
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie 

Rada Powiatu Krasnostawskiego 

OR.0002.3.2020 

 

PROTOKÓŁ Nr XVII/2020 

z obrad XVII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie VI kadencji  

odbytej w dniu 18 czerwca 2020 r. w trybie zdalnym  

Obrady rozpoczęto czwartek, 18 czerwca 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12:15 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 stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu – Witold Boruczenko otworzył obrady XVII Sesji Rady 

Powiatu w Krasnymstawie, po czym powitał Starostę – Andrzeja Leńczuka i Wicestarostę – 

Marka Nowosadzkiego i wszystkich radnych biorących udział w sesji w sali obrad Starostwa 

Powiatowego w Krasnymstawie, pracowników Biura Rady i Zarządu Powiatu, informatyka 

oraz radnego Mirosława Księżuka biorącego czynny udział w sesji zdalnie a także oglądających 

transmisję. 

 

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.  

 

Lista obecności stanowi 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 jego 

zmiany. 

Radny – Janusz Szpak powiedział, że chciałby zgłosić do porządku obrad wniosek o jak 

najszybsze zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu, uzasadniając: musimy się zastanowić, 

ponieważ w czasie tej strasznej choroby, czy nasz budżet samorządu powiatu nie zmieni biegu. 

Musimy się zastanowić czy inaczej nie powinien być ułożony. Proszę zauważyć, pogarsza się 

sytuacja małych firm, wielu ludziom obcięto pensję. Czy te małe firmy potrafią się odbudować, 

czy uda im się utrzymać płynność. Wielu osobom zagraża widmo bezrobocia, wielu ludzi nie 

ma za co zapłacić rachunków, wielu nie ma na chleb, codzienna drożyzna. Ludzie załamują 

ręce by związać koniec z końcem. Musimy się zastanowić Wysoka Rado, jak pomóc naszemu 

szpitalowi. Proszę zauważyć, co się dzieje przed naszą przychodnią. W poszczególnych 

ośrodkach zdrowia pacjenci nie mogą się w ogóle dostać do lekarza. Musimy się zastanowić 

jak odbudować oddział zakaźny, bo drodzy Państwo zacytuję słowa prof. Simona, który 

wypowiada następujące zdanie: „najgorsze może być przed nami, ponieważ dystans  

w spotkaniach przestał istnieć i to może być właśnie bardzo groźne”. Ostatnio proszę zauważyć 

obostrzenia idą w dół, a zakażenia w górę. Każdego dnia informuje prasa, telewizja – 500, 

ponad 400 zachorowania. Wczoraj patrzę w internecie - Polska ma pierwsze miejsce spośród 

wszystkich krajów UE, jeżeli chodzi o nowe zachorowania, ostatnio na weselu, bo jak wiemy, 

że wesela można organizować na 150 osób. Panie, Panowie radni, samorząd to być blisko ludzi, 

samorząd to tym ludziom służyć. W związku z tą nadzwyczajną sytuacją wnoszę o jak 

najszybsze zwołanie sesji Rady Powiatu, byśmy tym sprawom mogli się głęboko przyjrzeć.  

Przewodniczący Rady powiedział, że jest to wniosek o zwołanie sesji a nie o zmianę porządku 

obrad, a jesteśmy w tym punkcie i jeśli trafi on na moje ręce, to nie ma problemu  

i taką sesję zwołam.  

Radny – Janusz Szpak powiedział, że zgłosił wniosek do porządku obrad o zwołanie sesji  

i powinien być on dzisiaj przegłosowany. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie ze statutem Zarząd Powiatu lub grupa radnych 

kieruje do Przewodniczącego wniosek o zwołanie sesji. 

Radny – Janusz Szpak powiedział, że kieruje wniosek z ramienia klubu radnych PSL.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że wniosek powinien być złożony na piśmie a ten wniosek 

nie dotyczy zmiany porządku obrad, ale uznaje, że zostaje on przyjęty.  

3. Informacja o sporządzeniu protokołów z poprzednich sesji. 

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

Nr XV/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. oraz protokół Nr XVI/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

zostały sporządzone i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Wobec braku uwag 

Przewodniczący stwierdził, że protokoły z poprzednich sesji zostały przyjęte.  

 

 



4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu pomiędzy sesjami. 

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

od obrad XV Sesji Rady Powiatu tj. od dnia 21 lutego 2020 r. Sprawozdanie z prac Zarządu 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Dodatkowo Starosta przedstawił informację na temat stanu epidemiologicznego w Powiecie 

Krasnostawskim. Poinformował, że radni otrzymali kserokopię informacji Dyrektora PSSE  

w Krasnymstawie, ale ta informacja nie jest aktualna, ponieważ przedwczoraj stwierdzono  

2 wyniki dodatnie w jednej z gmin naszego powiatu. Były to panie z Ukrainy. Z rozmowy  

z panią Dyrektor PSSE dowiedział się, że te osoby nie miały kontaktu, nie pracowały, a były 

na kwarantannie. Te panie zostały przewiezione na oddział zakaźny w Chełmie. Każdy pewnie 

słyszał o jednym przypadku dodatnim w DPS-ie. Starosta podkreślił, że od kiedy trwa pandemia 

DPS-y są oczkiem w głowie. Te placówki są monitorowane przez Starostę, przez Zarząd i to 

było dla nas wielką niespodzianką, że był ten jeden wynik dodatni. Wspólnie z Dyrektorem 

Mariuszem Rysakiem podjął decyzję, aby pracownicy, którzy byli na tej zmianie pozostali  

do momentu kiedy będą przeprowadzane testy. Były różne zdania, ale uważa, że to była słuszna 

decyzja. W tym czasie w ciągu 2,5 godziny zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. Rozmawialiśmy na temat współpracy przy zabezpieczeniu tego 

obiektu. Chcę podziękować służbom tj. Policji, Straży, ponieważ wszyscy stanęli na wysokości 

zadania. Myślę, że to były swego rodzaju ćwiczenia organizacyjne dla nas, ponieważ wspólnie 

przekonaliśmy się, że gdyby wystąpiło zagrożenie, to możemy wspólnie pracować. Badania 

wykazały, że wszyscy pracownicy i mieszkańcy mieli ujemne wyniki. Badania także 

powtórzono kilka dni później. Na dzień dzisiejszy wszystkie wyniki w DPS-ach są ujemne.  

W dalszym ciągu monitorujemy sytuację. Jeżeli chodzi o środki ochrony osobistej, to nasze 

DPS-y są zabezpieczone, mają maseczki, przyłbice, kombinezony, ale brakuje rękawiczek, 

które kupujemy co jakiś czas. W związku z okresem pandemii cały czas trzymamy rękę na 

pulsie. W tym okresie nastąpiło odmrożenie szpitala. Od 11 maja 2020r. działa oddział 

rehabilitacji a od 1 czerwca 2020 r. działają wszystkie oddziały. Największe obłożenie jest na 

oddziale wewnętrznym. Szpital działa z zachowaniem środków bezpieczeństwa, bo życie 

pacjenta jest bardzo ważne, ale również ważny jest lekarz, pielęgniarka, czy inni pracownicy, 

którzy mają bezpośredni kontakt. Podziękował służbie zdrowia za ten bardzo trudny okres 

pracy, ale również podziękował pracownikom DPS-ów. Jest dyscyplina i są zachowane 

warunki, w których można bezpiecznie pracować. Przedwczoraj był przypadek w DPS-ie  

w Bończy, kiedy to po obchodzie opiekuna wszystko było w porządku, a jeden z mieszkańców 

wyskoczył przez okno. Po przesłuchaniu przez Policję okazało się, że ten mieszkaniec chciał 

popełnić samobójstwo a nic na to nie wskazywało. Mieszkaniec został przetransportowany do 

szpitala w Krasnymstawie, gdzie przebywał w izolatorium. W tej chwili przebywa na oddziale 

chirurgii i prawdopodobnie zostanie przekazany do szpitala specjalistycznego. Następuje także 

odmrożenie prac w podległych instytucjach, także w Starostwie, które funkcjonuje,  

ale bezpośredni kontakt z interesantami jest ograniczony. Pochwalił Powiatowy Urząd Pracy, 

ponieważ w statystykach, jeżeli chodzi o województwo lubelskie, czy w statystykach 

ogólnopolskich plasuje się bardzo wysoko. Przez ten okres do PUPracy wpłynęło 1848 

wniosków, z czego najwięcej wniosków tj. 1572 o jednorazowe pożyczki tzw. „5 tysięcy”, 195 

wniosków o dofinansowanie kosztów działalności, 81 wniosków o dofinansowanie  

do wynagrodzeń dla przedsiębiorców. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w rynku, 

podczas którego członek Zarządu Województwa Lubelskiego przekazał symboliczny czek na 

kwotę 4 mln zł, które to dodatkowe środki zostaną przekazane Powiatowemu Urzędowi Pracy 

na wspieranie przedsiębiorczości w ramach tarczy antykryzysowej. 

 



5. Przedstawienie interpelacji i zapytań Radnych. 

Radny – Marek Piwko zgłosił zapytanie dotyczące pisma z sanepidu, gdzie na drugiej stronie 

jest podana ilość przeprowadzonych testów 1162, które odnoszą się do czasu w minionym 

okresie epidemicznym. Czy Pan Starosta orientuje się, czy to jest ilość testów od połowy marca 

do 15 czerwca, bo warto byłoby wiedzieć, gdzie te testy zostały przeprowadzone? Chciałby 

zobaczyć podział na gminy i na jednostki, ile było wykonanych testów w szpitalu, czy w DPS-

ach, ponieważ może okazać się, że mieszkańcy poza tymi instytucjami nie byli jakoś 

szczególnie w naszym powiecie badani.  

Starosta odnosząc się do zapytań radnego, powiedział, że liczba tych testów dotyczy całego 

okresu. Na sesji nadzwyczajnej poinformował, że było przeprowadzonych 90 testów. Pozostałe 

testy były przeprowadzane wśród pracowników i mieszkańców DPS- ów, ale także osób, które 

były na kwarantannie. Zgodnie z przepisami w 11 dniu kwarantanny sanepid powinien 

wykonać testy i w trakcie sesji poprosi dyrektora PSSE o uszczegółowienie tych informacji.    

Radny – Marek Piwko powiedział, że bardzo poprosi chyba, że doszłoby do sesji 

nadzwyczajnej, o której mówił radny Janusz Szpak, to wtedy dyrektor sanepidu udzieli 

szczegółowych informacji na ten temat.  

Radny – Krzysztof Zieliński powiedział, że z informacji przedstawionej przez Starostę wynika, 

że co najmniej połowa przypadków Covid- 19 w powiecie krasnostawskim dotyczy osób, które 

przybyły z zagranicy, a dokładnie z Ukrainy. Większość tych osób przyjeżdża do pracy do 

naszych rolników z terenu powiatu krasnostawskiego i dotarły do niego zapytania, prośby, aby 

wyartykułować, jakie problemy mają w czasie pandemii nasi rolnicy, ponieważ ludzie, którzy 

przyjeżdżają do pracy z zagranicy, to obowiązkiem rolnika jest wykonanie testu na jego koszt. 

Za pobyt na kwarantannie, za czas czekania na wynik testu płacą nasi rolnicy. To są wymierne 

koszty, które ponoszą. Nie wiem, czy taka sytuacja jest akurat dobra, żeby  

to rolnicy te koszty ponosili, czy nie zasadne byłoby, żeby podjąć stanowisko, czy uchwałę  

i wyżej gdzieś przekazać, że jeżeli ktoś przyjeżdża z zagranicy to powinien się legitymować 

zaświadczeniem o tym, że jest zdrowy. W tym momencie, jeżeli po 15 i 20 osób jest  

w kwarantannie, to koszty rolników są niesamowite. Zapytał, czy ktoś myślał w tym kierunku, 

czy były zgłaszane jakieś sygnały do Państwa? 

Starosta odpowiedział, że to, co radny wspomniał, w takich przypadkach powinny być 

rozwiązania systemowe, bo my nie możemy narzucić zmiany prawa, ale zainteresuje się tym 

tematem. Poprosi panią dyrektor, aby wyjaśniła szczegółowo tą kwestię. 

Radna – Ewa Nieścior odnośnie testów i obywateli Ukrainy przyjeżdżających do pracy 

zasugerowała, aby skierować prośbę do odpowiedniej instytucji, żeby te osoby, do momentu 

otrzymania wyników testu nie wjeżdżały na teren danej gminy. Bo dzieje się tak, że test jest 

pobrany w momencie wjazdu na granicy i osoby są dalej przepuszczane na nasz teren,  

a potem okazuje się, że są zakażone, tak jak było w przypadku tych 2 kobiet. One wjechały na 

teren gminy i jest niebezpieczeństwo z iloma osobami się kontaktowały. Starosta powiedział, 

że z nikim nie miały kontaktu, ale tej pewności nie ma. Uważa, że do momentu otrzymania 

wyniku testu te osoby powinny być w jakimś miejscu na kwarantannie. Jeśli test negatywny to 

dana osoba, może jechać do miejsca pracy a jeśli pozytywny to taka osoba powinna być 

przewieziona do szpitala zakaźnego lub innego miejsca kwarantanny. A tak, to niestety jest 

narażenie mieszkańców danej gminy.  



Starosta powiedział, że poprosi, aby pani dyrektor PSSE w Krasnymstawie osobiście udzieliła 

odpowiedzi na te wszystkie zapytania radnych.  

Radny - Krzysztof Zieliński powiedział, że ma jeszcze jedno pytanie, bo Starosta wspomniał  

w sowich wypowiedziach, że wszystkie urzędy prawidłowo funkcjonują - Starostwo, PUP, 

inne. Ale ma odmienne zdanie, dlatego, że jeżeli często bywa przed Starostwem, to tu stoi dużo 

ludzi, a Starostwo to prawie, że twierdza, do której się nie można dostać. Czy nie zasadne 

byłoby, aby przeorganizować pracę i nie traktować tych ludzi jak petentów w latach 70-80, 

kiedy za czasów minionych stali przed sklepami w kolejce.   

Starosta odpowiedział, że kolejki są nie tylko u nas przed Starostwem, ale sam też kilkakrotnie 

czekał w kolejkach na pocztę, czy do urzędu miasta, ale weźmie to pod uwagę  

i będzie chciał przeorganizować pracę urzędu, aby tych osób było jak najmniej w kolejce. 

Jednakże są wymogi, które dotyczą klienta, ale także pracownika. Nie chce, aby pracownicy 

byli zagrożeni. Ale weźmie pod uwagę to, co radny powiedział, aby usprawnić pracę urzędu.  

Radny – Marek Nieścior odnosząc się do pytania radnego Krzysztofa Zielińskiego 

poinformował, że wszystkie testy wykonywane dla osób przybywających z zagranicy  

są bezpłatne, czyli rolnik nie ponosi żadnych kosztów.  

Radny – Krzysztof Zieliński zgłosił zapytania do Starosty. Pierwsze w odniesieniu do tego,  

co Starosta powiedział w sprawozdaniu z prac zarządu, gdzie była mowa o funkcjonowaniu 

gospodarstwa pomocniczego przy ZS Nr 2 w Krasnymstawie. Były pewne informacje, jak 

dobrze pamięta, które do nas docierały, ale były niepełne i niepewne ze względu na to,  

że większość osób władnych w ZS Nr 2 była na zwolnieniach lekarskich. Wobec tego poprosił 

o rozszerzenie tej informacji i przedstawienie sprawozdania w tej materii. Drugie pytanie 

dotyczy tego, co wspomniał Starosta, że zakupiono samochód dla Zarządu Dróg Powiatowych. 

Jaki to samochód, w jakim celu zakupiony oraz za jaką kwotę? Ostatnie pytanie odnośnie 

wczorajszego spotkania na rynku, gdzie Starosta wspomniał o tym, że Pan Marszałek przekazał 

4 mln zł i zapytał, dla kogo? 

Starosta w odpowiedzi na pytanie radnego Krzysztofa Zielińskiego powiedział, że tą 

informację, którą przedstawiła dyrektor ZS Nr 2 przekażemy komisjom, które są 

zainteresowane tym tematem. Jest to dosyć szeroka informacja. Pani dyrektor przedstawiła stan, 

jeśli chodzi o tereny, o sprzęt. Jest w tej informacji sprzęt, który jest potrzebny a także wykaz 

sprzętu, który można sprzedać lub złomować. Jeżeli chodzi o samochód dla ZDP,  

to Zarząd wyraził zgodę na zakup samochodu, ale ZDP nie dokonał jeszcze tego zakupu. 

Odnosząc się do trzeciego pytania poinformował, że był to symboliczny czek, bo te środki 

zostaną przekazane Powiatowemu Urzędowi Pracy na zwalczanie bezrobocia i na działania 

związane z tarczą antykryzysową. 

Na pytanie radnego, o jaki samochód chodzi, Starosta odpowiedział, że chodzi o samochód 

osobowy, który jest potrzebny dla pracowników, którzy jeżdżą po terenie powiatu 

krasnostawskiego. Na dodatkowe pytanie radnego, czy to będzie 6 czy 9 osobowy samochód, 

Starosta odpowiedział, że to będzie 5-osobowy samochód.   

Radny - Janusz Szpak powiedział: sesja absolutoryjna to jest jedna z najważniejszych sesji  

w roku. Oczekiwałem, że dzisiejsze sprawozdanie Starosty będzie właśnie w tym kierunku. 

Chociaż dzisiejszą sesję drodzy Państwo odbywamy w bardzo smutny czas, czas epidemii, czy 

pandemii, a pan Starosta mówił, mówił i nic nie powiedział. Nawiążę do ostatniej sesji zdalnej, 



gdzie wprawdzie niewiele było słychać tylko szum w mikrofonach, głos zniekształcony. Może 

ja też źle zrozumiałem, ale pamiętam jak na tej sesji panie Starosto za rapował pan piosenkę pt. 

„Dziwny jest ten świat”. Ale to też niezbyt wyszło, bo być może ze względu na ten 

zniekształcony głos. 

Przewodniczący rady poprosił radnego o uszczegółowienie pytania.  

Radny - Janusz Szpak poprosił Przewodniczącego, żeby mu nie przerywał i kontynuując 

powiedział: panie Starosto, ja na tej ostatniej sesji myślałem, że pan powoła sztab kryzysowy, 

że zastanowimy się jak zbudować pakt solidarności powiatu. Bo tak jak pan powiedział, 

zdrowie i życie człowieka jest największą wartością. Społeczeństwo w czasie tej epidemii,  

w czasie tego kryzysu poniosło i nadal ponosi niesamowite straty. Służba zdrowia, nasz szpital, 

to nasza gospodarka. To dzisiaj najważniejsza służba w powiecie. Myślałem, że się dowiemy 

panie Starosto, że pan pokaże swój pomysł jak pomóc temu naszemu szpitalowi. Myślałem, że 

ma pan pomysł na powiat, na jego naprawę. Drodzy Państwo, to najważniejszy czas, aby bardzo 

poważnie pomyśleć o zdrowiu, o naszym szpitalu. Najwyższy czas pomyśleć, bo z dnia na dzień 

zwiększa się bezrobocie, o małych firmach, które bankrutują. Każdego dnia dochodzą do mnie 

smutne głosy. Panie Przewodniczący jeszcze słowo o kulturze. Pan Starosta, człowiek kultury 

i przypomnę, że już wielki Seneka wypowiadał takie zdanie: „Ten naród, to społeczeństwo, 

które dba o własną kulturę nigdy nie zniknie”. A co pan robi z naszą powiatową kulturą.  

W Muzeum pan powołuje na dyrektora biologa, czy to tak powinno być, panie Starosto. Drodzy 

Państwo cały kraj, cały nasz powiat przeżywają kryzys. Ludzie przeżywają życiowe dramaty. 

Należy jak najszybciej zbudować plan ratunkowy dla powiatu, stąd też mój wniosek o sesję 

nadzwyczajną i panie Przewodniczący proszę o jak najszybsze jej zwołanie.  

Przewodniczący Rady poinformował, że art. 11 Statutu stanowi: na wniosek Zarządu lub  

co najmniej 1/4 ustawowego składu radnych, przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję 

na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli taki wniosek zostanie 

złożony, to nie ma problemu i taka sesja zostanie zwołana. 

Starosta odnosząc się do wypowiedzi radnego Janusza Szpaka powiedział, że to nie było 

pytanie, lecz radny powiedział o dwóch sprawach. Panie radny, ja wiem, że dzisiejsza sesja jest 

najważniejsza, ponieważ będą podejmowane trzy bardzo ważne uchwały dotyczące 

absolutorium, wotum zaufania oraz przyjęcie sprawozdania finansowego za 2019 rok. Jeżeli 

chodzi o sztab, to jest Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który spełnia zadanie, 

ponieważ w ciągu 2 godzin podjęliśmy konkretne decyzje. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia,  

to w szpitalu także jest sztab, który działa od początku. Sztab określił procedury związane  

z odmrożeniem działalności leczniczej. Jeżeli chodzi o plan, to dobrze, że pan radny jest 

zainteresowany rozwojem powiatu, ale pragnę poinformować, że Zarząd jest w trakcie 

przygotowania strategii rozwoju powiatu krasnostawskiego. Będzie to plan, program rozwoju 

naszego powiatu. Także nie można mówić, że Starosta, czy Zarząd o tym nie myśli. Odnośnie 

bezrobocia pragnę cofnąć się, bo drodzy Państwo w poprzednich kadencjach bezrobocie było 

większe niż teraz. Mamy okres pandemii, który jest ciężki i który musimy wspólnie przeżyć, 

ale te środki, które wczoraj zostały symbolicznie przekazane są przeznaczone na zwalczanie 

bezrobocia. Od tego mamy Powiatowy Urząd Pracy, który w imieniu samorządu, Zarządu 

Powiatu, Starostwa realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie widzi więcej zgłoszeń i zamyka 5 punkt porządku 

obrad, tj. przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.  



Przewodniczący przechodząc do realizacji następnego punktu powiedział, że od punktu 6 do 

16 są same sprawozdania i żeby usprawnić przebieg sesji poprosił, żeby przy każdym punkcie, 

który będzie przedstawiał, radni zgłaszali uwagi czy pytania poprzez naciśnięcie przycisku 

dyskusja. Jeżeli przy danym punkcie nie będzie dyskusji, będzie uznawał,  

że dane sprawozdanie jest przyjęte. Poinformował, że nad sprawozdaniami pracowały 

poszczególne komisje i opinie wszystkich komisji są pozytywne.  

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Krasnymstawie za 2019 rok w zakresie pomocy społecznej oraz wykaz potrzeb na rok 

2020. 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni mają sprawozdanie w załączniku do tego punktu 

porządku obrad i zapytał czy są pytania. Pytań i uwag nie zgłaszano. Sprawozdanie  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie za 2019 rok  

w zakresie pomocy społecznej oraz wykaz potrzeb na rok 2020 stanowi załącznik  

do protokołu.  

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Krasnymstawie za 2019 rok w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz wykaz potrzeb 

na rok 2020. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania i uwagi do tego sprawozdania. Pytań i uwag nie 

zgłaszano. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Krasnymstawie za 2019 rok w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz wykaz potrzeb na rok 

2020 stanowi załącznik do protokołu.  

8. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie z efektów 

pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2019 rok. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania i uwagi do tego sprawozdania. Pytań i uwag nie 

zgłaszano. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie  

z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2019 rok stanowi załącznik  

do protokołu.  

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla powiatu krasnostawskiego. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w tym punkcie w załączniku radni otrzymali ocenę 

zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla powiatu krasnostawskiego. Pytań i uwag nie 

zgłaszano. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla powiatu krasnostawskiego 

stanowi załącznik do protokołu.  

10. Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Krasnymstawie  

w 2019 roku. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania i uwagi do sprawozdania działalności Rzecznika. 

Pytań i uwag nie zgłaszano. Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

w Krasnymstawie w 2019 roku stanowi załącznik do protokołu. 

  



11. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy w powiecie 

krasnostawskim za rok 2019. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania i uwagi do przedłożonej informacji PUP. 

Pytań i uwag nie zgłaszano. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy 

w powiecie krasnostawskim za rok 2019 stanowi załącznik do protokołu.  

12. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie  

o stanie bezpieczeństwa powiatu krasnostawskiego za 2019 rok. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania i uwagi do przedłożonej informacji. Pytań  

i uwag nie zgłaszano. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Krasnymstawie o stanie bezpieczeństwa powiatu krasnostawskiego za 2019 rok stanowi 

załącznik do protokołu.  

13. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie  

w 2019 roku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 

krasnostawskiego. 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali załączone do tego punktu 

sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie w 2019 roku 

i poprosił o zgłaszanie pytań.  

Radny – Marek Piwko powiedział, że jego wypowiedź nie dotyczy sprawozdania, bo ono jest 

obszerne i dokładne, ale chciałby, aby Policja w powiecie krasnostawskim zwróciła uwagę na 

jedną rzecz. W ostatnim czasie na ulicy Lwowskiej był śmiertelny wypadek. Młody człowiek 

zginął zabity przez drugiego młodego człowieka, który kierował samochodem. Kierujący miał 

19 lat z którym podróżowały osoby w wieku od 15 do 18 lat. Wieczorami, nocami w naszym 

mieście, jak również i w powiecie obserwujemy bardzo wzmożony ruch samochodów,  

za kierownicą których siedzi młody człowiek, a pasażerami to czasami są osoby niepełnoletnie. 

Robią tzw. drifty na rondach, skrzyżowaniach. Rano możemy pooglądać sobie zniszczone 

słupki przy chodnikach, które są efektem tych pseudo wyścigów. Także prosi, aby 

krasnostawska Policja zwróciła szczególną uwagę na tego typu wykroczenia związane  

z niebezpieczną jazdą, jak również z przekraczaniem prędkości. Jest to na pewno duży problem 

nie tylko w mieście, ale także w całym powiecie, bo ze sprawozdania wynika, ze strony 14,  

że tylko przez internet mieszkańcy powiatu zgłosili ten problem około 300 razy. Kolejną 

kwestią jest to, że nie ma w tej chwili komendanta Komendy Powiatowej Policji  

w Krasnymstawie, ponieważ dotychczasowa Komendant pani Wioletta Pawluk została 

przeniesiona do Hrubieszowa. Podziękował byłej pani Komendant za wkład włożony przez nią 

w bezpieczeństwo miasta Krasnystaw, a szczególnie centrum i okolic dworka starościńskiego 

wraz z historycznym parkiem.   

Przewodniczący Rady powiedział, że te informacje zostaną przekazane na piśmie  

do Komendanta Policji.  

Innych głosów w dyskusji nie było. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego 

Policji w Krasnymstawie w 2019 roku oraz informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na 

terenie powiatu krasnostawskiego stanowi załącznik do protokołu.  



14. Ocena stanu sanitarno-higienicznego i sytuacji epidemiologicznej powiatu 

krasnostawskiego za rok 2019. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania i uwagi do przedłożonej informacji. 

Pytań i uwag nie zgłaszano. Ocena stanu sanitarno-higienicznego i sytuacji epidemiologicznej 

powiatu krasnostawskiego za rok 2019 stanowi załącznik do protokołu. 

15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Krasnymstawie w 2019 roku. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania i uwagi do przedłożonego sprawozdania INB. 

Pytań i uwag nie zgłaszano. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Krasnymstawie w 2019 roku stanowi załącznik do protokołu. 

16. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy powiatu krasnostawskiego  

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019. 

Nie było żadnych pytań i uwag do przedmiotowego sprawozdania. Sprawozdanie z realizacji 

Programu współpracy powiatu krasnostawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie za rok 2019 stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wszystkie sprawozdania od pkt. 6 do 16 uznaje za przyjęte 

przez Radę Powiatu.  

17. Raport o stanie Powiatu Krasnostawskiego za 2019 rok: 

a) rozpatrzenie raportu o stanie powiatu i debata nad raportem 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali obszerny raport o stanie powiatu,  

w załączniku do tego punktu 17 porządku sesji, wraz uchwałą Zarządu Powiatu w sprawie 

raportu o stanie powiatu za 2019 rok  i otworzył część dyskusyjną. Zaznaczył, że raport zawiera 

88 stron. W raporcie są zawarte wszystkie dane, również w formie wizualnej  

w postaci wykresów, także radni mieli możliwość zapoznania się z tym raportem. Zostały w 

nim uwzględnione wszystkie sugestie i uwagi, zgłoszone przy pierwszym raporcie. Na każdej 

komisji była dyskusja nad raportem. Poprosił Przewodniczących komisji o przedstawienie 

opinii poszczególnych komisji.  

 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny - Krzysztof Zieliński zwrócił się do Starosty o przedstawienie w skrócie tego raportu,  

z którym radni się zapoznali, natomiast nie wszyscy mieszkańcy mieli taką możliwość,  

a może taką możliwość mieli, ale nie wszyscy się z nim zapoznali. Poprosił, żeby Starosta  

w skrócie wyartykułował najważniejsze rzeczy, co się udało zrobić, czego się nie udało zrobić, 

ewentualnie, dlaczego taka sytuacja miała miejsce.  



Starosta - Andrzej Leńczuk: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na każdej komisji 

przedstawiałem informację na temat raportu. Raport jest po raz drugi. Wynika z nowelizacji 

ustawy o samorządzie powiatowym, gdzie art. 30a zobowiązuje zarząd powiatu  

do opracowania raportu i do 31 maja przekazania go radzie powiatu, po czym Przewodniczący 

rady ten punkt wprowadza do porządku sesji. To, co radny Janusz Szpak mówił, uchwała  

w sprawie wotum zaufania i udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium są to najważniejsze 

uchwały, które są podejmowane na tej najważniejszej sesji w roku. Przygotowania nad 

raportem rozpoczęliśmy 10 stycznia b.r. powołując zespół, którym kierowała Sekretarz – pani 

Ewa Gajewska. Członkiem tego Zespołu był Skarbnik pan Janusz Cięciera oraz w skład zespołu 

weszły osoby związane ze Starostwem, a więc naczelnicy i kierownicy podległych jednostek. 

Raport jest informacją o stanie realizacji strategii, programów a także o realizacji zadań 

wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym. Art. 4 ustawy wymienia 23 zadania, które 

samorząd powiatowy powinien realizować. W tym raporcie o stanie powiatu są zawarte 

informacje dotyczące wielu obszarów. Oprócz treści są wykazy, tabele. Są klarowne i w sposób 

przejrzysty pokazują stan powiatu i działalność w 2019 roku. Raport jest tego rodzaju 

dokumentem, który podkreśla prace zarządu, ale jest to nie tylko praca zarządu ale Państwa, 

jako radnych, bo Państwo podejmujecie także uchwały i współpracujemy z Państwem. Jeśli 

chodzi o dochody i wydatki to rok 2019 był bardzo dobry. Po stronie dochodów jest ponad 112 

mln zł. Jeżeli chodzi o wydatki to ponad 106 mln zł. W roku ubiegłym osiągnęliśmy nadwyżkę 

w wysokości 5 824 765,07 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1 550 971 zł. Nadwyżka 

operacyjna została wygenerowana w kwocie 7 682 990,07 zł. Za sukces należy uznać także 

pozyskanie środków zagranicznych, była to kwota ponad 10 mln zł i była wyższa od kwoty  

z 2018 roku o blisko 8,8 mln zł. Bardzo ważnym elementem w raporcie są inwestycje, na które 

przeznaczyliśmy ponad 30,4 mln zł, z czego na 25 mln zł to były inwestycje drogowe. Efekt to 

23 km wyremontowanych i przebudowanych nawierzchni dróg oraz dwa mosty. Jednym  

z ważniejszych zadań powiatu jest ochrona zdrowia, dlatego wiele uwagi w 2019 roku zarząd 

skupił na sprawach krasnostawskiego szpitala. Powiat przeznaczył SP ZOZ blisko 1 mln zł na 

realizację inwestycji w ramach projektu „Zdrowe Lubelskie”. Raport dotyczy także innych 

obszarów, opieki społecznej, oświaty, bowiem w budżecie powiatu oprócz środków  

na inwestycje, znaczne środki są na opiekę społeczną i na oświatę. Jak co roku do oświaty 

dokładamy ze środków własnych. Także zostały opisane i objęte raportem inne obszary – 

kultura i tu możemy się pochwalić imprezami, które zostały zorganizowane. Środków jest 

bardzo mało na kulturę. Jestem związany z kulturą i widzę potrzebę dofinansowania tej 

działalności. Przybliżyłem Państwu pokrótce przedłożony raport i odpowiem, jeśli będą jeszcze 

pytania. 

Radny - Krzysztof Zieliński – podziękował Staroście za przedstawienie informacji dotyczących 

raportu oraz wszystkim pracownikom Starostwa, którzy brali udział w opracowaniu tego 

dokumentu, który został bardzo dobrze sporządzony. Powiedział, że on prosił Starostę  

o przybliżenie jednego sukcesu czy porażki jeśli taka była.  

Starosta - Andrzej Leńczuk odpowiedział, że sukcesem było wprowadzenie środków  

do budżetu pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych, bo dzięki temu są realizowane trzy 

inwestycje.  Jedna to przebudowa ul. Kościuszki realizowana przy współpracy  

z samorządem Miasta Krasnystaw. Podziękował Burmistrzowi za wsparcie tej inwestycji, bo 

ulica Kościuszki była przez wiele lat planowana. Nie było czasu na to i dobrze się stało i jest to 

sukces dla powiatu. 



Radny - Krzysztof Zieliński zapytał, czy zostały zrealizowane wszystkie uchwały Rady 

Powiatu podjęte w 2019 roku, jeśli nie to żeby Starosta powiedział, które nie zostały 

zrealizowane i dlaczego.   

Starosta - Andrzej Leńczuk na wstępie powiedział, że do podziękowań wobec Burmistrza, 

kieruje także podziękowania do Wójtów gmin, którzy także wspólnie z powiatem realizowali 

zadania. Odpowiadając na powyższe pytanie radnego Krzysztofa Zielińskiego poinformował,  

że raport także zawiera informacje o realizacji uchwał Rady Powiatu i jest jedna uchwała, która 

nie została w pełni zrealizowana, ale do końca roku na pewno zostanie zrealizowana.     

Radny - Marek Piwko odniósł się do wypowiedzi Starosty, gdzie używał stwierdzenia - środki 

zagraniczne i zapytał, czy Starosta mógłby powiedzieć, że to są środki z Unii Europejskiej  

i pozostałe. Czy z tym jest jakiś problem powiedzieć skąd te środki są.  

Starosta - Andrzej Leńczuk odpowiedział, że są to oczywiście środki z Unii Europejskiej. 

Radny - Marek Piwko zapytał, czy jest jakiś pomysł na SP ZOZ w Krasnystawie, bo z raportu 

wynika, że był plan naprawczy, który trwał do 2019 roku, a mamy rok 2020. Czy zarząd 

pochylał się nad tym tematem, czy są jakieś pomysły. Wiadomo, że w SP ZOZ jest coraz lepiej, 

ten dług spada co roku, tak grubo zaokrąglając o 2 mln zł, ale dalej to jest 18,5 mln zł. Jest 

deficyt w liczbie lekarzy w SP ZOZ-ie. W raporcie nie podaje się, jaki jest ten deficyt, tylko 

liczba, że w SP ZOZ pracuje 39 lekarzy. Stąd pytanie, ilu lekarzy brakuje w SP ZOZ-ie.  

I generalnie, czy jest jakiś pomysł na poprawienie sytuacji w szpitalu, tym bardziej,  

że Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej uchwale z dnia 31 marca b.r. wskazuje, że jest to 

problem tego samorządu akcentując, że sytuacja uległa nieznacznej poprawie. Zacytował: 

„Skład Orzekający ponownie zwraca uwagę na konieczność podjęcia wszelkich możliwych 

działań zmierzających do poprawy sytuacji organizacyjnej i finansowej SP ZOZ  

w Krasnymstawie oraz obniżenia kosztów jego funkcjonowania”. Wobec tego pyta, czy zarząd 

ma pomysł na SP ZOZ. 

Starosta - Andrzej Leńczuk odpowiadając na powyższe poinformował, że program naprawczy 

jest realizowany. Jest to program naprawczy kilkuletni. W tej chwili trudno by sfinansować,  

by wynik dodatni był większy. Jest to uzależnione przede wszystkim od NFZ, od kontraktu,  

od środków z NFZ. Powiedział radny o braku lekarzy, tak jest 39 lekarzy, ale oprócz tego są 

lekarze kontraktowi. Brak jest w szpitalu lekarzy, ale także brak jest pielęgniarek. Na wynik 

finansowy także mają wpływ przede wszystkim płace. Nie zapominajmy, że w 2019 roku płaca 

minimalna została podwyższona. Stąd z początkiem roku dyrekcja SP ZOZ, w związku z tym 

wzrostem musiała przeznaczyć duże środki na wynagrodzenia. Trzeba powiedzieć także, że na 

kontraktach te wynagrodzenia są różne. Myślę, że przy polityce, czy rozwiązaniach 

systemowych, kiedy tych środków byłoby więcej dla szpitala, zapewne zadłużenie by się 

zmniejszało. Zapytał pan, co myśli zarząd o SP ZOZ, odpowiem, że chcemy by budynek starego 

szpitala był remontowany. Jest plan umieszczenia w nim ZOL-u, jeżeli będą dodatkowe środki. 

Pamiętajmy, że Komisja Europejska ma przeznaczyć ponad 700 miliardów złotych w ramach 

programu odbudowy. Myślę o programie inwestycyjnym w Polsce. Kandydaci na Prezydenta 

mają także różne pomysły dotyczące służby zdrowia, pomysły grandów dla samorządowców. 

Jeżeli któryś z tych pomysłów będzie wdrożony, to na pewno będziemy chcieli skorzystać. 

Czekamy teraz na programy a tutaj tym pomysłem jest przede wszystkim ZOL a także chcemy 

by szpitala nie zadłużać. To jest najważniejsze, żeby szpital się nie zadłużał.      



Radny - Krzysztof Zieliński powiedział, że ma ostatnie pytanie w tej kwestii i zwracając się do 

Starosty powiedział, że czytając ten dokument, na ostatniej stronie raportu, gdzie mamy 

podsumowanie, brakuje wniosków, które płyną z tego raportu, które jakby nas, jako radnych 

powinny ukierunkowywać. Wniosków nie ma. Strategii rozwoju powiatu na tę chwilę też nie 

widać. W związku z tym my troszeczkę błądzimy, jako radni i nie wiemy, w jakim kierunku 

zarząd chce iść i rozwijać ten powiat. Przypominam o tym, że najważniejszą rzeczą, która  

w tej chwili jest u nas i to jeśli chodzi o cały powiat, jeśli chodzi o miasto i wszystkie gminy, 

to jest panie Starosto depopulacja. W ubiegłym roku w naszym powiecie ubyło ponad 700 osób. 

Moim zdaniem to jest dużo. Są różnego rodzaju rankingi, raporty przygotowywane przez GUS. 

My tam, jako powiat jesteśmy gdzieś tam w czubie. Wydaje mi się, że powinniście Państwo 

zaproponować tu takie rozwiązania, które temu problemowi by przeciwdziałały. Jako radny 

oczekuję, że przy wnioskach, których nie ma, przy strategii, która będzie, żeby były takie 

rozwiązania zaproponowane, bo tak de facto z punktu widzenia mieszkańców, my 

wychodzimy, że nie mamy pomysłów na to, co będzie w przyszłości. Jeżeli ten trend się 

zachowa, to za 10 lat, nie ma powiatu krasnostawskiego, dlatego, że to minus  

10 tys. ludzi. Nie wiadomo czy utrzyma się wszystkie instytucje i zaczną się problemy.  

My, jako radni też patrzymy na przyszłość. Wsłuchujemy się w to, co mówią nasi mieszkańcy, 

nasi wyborcy i oni tych odpowiedzi również oczekują.   

Przewodniczący Rady - Witold Boruczenko podziękował radnemu i powiedział, że właśnie 

raport jest po to, żeby wypracowywać na bazie tego raportu, na jakim etapie jesteśmy  

i później tak, jak radny powiedział zajmować stanowiska i proces dalszego działania, by prace 

trwające przy strategii rozwoju powiatu jak gdyby opierały się na raporcie. Każda uwaga jest 

cenna, bo prowadzi do budowania strategii na lata przyszłe. Po to jest ta dyskusja, żeby w tej 

chwili o tym mówić i to będzie na przyszłość.  

Starosta - Andrzej Leńczuk powiedział, że tak jak stwierdził Przewodniczący Rady, raport 

dotyczy roku ubiegłego. Jest to informacja związana z działalnością, z podejmowanymi 

działaniami w roku ubiegłym. Wnioski, proszę Państwa zapewne i ten raport będzie brany pod 

uwagę przy opracowaniu strategii rozwoju powiatu krasnostawskiego.  

Radny - Bogusław Domański odnosząc się do sytuacji finansowej SP ZOZ powiedział:  

ta sytuacja jest, jaka jest, ale te wszystkie problemy to powstały jeszcze parę lat temu. 

Wiadomo, kiedy. Nie będę wspominał, za jakich rządów ten cały dług narósł, natomiast ogólnie 

rzecz biorąc o sytuacji w służbie zdrowia można powiedzieć tak, że nie wiem, czy powiat będzie 

w stanie poradzić sobie z tymi sprawami, jeżeli nie będzie w ogóle jakiejś reformy całej służby 

zdrowia na poziomie rządu. Bo to, że akurat szpitale bankrutują, to nie tylko u nas. Bankrutują 

w całej Polsce. Miejmy nadzieje, że rząd się obudzi w pewnym czasie i zacznie działać. Chcę 

poruszyć jeszcze jedną kwestię odnośnie tej dodatkowej sesji, o której powiedział pan Janusz 

Szpak. To bardzo dobry pomysł. Pan Krzysztof Zieliński powiedział o depopulacji  

i powinniśmy na tej następnej sesji tymi sprawami się dokładnie zająć, czyli dlaczego ta 

depopulacja jest. Każdy powinien się przygotować, jakie ma pomysły i na sesji te wszystkie 

tematy poruszyć. Powinniśmy podyskutować jak to zmienić i jeszcze wiele innych tematów 

poruszyć na tej sesji i się nimi zająć. Uważam też, że powinniśmy dyskutować o tej pandemii, 

jak również zająć się rozbudową sieci 5G, która ma u nas ruszyć, bo mam głosy  

od mieszkańców, że oni się tego boją, bo wiadomo, jakie po internecie chodzą opinie na ten 

temat. Radni powinni się przygotować na ten temat i podyskutować, czy przypadkiem ta sieć 

5G nie ma związku z tą jak ja to nazywam pseudo pandemią koronawirusa, ponieważ wszystko 

wskazuje na to, że ludzie umierają tam, gdzie ta sieć jest po kolei uruchamiana.  

Do tej pory w naszym powiecie nikt nie umarł i daj boże, żeby dalej tak było. Ludzie zawsze 



umierali na grypę i dalej umierają. W tym roku statystycznie o wiele mniej niż to było  

w ostatnich 10 lat, czyli z danych statystycznych wynika, że pandemii w Polsce nie ma, no 

niestety w mediach piszą, że mamy pandemię. Moim zdaniem ludzie zawsze umierali na grypę 

i będą umierać, a przyczyna śmierci tych ludzi może być całkiem inna, bo z tym związane są 

dodatkowe czynniki i powinniśmy się nad tą pandemią zastanowić.  

Radny - Leszek Janeczek: Panie Przewodniczący, Wysoka rado, ponieważ dyskutujemy  

o raporcie powiatu, a więc poruszamy istotne kwestie dla funkcjonowania całości naszego 

powiatu i chciałbym odnieść do instytucji, w której pracuję. Stary szpital – myślę tak, że sama  

ta pandemia i pomysł wojewody przygotowania starego szpitala do funkcji izolatorium pokazał 

pewne wnioski. Kiedy te pomieszczenia zostały przygotowane pobieżnie, to myślę, że ten 

budynek można wykorzystać znacznie wcześniej, bez tych wielkich nakładów, które tam są 

wymieniane, półtora roku temu 7 mln zł. Wydaje mi się, że byłyby to znacznie mniejsze 

pieniądze, to trzeba by było przeszacować i w związku z tym znacznie szybciej osiągnęlibyśmy 

ten obiekt pod funkcje Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. To mój taki pierwszy wniosek  

z oceny szpitala.  Depopulacja – depopulacji nie zatrzyma. Depopulacja dotyczy całego kraju. 

W 2050 roku ma nas być 32 miliony. To oszacowano już 10 czy nawet 15 lat temu. Wtedy tego 

trendu jeszcze nie było widać. Pomyślałem, jak to będzie możliwe, a później zaczęło to być 

widać, praktycznie co 5 lat. Oczywiście nie zwalnia to z dyskusji, co z tym powinniśmy zrobić. 

Ale tu np. rewolucja seksualna, czyli wprowadzenia antykoncepcji spowodowała trend na  

tzw. zachodzie depopulacyjny a później starzenie się społeczeństwa i inne np. polityka jednego 

czy dwóch dzieci i tego trendu nie da się zatrzymać. Wydaje mi się, że dosyć ważną kwestią 

jest to 5G, którą radny Bogusław Domański poruszył. Ludzie, którzy wracają ze Szwajcarii 

informują, że tam ludność niszczy te maszty sieci 5G. Wydaje mi się, że powinniśmy się do 

tego odnieść, bo ludzie będą od nas oczekiwali, jakie jest nasze stanowisko w tej kwestii. 

Następna sprawa dotycząca szpitala i ZOZ-u i obsady personalnej. Wydaje mi się, że pewnym 

błędnym założeniem w pracy rady powiatu jest tylko wyłącznie sprawozdanie finansowe.  

To jest dla mnie wielki błąd, ono nie załatwia niczego. Myślę, że Wysoka Rada też idzie tym 

starym torem. Już nie raz informowałem na komisjach, że to nie załatwia problemu oceny,  

w jakim stanie jest teraz szpital i nie przewiduje, w jakim kierunku będzie. Nie mamy się  

co cieszyć, że spada o 2 mln zadłużenie, bo rząd PIS przeznaczył więcej pieniędzy w ramach 

sieci szpitali i z tego powodu to zadłużenie maleje. Przyjdzie jeszcze 10 lat i może się okazać, 

że to zadłużenie jest praktycznie zerowe, ale czy to znaczy, że jest dobrze? Skąd. Ale jedną 

rzecz chcę uświadomić Radzie i z tego powodu, co mówiłem wcześniej, że podpieranie się 

tylko na ocenie finansowo-ekonomicznej SP ZOZ-u i zadowolenie, że wynik jest na plusie 500 

czy 700 tys., nie daje to obrazu i nie da przewidywać co dalej z nim będzie. Sprawa w ZOZ-ie 

problemu z lekarzami zaczęła się kilka lat temu. Od czego się zaczęła - od drobnego epizodu.  

On pociągnął za sobą katastrofalne skutki finansowe dla ZOZ-u i personalne. Zaczęło się od 

oddziału reumatologii. Troje lekarzy złożyło wypowiedzenia, bo poczuli się obrażenie przez 

dyrektora. Rada, nawet tutaj była interpelacja radnego Księżuka, którego poprosiłem, żeby ta 

sprawa została przedstawiona, opierała się tylko na tym, co powie dyrektor ZOZ-u.  

A dyrektor mówił to, co chciał. Przez trzy miesiące dyrektor ZOZ-u nie znalazł 5 minut żeby 

porozmawiać z tymi lekarzami i starać się ich zatrzymać. Poszli. Dlaczego to było ważne? 

Dlatego, że załóżmy ich pieniądze to było 36 zł za godzinę a specjalizacja jest dosyć 

deficytowa, nam trzeba było szukać ludzi po całym województwie, ale zapłacić im trzeba było 

dwa albo trzy razy więcej. I przyszli, nawet bez specjalizacji niektórzy. To spowodowało, że ci 

co mieli specjalizację byli oburzeni, że ten bez specjalizacji tyle dostaje, a my trzy razy mniej. 

I to spowodowało w ZOZ-ie lawinę i trwa ona do dzisiaj. Śmiem twierdzić, że Rada była wtedy 

władna to wszystko zatrzymać. Wtedy sprawy potoczyłyby się inaczej. Następna kwestia – 

pozbywano się ze szpitala w Krasnystawie bardzo wartościowych ludzi. Oni odchodzili, ale nie 



odchodzili, dlatego, że im było tu dobrze, oni odchodzili, dlatego, że im było źle i nikt ich nie 

zatrzymywał i nikt ich o to nie poprosił, kwitując to cynicznym stwierdzeniem, że ja nie będę 

nikomu na drodze do kariery stawał przeszkodą. Oni chcieli być poproszeni, oni chcieli zostać. 

I dzisiaj mamy taką sytuację, że w Krasnymstawie mieszka bardzo wielu lekarzy, którzy nie 

chcą pracować w tym szpitalu, tylko dojeżdżają do Chełma, do Zamościa, do Lublina i do 

Łęcznej. Oni są tutaj, a my się zastanawiamy skąd zdobyć dobrych lekarzy. W ostatnim czasie 

– sprawozdanie świetnie 700 tys. na plusie. Bilans jest, przyjmujemy. W ostatnim czasie  

z oddziału wewnętrznego odchodzi trzech lekarzy, z końcem czerwca dwoje, jeden wcześniej. 

I co, sprawozdanie świetne, ale tym już się nie interesujemy. W związku z tym trzeba zmienić 

sposób tych sprawozdań. Same sprawozdania finansowe zaciemniają obraz i nie potrafią nam 

przewidywać, co dalej ze szpitalem się stanie.  

Radny - Karol Babiarz powiedział, że na tej sesji nadzwyczajnej do tych wszystkich spraw 

powinniśmy jeszcze zaprosić Burmistrza, ponieważ jest wiele spraw dotyczących samego 

miasta. Być może na niektórych sprawach trzeba zwrócić uwagę, ponieważ sprawa handlu, 

sprawa estetyzacji miasta, za przykład podam, bo wjeżdżając od strony Zamościa  

ul. Lwowską, to jest tragedia. Gdzie jest Straż Miejska, bo tam jest problem dla kierowców. 

Kolejna sprawa to problem parkingów w mieście. Jak pomóc handlującym, czy sklepom, jak 

nie ma gdzie się zatrzymać. Jak ktoś wstąpi do sklepu, skoro objedzie całe miasto i nie może 

się zatrzymać. To są sprawy, które może wspólnie z Burmistrzem można by ukierunkować. 

Uważam, że obecność Burmistrza na tej sesji powinna być.   

Przewodniczący Rady powiedział, że klub złożył wniosek i taki punkt można było dopisać  

do tej sesji nadzwyczajnej, ponieważ dyskusji na temat sesji jeszcze nie było i jeżeli jest taka 

intencja to jest czas, żeby ten porządek uzupełniać i się do tego ustosunkuje.   

Radny - Marek Piwko powiedział, że idąc tym tokiem myślenia, to należałoby jeszcze zaprosić 

też wójtów, bo też w Izbicy nie jest zbyt ciekawie i ma wiele uwag dotyczących gminy Izbica. 

A ulica Lwowska jest drogą wojewódzką i należy złożyć interpelację do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, jeśli jest tam nieporządek, czy problem z tą drogą a nie do Burmistrza.  

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że mamy prace w komisjach i jeżeli nasuwają się jakieś 

pomysły, co do usprawnienia, to proszę, żeby wnioski wypływały z komisji, bo wtedy to ułatwi 

nam procedowanie dalej. To są cenne uwagi, bo to doprowadzi do sprawnego działania powiatu 

i poszczególnych naszych miejscowości.  

Radny - Krzysztof Zieliński odnosząc się do wypowiedzi radnego Karola Babiarza 

poinformował, że Urząd Miasta Krasnystaw, czy Rada Miasta, czy Miasto ogólnie jest na etapie 

przygotowywania strategii rozwoju miasta. W zasadzie projekt tej strategii jest gotowy i za 

chwilę będzie poddany pod dyskusje, ocenę, wnioski. I moim zdaniem jak najbardziej ten 

wniosek radnego Karola Babiarza jest dobry, dlatego, że jakby się wpisuje w ciąg zdarzeń, 

który na tą chwilę ma miejsce.  

Radny - Leszek Janeczek zapytał, czy w pracach nad strategią rozwoju powiatu będą brać udział 

wójtowie, bo to są czynniki bardzo istotne, czy będą mieć swój wkład.  

Starosta - Andrzej Leńczuk odpowiedział, że wójtowie będą proszeni na konsultacje, będziemy 

zapraszać do pracy w zespole. Te zespoły będą powołane z pracowników, ale także chcemy, 

żeby radni, czy szefowie komisji uczestniczyli w pracach nad strategią.  



Przewodniczący Rady stwierdził, że nie ma więcej zgłoszeń do dyskusji i w związku z tym, że 

mieszkańcy nie zwrócili się do debaty, zamknął dyskusję nad raportem i przystąpił do podjęcia 

uchwały.    

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Krasnymstawie wotum 

zaufania. 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały i stwierdził, że po wyczerpaniu dyskusji 

przystępujemy do głosowania.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Krasnymstawie wotum zaufania 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Witold Boruczenko, Bogusław Domański, Leszek Janeczek, Mirosław Księżuk, Jan Mróz,  

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

Piotr Suchorab, Józef Wroński 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) 

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

Krzysztof Zieliński 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że przy 12 głosach za i 7 głosach wstrzymujących się uchwała 

została podjęta.   

 

Uchwała Nr XVII/120/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Krasnymstawie 

wotum zaufania wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

18. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury oraz SP ZOZ w Krasnymstawie za 2019 rok. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w tym punkcie jest rozpatrzenie sprawozdań rocznych 

z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz SP ZOZ  

w Krasnymstawie za rok 2019 i zapytał czy są pytania odnośnie tych sprawozdań, które zostały 

umieszczone w załączniku i nie wymagają głosowania.  

 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdania zostały przyjęte.  

  

Uchwała zarządu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych 

powiatowych instytucji kultury oraz uchwała zarządu w sprawie sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Krasnymstawie stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady - Witold Boruczenko o godz. 9:50 zarządził 10 minutową przerwę.  

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i poprosił o potwierdzenie kworum,  

po czym stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych oraz przystąpił do kolejnego 19 punktu, 

który przedstawił tj.:   

 



19. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Krasnostawskiego za 2019 rok, 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok wraz z informacją  

o stanie mienia powiatu i podjęcie uchwał: 

a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z wykonania budżetu za 2019 rok, 

b) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu  

za 2019 rok 

 

Przewodniczący Rady otworzył część dyskusyjną. Poprosił przewodniczących  

o przedstawienie opinii wszystkich poszczególnych komisji, które pracowały nad 

przedłożonymi sprawozdaniami wraz z informacją o stanie mienia. Poprosił  

w pierwszej kolejności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marek Piwko odczytał treść uchwały wraz  

z uzasadnieniem Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia  

10 czerwca 2020 roku w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

w Krasnymstawie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Krasnymstawie z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok, na podstawie, której Skład Orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Krasnymstawie z dnia 9 czerwca 2020 r. Odczytał również tą uchwałę Komisji 

Rewizyjnej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Powiatu 

Krasnostawskiego za 2019 rok, sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia powiatu 

oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

wraz z uzasadnieniem. Na mocy tej uchwały Komisja Rewizyjna postanowiła pozytywnie 

zaopiniować wykonanie budżetu Powiatu Krasnostawskiego za 2019 rok oraz występuje  

do Rady Powiatu w Krasnymstawie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

w Krasnymstawie.  

 

Uchwały RIO oraz uchwała Komisji Rewizyjnej została załączona do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że są również pozytywne opinie wszystkich komisji 

Rady Powiatu, które pracowały nad wykonaniem budżetu za rok 2019.  

 

W związku z tym, że głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący zarządził przystąpić do:  

 

a) podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z wykonania budżetu za 

2019 rok. 
 

Głosowano w sprawie:  

podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z wykonania budżetu  

za 2019 rok 

 

Wyniki głosowania 

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

 

 

 

 



Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

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

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Marek Piwko, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 16 radnych jest za przyjęciem i 3 wstrzymujących się  

i uchwała została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVII/121/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z wykonania 

budżetu za 2019 rok wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik  

do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia następnej uchwały:  

 

b) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 

2019 rok.  

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

Justyna Przysiężniak, Stanisław Repeć, Piotr Suchorab, Józef Wroński 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) 

Anna Mróz, Marek Piwko, Janusz Szpak, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 14 radnych jest za i 5 wstrzymujących się i wobec tego 

wyniku uchwała została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVII/122/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu  

z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

 

 

 

 

 



20. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum Regionalnego  

w Krasnymstawie i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni posiadają uchwałę i otworzył część dyskusyjną. 

Poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej o opinię. 

 

Radna Ewa Nieścior - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

W dyskusji wzięli udział: 

 

Radny - Leszek Janeczek zgłosił uwagę dotyczącą nazewnictwa i zaproponował, żeby 

nowopowstała instytucja nazywała się Muzeum Regionalne i Biblioteka Powiatowa a nie tylko 

Biblioteka, dlatego, że biblioteka to jest gdzieś na wsi, gdzie nie ma innych instytucji i jest 

jedna biblioteka. Tu umniejszanie tej rangi jest zupełnie niepotrzebne, bo jeżeli byłyby składane 

jakieś wnioski do instytucji przydzielających pieniądze, to mogą odnieść wrażenie, że to gdzieś 

jest jakaś malutka biblioteka na prowincji. To też jest prowincja, ale tutaj tej rangi biblioteki 

powiatowej by nie umniejszał z takich względów praktycznych.    

 

Radny - Krzysztof Zieliński poprosił Przewodniczącego Rady o odczytanie treści tej uchwały 

wraz z uzasadnieniem dlatego, że nie wszyscy oglądający wiedzą o co tu tak do końca chodzi.  

 

Radny - Marek Nowosadzki powiedział, że słusznie zwrócił uwagę radny Leszek Janeczek, 

jeżeli chodzi o użycie nazwy tej powstałej w wyniku zamiaru połączenia samorządowej 

instytucji kultury, ponieważ była prowadzona dyskusja, jaka by była najlepsza nazwa  

i najlepsze rozwiązanie i decydowaliśmy o tym na zarządzie. Tytuł tej uchwały byłby zamiar 

połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie  

i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie a nowa instytucja nazywałaby się 

Muzeum Regionalne i Biblioteka w Krasnymstawie.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że figurują trzy zwroty i nie jest to uporządkowane. 

Zaznaczył, że jest to na razie uchwała intencyjna, także jeżeli będą opinie pozytywne,  

to dopiero uchwała następna będzie doprecyzowana i słusznie to co radny Leszek Janeczek 

zauważył, bo jest to powiatowa instytucja, dlatego ta ranga powinna być również podkreślona.  

 

Radny - Marek Piwko zapytał, czy ktoś w ogóle dokonał analizy, czy to połączenie będzie 

opłacalne. Czy nie stanie się tak, że ta połączona instytucja będzie miała jednego dyrektora  

do spraw muzeum a zastępcę do spraw biblioteki. Czy za tą uchwałą stoją jakieś obliczenia 

finansowe, bo ma pewne wątpliwości, Czy przemyślano fakt, kto ma być szefem tej instytucji, 

czy osoba która bardziej się zna na muzeum czy bardziej się zna na bibliotece. Czy w ogóle 

prawnie, jest to możliwe, bo dopiero będziecie się Państwo zwracać do Rady Bibliotecznej  

i innych instytucji o opinię. Czy w Polsce dokonano już połączenia muzeum i biblioteki.  

 

Starosta – Andrzej Leńczuk odpowiedział, że połączenie usprawni działalność jednej i drugiej 

instytucji, choć zapewne dużych oszczędności finansowych nie będzie, ale będzie to wspólna 

działalność merytoryczna, bo jedna i druga instytucja wykonują podobne działania i często brak 

jest po prostu rąk do pracy i to jest jeden z powodów. Takie połączenie jest możliwe zgodnie  

z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, po zasięgnięciu opinii 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rady Bibliotek, jak również Rady Muzeum.     



Radny - Marek Piwko: powiedział, że skoro Starosta mówił, że nie będzie korzyści 

finansowych a wiadomo, że wszystkie instytucje powiatowe między sobą współpracują,  

to uważa, że to połączenie będzie bez sensu.   

 

Radny - Bogusław Domański: powiedział, że nie wie dlaczego Starosta mówi, że nie będzie 

korzyści finansowych, bo jego zdaniem będą, tylko zależy od tego, jak to wszystko ustawimy.  

Jak dobrze ustawimy, to może być jeden księgowy, jeden dyrektor i uważa, że wszystko można 

połączyć i na pewno będą korzyści finansowe.   

 

Starosta – Andrzej Leńczuk: ja nie mówiłem, że nie będą, tylko powiedziałem, że nie będą to 

duże oszczędności finansowe. 

 

Radny - Janusz Szpak zapytał, to w imię czego to robimy. 

 

Radny – Leszek Janeczek powiedział, że jak nie będą duże oszczędności, bo jeżeli będzie jeden 

etat a tam pracuje 20 osób to 1/20 to jest znaczący etat, to będą duże oszczędności, tym bardziej, 

że kiedyś wyliczał, że tam jest 250 tys. na 3-4 i to nie są małe pieniądze ćwierć miliona.  

Za to można coś zrobić.  

 

Radny - Marek Piwko powiedział, że dla pełnego obrazu tej uchwały zabrakło wyliczenia 

finansowego, o czym mówi radny Leszek Janeczek. Jeżeli w jednej instytucji jest księgowa na 

pół etatu i w drugiej, to logiczne jest, że będzie na pół etatu albo na cały etat, żeby opanować 

księgowość w obu instytucjach. Tyle co można zaoszczędzić to jedno stanowisko dyrektorskie, 

które będzie, bo chyba zastępcy nie będzie, a to czas pokaże. Bo czy znajdziemy osobę, która 

dobrze zna się i na jednej instytucji i na drugiej, bo jak będzie konkurs na dyrektora tej 

instytucji, to jakie będą wymagania? Czy będzie musiał bardziej znać się na muzeum, czy na 

bibliotece.  

 

Radny - Krzysztof Zieliński powiedział, że dyskutujemy nad czymś i obserwują nas 

mieszkańcy – wyborcy, a oni nie mają wszystkich dokumentów tak jak my przed sobą i dlatego 

prosi o odczytanie tej uchwały z uzasadnieniem.  

 

Radny - Janusz Szpak powiedział, że nie jesteśmy przygotowani na dzisiaj, żeby na dzisiejszej 

sesji tą decyzję podjąć. Z chwilą kiedy będziemy mieli wszystkie wyliczenia a zanosi się na to, 

ze najbliższa sesja będzie za kilka dni, proszę o przełożenie tego punktu na najbliższą sesję.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że mamy ten punkt w programie sesji i możemy być 

przeciwni lub za uchwałą. Jest to uchwała intencyjna, która w tej chwili tak naprawdę nie 

zmienia nic, tylko otwiera drogę do sprawdzenia możliwości i po podjęciu tej uchwały 

intencyjnej wszystkie analizy zostaną przesłane. Przy podejmowaniu decyzji stricte będziemy 

musieli podyskutować nad nazwą, nad uzasadnieniem ekonomicznym, bo nawet jeśli opinie 

będą pozytywne a wszystkie wyliczenia wyjdą, nie dając nam nic, to bez sensu byłoby 

faktycznie. Także przychylając się do wypowiedzi radnego powiedział, że mamy tą uchwałę  

w programie i musimy jakąś decyzję podjąć. Jest to tylko otwarcie do szerszej dyskusji, bo jeśli 

będziemy mieli opinie z zewnątrz, to z nimi też powinniśmy się posiłkować. Był taki pomysł, 

był taki wniosek komisji i został skierowany na sesję i jest, a co my z tym zrobimy, to będzie 

zależało od nas.           

 



Radny - Tadeusz Chruściel poinformował, że przerabialiśmy to jako Gmina Fajsławice  

i była decyzja odmowa połączenia wydziału kultury i biblioteki publicznej. Była negatywna 

opinia na temat połączenia instytucji kultury.  

 

Przewodniczący Rady przychylając się do wniosku radnego Krzysztofa Zielińskiego odczytał 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, po czym zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum 

Regionalnego w Krasnymstawie i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie  

 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (15) Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Leszek 

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

Justyna Przysiężniak, Piotr Suchorab, Józef Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

PRZECIW (2)Marek Piwko, Janusz Szpak 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Anna Mróz, Stanisław Repeć 

 

Radny - Marek Piwko powiedział, że kiedyś składał wniosek, żeby Przewodniczącego 

wyposażyć albo w większy tablet albo niech firma, która dostarcza ten program dała możliwość 

podglądu uchwały, bo tak musi przełączać pomiędzy okienkami, a może jest techniczna 

możliwość, aby usprawnić Przewodniczącemu pracę.     

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 15 głosami za, 2 wstrzymujących się i 2 przeciw uchwała 

została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVII/123/2020 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji 

kultury Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie i Powiatowej Biblioteki Publicznej  

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

 

b) wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół w Żółkiewce 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przystępujemy do podjęcia uchwał, które wcześniej 

były uchwałami intencyjnymi i poprosił o wyrażenie opinii Komisji Oświaty, Kultury i Kultury 

Fizycznej.   

 

Radna Ewa Nieścior - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

poinformowała, że na poprzedniej sesji albo dwie sesje wstecz były podejmowane uchwały 

intencyjne o likwidacji szkół, które praktycznie nie istniały. W tej chwili podejmujemy już 

uchwały właściwe, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i opinii innych instytucji do 

tego potrzebnych. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała 

wszystkie te właśnie uchwały dotyczące likwidacji szkół, bo do nich nie było w ogóle naboru.  

One istniały tylko teoretycznie a praktycznie nie istniały. Tak więc uchwały dotyczą likwidacji 

nieistniejących szkół.  

 

 

 



Przewodniczący Rady dodał, że z uzasadnienia wynika nakaz likwidacji, jeżeli szkoła nie 

funkcjonuje, żeby samorząd dokonał regulacji prawnych, także stosujemy się do przepisów 

prawa. Poinformował, że będziemy głosować nad podjęciem każdej z uchwał i zarządził 

przystąpić do głosowania tej uchwały.   

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół  

w Żółkiewce 

 

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 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 19 głosami za uchwała została podjęta. 

  

Uchwała Nr XVII/124/2020 w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu 

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

 

c) wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół w Żółkiewce 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

z Zespołu Szkół w Żółkiewce  

 

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 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 19 głosami za uchwała została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVII/125/2020 w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla 

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

załącznik do protokołu. 

 

 



d) wyłączenia Publicznego Centrum Kształcenia Zawodowego z Zespołu Szkół nr 1  

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie wyłączenia Publicznego Centrum Kształcenia Zawodowego  

z Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie  

 

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 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 19 głosami za uchwała została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVII/126/2020 w sprawie wyłączenia Publicznego Centrum Kształcenia 

Zawodowego z Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie wraz  

z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

e) wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego  

w Krasnymstawie 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół nr 2  

im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie 

 

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 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 19 głosami za uchwała została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVII/127/2020 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół nr 2  

im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie wraz z wydrukiem imiennego głosowania 

stanowi załącznik do protokołu. 

 



f) wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  

w Krasnymstawie 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół nr 1  

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie 

 

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 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 19 głosami za uchwała została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVII/128/2020 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół  

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

stanowi załącznik do protokołu. 

 

g) likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Żółkiewce 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół  

w Żółkiewce 

 

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 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 19 głosami za uchwała została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVII/129/2020 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 

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

 

 



h) likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Żółkiewce 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole 

Szkół w Żółkiewce 

 

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  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 19 głosami za uchwała została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVII/130/2020 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla 

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

załącznik do protokołu. 

 

i) likwidacji Publicznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 1  

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Centrum Kształcenia Zawodowego  

w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie 

 

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 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 19 głosami za uchwała została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVII/131/2020 w sprawie likwidacji Publicznego Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie wraz  

z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 



j) likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego  

w Krasnymstawie  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza 

Głowackiego w Krasnymstawie  

 

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 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 19 głosami za uchwała została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVII/132/2020 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2  

im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie wraz z wydrukiem imiennego głosowania 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

k) likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  

w Krasnymstawie 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza 

Kościuszki w Krasnymstawie 

 

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 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 19 głosami za uchwała została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVII/133/2020 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 1 

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie wraz z wydrukiem imiennego głosowania 

stanowi załącznik do protokołu. 



l) wystąpienia Powiatu Krasnostawskiego ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu 

„BUG” 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie 

wystąpienia Powiatu Krasnostawskiego ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „BUG” 

i otwierając część dyskusyjną poprosił o opinię komisji.   

 

Radna Ewa Nieścior - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wystąpienie Powiatu Krasnostawskiego 

ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „BUG” i również Komisja Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego, Samorządu i Etyki.  

 

Starosta – Andrzej Leńczuk wyjaśnił, że do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „BUG” 

powiat należy od 2001 r. i analizując za i przeciw, Zarząd Powiatu doszedł do wniosku, że te 

cele, które Stowarzyszenie powinno realizować nie są realizowane. One dotyczą skierowania, 

wspomagania, czy koordynacji współpracy transgranicznej. Poza tym składka roczna  

tj. 6 000 zł. W ostatnim czasie nie korzyliśmy z żadnych projektów, a także nie byliśmy brani 

pod uwagę w projektach, które Stowarzyszenie realizowało.   

 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Krasnostawskiego ze Stowarzyszenia 

Samorządów Euroregionu „BUG” 

 

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, Józef Wroński, Marcin 

Zając, Krzysztof Zieliński 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Janusz Szpak 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 18 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się uchwała 

została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVII/134/2020 w sprawie wystąpienia Powiatu Krasnostawskiego ze 

Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „BUG” wraz z wydrukiem imiennego 

głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

m) pozbawienia odcinka drogi publicznej położonej na terenie Powiatu Krasnostawskiego 

kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym wyłączeniem go z użytkowania 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie 

pozbawienia odcinka drogi publicznej położonej na terenie Powiatu Krasnostawskiego 

kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym wyłączeniem go z użytkowania i poprosił o opinię 

komisji.   



Radny Stanisław Repeć – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, 

Drogownictwa i Komunikacji poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej położonej na terenie 

Powiatu Krasnostawskiego kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym wyłączeniem go  

z użytkowania 

 

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 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 19 głosami za uchwała została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVII/135/2020 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej położonej 

na terenie Powiatu Krasnostawskiego kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym 

wyłączeniem go z użytkowania wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

n) rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany technologii wykonania zjazdów w ramach 

przebudowy ul. Kościuszki w Krasnymstawie 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany technologii wykonania zjazdów w ramach przebudowy 

ul. Kościuszki w Krasnymstawie i poprosił o opinię komisji.   

 

Radny Stanisław Repeć – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, 

Drogownictwa i Komunikacji poinformował, że Komisja uznała przedmiotową petycję  

za zasadą. 

 

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

że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji skierowała przedmiotową petycję do Zarządu Powiatu, 

Zarządu Dróg Powiatowych i Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa  

i Komunikacji o wyrażenie opinii. Wszystkie podmioty wyraziły opinię pozytywną, także 

przychylamy się również do tych opinii. 

 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany technologii wykonania 

zjazdów w ramach przebudowy ul. Kościuszki w Krasnymstawie 

 



Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 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, Józef Wroński, Marcin 

Zając, Krzysztof Zieliński 

BRAK GŁOSU (1) 

Janusz Szpak 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 18 głosami za uchwała została podjęta.  

 

Uchwała Nr XVII/136/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany technologii 

wykonania zjazdów w ramach przebudowy ul. Kościuszki w Krasnymstawie  

wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

o) rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości 

Borówek 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Borówek 

i poprosił o przedstawienie opinii komisji.   

 

Radny Stanisław Repeć – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, 

Drogownictwa i Komunikacji poinformował, że Komisja również przedmiotową petycję  

uznała za zasadą. 

 

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

że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji również skierowała przedmiotową petycję do trzech 

organów, także opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej  

w miejscowości Borówek 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 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, Józef Wroński, Marcin 

Zając, Krzysztof Zieliński 

BRAK GŁOSU (1) 

Janusz Szpak 



Przewodniczący Rady stwierdził, że 18 głosami za uchwała została podjęta, a więc petycja 

została przyjęta do realizacji.  

 

Uchwała Nr XVII/137/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi 

powiatowej w miejscowości Borówek wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

p) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie za rok 2019 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie za rok 2019 i poprosił o przedstawienie opinii komisji.   

 

Radna Ewa Nieścior – Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Samorządu i Etyki poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 

finansowe SP ZOZ za rok 2019 i tam padł wniosek formalny co do tego sprawozdania. Komisja 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotową uchwałę.  

 

Radny - Krzysztof Zieliński powiedział, że Wiceprzewodnicząca słusznie zauważyła, że był 

wniosek, który sam zgłosił i wiąże się on z następnym punktem.   

 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie za rok 2019 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 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, Józef Wroński, Marcin 

Zając, Krzysztof Zieliński 

BRAK GŁOSU (1) 

Janusz Szpak 

 

Przewodniczący Rady zamknął głosowanie i stwierdził, że 18 głosami za uchwała została 

podjęta. 

 

Uchwała Nr XVII/138/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie za rok 2019 

wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

 



r) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Krasnymstawie 

 

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  

i poprosił o przedstawienie opinii komisji.   

 

Radna Ewa Nieścior – Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Samorządu i Etyki poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały i tam padł wniosek formalny i komisja większością głosów zadecydowała, 

żeby Dyrektor przygotował dodatkowe zestawienie dotyczące działalności szpitala  

i perspektyw na przyszłe półrocze.  

 

Radny - Krzysztof Zieliński potwierdził, że taki był wniosek. 

 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  

 

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 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 19 głosami za uchwała została podjęta. 

 

Uchwała Nr XVII/139/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie wraz  

z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

s) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

 

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej i poprosił o przedstawienie opinii komisji.   

 

Radna Ewa Nieścior – Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Samorządu i Etyki poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania. 

 

 

 

 



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 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 19 głosami za uchwała została podjęta. 

 

Uchwała Nr XVII/140/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

t) zmiany uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2020. 

 

Przewodniczący Rady przystąpił do 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 i poprosił o przedstawienie opinii komisji.   

 

Radna Ewa Nieścior – Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Samorządu i Etyki poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania. 

 

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 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 19 głosami za uchwała została podjęta. 

 

Uchwała Nr XVII/141/2020 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. 

 



21. Wnioski Komisji 

 

Radny - Bogusław Domański – Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Samorządu i Etyki przedstawił wniosek Komisji przyjęty na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 

2020 r. o uwzględnienie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego modułu do organizacji 

przetargów we wszystkich jednostkach podległych powiatowi instytucjach. Powiedział, że po 

wprowadzeniu systemu elektronicznego do przetargów w ZDP bardzo spadły ceny dróg  

i bardzo pozytywnie odbiło się to na finansach powiatu i w związku z tym trzeba iść dalej, bo 

nie wszystkie jeszcze instytucje podległe powiatowi prowadzą przetargi w sposób 

elektroniczny. Zakupienie jednego programu i udostepnienie go wszystkim instytucjom będzie  

o wiele tańsze i łatwiejsze będzie nadzorowanie i na pewno będą z tego tytułu dodatkowe 

oszczędności.   

 

Radny - Leszek Janeczek – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

powiedział, że przedstawi wniosek Komisji przyjęty na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 

2020 r., ale najpierw wyjaśni dlaczego jest taki wniosek, bo może on się wydać niezrozumiały. 

Otóż od roku 2011 w szpitalu w Krasnymstawie został utworzony system monitorowania 

jakości, procedury akredytacyjne i ISO i w związku z tym zawsze zastanawiamy się jak 

wdrożenie tych procedur wpłynęło, czy poprawiło jakość, czy nie poprawiło, bo dla nas jest to 

często duża biurokracja. Wielu z nas zastanawia się, czy to w ogóle jest potrzebne i w związku 

z tym jest wniosek, który miałby sposób zerojedynkowy i być może sprawdzał, czy są tego 

efekty. Odczytał treść wniosku: wystąpić do Dyrektora SP ZOZ o udzielenie informacji  

o liczbie leczonych osób w szpitalu i liczbie zgonów na oddziałach wewnętrznym i oddziale 

chirurgii z lat 2007, a więc 5 lat przed wprowadzeniem tych procedur i do roku 2019, czyli 

przez 8 lat ich funkcjonowania. Proponuję, aby dane zestawić w tabelę, z następującymi 

pozycjami: 1) rok; 2) liczba leczonych w danym roku w szpitalu; 3) liczba zgonów ogółem  

w szpitalu; 4) liczba zgonów na oddziale wewnętrznym; 5) liczba zgonów na oddziale chirurgii.  

 

Radny - Bogusław Domański powiedział, że ma być właśnie ta sesja, na której mamy się 

zajmować sytuacją kryzysową w naszym powiecie, a radny Leszek Janeczek bardzo dobrze 

robi, ze do tych danych statystycznych sięga, ale uważa, że powinniśmy sięgnąć do 

podstawowych danych statystycznych jeśli chodzi o umieralność. Ile osób zeszło z tego świata 

w trakcie tej pandemii, a ile to było w stosunku do poprzednich lat, żebyśmy mieli jakiś obraz 

jak to wygląda, czy to jest możliwe czy nie, bo jest to dobre żeby dyskutować na przyszłość.   

 

Radny - Leszek Janeczek powiedział, że ma spostrzeżenie Urzędu Stanu Cywilnego  

w Krasnymstawie, że dzieci rodzi się przez ostatnie 3 miesiące znacznie więcej, a ludzi u nas 

umiera mniej.  

 

Radny Bogusław Domański powiedział, że tak jest w całej Polsce.  

 

Radny - Marek Piwko zgłosił prośbę, aby na tej sesji, która będzie pojawili się jacyś eksperci  

z danych dziedzin, jeżeli wnioskodawca określi, co na niej będzie poruszane. Na pewno trudno 

będzie mieć eksperta od 5G, chociaż może jest to możliwe, aby nam ten temat wyjaśnił 

dokładnie, bo jak tu było wspomniane, że w internecie są różne opinie na ten temat. Warto by 

było kogoś posłuchać, kto ma wiedzę naukową na ten temat, tak samo na inne tematy, na pewno 

dyrektor sanepidu.  

 

 



Radny - Józef Wroński – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska odczytał wniosek przyjęty na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2020 r. o następującej 

treści: Komisja wnioskuje, aby Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie na stronie internetowej 

powiatu umieściło  mapę powiatu, z wyszczególnieniem gmin i poszczególnych wsi  

i miejscowości, na tyle dokładną, aby można było zamieszczać na niej dzikie wysypiska  śmieci 

lub miejsca zanieczyszczone śmieciami na większej przestrzeni (lasy, rowy przydrożne),   

z możliwością dołączenia zdjęcia obrazującego zgłaszaną sytuację i możliwość umieszczenia 

krótkiego opisu. Mapa ta powinna dać możliwość mieszkańcom powiatu jak również 

organizacjom ekologicznym zamieszczania pożądanych informacji i zdjęć zgłaszanych miejsc. 

Poszczególnym gminom pozwoli to uzyskać dokładne informacje niedozwolonego 

gromadzenia odpadów na ich terenie, a poprzez to skuteczniejszej ich likwidacji, wskazywania 

miejsc dla akcji takich jak prowadzone przez młodzież szkolną „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie 

świata” itp. Po stworzeniu takiej mapy należałoby poinformować poszczególne gminy o jej 

istnieniu i zaprosić samorządy do współpracy w tym zakresie. Wnioskodawcy mają nadzieję, 

że mapa powinna służyć pozytywnemu współzawodnictwu pomiędzy gminami w zakresie 

likwidacji dzikich wysypisk. Komisja i członkowie Rady mają nadzieję, że pozwoli to stworzyć 

narzędzie służące poprawie estetyki powiatu i przyczyni się do ochrony jego środowiska.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wnioski komisji zostały przyjęte.  

 

22. Komunikaty Przewodniczącego. 

 

Przewodniczący Rady – Witold Boruczenko poinformował, że podczas sesji wpłynęło pismo  

o zwołanie sesji nadzwyczajnej z proponowanym porządkiem obrad i odczytał jego treść:  

W imieniu Klubu Radnych PSL Rady Powiatu Krasnostawskiego zwracam się z prośbą  

o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie z następującym porządkiem 

obrad:  

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zmiany w budżecie Powiatu, w związku z koronawirusem SARS-COV-2. 

3. Sytuacja na rynku pracy. 

4. Reaktywowanie Oddziału zakaźnego w SP ZOZ w Krasnymstawie. 

5. Zakończenie obrad. 

Następnie wywiązała się dyskusja na temat porządku tej sesji, przy czym Przewodniczący Rady 

poinformował, że ustawowy na termin na zwołanie sesji to jest 7 dni od złożenia wniosku, 

natomiast rozszerzenie porządku sesji formalnie zgodnie ze statutem może nastąpić za zgodą 

wnioskodawców. Dodatkowo powiedział, że wszystkie oświadczenia majątkowe radnych 

zostały złożone w terminie.  

 

Starosta – Andrzej Leńczuk odnosząc się do proponowanego porządku obrad, powiedział,  

że niezrozumiałym jest punkt dotyczący zmian w budżecie ponieważ, aby dokonać zmian  

w budżecie, to najpierw musimy wiedzieć jakie to będą zmiany i czego będą dotyczyć.  

W związku z koronawirusem były dokonywane zmiany w budżecie, dlatego że były 

przeznaczane środki na SP ZOZ jak również na zakup bardzo potrzebnych środków ochrony 

osobistej. Na zakończenie swojej wypowiedzi przytoczył słowa św. Jana Pawła II: „Siła 

państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby 

dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany”. To są 

bardzo mądre słowa. Mądra i sprawna praca samorządów to jest dobra praca. Raport o stanie 

powiatu jest tego przykładem. To praca wspólna zarządu, rady i pracowników Starostwa a także 

jednostek. Podziękował radnym w imieniu własnym i zarządu za głosowanie i za podjęcie 

dwóch uchwał.    



23. Zamknięcie XVII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie. 

 

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

sesji i zamknął obrady XVII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.  

 

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

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

 

 

Przygotowała: Krystyna Starczewska   

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


