie informacji z czego wynikały dodatkowe 

zatrudnienia, czy z polepszenia warunków opiekuńczych, czyli opieka nad podopiecznymi,  

czy z innego powodu. Do tej pory taka informacja jeszcze nie wpłynęła i dyrektor PCPR także 

został zobowiązany, aby przedstawić taką informację na najbliższy zarząd.  

 

Radny - Krzysztof Zieliński odnosząc się do wypowiedzi Starosty powiedział, że ta śmierć jest 

porażką nas wszystkich, nie tylko dla pani Dyrektor i pracowników.  

 

Starosta powiedział, żeby poczekać na ustalenia prokuratury, kto zawinił i trudno  

na prawdę teraz obwiniać czy pracownika, czy dyrekcję DPS a tym bardziej Starostę i Zarząd.  

 

Radny - Leszek Janeczek odczytał i złożył w formie pisemnej trzy następujące  interpelacje: 

1) w związku z poszukiwaniem modus vivendi współpracy z naszymi miastami i rejonami 

partnerskimi oraz pewną stagnacją w tym zakresie, objawiającą się nie kontynuowaniem dalszej 

współpracy z partnerami, z którymi mamy zawarte umowy do tej pory, zaproponował zwrócić 

się do Prezydenta miasta Lublin oraz Prezydenta miasta Zamość z prośbą o umożliwienie 

spotkania z pracownikami im podległymi w kwestii relacji partnerskich oraz wysłać w tym celu 

dwóch pracowników na rozmowę z zakresem pytań jakich ta współpraca miast partnerskich 

Lublina i Zamościa dotyczy w obszarze gospodarki, kultury, ochrony środowiska, edukacji, 

sportu i innych; 



2) ze względu na trudną sytuację finansową w krasnostawskim muzeum złożył interpelację  

o wsparcie finansowe dla naukowej konferencji pod tytułem: Krasnostawskie kolegium 

Jezuitów: miejsce – ludzie – dzieła – konteksty; 

3) w związku z rozstrzygnięciem w ostatnim czasie konkursu na dyrektora Muzeum 

Regionalnego w Krasnymstawie radny poprosił o odpowiedź na następujące pytania: 

− Dlaczego Zarząd Powiatu w trudnej sytuacji finansowej Muzeum i przy obecności 

kompetentnego pełniącego obowiązki dyrektora wywodzącego się spośród pracowników, 

podjął kwestię konkursu na dyrektora Muzeum? 

− Dlaczego Zarząd Powiatu odrzucił 2 wnioski Komisji Finansów? Wniosek pierwszy 

proponował odwołanie konkursu na dyrektora, wniosek drugi wskazywał, aby przy 

rozstrzygnięciu konkursu korzystnym dla kandydata z zewnątrz – nie zatrudniać nowo 

wyłonionego dyrektora na to stanowisko ze względów finansowych. Komisja finansów 

wskazywała, że pozostawienie obecnego status quo przez najbliższych kilka lat da 

oszczędności ponad 200 tysięcy złotych, które będzie można przeznaczyć na działania 

prorozwojowe tej placówki. 

− Czym kierował się Zarząd wybierając na dyrektora Muzeum biologa, które to wykształcenie 

wydaje się nie mieć związku z tą instytucją, a zastępując nim archeologa? Czy to jest wybór 

polityczny? Bo na taki to wygląda. 

− Czy komplikując tym wyborem sytuację finansową i tak już ograniczającą działania, Zarząd 

rezygnuje z renowacji światowej klasy fortepianu marki Steinway i czy tym samym zarząd 

rezygnuje z innych działań prorozwojowych dla muzeum, skoro dodatkowe pieniądze będą 

musiały być przeznaczone na płace osoby z zewnątrz? 

− Z jakich środków będzie sfinansowane zatrudnienie nowo powołanego dyrektora? 

− Przewodniczący Komisji Finansów Pan Bogdan Domański wnioskował o opinię prawną  

w kwestii niezatrudnienia wyłonionego w konkursie dyrektora. Jaka jest ta opinia? 

 

Starosta poinformował, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie  

w ustawowym terminie, a następnie odniósł się do jednej z interpelacji złożonych przez radnego 

Leszka Janeczka i powiedział, że jest to bardzo słuszna uwaga, aby uczyć się od lepszych, czyli 

poznać tajniki współpracy z partnerami zagranicznymi w większych miastach, gdzie ta 

współpraca jest. Zostanie wzięte to pod uwagę i zapewne skorzystamy z tych podpowiedzi. 

Ostatnio radny Leszek Janeczek wnioskował by nawiązać współpracę z Białorusią i tam został 

wysłany list, w którym mówi się o nawiązaniu współpracy także w obszarze rolno-

spożywczym. Odnośnie kwestii fortepianu marki Steinway, Starosta poinformował, że na 

zarządzie były prowadzone rozmowy i po. dyrektora złożyła wniosek do ministerstwa  

o dofinansowanie i jeżeli zostanie zaakceptowany, to będziemy wtedy wiedzieli jaka kwota jest 

potrzebna na tzw. wkład własny. Taką deklarację ustną przedstawił także Burmistrz 

Krasnegostawu i o ile wniosek przejdzie, bo to są duże koszty, to zapewne będzie wola Zarządu, 

aby dofinansować wkład własny. Co do konferencji naukowej, Starosta powiedział, że nie 

ukrywa tego, że cieszy się, że taki pomysł się narodził i widzi tutaj kilka rozwiązań. Zapewne 

Zarząd pochyli się nad tym, ale Muzeum także powinno korzystać ze środków zewnętrznych  

i pisząc wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach promocji i marketingu 

gospodarczego, kwota 2-3 tys. zł, to nie jest duża kwota i zapewne byłaby to promocja.  

Ta konferencja naukowa nie byłaby promocją tylko Krasnegostawu, ale także województwa 

lubelskiego.   

 

Radny – Krzysztof Zieliński odnosząc się do pytań radnego Leszka Janeczka dot. konkursu, 

podniósł kwestię związaną z powoływaniem kandydata na dyrektora w drodze uchwały zarządu 

i zapytał, co by się stało, gdyby ta uchwała zarządu nie została podjęta. Powiedział, że chciałby 

poznać, jak nad tą uchwałą głosowali poszczególni członkowie naszego zarządu.  



Starosta odpowiedział, że jeżeli zarząd przykładowo głosowałby 3 do 2 za nie przyjęciem 

uchwały, to taka osoba nie byłaby powołana. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. 

 

Radny - Leszek Janeczek zapytał jak się to ma teraz do opinii radcy. 

 

Starosta powiedział, że radca prawny przedstawił dwie opinie. Pierwsza opinia była związana 

z zatrzymaniem procedury postepowania konkursowego, że nie można zatrzymać, a także 

druga, która mówi, że w przypadku wyłonienia w drodze konkursu kandydata, Zarząd powinien 

go powołać. Może nie powołać w przypadku gdy kandydat nie podpisze umowy związanej  

z działalnością. To dotyczy działalności merytorycznej, finansowej. Powiedział, że są takie 

przypadki, gdzie kandydat stawia warunki finansowe albo nie podpisuje umowy bo boi się 

odpowiedzialności. W tym przypadku kandydat podpisał umowę i to było podstawą do podjęcia 

uchwały o powołaniu.  

 

Radny – Krzysztof Zieliński stwierdził, że Zarząd Powiatu chciał powołać kandydata  

i go powołał.  

 

Starosta odpowiedział, że Zarząd miał taki obowiązek. Gdyby w ogłoszeniu konkursowym był 

zapis, że Zarząd może nie powołać kandydata, który został wyłoniony w trybie konkursowym, 

wtedy mógłby nie powołać. Tutaj przepisy takiej luki Zarządowi nie dają.  

 

Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie interpelacji i przeszedł do kolejnego 

punktu porządku obrad.  

 

6. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2019 rok. 

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

z działalności wszystkich komisji za rok 2019 i poprosił przewodniczących komisji o opinię  

do przedłożonych sprawozdań. 

 

Przewodniczący komisji w kolejności: przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury 

Fizycznej - Ewa Nieścior, przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marek Piwko, 

przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa i Komunikacji - 

Stanisław Repeć, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej -  

Leszek Janeczek, zastępca przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Samorządu i Etyki – Ewa Nieścior, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – Józef Wroński i przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji -  

Marcin Zając poinformowali, że sprawozdania zostały przez komisje przyjęte. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdania z działalności 

komisji Rady Powiatu w Krasnymstawie za 2019 r., które stanowią załączniki do protokołu. 

 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. 

 

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

Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019 i w związku z tym, że 

nie zgłaszano żadnych pytań i uwag do przedmiotowego materiału, stwierdził, że Rada Powiatu 

przyjęła Sprawozdanie Starosty Krasnostawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku za rok 2019, które stanowi załącznik do protokołu. 



8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat 

krasnostawski. 

 

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

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego za 2018 rok w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat krasnostawski.  

 

W związku z tym, że nie było żadnych uwag Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu 

przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego za 2019 rok w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

powiat krasnostawski, które stanowi załącznik do protokołu.  

 

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie za rok 

2019. 

 

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

sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej za rok 2019.  

 

W związku z tym, że nie zgłaszano żadnych pytań i uwag Przewodniczący Rady stwierdził,  

że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Krasnymstawie za 2019 rok, które stanowi załącznik do protokołu.  

 

10. Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie za rok 2019. 

 

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

z działalności Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie za rok 2019. 

 

W związku z tym, że nie zgłaszano żadnych pytań i uwag Przewodniczący stwierdził, że Rada 

Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie 

za rok 2019, które stanowi załącznik do protokołu. 

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził 5 – minutową przerwę. Przerwa trwała od godz. 

15:15 do 15:20. 

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady, zarządził przeprowadzenie sprawdzenia 

kworum, po czym zgodnie z listą obecności stwierdził, że obecnych jest 17 radnych. Następnie 

przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.  

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Żółkiewce 

 

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

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Powiedział, że wszystkie projekty uchwał dotyczące 

likwidacji szkół, które będą dzisiaj podejmowane związane są z brakiem chętnych  

do uczęszczania do tych szkół.  

Następnie Przewodniczący Rady w związku tym, że nie zgłaszano żadnych pytań i uwag do 

przedmiotowego projektu uchwały zarządził głosowanie.  



Głosowano w sprawie:  

podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

w Żółkiewce 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Mirosław Księżuk, Anna Mróz,  

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) 

Bogusław Domański, Leszek Janeczek 

 

Uchwała Nr XV/102/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego  

w Zespole Szkół w Żółkiewce wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

b) zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego 

w Krasnymstawie 

Przewodniczący Rady w związku tym, że nie zgłaszano żadnych pytań i uwag do 

przedmiotowego projektu uchwały zarządził głosowanie.  

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 2  

im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie 

 

Wyniki głosowania 

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Mirosław Księżuk, Anna Mróz,  

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) 

Bogusław Domański, Leszek Janeczek 

 

Uchwała Nr XV/103/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole 

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

głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 



c) zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół  

w Żółkiewce 

 

Przewodniczący Rady w związku tym, że nie zgłaszano żadnych pytań i uwag do 

przedmiotowego projektu uchwały zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Zespole Szkół w Żółkiewce 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Mirosław Księżuk, Anna Mróz,  

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) 

Bogusław Domański, Leszek Janeczek 

 

Uchwała Nr XV/104/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Zespole Szkół w Żółkiewce wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

d) zamiaru likwidacji Publicznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół  

Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie 

Przewodniczący Rady w związku tym, że nie zgłaszano żadnych pytań i uwag do 

przedmiotowego projektu uchwały zarządził głosowanie.  

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Centrum Kształcenia 

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

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Mirosław Księżuk, Anna Mróz,  

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) 

Bogusław Domański, Leszek Janeczek 

 

 



Uchwała Nr XV/105/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  

w Krasnymstawie wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik  

do protokołu. 

 

e) zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  

w Krasnymstawie 

 

Przewodniczący Rady w związku tym, że nie zgłaszano żadnych pytań i uwag do 

przedmiotowego projektu uchwały zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 1  

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Mirosław Księżuk, Anna Mróz,  

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) 

Bogusław Domański, Leszek Janeczek 

 

Uchwała Nr XV/106/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole 

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

głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

f) rozpatrzenia petycji mieszkańców Sołectwa Gorzków Wieś 

 

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

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Następnie Przewodniczący Rady w związku tym, że nie zgłaszano żadnych pytań i uwag do 

przedmiotowego projektu uchwały zarządził głosowanie.  

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Sołectwa Gorzków Wieś 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Mirosław Księżuk, Anna Mróz,  

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) 

Bogusław Domański, Leszek Janeczek 

 

Uchwała Nr XV/107/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Sołectwa 

Gorzków Wieś wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

g) rozpatrzenia petycji Sołtysa Sołectwa Krynica 

 

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

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Następnie Przewodniczący Rady w związku tym, że nie zgłaszano żadnych pytań i uwag do 

przedmiotowego projektu uchwały zarządził głosowanie.  

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Sołtysa Sołectwa Krynica 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Mirosław Księżuk, Anna Mróz,  

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) 

Bogusław Domański, Leszek Janeczek 

 

Uchwała Nr XV/108/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Sołtysa Sołectwa Krynica wraz 

z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

h) rozpatrzenia skargi na bezczynność i niezgodne z prawem działania Starosty 

Krasnostawskiego i organów wykonawczych powiatu krasnostawskiego 

 

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

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji o opinię.  

 

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

23 stycznia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie wpłynęła skarga  

na bezczynność i niezgodne z prawem działania Starosty Krasnostawskiego i organów 

wykonawczych powiatu krasnostawskiego. Komisja po zapoznaniu się z treścią przedmiotowej 

skargi, zgodnie ze Statutem Powiatu, zwróciła się do Zarządu Powiatu w Krasnymstawie 

o przedłożenie informacji, dokumentów i innych materiałów lub wyjaśnień co do stanu 

faktycznego i prawnego sprawy podniesionej w przedmiotowej skardze. Następnie Komisja  

w oparciu o analizę stanu faktycznego i prawnego przedmiotowej skargi uznała za niezasadny 

zarzut bezczynności organu jak i przewlekłości postępowania. 



Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącemu Komisji za przedstawienie opinii  

i zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność i niezgodne z prawem 

działania Starosty Krasnostawskiego i organów wykonawczych powiatu krasnostawskiego 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Mirosław Księżuk, Anna Mróz,  

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

Justyna Przysiężniak, Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Stanisław Repeć, Józef Wroński 

NIEOBECNI (2) 

Bogusław Domański, Leszek Janeczek 

 

Uchwała Nr XV/109/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność i niezgodne  

z prawem działania Starosty Krasnostawskiego i organów wykonawczych powiatu 

krasnostawskiego wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik  

do protokołu. 

 

i) zmieniająca uchwałę w sprawie 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. Poprosił zastępcę przewodniczącego Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki o opinię.  

 

Zastępca przewodniczącego Komisji – Ewa Nieścior poinformowała, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwała. 

 

Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie opinii i zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg powiatowych 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Mirosław Księżuk, Anna Mróz,  

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) 

Bogusław Domański, Leszek Janeczek 

 

Uchwała Nr XV/110/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wraz z wydrukiem imiennego 

głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

j) 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 podziękował za przedstawienie opinii 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) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Mirosław Księżuk, Anna Mróz,  

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) 

Bogusław Domański, Leszek Janeczek 

 

Uchwała Nr XV/111/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

k) zmiany uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 roku  

w sprawie uchwały budżetowej 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 

Przewodniczącego Komisji o opinię. 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Ewa Nieścior poinformowała, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie opinii i zarządził głosowanie. 

 



Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu z dnia  

30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Mirosław Księżuk, Jan Mróz, Ewa Nieścior,  

Marek Nieścior, Marek Nowosadzki, Marek Piwko, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, 

Piotr Suchorab, Janusz Szpak, Józef Wroński, Marcin Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Tadeusz Chruściel, Anna Mróz, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (2) 

Bogusław Domański, Leszek Janeczek 

 

Uchwała Nr XV/112/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu  

z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wraz  

z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

12. Wnioski komisji stałych Rady Powiatu w Krasnymstawie. 

 

Radny - Marcin Zając powiedział, że chciałby się odnieść do wcześniejszego punktu obrad, 

otóż przy jednym z głosowań podjęliśmy uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i jego zdaniem w tytule 

uchwały brakuje słowa „1 m2”.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że wynika to z ustawy o drogach publicznych i nie ma tutaj 

błędu formalnego.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marek Piwko przedstawił wnioski Komisji, które 

zostały wypracowane podczas kontroli w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie 

następującej treści:  

Wnioskujemy aby Zarząd Powiatu Krasnostawskiego jeśli jest to możliwe wygospodarował 

środki finansowe na dodatkowe grzejniki w sali baletowej mieszczącej się na II piętrze. Naszym 

zdaniem jeden grzejnik na sali o powierzchni prawie 100 m2 to zdecydowanie za mało.  

Tym bardziej, że w zajęciach na sali baletowej biorą udział dzieci. Podczas czynności 

kontrolnych, sprawdziliśmy warunki lokalowe i naszym zdaniem dach nad MDK wymaga jak 

najszybszego przeglądu, ponieważ przecieka w różnych miejscach. Sugerujemy Zarządowi,  

że zasadne byłoby wygospodarować środki na przegląd dachu w całym Kolegium Pojezuickim. 

Zauważaliśmy również, że w MDK brak jest jakiegokolwiek magazynku, wnioskujemy  

aby Zarząd doprowadził do ponownego podziału piwnic pod Kolegium Pojezuickim dla 

instytucji, które zajmują budynek tj. Muzeum Regionalne, MDK i Biblioteka. Wnioskujemy 

również o zwiększenie etatu sprzątaczki z ½ do 1 etatu, mając na uwadze specyfikę jednostki  

i ilość pomieszczeń do sprzątania. Z oferty MDKu korzysta codziennie około 100 dzieci, które 

często przyprowadzają rodzice, wiąże się to z częstym myciem podłóg (oczywiście  

w zależności od pogody), ponadto Pani Sprzątająca musi w ciągu 4 godzin posprzątać 12 sal,  

2 duże sale baletowe, 3 długie korytarze i 3 łazienki. Zwracamy się do Zarządu o wnikliwe 

przeanalizowanie naszych wniosków i ich realizację.  



13. Komunikaty Przewodniczącego Rady. 

 

W tym punkcie Radny – Janusz Szpak poinformował, że na dzisiejszej sesji złożył wniosek 

formalny dotyczący skierowania stanowiska do Prezydenta RP, ażeby nie podpisywał tej 

ustawy o przekazaniu 2 mld zł na telewizję państwową i poprosił o przegłosowanie tego 

wniosku.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że przed podjęciem uchwał według Statutu wymagana jest 

opinia zarządu. 

 

Radny – Janusz Szpak powiedział, że jest to stanowisko, a nie uchwała.  

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy będzie faux-pas, jeżeli zostanie skierowany wniosek do 

Zarządu o przygotowanie takiego stanowiska na następną sesję.  

 

Radny – Janusz Szpak powiedział, że wtedy będzie to już „po zawodach”.  

 

Przewodniczący Rady w tym miejscu zarządził przerwę techniczną, podczas której będzie 

przygotowane stanowisko, które po przerwie zostanie przegłosowanie. 

 

Przewodniczący Rady wznowił obrady oraz poprosił radcę prawnego pana Tomasza Grabka  

o opinię prawną.  

 

Radca prawny - Tomasz Grabek powiedział, że jeżeli chodzi o Statut Powiatu 

Krasnostawskiego, to on nie reguluje takich kwestii jak przyjmowanie stanowiska, apelu, bądź 

to innych form aktywności Rady. Natomiast nie można wykluczyć, że oczywiście Rada miałaby 

prawo co do zasady podjąć jakieś stanowisko w pewnej kwestii, więc tak pierwsza rzecz natury 

formalnej. Taki wniosek o przyjęcie stanowiska określonej treści nie jest wnioskiem tylko 

formalnym, bo Rada obraduje na podstawie przyjętego porządku obrad. Ten porządek obrad 

oczywiście można zmienić, chociażby nawet i w tym momencie, a więc należałoby wprowadzić 

jakichś dodatkowy punkt ewentualnie do tegoż porządku obrad i go przegłosować, 

bezwzględną większością ustawowego składu Rady, ale aby zmienić porządek obrad to musi 

być konkretny projekt takiego stanowiska. Co do tematyki związanej z działaniem Rady  

i stanowiskami i apelami jakie ma przyjmować, to literatura przedmiotu wypowiada się  

w sposób jednoznaczny, to musi być związane z przedmiotem działania Rady. Więc pierwsza 

kwestia to jest zmiana porządku obrad, kolejna kwestia, to kwestia już tego, czy dane 

stanowisko odpowiada zakresowi Rady Powiatu w Krasnymstawie.  

  

Radny - Marek Piwko powiedział, że to jest taka druga sytuacja, gdzie mamy wniosek poza 

porządkiem obrad. Ten pierwszy wniosek dotyczył LGBT, który był głosowany i był on 

realizowany w punkcie „Komunikaty Przewodniczącego  Rady” i nie był on wprowadzany do 

porządku obrad. Powiedział, że zauważył niekonsekwencję i jeżeli to, co pan mecenas 

powiedział, jest wiążące, to tamtego stanowiska nie ma. Radny zaproponował, aby ten wniosek 

przegłosować i być konsekwentnym, jeżeli pozwala się na złożenie wniosku i głosuje się,  

to trzeba drugiej osobie pozwolić to samo zrobić.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że nikt nikogo nie blokuje i na razie wyjaśniany jest stan 

prawny i sytuację jaką zastaliśmy. W ustawie o samorządzie powiatowym jest określone, że 

Rada podejmuje decyzje związane z zakresem działania Rady, dlatego też na forum 

ogólnokrajowym na prace nad budżetem nie mamy większego wpływu. Powiedział, że trzeba 



teraz przedstawić wniosek o zmianę porządku obrad, przegłosować go bezwzględną 

większością głosów i jeżeli taki wniosek zostanie przyjęty do zmiany, dopiero można będzie 

ustalić treść stanowiska i doprowadzić do procedury głosowania. Następnie zapytał czy radny 

Janusz Szpak podtrzymuje swój wniosek.  

 

Radny – Janusz Szpak powiedział, że podtrzymuje swój wniosek, ponieważ w poprzednich 

kadencjach niejednokrotnie takie wnioski były podejmowane przez Wysoką Radę i nie zawsze 

te wnioski były w porządku obrad, stąd też radny podtrzymał stanowczo swój wniosek o zmianę 

porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady wobec powyższego zarządził głosowanie w sprawie wniosku o zmianę 

porządku obrad.  

 

Głosowano w sprawie: 

wniosku o zmianę porządku obrad  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 7, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (7) 

Karol Babiarz, Tadeusz Chruściel, Anna Mróz, Marek Piwko, Janusz Szpak, Marcin Zając, 

Krzysztof Zieliński 

PRZECIW (8) 

Witold Boruczenko, Mirosław Księżuk, Jan Mróz, Ewa Nieścior, Marek Nieścior,  

Marek Nowosadzki, Justyna Przysiężniak, Józef Wroński 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Stanisław Repeć, Piotr Suchorab 

NIEOBECNI (2) 

Bogusław Domański, Leszek Janeczek 

 

Przewodniczący Rady na podstawie  wyników głosowania stwierdził, że wniosek o zmianę 

porządku obrad nie został przyjęty. Następnie związku ze zbliżającym się termin składania 

oświadczeń majątkowych zaproponował, aby przy najbliższej sesji zorganizować szkolenie dla 

radnych jak prawidłowo wypełniać takie oświadczenia, a także z zakresu obowiązków i praw 

radnego w świetle obowiązującego prawa. Ponadto poinformował, ze uczestniczył w wielu 

spotkaniach, występach i konkursach na szczeblu powiatowym a także z uwagi, że jest to 

pierwsza sesja Rady Powiatu w 2020 r., złożył wszystkim najlepsze życzenia w nowym roku.  

 

14. Zamknięcie XV Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie. 

 

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

sesji i zamknął obrady XV Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.  

 

Transmisja z obrad XV 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 


