
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie 

Rada Powiatu Krasnostawskiego 

BRZ.0002.5.2020 

 

PROTOKÓŁ Nr XIX/2020 

z obrad XIX Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie VI kadencji  

odbytej w dniu 6 lipca 2020 r. w trybie zdalnym 

Obrady rozpoczęto poniedziałek, 6 lipca 2020 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 10:31 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 XIX Sesji Rady Powiatu 

w Krasnymstawie, która na podstawie art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

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

niektórych innych ustaw została zwołana w trybie zdalnym. Poinformował, że ze względu na 

łagodzenie obostrzeń radni mają możliwość uczestnictwa w sesji w sali obrad. Powitał Starostę 

– Andrzeja Leńczuka, Wicestarostę – Marka Nowosadzkiego, Skarbnika, Sekretarza, radcę 

prawnego i wszystkich radnych biorących udział w sesji w sali obrad Starostwa Powiatowego  

w Krasnymstawie, pracowników Biura Rady, informatyka oraz radną Annę Mróz biorącą 

udział w sesji zdalnie a także oglądających transmisję. 



Przewodniczący Rady zarządził przystąpić do przeprowadzenia 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. 

 

Przewodniczący nadmienił, że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu 

oraz przedstawił następujący porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

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

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

3. Zamknięcie XIX Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie. 

 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

 

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i poprosił o przedstawienie opinii komisji.   

 

Radny Bogusław Domański –Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Samorządu i Etyki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały, ale nie jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika o przedstawienie uzasadnienia do tej uchwały. 

W dyskusji wzięli udział: 

Skarbnik - Janusz Cięciera poinformował, że jeżeli chodzi o zmiany WPF to następują korekty 

zarówno w załączniku nr 1– prognoza kwoty długu jak również w załączniku nr 2 – wykaz 

przedsięwzięć. W załączniku nr 1 następuje korekta dotycząca roku 2020 w celu zapewnienia 

zgodności wielkości kwot do zmian w budżecie, które będą przedmiotem kolejnej uchwały.  

A w kolejnych latach są tylko drobne zmiany w wydatkach majątkowych, które zapewniają 

bilansowanie się budżetu w kolejnych latach. W wykazie przedsięwzięć natomiast występuje 

tylko jedna zmiana z pozycji 1.3.2.6., w której następuje przesunięcie środków z roku 2019  

na rok 2020.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

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

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



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

Marcin Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Tadeusz Chruściel, Krzysztof Zieliński 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 17 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi się uchwała 

została podjęta. 

 

Uchwała Nr XIX/142/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

b) 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.   

 

Radny Bogusław Domański –Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Samorządu i Etyki poinformował, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały, ale nie jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika o przedstawienie zmian w budżecie. 

W dyskusji wzięli udział: 

Skarbnik - Janusz Cięciera poinformował, że zmiany budżetu zostały szczegółowo omówione 

na Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki i zostały dostarczone 

państwu radnym jak również zostały przedstawione w uzasadnieniu do uchwały. Przedstawił 

podsumowanie czym te zmiany się kończą, a mianowicie, że planowany deficyt budżetu 

powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 47 480 zł. Planowana nadwyżka operacyjna wzrasta, czyli 

różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wzrasta o ponad 191 000 zł.  

Radny - Krzysztof Zieliński zapytał o kwestie związane ze zmianą budżetu odnośnie funduszy 

skierowanych na drogę Bzite do drogi wojewódzkiej. Droga ta została wykonana pierwotnie  

w konstrukcji finansowej 50/50 a dzisiaj wiemy o tym, że na tą drogę zostały przyznane środki 

z FDS i jakby konstrukcja finansowa uległa zmianie. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną 

kwestię, my jako powiat i gmina Krasnystaw zaoszczędziliśmy pewne pieniądze z tej drogi  

w związku z tym, że większe pieniądze przyszły z budżetu. Moje pytanie jest takie, że jeżeli 

zaoszczędziliśmy pieniążki, dlaczego te pieniądze nie idą na pierwotną gminę, na jakieś 

działania w tej gminie tylko są przesuwane do innej gminy. Mamy w Gminie Krasnystaw dalszą 

część tej drogi dlatego, że mówimy tutaj o wykonaniu drogi ok. 2 km, natomiast jakby cała 

droga tj. ok. 6 km. Dlaczego nie idą na tą drogę, dlaczego nie idą na drogę, gdzie jest 

dokumentacja techniczna, czyli na drogę w miejscowości Łany. Dlaczego tak jest, że 

przesuwamy pieniądze z jednej gminy do drugiej gminy?  

Starosta - Andrzej Leńczuk powiedział, że radny Krzysztof Zieliński pytał o to na Komisji 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Samorządu i Etyki i udzielił mu odpowiedzi, ale jeszcze 

raz odpowie. Starosta wyjaśnił, że faktycznie ta droga była planowana 50/50 ale po otrzymaniu 

informacji z LUW, że ta droga jest na liście rezerwowej i może być dofinansowana i to było 



korzystne zarówno dla gminy jak i dla powiatu. Dlaczego nie Łany, ponieważ jest to duża 

inwestycja ponad 3 mln zł i trudno byłoby zainwestować 100 czy 120 tys. zł na tym etapie. 

Inwestycja w Łanach jest planowana do złożenia wniosku do FDS, poza tym te środki, które 

pozostały w budżecie powiatu przeznaczyliśmy na tzw. powodziówkę w Gminie Żółkiewka, 

gdzie tam były trzy powodziówki, które nie zostały zrealizowane w roku ubiegłym stąd też 

decyzja i porozumienie z Gminą Żółkiewka, że tą inwestycję w tej gminie będziemy 

realizować.  

Przewodniczący zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

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

30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, 

 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

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

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

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

Marcin Zając 

PRZECIW (1) 

Krzysztof Zieliński 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Tadeusz Chruściel 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 17 głosami za, 1 głosem przeciw i 1 głosem 

wstrzymującym się uchwała została podjęta. 

 

Uchwała Nr XIX/143/2020 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. 

 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

 

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej i poprosił o przedstawienie opinii komisji.   

 

Radny Bogusław Domański –Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Samorządu i Etyki poinformował, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika o przedstawienie uzasadnienia. 

 

Skarbnik - Janusz Cięciera przypomniał, że pożyczka z Funduszu Dostępności dotyczy 

inwestycji w Starostwie skrócie mówiąc budowy windy, bo to zadanie ma dłuższą nazwę.  

Po zawarciu umów na roboty budowlane i nadzór inwestorski, po uzyskaniu informacji  

o kwocie dofinansowania w formie dotacji z PFRON w kwocie 150 000 zł, ostateczna kwota 

pożyczki kształtuje się na poziomie nie jak dotychczas planowanej wysokości 400 000 zł,  



a  w kwocie 299 922,70 zł. Przypomniał, że ta pożyczka z Funduszu Dostępności jest udzielana 

na zasadach preferencyjnych. W naszym przypadku jest możliwość umorzenia  

po zrealizowaniu zadania w wysokości 8% oraz roczne oprocentowanie tej pożyczki wynosi 

zaledwie 0,15%. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

 

W dyskusji wzięli udział: 

 

Radny - Krzysztof Zieliński powiedział, iż rozumie, że ta pożyczka jest korzystniejsza niż 

wyasygnowanie własnych środków. 

 

Skarbnik - Janusz Cięciera odpowiedział, że gdybyśmy chcieli wyliczyć różnicę w koszcie 

własnego pieniądza z tej pożyczki to wyjdziemy na zero, bo nas własny pieniądz nic nie 

kosztuje, bo po umorzeniu 8% mamy pieniądze na odsetki na 6 lat tej pożyczki i też to nie 

będzie nas kosztowało. Mamy dzięki tej pożyczce w kwocie 300 000 zł środki w budżecie na 

inne zadania.  

 

Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej. 

 

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 XIX/144/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

3. Zamknięcie XIX Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie. 

 

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

sesji i zamknął obrady XIX Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.  

 

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

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

 

 

 

Przygotował(a): Ewelina Łukaszczuk 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


