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Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie 

Rada Powiatu Krasnostawskiego 

OR.0002.2.2020 

 

PROTOKÓŁ Nr XVI/2020 

z obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie VI kadencji  

odbytej w dniu 28 kwietnia 2020 r. w trybie zdalnym 

Obrady rozpoczęto wtorek, 28 kwietnia 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12:24  

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 19 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 sprawdzenie prawomocności obrad. 

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

w Krasnymstawie, powitał Starostę – Andrzeja Leńczuka, przewodniczących komisji biorących 

udział w sesji w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, pracownika Biura Rady 

i Zarządu Powiatu, informatyka oraz wszystkich radnych biorących czynny udział w sesji 

zdalnie tj. za pomocą środków elektronicznego przekazu a także oglądających transmisję. 

Poinformował, że sesja została zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu 

w Krasnymstawie oraz w trybie zdalnym, ze względu na sytuację związaną z epidemią 

koronawirusa i w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, radnych i pracowników 

samorządowych, zgodnie z art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw. Poinformował oglądających transmisję z obrad sesji, że korzystając 

również z tych przepisów radni zrezygnowali w dniu dzisiejszym z używania masek, ponieważ 

na sali obrad zachowana jest odpowiednia odległość i określone standardy.  
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Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie sprawdzenia kworum, po czym zgodnie  

z listą obecności stwierdził, że obecnych jest 19 radnych, co stanowi kworum, przy którym 

Rada może podejmować prawomocne uchwały, po czym przedstawił porządek obrad, który 

radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.  

2. Informacja Starosty Krasnostawskiego o aktualnej sytuacji i podjętych działaniach  

w związku ze stanem epidemii spowodowanym koronawirusem. 

Przewodniczący Rady – Witold Boruczenko poprosił Starostę o przedstawienie informacji  

o sytuacji związanej ze stanem epidemii spowodowanym koronawirusem. 

Starosta – Andrzej Leńczuk poinformował, że przedstawi podjęte działania w okresie  

od początku marca, a także kalendarium, które pokazuje, że te działania Zarząd Powiatu, 

Starosta i Starostwo Powiatowe podjęło o wiele wcześniej.  

 

Tytułem wstępu Starosta powiedział, że 53 lata temu Czesław Niemen w Opolu zaśpiewał 

piosenkę, która jest w dalszym ciągu aktualna, cyt. „Dziwny jest ten świat gdzie jeszcze wciąż 

dzieje się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek”. Dalej  

w piosence można usłyszeć, cyt: „lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to,  

że ten świat nie zginie nigdy więcej”. A więc można powiedzieć o dwóch biegunach postaw 

ludzkich. Ten pierwszy biegun to fala nienawiści, dyskryminacja, pomówienia a także 

nieprawdziwe informacje, które są bardzo krzywdzące. W tym okresie trwania pandemii wśród 

społeczeństwa, także naszego powiatu, pojawiły się nieprawdziwe informacje. Niektóre osoby, 

które były na kwarantannie, czy medycznej czy zbiorowej, były traktowe jak trędowaci, ich 

rodziny, czy nawet miejscowości. Tak nie powinno być. Drugi biegun to ludzie dobrej woli, 

których jak się okazało nie zabrakło od początku pandemii. Przykładem jest także nasz powiat. 

Gdy brakowało środków ochrony, maseczek, rękawiczek, kombinezonów, to nasze 

społeczeństwo zareagowało bardzo pozytywnie. Były osoby, które szły z pomocą  

i przekazywały te artykuły na potrzeby SP ZOZ, ale także dokonywały wpłat. W dalszym ciągu 

jest konto bankowe przy SP ZOZ, na które można dokonywać wpłat i w ten sposób można 

pomóc służbie zdrowia, ale także sobie. Z informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

wynika, że w okresie od początku trwania pandemii do dnia wczorajszego  

754 osoby przebywały na kwarantannie, w tym medycznej, zbiorowej i instytucjonalnej, którą 

powinien zabezpieczyć Starosta. W tym celu zostało wytypowanych kilka miejsc i obiektów. 

Ta kwarantanna odbywała się w internacie SOSW i I LO, gospodarstwie agroturystycznym  

a także w placówce Miasta Krasnystaw oraz w hotelu w Krasnymstawie. Na dzień dzisiejszy  

w kwarantannie przebywa 121 osób. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym  

od początku pandemii wynosi 572 a na dzień dzisiejszy tylko 15. W miesiącu marcu  

u 50 osób pobrano wymazy i wykonano testy na SARS-CoV-2, natomiast w kwietniu  

u 90 osób. Są to osoby przede wszystkim z kwarantanny medycznej a także zbiorowej 

(granicznej). Na dzień dzisiejszy w powiecie krasnostawskim był tylko 1 przypadek 

koronawirusa. W Polsce pierwszy przypadek został potwierdzony 4 marca, w województwie 

lubelskim 10 marca, w Krasnymstawie 30 marca. Tu należy powiedzieć o rozwadze osoby, 

która przyjechała z zagranicy i sama zgłosiła się do szpitala zakaźnego w Chełmie, gdzie 

stwierdzono wynik dodatni, a przy wyjściu tej osoby ze szpitala, wykonano dwukrotnie testy  

i w obu był wynik ujemny. W okresie pandemii policja zgodnie z ustawą dokonywała wizytacji 

miejsc, w których odbywały się kwarantanny i na dzień 20 kwietnia Komendant Powiatowa 

Policji przedłożyła informację, z której wynika, że z art. 54 kodeksu wykroczeń za niewłaściwe 

zachowanie w miejscu publicznym i art. 116 §1 kodeksu wykroczeń za nieprzestrzeganie 

nakazów i zakazów przez chorego lub nosiciela choroby zakaźnej lub osoby sprawującej nad 
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nimi pieczę ukarano mandatami karnymi kredytowanymi 29 osób; skierowano do Sądu  

6 wniosków o ukaranie; odstąpiono od kierowania do Sądu 4 wniosków o ukaranie.  

KPP w Krasnymstawie w ramach czynności wyjaśniających prowadzi obecnie 49 spraw.  

 

Następnie Starosta przedstawił kalendarium, które świadczy, że były to podejmowane działania 

profilaktyczne, zapobiegawcze, ale także monitorowanie działalności Starostwa i jednostek 

podległych, a także koordynacja wspólnie z SP ZOZ i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym:  

• 30 stycznia 2020 r. miała miejsce publikacja na stronie Starostwa Powiatowego  

informacji o koronawirusie. Publikowane są bardzo ważne ogłoszenia, które docierają  

do gmin, a także w formie plakatów są rozwieszane na terenie powiatu krasnostawskiego.   

• 26 lutego 2020 r. umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego informacje 

dla osób powracających do Polski z krajów na terenie których wystąpiły zachorowania. 

• 27 lutego 2020 r. przesłano do Wojewody Lubelskiego wykaz obiektów wskazanych  

do kwarantanny. Zgodnie z poleceniem Wojewody Starosta miał obowiązek takie obiekty 

wskazać. Takich obiektów wskazano kilka i brane były również pod uwagę kwarantanny 

dla policjantów. Trzech policjantów skorzystało z kwarantanny, którzy mieli kontakt  

z osobami twierdzącymi, że miały kontakt z osobami zarażonymi lub powracającymi  

do kraju. Policjanci odbywali kwarantannę w gospodarstwie agroturystycznym w Siennicy 

Nadolnej.   

• 2 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, w którym uczestniczyła dyrektor 

PSSE i poinformowała o stanie zagrożenia i sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu 

krasnostawskiego oraz dyrektor SP ZOZ, który poinformował o wprowadzonych 

procedurach w szpitalu i o jego zabezpieczeniu.    

• 3 marca 2020 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego pojawiła się informacja 

dotycząca koronawirusa, która została również przesłana do gmin. Nastąpiła dystrybucja 

plakatów i ulotek do instytucji i jednostek podległych oraz gmin na terenie powiatu. 

• 5 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

na które zaproszono Burmistrza i wójtów gmin powiatu krasnostawskiego. Na posiedzeniu 

dyrektor PSSE a także dyrektor SP ZOZ przedstawili informacje dotyczące koronawirusa. 

• 6 marca 2020 r. odbyło się spotkanie z udziałem dyrektorów szkół, na którym 

przedstawiono informacje o zagrożeniu oraz zobowiązano dyrektorów szkół do 

wprowadzenia w szkołach procedur oraz zabezpieczenia w związku z koronawirusem. 

• 10 marca 2010 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami domów pomocy społecznej oraz  

z dyrektorem PCPR, na którym to zobowiązano dyrektorów do opracowania procedur  

na czas trwania pandemii, wprowadzenia zakazu odwiedzin, wyjść, a także ograniczenia 

zatrudnienia pracowników do jednego miejsca pracy, przede wszystkim pielęgniarek, które 

pracowały w szpitalu. Do tej pory nie ma sytuacji by pielęgniarka pracowała  

w szpitalu i w DPS. 

• 11 marca 2020 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół oraz z dyrektorem Powiatowego 

Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych, SP ZOZ. W spotkaniu uczestniczyła także 

Sekretarz Powiatu. Podczas tego spotkania podjęto decyzję, która została natychmiast 

ogłoszona, że zamykamy szkoły i instytucje kultury, czyli muzeum, bibliotekę oraz MDK. 

Na stronie Starostwa ukazała się informacja o zamknięciu szkół oraz reorganizacji pracy  

w Starostwie. Na stronach podległych jednostek ukazały się także informacje o zamknięciu 

tych jednostek do odwołania. Odbyło się także posiedzenie Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego z udziałem Burmistrza i wójtów gmin, podczas którego 

określono potrzeby związane z kwarantanną.  

Starosta powiedział, że z tego miejsca chciałby podziękować Wójtom, którzy deklarowali 

zabezpieczenie miejsc na kwarantannę, ma tu na uwadze Siennicę Różaną, gdzie Wójt 
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zabezpieczył miejsce na kwarantannę osób, którzy powrócili z zagranicy, a miejscem  

ich zamieszkania była gmina Siennica Różana. 

W tym samym dniu odbyło się spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji i zostały 

dokonane oględziny miejsc, które mogłyby być przeznaczone na kwarantannę dla Policji. 

Spotkanie odbyło się z udziałem pracownika ds. zarządzania kryzysowego. 

• 17 marca 2020 r. na stronie internetowej powiatu zamieszczona została informacja  

o tymczasowym zniesieniu kar za niedokonanie w terminie 30-dniowym rejestracji pojazdu. 

• 18 marca 2020 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i instytucji kultury, podczas 

którego dyrektorzy przedstawili ogólną sytuację, jaka była w tych instytucjach  

i jednostkach. Dyrektorzy także poinformowali Starostę, że pracownicy będą odbierać 

urlopy zaległe, a także przejdą niektórzy na tzw. pracę zdalną. 

• 19 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, podczas którego rozmawiano  

na temat sytuacji epidemiologicznej w powiecie. 

• 20 marca 2020 r. na stronie internetowej powiatu zamieszczona została informacja  

o wsparciu psychologicznym w związku z koronawirusem. 

• 24 marca 2020 r. na stronie internetowej powiatu został zamieszczony Apel Starosty, 

informacja o wytycznych wprowadzonych w celu dalszego ograniczenia źródeł zakażenia 

koronawirusem - nawiązanie do komunikatu Ministra Zdrowia. 

• 30 marca 2020 r. utworzono Bank Pomocy Społecznej. W tym dniu dokonano także 

wizytacji placówek pomocy społecznej wspólnie z dyrektorem PCPR. Bank Pomocy 

Społecznej oferował i w dalszym ciągu oferuje pomoc osobom starszym, samotnym.  

Do współpracy zgłosiły się także organizacje pozarządowe i inne podmioty. Do dnia 

dzisiejszego pomagają nam w tej akcji żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, 

Stowarzyszenie Narodowy Krasnystaw oraz Strzelców w Krasnymstawie. W ramach 

Banku Pomocy Społecznej jesteśmy także gotowi świadczyć usługi psychologiczne, gdyż 

docierają do Starosty głosy, że istnieje taka potrzeba. Tych porad było dużo, ale trzeba być 

otwartym na każde wezwanie i otwartym na to, co ludzie by chcieli, pragnęli, a wręcz od 

nas żądali. W tym przypadku mamy kilku psychologów w poradni, a także pracowników, 

którzy pełnili i pełnią dyżury.  

• 8 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej powiatu miała miejsce publikacja Apelu Starosty 

Krasnostawskiego o humanitarne podejście względem podejrzanych o zarażenie. 

• W pierwszej dekadzie kwietnia miały miejsce także publikacje dotyczące m.in. ostrzeżenia 

dotyczącego oszustów żerujących na koronawirusie, programu Kultura w sieci, Tarczy 

Antykryzysowej. 

 

Starosta powiedział, że kiedy będzie przedstawiał informacje dotyczące powiatowych 

jednostek, to wspomni o tym jak działa Powiatowy Urząd Pracy a po swoim wystąpieniu 

poprosi Przewodniczącego Rady o dopuszczenie do zabrania głosu przedstawiciela 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora SP ZOZ. Ale teraz odniesie się do kilku 

bardzo ważnych obszarów. Bardzo ważny obszar to domy pomocy społecznej. Widzimy  

w mediach, że koronawirus atakuje szczególnie ludzi starszych. Domy pomocy społecznej są 

szczególnymi miejscami troski i tutaj należą się podziękowania dla pracowników, którzy tam 

pracują, którzy po prostu pełnią piękną służbę. Z tego miejsca chciałby również podziękować 

pracownikom służby zdrowia, bo to pracownicy służby zdrowia począwszy od lekarzy, 

pielęgniarek, obsługi administracji, są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem i tutaj 

chyli czoło także przed tą grupą pracowników. Należy podziękować również osobom, które 

mają bardzo często kontakt z ludźmi, prawie że codzienny, są to panie sprzedawczynie, które 

sprzedają w sklepach i te odległości są małe, ale te usługi są bardzo potrzebne nam wszystkim, 

żeby po prostu przeżyć ten ciężki i dziwny czas. Ma nadzieję, że ten czas skończy się i podziela 

te informacje, które pojawiają się w dużych miastach, hasła, że „jutro będzie lepiej, czekamy 
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na jutro”. Też ma taką nadzieję. Jeżeli chodzi o DPS-y to monitorowano działalność ich poprzez 

kontakt telefoniczny jak również bezpośrednie spotkania. Kilka razy z udziałem Dyrektora 

PCPR-u dokonano ich wizytacji, bo uznał, że Starosta ma obowiązek zobaczyć co się dzieje  

i czy te placówki są dobrze zabezpieczone. Jak już wcześniej wspomniał, 10 marca odbyło się 

spotkanie z dyrektorami, na którym to Starosta zobowiązał dyrektorów do stosowania procedur 

na czas trwania epidemii i takie procedury są opracowane. Dyrektorzy wprowadzili zakaz 

odwiedzin, zakaz wyjść oraz pracę w jednym zakładzie pracy. W dniu 30 marca Starosta 

wspólnie z Dyrektorem PCPR dokonał objazdowej wizytacji w domach pomocy społecznej  

tj. ul. Kwiatowa, Bończa, Surhów, ale także w Żułowie i Tuligłowach, które nie podlegają 

bezpośrednio pod powiat, ale uznał, że należy do tych placówek dotrzeć i zapytać, czego im 

brakuje. W tamtym okresie, czyli w końcówce marca brakowało wszystkiego, brakowało płynu, 

rękawiczek, masek, dlatego też w miarę posiadanych tych środków, dowieziono je tych 

placówek. Systematycznie robione są zakupy i także będziemy pomagać naszym placówkom, 

a także tym dwóm, o których wspomniał. Podczas tej wizytacji stwierdzono, że DPS-y są 

zamknięte i wprowadzono zakazy odwiedzin oraz wyjść podopiecznych. Na dzień 30 marca 

kierownictwo jednostek nie zgłaszało problemów z kadrą, choć padały głosy, że mogą nastąpić 

niedobory personelu pielęgniarskiego. Wczoraj odbyła się wideo narada z dyrektorami DPS-

ów i taki problem zgłosiła dyrektor DPS w Surhowie, gdzie brakuje jednej pielęgniarki. Starosta 

zaapelował, że jeżeli są panie, które mają kwalifikacje to prosi o zgłoszenie się do Starostwa 

lub bezpośrednio do dyrektora DPS w Surhowie. W dniu 31 marca wspólnie z dyrektorem  

SP ZOZ odwiedził także 2 zakłady, w Żułowie i Tuligłowach, którym przekazano maseczki 

oraz rękawiczki. 7 kwietnia dyrektor PCPR przekazał środki dezynfekcyjne do DPS-ów, były 

to środki pozyskane z Agencji Rezerw Materiałowych i w dalszym ciągu, jeżeli będą,  

to będziemy je przekazywać. Jako Starostwo dokonaliśmy także zakupów, czekamy na 

rękawiczki i będziemy je przekazywać naszym jednostkom. Starosta powiedział także  

o jednostkach opiekuńczo-wychowawczych, których mamy dwie, na ul. Mickiewicza  

i ul. Zamkowej. Jak już wspomniał wcześniej odbyły się spotkania, podczas których 

rozmawiano o przygotowaniu, zapobieganiu i wprowadzeniu środków ostrożności. 30 marca 

na spotkaniu z dyrektorami szkół dyskutowano, jakie kroki należy podjąć, aby zapewnić 

bezpieczeństwo w szkołach i placówkach, m.in. monitorować uczniów powracających  

z zagranicy, bo takie przypadki były, że młodzież wyjeżdżała z rodzicami za granicę i później 

wracała. Od 25 marca dyrektorzy mają obowiązek zorganizowania m.in. realizacji podstawy 

programowej w sposób zdalny bez obecności uczniów i wychowanków na zajęciach  

w siedzibie szkoły i placówki. Realizacja zadań szkół odbywa się poprzez pracę  

na platformach za pomocą dziennika elektronicznego. Wykorzystywane są materiały  

z Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej - epodreczniki.pl rekomendowane przez MEN. 

Odbywa się monitorowanie frekwencji i pracy ucznia za pomocą dzienników elektronicznych. 

Nauczyciele przygotowują cotygodniowe zestawienia na podstawie wpisów w dziennikach 

elektronicznych, wysyłanych zadań do uczniów. Odnośnie organizacji pracy w Starostwie 

Powiatowym poinformował, że Starostwo pracuje z zachowaniem bezpieczeństwa, pracownicy 

zostali zaopatrzeni w maseczki i rękawiczki. Dokonał przeglądu miejsc pracy, by były 

zachowane odstępy 2m. Bezpośrednio przez dłuższy czas nie byli przyjmowani petenci, ale  

w tej chwili w przypadku Wydziału Komunikacji i Wydziału Geodezji jest możliwość takiego 

bezpośredniego kontaktu. Taka decyzja została podjęta tydzień temu, dlatego że wśród osób, 

które prowadzą działalność gospodarczą narastał niepokój, są to firmy jednoosobowe, które 

zajmują się sprawami geodezyjnymi i projektami, oni także mają zobowiązania. Stąd też, nie 

w ramach tarczy antykryzysowej, lecz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, otworzyliśmy się 

i zezwalamy na taką bezpośrednią obsługę. Odnośnie organizacji pracy w Starostwie zostały 

wydane następujące zarządzania Starosty: 
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• 14 marca 2020 r. zarządzenie w sprawie wykonywania zadań przez Starostwo w sposób 

wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów od 16 marca 2020 r. do odwołania. W tym 

czasie udzielone zostały pracownikom starostwa urlopy zaległe, niektórzy skorzystali  

z zasiłków opiekuńczych. Załatwianie spraw drogą pocztowa, przez Internet i e-PUAP 

• 26 marca 2020 r. zarządzenie w sprawie zmiany organizacji pracy starostwa. Dopuszczono 

pracę zdalną to było pierwsze zarządzenie. W tym dniu także Starosta wydał drugie 

zarządzenie odnoście dni wolnych, czyli 9 i 10 kwietnia, które to pracownicy Starostwa 

będą odpracowywali w dwie soboty czerwca.  

• 17 kwietnia 2020 r. zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w wykonywaniu zadań 

przez Starostwo Powiatowe - uruchomienie wydziału geodezji i wydziału architektury  

i budownictwa. 

• 21 kwietnia 2020 r. zarządzenie jak wyżej w sprawie wprowadzenia zmian – uruchomienie 

wydziału komunikacji i wydziału rolnictwa i ochrony środowiska. 

Następnie Starosta odnosząc się ponownie do kwarantanny poinformował, że w miejscach 

kwarantanny instytucjonalnej przebywało 32 osoby, natomiast w tej chwili jest 2 osoby. 

Jesteśmy na etapie podpisania porozumienia z Wojewodą Lubelskim dotyczącego refundacji 

kosztów, gdyż do tej pory nie było informacji, w jaki sposób będą refundowane koszty. Jeden 

potwierdzony przypadek koronawirusa wskazuje, że jesteśmy jednym z nielicznych powiatów, 

w których tych przypadków jest mało i oby tak dalej. W związku z tarczą antykryzysową 

działania podjął także Powiatowy Urząd Pracy. Zostało złożonych 423 wnioski o jednorazową 

pożyczkę dla mikro przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej. To świadczy o tym, że są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, ale 

które są także pokrzywdzone przez tą pandemię. Wiadomo, że jest zastój i jest wiele zakładów 

pracy, które nie pracują lub nie pracowały, to odmrażanie gospodarki następuje i te osoby będą 

mogły wznowić działalność. Złożono 12 wniosków o dofinansowanie przedsiębiorcy części 

kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19. Złożono także 13 wniosków o dofinansowanie części kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną 

niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19. Jest to informacja na dzień 24 kwietnia 2020 r. i już dzisiaj jest 

nieaktualna, dlatego, że jest wiele osób chętnych do skorzystania z pomocy w ramach tarczy 

antykryzysowej. Jeżeli chodzi o pozostałe jednostki, to w Zarządzie Dróg Powiatowych na 

początku pandemii pracownicy także wykorzystywali urlopy zaległe, część osób korzystała  

z zasiłku opiekuńczego, a pozostała część pracowała. W tej chwili odbywa się normalna praca 

i wykonywanie zadań, które stoją przed ZDP. Tydzień temu na posiedzeniu Zarządu były 

prowadzone rozmowy na temat możliwości uruchomienia połączeń okazjonalnych, bowiem 

docierają głosy, że pracownicy, którzy w pierwszym etapie pracowali, tak jak w Coratexie, 

który szył kombinezony, maseczki, nie mają czym dojechać i nie ma możliwości, żeby 

sfinansować. Dlatego też, Naczelnik Wydziału KD został zobowiązany do przeprowadzenia 

rozmów na temat stworzenia takich okazjonalnych połączeń, czyli dowóz pracowników  

z 5 punktów i odwóz po pracy. Koszty wyniosłyby 38 000 zł. Prowadzone są rozmowy  

z zakładami pracy, które byłyby zainteresowane, czy pracownicy będą chcieli skorzystać  

z takiej formy, bo to odmrożenie będzie następowało. Rozmowy będą także musiałyby być 

prowadzone z wójtami gmin, by wspólnymi siłami pomóc pracownikom z powiatu, w tych 

podmiotach, w których muszą pracować. Z takim problemem boryka się prezes OSM,  

bo w dalszym ciągu ten zakład musi funkcjonować, gdyż produkuje nabiał, żywność. Takie 

poblemy były także w Coratexie i Cukrowni. Dlatego prowadzone są działania, aby na pewien 

czas, stworzyć do odwołania okazjonalne połączenie. Często jest tak, że pracownicy, którzy 

dojeżdżają, korzystają z jednego samochodu i jedzie 5 osób, ale to nie rozwiązuje problemu. 
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Podsumowując Starosta powiedział, że przedstawione przez niego informacje są na tyle dobre, 

że nie ma zagrożenia na terenie powiatu. Mówi się, że to taki malutki wirus, a on jest bardzo 

wielki. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady, aby poprosić przedstawiciela Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego i dyrektora SP ZOZ, którzy przedstawią informacje związane  

z koronawirusem. Dodał, że szpital zareagował bezpośrednio na to zagrożenie, wprowadzono 

procedury. Oczywiście ilość pacjentów jest mniejsza, ale wprowadzono także ograniczenia 

dotyczące przyjęć pacjentów na oddziałach.  

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do pracownika Biura Rady o poproszenie na salę obrad 

przedstawiciela Powiatowego Inspektora Sanitarnego i powiedział, że w między czasie jeżeli 

obecni radni chcieliby zadawać pytania, to jest taka możliwość, a także radni biorący udział  

w sesji zdalnie mogą je zgłaszać poprzez połączenie telefoniczne.  

 

Przedstawiciel Dyrektora Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie – pan Witold 

Matysiak nawiązując do wystąpienia Starosty poinformował, że na dzień wczorajszy 121 osób 

przebywa w kwarantannie, z czego 7 osób na kwarantannie medycznej, a 114 osób na 

kwarantannie granicznej. Wyjaśnił, że kwarantannę ze względów medycznych stosuje się  

u osób, które miały kontakt z osobą, u której wykryto zakażenie wirusem SARS-CoV2. 

Najczęściej są to osoby, które podróżowały z osobami zakażonymi samolotem, czy busami.  

To było głownie w okresie przedświątecznym, kiedy były powroty na święta z kraju o dużej 

transmisji wirusa tj. Włochy, Francja, Niemcy czy Wielka Brytania. W przypadku do osób,  

u których trzeba zastosować tą kwarantannę ze względów medycznych, w każdym przypadku 

jest wystawiona decyzja PPIS. W przypadku tzw. kwarantanny granicznej, osoba 

przekraczająca granice od razu jest rejestrowana przez służby graniczne. PSSE ma łączność ze 

służbami granicznymi i te dane są od razu przekazywane, że dana osoba przekroczyła granicę 

i jest ona wprowadzana do rejestru osób poddanych kwarantannie. Sytuacja się zmieniała, gdyż 

jeszcze w marcu, osoba, która przekraczała granicę, to tylko ona była poddawana 14-dniowej 

kwarantannie, natomiast osoby z rodziny, z kontaktu były poddane tzw. nadzorowi 

epidemiologicznemu. Polegało to na tym, że Sanepid kontaktował się z tymi osobami minimum 

2 razy dziennie i pytał o stan ich zdrowia, czy mierzą sobie temperaturę. Dlatego w miesiącu 

marcu sanepid nie miał konkretnych wyników badań wymazów od osób, o które pytał Starosta, 

dlatego, że te osoby kierowały się do szpitala zakaźnego, najczęściej w Chełmie i lekarze 

decydowali, czy pobrać od tych osób wymazy, czy nie. Natomiast od kwietnia o osobach 

przebywających na kwarantannie zlecenia na testy wypisuje PPIS i na dzień wczorajszy mamy 

przebadanych 90 osób, które są na kwarantannie na terenie naszego powiatu. Od 16 marca 

nastąpiła zmiana, gdyż osoby, które przekroczyły granicę i zdecydowały się odbywać 

kwarantannę w warunkach domowych, to osoby współmieszkające z tą osobą były poddane  

14-dniowej kwarantannie, a przed zmianą były podane tzw. nadzorowi epidemiologicznemu. 

Dlatego część osób decydowała się na tzw. kwarantannę instytucjonalną, czyli np. jeżeli  

w domu nie było warunków, było dużo osób starszych, schorowanych, sporo dzieci, to te osoby 

na granicy składały deklarację, że chcą odbywać kwarantannę w obiekcie wyznaczonym przez 

Starostę i takie osoby były.  Liczba osób objętych kwarantanną od początku epidemii na terenie 

powiatu wynosi 754, liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym na dzień dzisiejszy wynosi 

15. Liczba ta jest mała, z tego względu, że osoby współmieszkające przychodzą do tej grupy 

osób poddanych kwarantannie. Osoby poddane nadzorowi epidemiologicznemu to są  

np. osoby, które mieszkają z kierowcami zawodowymi, którzy nie podlegają kwarantannie. 

Czyli takie osoby mogą przebywać w domu, ale osoby z nimi współmieszkające są wtedy 

poddane nadzorowi epidemiologicznemu. W tej sytuacji sanepid przez okres 14 dni kontaktuje 

się z tymi osobami objętymi nadzorem. Jeżeli chodzi o kwalifikowanie osób poddanych 

kwarantannie do ewentualnych badań, czyli wymazów, to sanepid współpracuje z lekarzami 
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POZ, którzy zgłaszają podejrzenia przypadków zakażenia koronawirusem. W takim wypadku 

Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenia i badania wysyłane są najczęściej do Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. W naszym powiecie jest problem, gdyż nie 

mamy karetki przystosowanej do pobierania wymazów. Takie ekipy są w Chełmie,  

w Zamościu, Hrubieszowie, a nawet przyjeżdżały karetki z Opola Lubelskiego i Janowa 

Lubelskiego. Dlatego jeżeli sanepid zgłosi zapotrzebowanie na wymazy, to musi to trochę 

potrwać. Badanie, aby było w miarę wiarygodne, to najlepiej zrobić je w 7 dniu i powyżej od 

potencjalnego zakażenia. W przypadku kwarantanny granicznej przyjmuje się dzień 

przekroczenia granicy. Często osoby, które są poddane kwarantannie, po jej zakończeniu 

zgłaszają się do sanepidu z prośbą o wydanie zaświadczenia o odbyciu kwarantanny, które jest 

potrzebne pracodawcy w Polsce, a także dla pracodawcy za granicą. W takiej sytuacji sanepid 

sprawdza, czy dana osoba odbyła ten okres kwarantanny i na żądanie wydaje jej takie 

zaświadczenie, najczęściej odbywa się to drogą e-mailową. Inspektor Sanitarny może  

w niektórych przypadkach decydować o skróceniu kwarantanny. Może to dotyczyć szczególnie 

służby zdrowia ewentualnie służb mundurowych, ale musi to być wszystko poprzedzone 

odpowiednimi badaniami. Takie przypadki skrócenia kwarantanny były u nas stosowane.  

 

Radny Marek Piwko zapytał o ilość testów przeprowadzonych w powiecie krasnostawskim,  

bo liczba 90 w kwietniu i 50 w marcu wydaje się być liczbą bardzo małą, tym bardziej,  

że w kwarantannie było ok. 800 osób.  Zapytał także o dostępność tych testów dla osób, które 

przebywają w kwarantannie, czy taka osoba może poprosić sanepid o wykonanie tego testu  

po 7 dniach, czy są jakieś trudności, pomijając kwestię, że nie ma karetki.  

 

Pan Witold Matysiak odpowiedział, że wszystko w tej chwili jest uzależnione od porozumienia 

na linii Powiatowy Inspektor Sanitarny – Wojewódzki Inspektor Sanitarny z tego względu,  

że wszystkie zlecone badania trafiają do WSSE w Lublinie i uzależnione jest to również od 

mocy przerobowych laboratorium, które pracuje na trzy zmiany. PPIS przed wykonaniem 

badań sporządza listę osób w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektorem i sprawdza się, czy 

laboratorium jest w stanie przebadać daną liczbę, określa się ewentualnie termin pobrania, 

wypisuje się zlecenia i przekazuje się ekipie, która przyjeżdża, pobiera wymazy i zawozi je do 

laboratorium. Liczba badań uzależniona jest bezpośrednio od nas na terenie powiatu, ale to są 

naczynia połączone.  

 

Radny Marek Piwko zapytał, ile badań wykonuje się w sąsiednich powiatach.   

 

Pan Witold Matysiak odpowiedział, że ilość wykonywanych badań jest na podobnym poziomie 

w powiatach o podobnej liczbie ludności. W miesiącu marcu wszystkie osoby wysyłało się na 

oddział zakaźny i lekarze decydowali o tym czy przebadać daną osobę czy nie. W tej chwili  

o tym decyduje sanepid i na ile jest zgoda na pobieranie wymazów oraz  przebadanie ich przez 

laboratorium, to na tyle są te badania zlecane. Ilość badań w Lublinie czy w Chełmie może się 

różnić. Są powiaty, które mają tzw. ogniska zakażenia, są to głównie domy pomocy społecznej 

np. w Zamościu. Tam liczba badań automatycznie musi być zwiększona, bo są podopieczni 

DPS-ów i personel. Jesteśmy póki, co w szczęśliwej sytuacji bo mamy spokój w DPS-ach  

i tylko jeden potwierdzony przypadek w powiecie. Wiadomo, że jeżeli wybuchłoby ognisko,  

to wtedy liczba badań byłaby zwiększona.  

 

Radny Bogusław Domański powiedział, że z informacji Starosty wynika, że pewien pacjent był 

badany i pierwszy wynik miał pozytywny, a później miał dwa wyniki negatywne. Zapytał, czy 

były jeszcze inne takie przypadki, czy to był tylko jeden taki przypadek, czy badania  

są powtarzalne, bo może badania są nieadekwatne skoro tak się dzieje.  
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Pan Witold Matysiak odpowiedział, że zna ten jeden przypadek, bo raczej takich różnic nie 

było. Wiadome jest, że aby wykreślić pacjenta z rejestru i uznać, jako osobę niezagrażającą 

środowisku, to trzeba zrobić minimum te dwa badania w odstępie 24 godzin. Jeżeli chodzi  

o ten jeden przypadek, to w skali kraju takich przypadków jest więcej i nie wiadomo, czy jest 

to kwestia złego pobrania materiału do badań, czy jest to kwestia transportu, czy kwestia 

błędów już w samym laboratorium.  

 

Radny Bogusław Domański powiedział, że na to wychodzi, że na podstawie tych testów nie 

jesteśmy w stanie stwierdzić czy osoba ma tego koronawirusa czy nie. 

 

Pan Witold Matysiak powiedział, że jeżeli wyjdą dwa wyniki ujemne, to można uznać,  

że badana osoba jest zdrowa.  

 

Starosta nawiązując do DPS-ów, zapytał, czy w przypadku wykrycia koronawirusa  

w jednym z naszych DPS-ów, sanepid momentalnie przeprowadzi badania wszystkich jego 

mieszkańców i personelu. Czy sanepid ma takie możliwości przeprowadzenia badań  

np. dla 200 osób w DSP przy ul. Kwiatowej w Krasnymstawie, bo to jest bardzo ważne. 

 

Pan Witold Matysiak, powiedział, że na dzień dzisiejszy jest trudno powiedzieć, czy sanepid 

jest w stanie przeprowadzić tyle testów, natomiast są wytyczne sugerujące, jeśli chodzi  

o DPS-y, taki 7-dniowy, zmianowy system prac. Polega to na tym, że brane są pod uwagę 

szybkie testy diagnostyczne, czyli np. wchodzi zmiana do DPS-u i jest badana tym szybkim 

testem i osoby schodząc z tego 7-dniowego dyżuru znowu są badane tym szybkim testem przed 

pójściem do domu, żeby ewentualnie nie zakażać środowiska domowego i wchodzi następna 

zmiana.  

 

Starosta odnosząc się do rekomendacji Wojewody dotyczącej 7-dniowego lub 14-dniowego 

systemu pracy, powiedział, że wczorajsza wideo narada z dyrektorami DPS-ów także dotyczyła 

tego tematu. Na dzień dzisiejszy nasze DPS-y nie są w stanie takiej pracy zorganizować, 

dlatego, że nie ma warunków, aby zapewnić pracownikom miejsca do spania i przebywania. 

Dwa DPS-y w Bończy i w Surhowie wprowadziły tzw. „dwunastki”, czyli 12 godzin pracy. 

Taka praca jest bardziej bezpieczna. DPS w Krasnymstawie wprowadzi także „dwunastki”  

od 1 maja 2020 r.  

 

Radna Ewa Nieścior zapytała, kto kwalifikuje i podejmuje decyzje w sprawie testów i czy jeżeli 

osoba jest na kwarantannie albo, jeżeli jest w domu i ma te objawy chorobowe, to czy głównym 

decydentem jest lekarz, który prowadzi tą osobę czy sanepid.  

 

Pan Witold Matysiak odpowiedział, że jeżeli ktoś przebywa na kwarantannie to decyzje  

o pobraniu wymazów do badania wydaje sanepid, ale trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli dana 

osoba przebywająca na kwarantannie jest w kontakcie telefonicznym ze swoim lekarzem 

rodzinnym, to sanepid będąc w kontakcie z tym lekarzem, który np. stwierdza, że są objawy 

chorobowe i zgłasza podejrzenie takiego przypadku, to wtedy PPIS zleca badanie takiej osoby. 

W takim przypadku zawsze w porozumieniu z lekarzem rodzinnym jest wydawane zlecenie na 

przeprowadzenie badania.  

 

Radna Ewa Nieścior odnosząc się do powyższej wypowiedzi, powiedziała, że można 

stwierdzić, że jest to wspólna decyzja, lekarza i sanepidu.  
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Pan Witold Matysiak odpowiedział, że to wszystko jest rejestrowane. Jest tzw. podejrzenie 

przypadków, czyli rejestruje się przypadek, gdzie nie musi być badań. Muszą być objawy: 

kaszel, podwyższona temperatura, ogólne osłabienie i ewentualne przesłanki, że osoba 

pochodzi z obszaru o wysokiej transmisji wirusa, ale badań nie trzeba i to jest podejrzenie. 

Natomiast przypadek prawdopodobny lub przypadek potwierdzony wymaga już dodatnich 

wyników badań laboratoryjnych. 

 

Radny Marcin Zając zapytał, iloma testami na chwilę obecną dysponuje powiat krasnostawski.  

 

Pan Witold Matysiak odpowiedział, że to nie jest pytanie do naszego sanepidu, lecz to pytanie 

należałoby zadać do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Nie ma odgórnie określonej 

liczby testów dla każdego powiatu, po prostu zgłasza się zapotrzebowanie na dany dzień i na 

daną liczbę osób i są one do nas dostarczane.  

 

Przewodniczący Rady poprosił pracownika Biura Rady o wykonanie telefonu do radnego 

Krzysztofa Zielińskiego, który zgłosił się do dyskusji i prosi o zabranie głosu.  

 

Radny Krzysztof Zieliński odnosząc się do wystąpienia Starosty, gdzie padła informacja  

ilu przedsiębiorców złożyło wnioski o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej, chciałby złożyć 

zapytanie, ze względu na to, że z publicznych doniesień medialnych wynika, że w mieście 

Wrocławiu wszystkie złożone wnioski, zostały odrzucone, jako nieprawidłowo wykonane. 

Radny zapytał, czy u nas w urzędzie pracy te wnioski, które zostały złożone zostały 

rozstrzygnięte i ile tych wniosków było rozstrzygniętych pozytywnie i negatywnie? 

 

Przewodniczący Rady podziękował Przedstawicielowi Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Krasnymstawie za przedstawienie informacji, a następnie poprosił Starostę o udzielenie 

odpowiedzi na zapytanie radnego Krzysztofa Zielińskiego.  

 

Starosta odpowiadając na zapytanie radnego poinformował, że trudno jest mu powiedzieć  

na tą chwilę, ile złożonych wniosków zostało już rozpatrzonych. Przypomniał, że złożono  

423 wnioski o jednorazową pożyczkę dla mikro przedsiębiorców na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O dofinansowanie przedsiębiorcy części 

kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19 złożono 12 wniosków, natomiast o dofinansowanie części kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną 

niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19 złożono 13 wniosków. Jest to informacja z dnia wczorajszego. Starosta 

poinformował, że odpowiedź radnemu Krzysztofowi Zielińskiemu na złożone zapytanie 

zostanie udzielona na piśmie w ciągu 2-3 dni.  

 

Radny Bogusław Domański odnosząc się do działań antykryzysowych, jako przewodniczący 

Powiatowej Rady Przedsiębiorczości poinformował, że została podjęta uchwała zalecająca 

Burmistrzowi i Wójtom dokonanie zwolnienia z podatku od nieruchomości i chciałby 

przekazać przedsiębiorcom z powiatu, że taka możliwość istnieje. Może to być rozpatrywane 

indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy, ale taką decyzję podejmuje Burmistrz i Wójtowie 

w zależności od sytuacji danego przedsiębiorstwa, bo są takie przedsiębiorstwa biedne,  

że w ogóle nic nie mogą robić, ponieważ pozamykane są niektóre zakłady i muszą te podatki 

od nieruchomości płacić. Nie wszystkich to dotyczy, bo niektórych przedsiębiorców ten kryzys 
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nie dotyka, ale te firmy, które najbardziej ucierpiały, powinny zgłosić się do Burmistrza, Wójta 

i złożyć podanie o zwolnienie z podatku od nieruchomości, bo taka możliwość istnieje.  

 

Przewodniczący Rady poprosił pracownika Biura Rady o wykonanie telefonu do radnego 

Janusza Szpaka, który zgłosił się do dyskusji i prosi o zabranie głosu.  

 

Radny Janusz Szpak powiedział, że chciałby zadać pierwsze pytanie dotyczące dzisiejszej sesji, 

bo słychać ciągłe buczenie i nikt nie może z tego skorzystać. Ma taką propozycję, ponieważ są 

wolne sale gimnastyczne w szkołach i czy nie należałoby się zastanowić, aby w przyszłości tam 

sesję zrobić, bo nic nie słychać, tylko słychać huczenie i buczenie. Następnie radny zapytał, czy 

jeżeli dowiedział się, że było zrobionych w naszym powiecie kilka testów to czy nie warto 

byłoby się zastanowić, by taki oddział jak SOR, czyli ludzie pierwszej linii walki, wojny i czy 

nie należałoby tam zrobić testy. Kolejna sprawa ponieważ pan Starosta o tym nie powiedział, 

że w naszym powiecie każdego dnia dochodzą również sygnały, że ileś ludzi pozostaje bez 

pracy, ileś ludzi pozostaje bez środków do życia. Zapytał, co samorząd zamierza, aby tym 

ludziom również podać rękę i wyjść z pomocą? Powiedział, że to są te jego pytania, na które 

oczekuje odpowiedzi na piśmie, bo ustnie się chyba nie uda, bo słychać tylko buczenie.  

 

Przewodniczący Rady odpowiadając na zapytanie radnego poinformował, że jest to sesja 

nadzwyczajna zwołana na wniosek Zarządu stricte do podjęcia uchwał, które prowadzą  

do prawidłowego, niezwłocznego działania, funkcjonowania Starostwa. Następną, pełną sesję 

postaramy się zorganizować w maju, oczywiście tak jak radny powiedział, czy  

z wykorzystaniem sali gimnastycznej, żeby zachować odpowiednie warunki. Poprosił  

o cierpliwość i wyrozumiałość, bo jest to sesja tzw. wyjątkowa. Natomiast na pytanie odnośnie 

testów odpowie dyrektor SP ZOZ, za chwilę poproszony na salę obrad.  

 

Starosta odpowiadając na zapytanie radnego dotyczące bezrobocia powiedział, że mamy 

Powiatowy Urząd Pracy, a także Tarczę Antykryzysową, w zapisach, której są działania, które 

służą osobom, które tracą pracą lub są na tzw. postojowym. Poinformował, że na to pytanie 

odpowiedź radnemu zostanie udzielona na piśmie. Starosta poinformował, że z myślą  

o pracownikach, którzy nie mają jak dojechać do pracy, planowane jest uruchomienie 

specjalnych połączeń okolicznościowych, które by odwiozły i dowiozły pracowników  

do zakładów pracujących na terenie Krasnegostawu.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o przybycie na salę Andrzej Jarzębowskiego - dyrektora  

SP ZOZ w Krasnymstawie celem przedstawienia informacji sytuacji w SP ZOZ. Jednocześnie 

poinformował, że w między czasie zostało złożone przez radnego zapytanie o możliwość 

przeprowadzenia testów na SOR.  

 

Dyrektor SP ZOZ Andrzej Jarzębowski poinformował, że dotychczas szpital te testy wykonuje 

i wykonywał na zlecenie lekarzy, bezpośrednio w dwóch laboratoriach: w laboratorium dla 

pielęgniarek należącym do PSSE w Krasnymstawie i w Centrum Krwiodawstwa. Na dzień 

wczorajszy dostępność do badań bezpłatnych, kontrolnych dla większej grupy osób nie była 

możliwa głównie z powodu wydolności tych laboratoriów. Oczywiście mamy takie możliwości 

jak inne szpitale, ale tam jedno takie badanie jest płatne i kosztuje 280 zł. W dniu wczorajszym 

przeprowadził rozmowę z dyrektor laboratorium RCKiK i z tego, co mu przekazała to są 

uzgodnienia z NFZ, żeby po pierwsze w miarę wydolności i możliwości sfinansować te 

badania, które są robione bez szczególnych wskazań wynikających np. z tego, że w obszarze 

SOR, lub innego oddziału, pojawił się wynik dodatni np. u pacjenta. To jest wskazanie 
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jednoznaczne, po to aby przebadać większą ilość osób i stwierdzić, czy pracownik  

po kwarantannie, może już powrócić do pracy.  

 

Radny Marek Piwko zapytał, jaka jest liczba przeprowadzanych testów. 

 

Dyrektor SP ZOZ Andrzej Jarzębowski poinformował, że dotychczas u nas w szpitalu dla 

pacjentów przeprowadziliśmy ponad 20 testów. Wszystkie wyniki były ujemne. W personelu 

nie ma przypadku koronawirusa, pobierane są wymazy we własnym zakresie i wysyłane  

są w próbkach, na podstawie określonych procedur, do laboratoriów własnym transportem bez 

zbędnej zwłoki. Poinformował, że na wejście badani są wszyscy pacjenci trafiający  

z DPS-ów, który są w dużej grupie ryzyka zakażenia. W przypadku podejrzenia zakażenia, 

pacjent zostaje odizolowany i przetrzymywany do wyniku testu. Oczywiście w izolatce 

personel szpitala udziela takiej osobie pomocy. Kilka izolatek znajduje się w SOR oraz  

na oddziale pulmonologii.  

 

Radna Ewa Nieścior zapytała, czy szpital sam posiada testy na koronawirusa. 

 

Dyrektor SP ZOZ odpowiedział, że sam szpital nie posiada testów. Poinformował, że są dwa 

rodzaje badań. Pierwsze badanie jest na podstawie wymazu z nosa i gardła, do którego 

dołączona jest próbka i patyczek z odpowiednim podłożem i to wysyłane jest do laboratorium. 

Natomiast druga grupa testów to są badania na podstawie przeciwciał, które organizm 

wytworzy, robione w warunkach laboratoryjnych. Na zapytanie Ministerstwa Zdrowia czy nie 

potrzeba takich testów, SP ZOZ odpowiedziało, że jest zapotrzebowanie na 250 testów, bo to 

aby móc przebadać, sprawdzić większą grupę pracowników. Na stanie szpitala są probówki, 

które są ciężko osiągalne, ale sami je w jakiś sposób składamy, gdy występują braki. Także nie 

ma niebezpieczeństwa, że nie będziemy ich mieli.  

 

Radny Bogusław Domański zapytał, jaka jest procedura badania personelu w szpitalach.  

Czy te osoby, które pracują w szpitalu to wszystkie zostały przebadane czy jakoś wybiórczo, 

bo wiadomo, że co niektóre osoby mogą nosić koronawirusa bezobjawowo. Czy nie istnieje 

takie zagrożenie, że pielęgniarka lub inna osoba pracująca mająca styczność z pacjentami może 

być takim nosicielem, czy jest to wykluczone. Zapytał, czy były przeprowadzane badania wśród 

personelu w szpitalu, jeśli tak to ile takich testów zostało przeprowadzonych i jaka jest 

procedura.  

 

Dyrektor SP ZOZ odpowiedział, że takowej procedury do przeprowadzania badań 

prewencyjnych nie ma, w momencie, kiedy nie występuje bezpośrednio zagrożenie, czyli  

w przypadku, kiedy z okolicy z prowadzonego wywiadu środowiskowego nie wynika, że dana 

osoba, czy pracownik mógł mieć kontakt z osobą zarażoną. Inaczej mówiąc system nie 

wytrzymałby takiej ilości testów, bo tylko 600 pracowników jest zatrudnionych w naszym 

szpitalu. Należy wziąć pod uwagę szpitale wojewódzkie, gdzie ryzyko zakażenia jest o wiele 

większe i tam też nie wszyscy pracownicy poddawani są testom, tylko ci pracownicy, którzy 

mieli bezpośredni kontakt z wywiadu z pacjentem, czy też z osobą, która miała dodatni wynik 

testu, więc była zarażona. Powiedział, że sam kontakt i zarażenie i wykonanie testu nie daje 

możliwości, bo przez pierwsze dwa dni od kontaktu ta osoba nie daje objawów tzn. test będzie 

zawsze ujemny. Dopiero po dwóch dniach od kontaktu osoba zaczyna zarażać i najlepszym 

sposobem wyizolowania czy ochrony pracowników jest odizolowanie także tego pracownika, 

czy też osoby, która miała kontakt z tym pacjentem, który przynosił ryzyko.  
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Radny Bogusław Domański zapytał czy były w ogóle jakieś osoby, które były przebadane  

na tego wirusa, lekarze, pielęgniarki i ile było tych osób i czy było podejrzenie kontaktu.  

 

Dyrektor SP ZOZ powiedział, że do tej pory nie ma podejrzenia o bezpośredni kontakt. 

Podejrzenia są oczywiście wtedy, kiedy wykonuje się testy pacjentowi i wtedy ta grupa osób, 

która miała z takim pacjentem kontakt, pozostaje w pracy do momentu, kiedy są informacje  

z laboratorium, czy wynik badania tego pacjenta jest pozytywny czy negatywny. Te osoby  

są oczywiście odizolowane, dlatego w budynku oddziału neurologii są przeznaczone miejsca 

na takie czasowe oczekiwanie personelu na wynik testu przy ryzyku kontaktu z pacjentem.    

 

Radny Bogusław Domański zapytał, jaki jest czas oczekiwania na wynik testu. 

 

Dyrektor SP ZOZ powiedział, że różnie, zazwyczaj od 6 do 12 czasami 18 godzin. Teraz jest 

trochę lepiej, bo są dwa laboratoria, więc tak kolejka jest trochę mniejsza. Jeżeli do godziny 

10:00 zawieziona zostanie pobrana próbka, to na godzinę 18:00 jest wynik testu.  

 

Radny Marcin Zając zgłosił zapytanie dotyczące sytuacji na dyżurach, czy jest pełna obsada na 

dyżurach, czy brakuje na poszczególnych oddziałach kadry i co z tymi osobami, które pracują 

ponad program, a także czy przewidział dyrektor dodatkowe gratyfikacje dla tych osób.  

 

Dyrektor SP ZOZ poinformował, że zostały przyjęte pewne zasady zmniejszania ryzyka 

personalnego. Łączna liczba hospitalizacji zmniejszyła się w znaczny sposób poprzez to,  

że wstrzymane zostały wszystkie planowe hospitalizacje zgodnie z zaleceniami Wojewody. 

Dzięki temu w pewnych obszarach była możliwość wysłania lekarzy, ale też i znacznej grupy 

pielęgniarek na zaległe urlopy, jeżeli ktoś chciał to na urlopy bieżące i w niewielkim zakresie  

na postojowe. Nie wynika to tylko z chęci zejścia z urlopów czy niehonorowania godzin,  

bo one jakby samoistnie znikają, tylko chodzi o to, żeby zabezpieczyć się na wypadek, kiedy 

to grupa osób, która udziela pomocy zostałaby zarażona, to ta grupa, która jest na postojowym 

czy na urlopie zaległym, mogłaby przyjść do pracy i dalej leczyć pacjentów. Chodzi głównie  

o bardzo newralgiczne oddziały tj. oddział chirurgiczny, wewnętrzny. Są niejakie problemy  

z obsadzeniem personelu w SOR, ale wynika to głównie z tego, że lekarze, którzy pełnili 

dyżury, zostali zatrzymani w swoim macierzystym miejscu pracy, ale radzimy sobie z tym, 

poprzez oddelegowywania lekarzy z innych oddziałów. Od kilku dni obserwowany jest 

wzmożony napływ pacjentów w coraz gorszym stanie, m.in. z tego powodu, że system został 

przytrzymany i ludzie zostali w domu, być może nie brali regularnie leków, z braku ruchu.  

Jest wzrost przyjęć osób do szpitala w ciężkim stanie. Dyrektor przedstawił działania podjęte 

w SP ZOZ w ramach dostosowania sytuacji epidemiologicznej, a mianowicie że zarządzeniem 

z dnia 26 lutego 2020 r. powołał zespół do spraw działań z koronawirusem. Spotkania zespołu 

odbywają się codziennie, który pełni funkcje doradcze i wykonawcze podjętych decyzji. Szpital 

w Krasnymstawie nie został zakwalifikowany do szpitali zakaźnych lub jednoimiennych. 

Decyzją z dnia 10 marca 2020 r. zgodnie z zaleceniem Wojewody Lubelskiego zostały 

wstrzymane przyjęcia planowane i zabiegi rehabilitacyjne z wyjątkiem pacjentów w stanie 

bezpośredniego zagrożenia życia. Został wprowadzony zakaz odwiedzin i wizyt 

przedstawicieli medycznych i handlowych w budynkach szpitala i w poradniach 

przyszpitalnych. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia zarażenia oraz w trosce  

o zdrowie pacjentów i personelu zostały podjęte działania zabezpieczające w wielu sferach: 

organizacyjnej, infrastrukturalnej. Dokonano wiele zmian wynikających z zaleceń i decyzji 

wprowadzanych kolejnymi aktami prawnymi Wojewody Lubelskiego czy Ministra Zdrowia. 

Dokonano szereg zakupów w większości niezbędnych środków ochrony osobistej. Część 

parteru budynku szpitalnego przy ul. Okrzei tzw. stary budynek szpitala dostosowano do izby 



14 

 

przyjęć utworzonej na okoliczność pojawienia się podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

W dniu 2 kwietnia 2020 r. wprowadzono regulamin porządkowy tej komórki. Zostały 

wykonane prace remontowe sfinansowane przez powiat krasnostawski. Wykonując polecenie 

Wojewody wydzielono w starym budynku strefy dla poszczególnych kategorii pacjentów. 

Zostały doprowadzone do stanu używalności wszystkie węzły sanitarne na obydwu 

kondygnacjach budynku i wykonane prace porządkowe, polegające na wyniesieniu całości 

niepotrzebnego sprzętu, w tym znacznej ilości łózek wycofanych z eksploatacji. Sprzęt ten 

został zeskładowany w namiotach pożyczonych od Powiatowej Straży Pożarnej  

w Krasnymstawie. Dokonano niezbędnych remontów, w tym malowanie klatki schodowej. 

Prace te były wykonane siłami własnymi, przy znacznej pomocy wolontariuszy z organizacji 

„Narodowy Krasnystaw” oraz żołnierzy Batalionu Lekkiej Piechoty z Chełma. Wykonano 

remont pomieszczeń byłej portierni dla osób mających problem wynikający z braku możliwości 

przyjazdu do pracy. Zamknięto teren szpitala, obiekty w których prowadzona jest działalność 

lecznicza. W budynkach zostały założone domofony zintegrowane zewnętrzną siecią 

telefoniczną. W budynku przychodni oraz w budynku głównym szpitala zostały utworzone 

punkty obsługi. Osoby wchodzące do tych budynków zarówno pracownicy jak 

i pacjenci mają wykonywany pomiar temperatury. Dodatkowo od wchodzących pacjentów 

zbierany jest wywiad epidemiologiczny. Zabezpieczono wszystkich pracowników szpitala  

w maseczki ochronne i w środki dezynfekcyjne oraz w środki ochrony osobistej: maseczki, 

fartuchy, przyłbice. Rozpoczęto wydawanie posiłku regeneracyjnego w postaci sałatek 

warzywnych. Wprowadzono wiele procedur wewnątrzszpitalnych mających na celu sprawne 

funkcjonowanie szpitala i zapewnienie bezpieczeństwa personelowi m.in. pobierania  

i transportu materiału zakaźnego do badań do laboratorium.  Przed wejściem do SOR pacjenci 

zgłaszają się do punktu pierwszej kontroli, najpierw do przeprowadzenia wywiadu oraz 

wstępnej segregacji pacjentów i tutaj również wspomaga Batalion Lekkiej Piechoty z Chełma. 

Zorganizowano im możliwość noclegu i zostali oni zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.  

W lecznictwie ambulatoryjnym pozostali pacjenci mają możliwość korzystania z teleporad. 

Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej została przeniesiona z budynku głównego 

szpitala do budynku przychodni. Wprowadzono zmianę organizacji miejsca przebierania 

pacjenta w ubrania cywilne w sytuacji wypisu ze szpitala. Odbywa się to w chwili obecnej na 

parterze budynku głównego. Chodzi głównie o to by osoby, które przyjeżdżają po pacjenta nie 

wchodziły na teren szpitala i na oddziały szpitalne po chorego. Zorganizowano punkt pobrań 

materiału do badań laboratoryjnych na parterze budynku poradni. Pacjenci mają również 

możliwość uiszczania opłat na parterze w punkcie obsługi. Zorganizowano izolatki  

w SOR w pomieszczeniach dotychczas użytkowanych, jako pokój socjalny i został on 

przeniesiony razem z szatnią do przestrzeni, w której dotychczas była świąteczna pomoc. 

Zostały zwolnione powierzchnie budynku neurologii na pierwszej i drugiej kondygnacji 

poprzez przeniesienie oddziału i tym samym pacjentów w obszar oddziału udarowego  

i oddziału wewnętrznego. Przeniesiono stanowiska pracy pracowników administracji  

i statystyki w głównym budynku do wyremontowanych pomieszczeń kuchni mlecznej. 

Przerwano rejestrację w zakładzie diagnostyki obrazowej i dzięki temu nie ma bezpośredniego 

kontaktu osób rejestrujących z pacjentami lub z osobami odbierającymi wyniki badań. 

Zorganizowano dowóz pracowników, z powodu zawieszenia połączeń komunikacyjnych, 

dzięki użyczeniu samochodu do przewozu osób od PKP Lublin, jako spółki skarbu państwa. 

Zostały zainstalowane kamery i systemy audiowizualne w oddziałach w celu kontaktu dyrekcji 

z poszczególnymi kierownikami oddziałów. Na bieżąco prowadzone są konsultacje  

z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krasnymstawie na temat bieżącej sytuacji 

w szpitalu. Prowadzona jest również współpraca z Powiatową Strażą Pożarną. Została 

rozlokowana szatnia pracowników na oddziały szpitalne. Pracownicy są zabezpieczeni również 

w dodatkowe ubrania, które nie są zabierane poza obszar szpitalny. W tej chwili firma Coratex 
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szyje takie ubrania. Chodzi o to by pracownik przychodzący do pracy miał już zabezpieczone 

czyste, uprane ubranie tj. spodnie i bluza i po południu, kiedy schodzi z dyżuru odkłada te 

ubrania do worka do prania. Umożliwiono dostęp wszystkim pracownikom do porad 

psychologicznych świadczonych przez naszą poradnię psychologiczną. Zalecenia dla personelu 

i pacjentów dotyczące zasad postępowania, zachowania się przekazywane przez Ministerstwo 

Zdrowia, NFZ i sanepid były i są na bieżąco przekazywane i udostępnia się je na tablicach 

ogłoszeń w miejscach ogólnodostępnych oraz na stronie internetowej szpitala. Informacje dla 

personelu przekazywane są drogą elektroniczną e-mailami na adres osób odpowiedzialnych za 

dane komórki, w wersji papierowej a w razie wystąpienia konieczności w postaci instruktażu  

np. zakładania i zdejmowania kombinezonów ochronnych. Na potrzeby szpitala w organizacji 

działań i zapobieganiu zakażeniom szybko zareagował powiat krasnostawski deklarując pomoc 

i wsparcie finansowe oraz wszelkie inne działania w celu przygotowania i zabezpieczenia 

szpitala na czas ogłoszonej pandemii i tutaj powstała deklaracja 100 000 zł. Zarząd Powiatu 

Krasnostawskiego oprócz wcześniej wspomnianych kosztów remontowych czasowej izby 

przyjęć, przekazał darowiznę w postaci 150 kombinezonów ochronnych oraz 500 maseczek. 

Szpital złożył wniosek o wsparcie finansowe z funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości na 

zakup ubrań ochronnych dla pracowników tj. 360 kompletów, ponad 5000 maseczek 

chirurgicznych oraz 4 pomp infuzyjnych. W ubiegłym tygodniu została podpisana umowa na 

udzielenie finansowania na kwotę 50 000 zł, a nasz wkład wynosi 1%. Wsparcie rządowe 

szpital otrzymuje również z Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności inaczej 

mówiąc z Agencji Rezerw Materiałowych. Ogólnie są to środki i płyny dezynfekcyjne i do tej 

pory kwota artykułów, które dostał szpital przekroczyła 200 000 zł, jest to kwota 216 000 zł.  

Także sponsorzy finansowi wspierali działalność szpitala i dotychczas takie darowizny 

finansowe bezpośrednio na konto złożyło 68 darczyńców, które wahały się od kilku złotych do 

2000 zł. Nazbierała się łącznie kwota 16 453 zł. Jest również duża ilość darowizn rzeczowych 

zarówno od podmiotów indywidualnych jak i instytucjonalnych tj. maseczki, płyny i środki do 

dezynfekcji, przyłbice, 12 palet wody mineralnej, 1,5 tony marchewki, 1 500 kg białej kapusty, 

z których można przygotowywać posiłki regeneracyjne dla pracowników, namiot od KP PSP 

Krasnystaw i użyczony od PKP Lublin samochód. Razem te darowizny przekroczyły kwotę 

50 000 zł. Dyrektor podziękował serdecznie wszystkim darczyńcom i osobom, które udzieliły 

tak wielkiej pomocy. Powiedział, że szpital jest bardzo dobrze zabezpieczony w certyfikowane 

artykuły na wypadek zagrożenia koronawirusem. To zabezpieczenie jest na poziomie  

2-3 miesięcy. Planowane są takie   przedsięwzięcia jak: zakup szaf ubraniowych, wykonanie 

wentylacji w izolatce oddziału pediatrycznego, zakup respiratora, czyli urządzenia 

wspomagającego dla niemowląt. Jest także plan, aby oprócz telefonów, które są już praktycznie 

we wszystkich pomieszczeniach izolacji pacjentów, zamontować kamery ze względu na 

bezpieczeństwo pacjenta i konieczność jego obserwacji. Ważną rzeczą jest także zakup 

urządzenia do pomiaru temperatury grupy osób.  

 

Przewodniczący Rady zapytał, jakie oddziały funkcjonują normalnie a jakie oddziały mają 

ograniczenia i jaki ma to wpływ na wykonanie kontraktu z NFZ. 

 

Dyrektor SP ZOZ odpowiedział, że żaden oddział nie funkcjonuje normalnie, dlatego, że fakt 

wstrzymania wszystkich przyjęć planowych już tworzy zupełną anormalność i pojawiły się 

oddziały, w których było 2-3 pacjentów i takim oddziałem był oddział reumatologii  

i działalność tego oddziału została przeniesiona w obszar oddziału wewnętrznego. W ten 

sposób znaczna część personelu z oddziału reumatologicznego wsparła prace oddziału 

wewnętrznego, na którym przebywa coraz więcej pacjentów w ciężkim stanie. Podobna 

sytuacja była na oddziale chorób płuc i jego działalność została przeniesiona do obszaru 

oddziału wewnętrznego. Natomiast obszar oddziału chorób płuc jest miejscem odizolowania 
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pacjentów. Dyrektor poinformował także o problemach kadrowych na oddziale intensywnej 

terapii spowodowanych zatrzymaniem lekarzy w ich macierzystych jednostkach pracy, gdyż 

dużo lekarzy przyjeżdżało z Lublina. Na SOR również zdarzają się sytuacje, w których to 

poszukiwane jest wsparcie lekarzy z innych oddziałów szpitala. Neurologia została 

skomasowana do jednego oddziału w obszarze oddziału udarowego, dlatego, że drastycznie 

zmniejszyła się ilość pacjentów, dzięki czemu pielęgniarki mogły wykorzystać zaległe urlopy. 

Lekarze również zostali podzieleni, aby pewna część była w domu, a pewna część pracowała. 

Poinformował, że NFZ wprowadził nadzwyczajne środki w płatności, z ryczałtu otrzymujemy 

środki niezależnie od wykonania również w innych obszarach mamy dofinansowanie na dzień 

dzisiejszy zapewnione na czas trwania tego najgorszego kryzysu.  

 

Radny Bogusław Domański odnosząc się do panującej sytuacji powiedział, że pacjenci trafiają 

do szpitala w coraz gorszym stanie i wiadomo dlaczego tak się dzieje, ponieważ strach, 

depresja, to wszystko jest napędzane w mediach i powoduje, że ludzie tego wszystkiego prędzej 

czy później nie wytrzymają psychicznie. Uważa, że Starostwo nie powinno jeszcze bardziej 

wzbudzać tej paniki tylko pracować w miarę normalnie, ponieważ nakręcanie paniki może 

spowodować, że w powiecie więcej ludzi odejdzie z tego świata z powodów ekonomicznych, 

depresji, strachu i innych chorób, których nie będziemy diagnozować z powodu koronawirusa. 

Wniosek jest taki, że mamy pandemię dwa miesiące, jeden przypadek niepotwierdzony. Wobec 

tego zapytał, jakie koszty zostały poniesione, czy ktoś się nad tym zastanowił, ile milionów nas 

to kosztowało. 

 

Radny Marek Piwko powiedział, że w mediach społecznościowych wytworzyły się różne głosy, 

które sugerowały, że szpital nie jest przygotowany zupełnie do epidemii. Robiono maseczki 

oraz inne rzeczy, ale zabrakło komunikacji z mieszkańcami powiatu, aby ich uspokoić, że 

szpital nie jest w złej sytuacji, że jednak zakupiono maseczki oraz inne środki ochrony 

osobistej. Można do tego wykorzystać stronę internetową Starostwa, czy fanpage  

na Facebook. Zapytał o maseczki bawełniane, które są wykonywane w ogromnych ilościach, 

czy te maseczki mają zastosowanie w szpitalu tam gdzie jest reżim sanitarny, czy tylko one 

mogą służyć do poruszania się na ulicy? Zapytał również o sprawę dotyczącą konkursu na 

zastępcę dyrektora. Co takiego się stało, że poprzedni dyrektor zrezygnował, bo jest ogłoszony 

konkurs na zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa. Bardzo dobrze, że dyrektor powiedział  

o tym, jakie są potrzeby w szpitalu, że brakuje szaf ubraniowych, wentylacji, respiratora. 

Zapytał jeszcze o procedurę mierzenia grupowo temperatury, czy są jakieś standardy, czy 

wystarczy kamera termowizyjna, która obejmuje daną liczbę osób i pokazuje, kto ma 

podwyższoną temperaturę, czy jako szpital to urządzenia muszą być w jakimś standardzie. 

 

Dyrektor SP ZOZ zaczynając od pierwszego pytania powiedział, że jeżeli chodzi o maseczki, 

to na rynku polskim na samym początku, kiedy zostaliśmy zaskoczeni rozmiarem  

i doniesieniami głównie z Europy, to znacznie wzrosło zużycie maseczek, wszystkie zapasy się 

skończyły i wszystkie możliwości transportu od największych producentów maseczek na 

świecie zostały zerwane i to, co wspominał o współpracy z Coratex-em, SP ZOZ zlecił  

do szycia maseczki jednorazowe, dlatego, że w innych polskich fabrykach również ich nie było. 

I tutaj było takie żelazne zabezpieczenie plus maseczki, które były szyte przez jednostkę 

wojskową i one były szyte jako maseczki jednorazowe. W części, gdzie nie było możliwości 

stabilizacji były poddawane procesowi sterylizacji, później były pakowane, po to, aby spełniały 

standardy maseczki jednorazowej medycznej. Z drugiej strony ten kłopot, nie ukrywaliśmy, że 

tak jest i na to zareagowały również inne instytucje. Koła Gospodyń Wiejskich szyły bardzo 

wiele maseczek i szyją do tej pory maseczki jednorazowe z fizeliny, czyli materiału który 

nadaje się na maseczkę jednorazową. I oczywiście maseczki bawełniane. Na terenie szpitala 
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nie możemy kontraktować maseczki z bawełny, ponieważ jest różnego rodzaju, a najbardziej 

chodzi o to, że są użyte różne barwniki do barwienia bawełny i możliwości sterylizacji, prania, 

prasowania. Rozdaliśmy te maseczki pracownikom do chodzenia do pracy i z pracy. Nie można 

mówić, że można zlekceważyć tą pomoc ludzi dobrej woli, którzy dla nas zaczęli szyć.  

Te maseczki bardzo się przydały, bo gdyby nie one to prawdopodobnie wydalibyśmy 2 albo  

3 razy więcej środków pieniężnych na zakup maseczek szytych doraźnie, bo jeden CORATEX 

to prawdopodobnie byłoby mało. Oczywiście takich ofert było sporo, a taka jedna maseczka 

osiągała cenę do 5 zł, przy chińskiej maseczce to jest koszt około 3 zł dzisiaj, a wcześniej to 

było 50 gr. To są te relacje cenowe, które pokazywały, że te wsparcie było dla nas cenne od tej 

strony takiego dobrego ducha, a nie tylko stricte finansowe. W pewnym momencie z jednej 

strony pojawiły się przy odnotowaniu importu maseczki komercyjne, ale z drugiej strony 

darczyńcy, którzy zaczęli nam kupować i darować maseczki takie chirurgiczne, które są dla nas 

najbardziej potrzebne. I później przyszły dostawy z rezerw materiałowych w dużych ilościach 

nas zabezpieczały. Sytuacja rozwijała się w sposób dynamiczny. Startowaliśmy z punktu 

zerowego, z zaskoczenia, ale byliśmy zabezpieczeni. Natomiast w tej chwili już ta sytuacja jest 

zupełnie ustabilizowana, jeśli chodzi o środki ochrony osobistej. Jeżeli chodzi o dyrektora,  

to poprzednik wcześniej nie pracował w tak dużych jednostkach jak szpitale i po 2- 3 

miesiącach pracy uznał, że nie jest to jego droga. Nie było w tym konfliktu, czy jakiejś 

spektakularnej sprawy, że zrezygnował, że było jakieś nieporozumienie. Nie było również 

zauważalnej złej współpracy z lekarzami. Uznał, że to nie jest jednostka, z którą sobie poradzi. 

Nadal pracuje do końca tego miesiąca na oddziale chirurgicznym. Zaproponował w tej chwili 

panu doktorowi docentowi Kalinowskiemu pracę, zgodził się zostać pełniącym obowiązki.  

Jest kierownikiem katedry i wykładowcą. Odnosząc się do pytania o kamerę termowizyjną 

powiedział, że są 3 typy urządzeń i wszystkie są oparte na systemie termowizyjnym. 

Najprostszym urządzeniem jest kamera, która ma funkcję, że patrzy na daną grupę osób  

i wskazuje na osobie temperaturę ciała i to jest najtańsze rozwiązanie, ponieważ kosztuje około 

14 -15 tys. zł. Kolejnymi rozwiązaniami są bramki, przez które przechodzi jedna osoba i jest 

takie rentgenowskie przejście - koszt około 18 tys. zł. Byłbym bardzo zadowolony gdybyśmy 

mieli najtańsze rozwiązanie. Na początku to rozwiązanie byłoby pożądane w obszarze SOR- u, 

w namiocie, przez który dzisiaj są segregowani pacjenci. Wtedy by nam to ułatwiło, ponieważ 

byłoby precyzyjne badanie, które mogłoby być obserwowane na monitorze w dyżurce SOR- u, 

izbie przyjęć, czy poczekalni pacjentów.    

 

Radna Ewa Nieścior zapytała, czy zostały opracowane procedury zgłoszenia rolników  

w związku z wypadkiem przy pracy, ponieważ są teraz prace polowe i rolnicy często mogą ulec 

wypadkowi. Jak to wygląda, gdzie Ci rolnicy mają się zgłaszać, jak są przyjmowani? 

 

Dyrektor SP ZOZ odpowiedział, że procedury są opracowane na wypadek zabiegów na 

oddziale chirurgicznym i przyjmowania pacjentów w SOR. Natomiast tutaj mamy do czynienia 

z 2 sprawami. Zależy to od tego, jaki to jest wypadek. Jeśli to jest wypadek należy wezwać 

pogotowie i wtedy na pogotowiu spoczywa obowiązek przeprowadzenia wstępnego wywiadu, 

ewentualne przekierowanie rolnika, jeżeli byłoby podejrzenie zakażenia do szpitala 

jednoimiennego, a jeżeli nie byłoby takiego podejrzenia wtedy taki pacjent trafia do nas i my 

udzielamy pomocy.  

 

Radna Ewa Nieścior zapytała, czy dyrektor orientował się jak to wygląda w tej chwili? 

 

Dyrektor SP ZOZ powiedział, że przypadki nagłych wypadków trafiają do SP ZOZ i są 

wszczęte procedury i jeżeli jest taka konieczność to pomoc zostaje udzielona.  
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Radna Ewa Nieścior powiedziała, że chciałaby, aby osoba, która dzwoni na pogotowie została 

poinformowana o tym, gdzie ma się udać. Podała przypadek, gdzie pacjent zadzwonił po 

karetkę pogotowia, ale otrzymał odpowiedź, że karetka nie przyjedzie, ponieważ nie jest 

odpowiednio zabezpieczona. Poprosiła, aby dyrektor wprowadził procedury, aby nie było 

bagatelizowania problemów ze strachu przed zakażeniem. Słyszała o takich przypadkach, że 

jest izolowany cały zespół ludzi, którzy mieli ewentualnie styczność z osobą chorą, ale na drugą 

zmianę przychodzą następne osoby i są razem z osobami izolowanymi. To jest bez sensu, że 

osoba, która przychodzi na drugą zmianę czeka w rezerwie i powinna być w oddzielnym 

pomieszczeniu, bo jeżeli stwierdziłoby się chorobę koronawirusa, to wtedy mało tego, że 

pierwsza zmiana zostaje zarażona, ale również i druga zmiana. Nie wiadomo, dlaczego nie ma 

zachowanych takich procedur.   

 

Dyrektor SP ZOZ odpowiedział, że nie słyszał o takiej sytuacji i poprosił o przybliżenie daty 

oraz oddziału, na którym taka sytuacja miała miejsce. Jak wcześniej wspomniał są takie 

przypadki, gdzie pracownicy są izolowani w pustych oddziałach, nie mają żadnego kontaktu  

z kolegami, koleżankami, którzy wchodzą na następną zmianę. Powiedział, że zwróci uwagę 

na sytuację, która miała miejsce z pacjentem, po którego nie przyjechała karetka pogotowia, 

ale w przypadku konieczności izolacji Ci pracownicy wychodzą z budynku zabezpieczeni, 

przechodzą, czekają na całej kondygnacji, która jest do ich dyspozycji.  

 

Radna Ewa Nieścior poprosiła dyrektora, aby przyjrzał się tym procedurom.  

 

Przewodniczący Rady kończąc dyskusję zapytał w imieniu mieszkańców, jak mają postępować 

Ci, którzy są w domach, są ciężko chorzy i w sytuacjach jak dzwonią i oczekują tej pomocy, 

jak mają się zachować, jak mają się czuć, czy w nagłych przypadkach  szpital jest przygotowany 

i ich przyjmie, czy po prostu rezygnują ze strachu i później faktycznie będziemy więcej 

odnotowywali zgonów, dlatego, że jest szpital, który mógłby wykonać usługę, a tego nie robi. 

 

Dyrektor SP ZOZ powiedział, że należy zaznaczyć bardzo mocno, że my nie jesteśmy 

dysponentem pogotowia ratunkowego. Jesteśmy odrębną instytucją, jako szpital nie mamy 

stacji pogotowia ani karetek do wożenia pacjentów, którzy ją wezwą. W tym zakresie zawiaduje 

stacja ratownictwa medycznego, która jest oddzielną instytucją w Chełmie. My jesteśmy 

zobowiązani i udzielamy tej pomocy pacjentom, którzy przybędą do naszego szpitalnego 

oddziału ratunkowego lub też pacjentom, którzy są przywiezieni przez pogotowie. Tutaj mamy 

do czynienia z dwoma rzeczami, tzn. być może pacjent po wywiadzie przy zadzwonieniu na 

pogotowie nie został zakwalifikowany do nagłej interwencji i powinien szukać wtedy 

zdecydowanie pomocy u własnego lekarza rodzinnego. Należy mieć świadomość, że zarówno 

lekarze rodzinni, jak i lekarze specjaliści w tej chwili są również ograniczeni pewną barierą  

i to jest kłopot wynikający z panującej sytuacji. Świadczymy usługi opieki nocnej i świątecznej 

i w nagłych przypadkach, zagrażających zdrowiu lub życiu, kiedy pacjent nie może poczekać 

na szpitalnym oddziale ratunkowym. Byłby daleki od tego, że wymyślać nie jedną procedurę, 

ponieważ każdy przypadek jest inny. Mogą zdarzyć się problemy zarówno w relacji pacjent - 

dyspozytor, jak i w relacji pacjent - personel medyczny w SOR, ponieważ trzeba mieć 

świadomość, że wszystkie te osoby pracują w bardzo dużym stresie.  

 

Starosta odnosząc się do wypowiedzi Dyrektora SP ZOZ podkreślił, że Zarząd Powiatu 

wspólnie z dyrektorem bardzo wcześnie podjął decyzję o przystosowaniu starego budynku 

szpitala. Było to działanie profilaktyczne, dlatego, że brano pod uwagę przebieg pandemii  

we Włoszech, gdzie brakowało miejsc dla chorych, stąd też to działanie było bardzo słuszne. 

Dyrektor wspomniał o zakupach, wsparciu finansowym dla SP ZOZ. W marcu Dyrektor dostał 
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„zielone światło” na zakup środków ochrony osobistej, w tym maseczki, kombinezony  

i rękawice. Dzisiaj w trakcie porządku sesji są zmiany w budżecie i tam Zarząd proponuje 

zwiększenie dotacji dla SP ZOZ- u w kwocie 100 000 zł. Na zakończenie swojej wypowiedzi 

powtórzył, słowa piosenki Czesława Niemena i te słowa kieruje do wszystkich, którzy pomogli, 

do wszystkich sponsorów, darczyńców, ludzi dobrej woli, bo na początku pandemii, gdy 

brakowało tych środków ochrony osobistej, podjęli się zadania zakupu, szycia, dostarczenia. 

Chyli czoło przed osobami prywatnym, jak również przed wszystkimi podmiotami.  

 

Radny Bogusław Domański powiedział, że chciałby, aby Starostwo i radni przekazywali 

mieszkańcom naszego powiatu relację. Prawda jest taka, że koronawirusa w naszym powiecie 

nie ma, aby ludzie się przede wszystkim nie bali. To jest bardzo ważne, przekazujmy, nie bójmy 

się tego koronawirusa, bo on nie jest taki groźny. Starosta wspomniał, że we Włoszech zmarło 

kilka tysięcy osób. To, że zmarło tam tyle osób, to nie znaczy, że u nas umrze. Mogą być inne 

czynniki. Należy pamiętać o tym, że zgony, które były na północy Włoch, są głównie w tych 

miejscach gdzie istnieje sieć internetowa i telefonii komórkowej 5G. My na szczęście jeszcze 

tej sieci nie mamy, być może ma to jakiś wpływ. Nie trzeba się bać, gdyby wirus był bardzo 

groźny i przez te 2 miesiące ludzie jeżdżą po świecie byłoby o wiele gorzej niż jest. 

Zachowajmy środki ostrożności, bo to na pewno każdemu się przyda, ale nie jest tak źle, jak 

pokazują media. To jest najważniejsza rzecz dzisiejszego spotkania, że zdaliśmy egzamin, 

mamy 1 przypadek niepotwierdzony, oby tak dalej. Jest to najbardziej optymistyczna 

informacja z tego wszystkiego i myśli, że tak będzie na przyszłość. Bóg nad nami czuwa.  

 

Przewodniczący Rady kończąc dyskusję podziękował wszystkim ludziom dobrej woli za 

wszelkie wsparcie, jakie zostało dokonane prosząc o dalsze wsparcie między sobą. Jesteśmy, 

żyjemy, pracujemy i uważa, że relacje międzyludzkie to jest połowa leczenia. Nie dajmy się 

zwariować, tylko razem trzymajmy się, wspierajmy się. Oby było tak dalej to przetrwamy ten 

kryzys. Jak mówi przysłowie, że „Po złym idzie dobre”, także czekajmy na to dobre i róbmy 

tak, żeby było zabezpieczenie i stabilność. Mówmy o ochronie zdrowia, żeby Ci ludzie, którzy 

potrzebują pomocy nie bali się z tej pomocy korzystać. Szpital jest przygotowany i w tych 

ciężkich sytuacjach, czy to jest apel do rodzin, czy do ludzi chorych, są lekarze też dobrej woli, 

którzy na pewno pomogą, żeby nie było więcej zgonów z powodu braku dostępu i strachu przed 

medycyną niż z powodu pandemii koronawirusa.  

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził 10 – minutową przerwę. Przerwa trwała  

od godz. 11:37 do 11:47. 

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady, zarządził przeprowadzenie sprawdzenia 

kworum, po czym zgodnie z listą obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych. 

Następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.  

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) wyboru przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej  

do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisku Zastępcy Dyrektora  

ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Krasnymstawie 

 

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

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Na dzisiejszej sesji trzeba wskazać przedstawiciela 

podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania 

konkursowego na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej SP ZOZ  
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w Krasnymstawie, ponieważ Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej nie wytypowała żadnego 

kandydata. Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur. W przypadku 

radnych biorących udział w sesji zdalnej Przewodniczący poprosił o zgłaszanie się do panelu 

dyskusji, wówczas zostanie wykonane połączenie telefoniczne do radnego w celu udzielenia 

mu głosu.  

 

Obecna na sali obrad radna Ewa Nieścior zaproponowała kandydaturę pana Bogusława 

Domańskiego.  

 

Na pytanie Przewodniczącego Rady czy radny zgadza się na kandydowanie,  

pan Bogusław Domański wyraził zgodę.  

 

Innych kandydatur nie zgłoszono i wobec tego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 

wskazujący pana Bogusława Domańskiego na przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu 

Komisji Konkursowej i zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji 

Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisku Zastępcy 

Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Krasnymstawie 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

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 

BRAK GŁOSU (1) 

Karol Babiarz 

Na podstawie powyższego wyniku głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała 

została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVI/113/2020 w sprawie wyboru przedstawiciela podmiotu tworzącego  

do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego  

na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie wraz z wydrukiem imiennego głosowania 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

b) podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych 

 

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

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

Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki. Poprosił Przewodniczego Komisji o opinię.  

Przewodniczący Komisji – Bogusław Domański poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
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Następnie Przewodniczący wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 

zawodowych 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

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 

 

Na podstawie powyższego wyniku głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała 

została podjęta.  

Uchwała Nr XVI/114/2020 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 

zastępczych zawodowych wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik  

do protokołu. 

c) określenia zadań i planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dla Powiatu Krasnostawskiego 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.  Poprosił Przewodniczego Komisji o opinię.  

Przewodniczący Komisji – Bogusław Domański poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej również 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Następnie Przewodniczący wobec 

braku zgłaszanych głosów w dyskusji zarządził głosowanie.  

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań i planu finansowego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Krasnostawskiego na rok 2020 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

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 
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Na podstawie powyższego wyniku głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała 

została podjęta.  

Uchwała Nr XVI/115/2020 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań  

i planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

dla Powiatu Krasnostawskiego na rok 2020 wraz z wydrukiem imiennego głosowania 

stanowi załącznik do protokołu. 

d) dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu 

Krasnostawskiego instrumentom płatniczym 

 

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 oraz poprosił Przewodniczego Komisji o opinię.  

Przewodniczący Komisji – Bogusław Domański poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały oraz dodał, że będą dodatkowe czytniki kart do 

płacenia kartą, jest to bardzo dobry pomysł, ale będzie można też płacić gotówką. 

Przewodniczący Rady powiedział, że rozszerzamy możliwości obsługi petentów o nośniki 

płatnicze elektroniczne, przy zachowaniu płatności gotówkowej.  W momencie gdy jest klient 

np. w wydziale komunikacji, to wówczas będzie mógł od razu zapłacić i nie będzie musiał się 

przemieszczać. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu 

Powiatu Krasnostawskiego instrumentom płatniczym 

 

 

Wyniki głosowania 

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

 

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, 

Marek Piwko, Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Janusz Szpak,  

Józef Wroński, Marcin Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Krzysztof Zieliński 

 

Na podstawie powyższego wyniku głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała 

została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVI/116/2020 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty 

należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Krasnostawskiego instrumentom 

płatniczym wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
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e) 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 oraz poprosił Przewodniczego Komisji o opinię.  

Przewodniczący Komisji – Bogusław Domański poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady poinformował, że jest to korekta tego co było planowane i zakończone 

w roku 2019, czyli sprawy techniczne co zostało rozliczone i zapłacone. W tym momencie WPF 

zostaje dostosowany do sytuacji faktycznej i wszystkie zadania, które były planowane  

w 2020 r. są dalej realizowane. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie.  

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

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 

 

Na podstawie powyższego wyniku głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała 

została podjęta.  

Uchwała Nr XVI/117/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

f) 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 oraz poprosił Przewodniczego Komisji o opinię.  

Przewodniczący Komisji – Bogusław Domański poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Dodał, że zmiany te wynikały po prostu  

z zaistniałej sytuacji spowodowanej koronawirusem i będą ponoszone dodatkowe koszty do 

walki z tą epidemią. Powiedział, że to martwi, ale za bezpieczeństwo trzeba płacić, natomiast 

to, co cieszy, to drogi będą budowane za tańsze pieniądze niż w kosztorysach, w niektórych 

przypadkach będzie to o 30% taniej. Jak widać system przetargów elektronicznych bardzo się 

sprawdza, w porównaniu do systemu kopertowego, także tutaj jest bardzo duża poprawa  

i dzięki temu będziemy budować więcej dróg za tańsze pieniądze.  

Następnie Przewodniczący wobec braku innych głosów w dyskusji zarządził głosowanie.  
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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: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

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 

 

Na podstawie powyższego wyniku głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała 

została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVI/118/2020 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. 

 

g) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

 

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 oraz poprosił Przewodniczego Komisji o opinię.  

Przewodniczący Komisji – Bogusław Domański poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady poinformował, że pożyczka zostanie zaciągnięta na preferencyjnych 

warunkach w celu poprawy jakości funkcjonowania Starostwa Powiatowego poprzez budowę 

windy i udoskonalenie traktów korytarzy.   

Następnie Przewodniczący wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Bogusław Domański, Leszek Janeczek, Mirosław Księżuk, 

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

Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Józef Wroński, Marcin Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Tadeusz Chruściel, Janusz Szpak, Krzysztof Zieliński 
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Na podstawie powyższego wyniku głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała 

została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVI/119/2020 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

4. Zamknięcie XVI Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że został wyczerpany porządek sesji, ale jeżeli, któryś  

z radnych chciałby zabrać głos, to poprosił o zgłaszanie się do dyskusji. Poinformował, że 

następna sesja odbędzie się w maju zorganizowana w trybie normalnym, dlatego, że jak widać 

tryb e-głosowania nie jest zbyt wygodny, ale mamy takie możliwości, więc z nich 

skorzystaliśmy dla zachowania bezpieczeństwa. Dlatego ta sesja odbyła się w formie zdalnej, 

ale zawsze jest lepiej, gdy na sali są obecni wszyscy i jest pełna dyskusja.  

 

Radny Bogusław Domański odnosząc się do podjętej uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej, powiedział, że trzech radnych wstrzymało się od głosu. Zrozumiałe są ich 

obawy, że w związku z zbliżającym się kryzysem, nie jest może dobrym pomysłem 

inwestowanie w windę, ale ta pożyczka jest na preferencyjnych zasadach i trochę szkoda z tego 

nie skorzystać. Może faktycznie nie powinniśmy się rozpędzać, bo przyszłość finansowa jest 

niepewna i finanse może będą złe, ale przeważyło to, że takiej pożyczki na takich zasadach  

w żadnym innym banku się nie dostanie. Przy nadchodzącym kryzysie finansowanym 

będziemy musieli bardzo przyglądać się tym finansom, bo dochody powiatu na pewno spadną 

i kryzys gospodarczy na pewno przełoży się na dochody powiatu, tylko na razie tego nie widać. 

Będzie to widoczne pod koniec roku i najgorzej będzie z finansami w przyszłym roku i na to 

musimy się przygotować i trzeba będzie pewne wydatki ograniczyć.  

 

Starosta Andrzej Leńczuk powiedział, że oprócz preferencyjnych warunków pożyczki czyli jest 

to umorzenie, ale co jest bardzo ważne, to jest wkład z PFRON na tą inwestycję tj. 150 000 zł 

i uważa, że czego dzisiaj nie zrobimy, to jutro możemy nie zrobić. Te warunki są korzystne, 

ustawa o dostępności zobowiązuje urzędy także do dostosowania tych warunków dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że największym szacunkiem jest wyjście naprzeciw osobom 

niepełnosprawnym i danie im szansy do zrównoważonej dostępności do obiektu. 

Przewodniczący podziękował radnym biorących udział w sesji zdalnej za obecność, dyscyplinę 

i cierpliwość oraz przeprosił za wynikłe niedogodności. Przewodniczący powiedział, że 

następna sesja będzie normalna, z pełnym panelem dyskusyjnym, możliwością składania 

interpelacji i zapytań radnych, która zorganizowana będzie w miesiącu maju lub czerwcu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za obecność i zamknął 

obrady XVI Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.  

 

Transmisja z obrad XVI 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  


