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Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie 

Rada Powiatu Krasnostawskiego 

BRZ.0002.6.2020 

 

PROTOKÓŁ Nr XX/2020 

z obrad XX Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie VI kadencji  

odbytej w dniu 26 sierpnia 2020 r.  

 

Obrady rozpoczęto środa, 26 sierpnia 2020 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 11:26 tego 

samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 18 radnych. 

 

Obecni: 

1. Karol Babiarz 

2. Witold Boruczenko 

3. Tadeusz Chruściel 

4. Bogusław Domański 

5. Leszek Janeczek 

6. Mirosław Księżuk 

7. Anna Mróz 

8. Jan Mróz 

9. Ewa Nieścior 

10. Marek Nieścior 

11. Marek Nowosadzki 

12. Marek Piwko 

13. Justyna Przysiężniak 

14. Stanisław Repeć 

15. Piotr Suchorab 

16. Janusz Szpak 

17. Józef Wroński 

18. Marcin Zając 

19. Krzysztof Zieliński 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

w Krasnymstawie, powitał Starostę – Andrzeja Leńczuka, Wicestarostę, 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 

i radnego Marka Piwko biorących udział w sesji zdalnie a także oglądających transmisję. 

 

Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do przeprowadzenia sprawdzenia kworum,  

po czym zgodnie z listą obecności stwierdził, że obecnych jest 18 radnych, co stanowi kworum, 

przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 
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2. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz  

z zawiadomieniem o zwołaniu sesji oraz poprosił o zgłaszanie wniosków dotyczących zmiany 

porządku obrad. Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

3. Informacja o sporządzeniu protokołów z poprzednich sesji. 

 

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

Nr XVII/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., protokół Nr XVIII/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. 

oraz protokół Nr XIX/2020 z dnia 6 lipca 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 

XVII Sesji Rady Powiatu tj. od dnia 18 czerwca 2020 r. Sprawozdanie z prac Zarządu stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Dodatkowo Starosta przedstawił informację dotyczącą pandemii koronawirusa, gdyż wiadomo 

jest, że w naszym powiecie było ostatnio kilka dodatnich wyników testów. Z otrzymanej 

informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie z dnia  

25 sierpnia 2020 r. wynika, że 65 osób przebywa na kwarantannie, 8 osób w izolatorium 

domowym, 27 osób przebywa na kwarantannie medycznej, czyli są to osoby z kontaktu  

z potwierdzonym przypadkiem dodatnim, 5 osób jest hospitalizowanych i jest 13 przypadków 

aktywnych. W dniu wczorajszym u jednej z osób wyszedł wynik ujemny, więc liczba 

aktywnych przypadków będzie się zmniejszać. Na dzień 25 sierpnia 2020 r. współczynnik 

przypadków aktywnych na 10 000 mieszkańców wynosi 2,0. Są na terenie powiatu trzy 

izolatoria domowe, które są w fazie wygaszenia. W dniu jutrzejszym planowane jest spotkanie 

z Dyrektorem PSSE w Krasnymstawie i dyrektorami szkół celem omówienia przygotowania 

szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.  Poinformował, że wręczony radnym przed sesją materiał 

promocyjny, to jest to materiał ofiarowany radnym przez Stowarzyszenia Gloria Vitae 

i taki materiał zostanie przekazany do Starostwa celem promocji powiatu.  

 

5. Przedstawienie interpelacji i zapytań Radnych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie między sesjami nie wpłynęła do niego żadna 

interpelacja oraz zapytał czy ktoś z radnych chciałby złożyć interpelację.  

 

Radny Janusz Szpak powiedział: dzisiejszą sesję również odbywamy w ten smutny czas 

pandemii. Postaram się krótko powrócić do momentu, kiedy zwróciłem się do 

Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Prosiłem wtedy  

o zwołanie tej sesji, ponieważ zawsze wierzyłem i wierzę w siłę dialogu społecznego, 

szczególnie w siłę dialogu samorządowego. Ale wtedy na tej sesji starano się mnie ośmieszyć, 

mówiono i próbowano wmówić, że się czepiam, że chcę zbić kapitał polityczny, bo pandemia 

jest w odwrocie. Pamiętam jak pół roku temu zamykano lasy, parki a sosny ani brzozy nie 

zakażają, a dialog społeczny zwłaszcza w tej sytuacji kiedy jest w kraju już prawie 2000 osób 

zmarłych jest potrzebny. Przed chwilą Starosta poinformował, że stan zachorowań w powiecie 

również się powiększył, to wtedy Pan Nowosadzki i Pan Nieścior pouczaliście mnie, nawet 



 

 

3 

 

próbowano ze mnie zrobić wariata, że się czepiam. Jest to smutne dla mnie i to mówiliście 

Drodzy Panowie.  Tworzycie kolejny jakiś, nie wiem po co, podział społeczny. Powiadacie,  

że wirusa już nie ma, ja wam powiem, Marku Nowosadzki, że osoby publiczne takich słów nie 

powinny wypowiadać, zwłaszcza kiedy Pan tyle lat jest w polityce i tak Pan chciał mnie 

ośmieszyć. Robimy duże imprezy i to właśnie może być zagrożeniem. Nie wiem, co będzie za 

tydzień, gdy rozpocznie się nowy rok szkolny we wszystkich szkołach w naszym powiecie. 

Rolą samorządu jest edukowanie społeczeństwa i tego nigdy nie ma za dużo i myślę, że jeszcze 

dzisiaj, jeśli zajdzie potrzeba będę wnosił o zwołanie kolejnej sesji. Jeszcze raz zwracam się  

z prośbą o reaktywowanie oddziału obserwacyjno-zakaźnego w SP ZOZ w Krasnymstawie,  

bo naprawdę nie wiem co nas czeka.  Profesorowie, wielcy uczeni ludzie, wołają: zbliża się 

druga fala epidemii, od października zacznie kiełkować grypa. Nie bądźcie obojętni, bo 

możemy przegrać wszyscy. Chciałbym zadać dwa krótkie pytania, ponieważ bardzo głośno 

mówi się, że w naszym krasnostawskim szpitalu na oddziale interny ma być zabranych 20 łóżek 

i zadaję pytanie, czy to jest prawda. I drugie pytanie. Wrócę pokrótce do drugiej tury wyborów.  

Ten głos zabieram w imieniu mieszkańców swojej gminy z Woli Siennickiej, z Maciejowa,  

z Siennicy Różanej, z Siennicy Dużej. Otrzymaliśmy przed wyborami od Pana Starosty takie 

dwie ulotki z jego podpisem, listem ze Starostwa opatrzonym pieczątką. Jedną z tych ulotek 

przedstawię: „Uważaj z Trzaskowskim wrócą konflikty. Trzaskowski rozpęta polityczną 

wojnę, weta, zablokują rozwój Polski, doprowadzą do kryzysu. Kryzys dla politycznych 

Trzaskowski będzie blokował walkę z kryzysem gospodarczym, tak jak to robił Senat. Ludzie 

Platformy dzielą Polskę na A i B. Ten podział wróci wraz z Trzaskowskim. Gdy Trzaskowski 

był ministrem płaca minimalna była o 1000 zł niższa, a ponad 1,8 mln dzieci było zagrożonych 

ubóstwem. Wciąż nie rozliczono warszawskiej afery reprywatyzacyjnej, a poszkodowani nie 

otrzymali odszkodowań”. Nie wiem co powiedzieć, ale odpowiem tak Panie Starosto  

to zapewne zagrzewa ludzi, to jest nośne, ale zapytam czy uchodzi Staroście wysyłać pocztą  

ze Starostwa takie ulotki do mieszkańców mojej gminy.  

 

Starosta Andrzej Leńczuk odnośnie drugiego pytania radnego Janusza Szpaka poinformował, 

że nie podpisywał treści ulotki, którą radny przeczytał i na niej pieczątki nie ma. To jest błąd. 

Takiej ulotki firmować bym nie firmował. Oczywiście była wysłana ulotka zachęcająca do 

wyborów bez treści politycznej. Jest to nasz obowiązek społeczny, żeby zmobilizować 

elektorat. Odnośnie pytania dotyczącego łóżek, poinformował, że w związku z pracami 

remontowo-budowalnymi w oddziale wewnętrznym jest chwilowe ograniczenie do 40 łóżek. 

Jest to zgłoszone i w tym czasie będzie tylko jeden pion dyżurujący i jest to na czas remontu. 

Jeszcze raz podkreślił, że takiej ulotki nie firmował ani Starosta ani Starostwo.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że zauważył, że radny Janusz Szpak ma dwie ulotki, jedną  

podpisaną i drugą nie podpisaną. Poprosił radnego o odczytanie treści podpisanej ulotki.  

 

Radny Janusz Szpak odczytał treść podpisanej ulotki: „Szanowni Państwo, Mieszkańcy 

Powiatu, po raz kolejny wybierzemy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wybory to nasz 

przywilej, prawo i obowiązek. Druga tura wyborów przypada na dzień 12 lipca i w tym dniu 

wybierzemy Prezydenta wolnej i suwerennej Polski, który będzie nas godnie reprezentować, 

ale i służyć wszystkim Polakom. Uczestnicząc w wyborach opowiadamy się za demokracją, 

sprawiedliwością społeczną oraz kultywowaniem naszej wieloletniej tradycji. Proszę więc Was 

Drodzy Mieszkańcy o uczestnictwo w wyborach prezydenckich. Każdy z nas ma możliwość 

ale i obowiązek udziału w tym doniosłym wydarzeniu”. Powiedział, że ta pierwsza ulotka była 

dostarczona mu przez mieszkańców wraz z tą ulotką i niczego sobie nie wymyślił. Mieszkańcy 

podali mu kopertę z tymi ulotkami. 
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Przewodniczący Rady powiedział, że rozumie, iż do radnego Janusza Szpaka dotarł materiał  

w kopercie złożony z kilku ulotek, jednakże preferowana przez Starostę ulotka zachęca tylko 

do udziału w głosowaniu a nie agitacji.  

 

Radny Bogusław Domański odnośnie przedstawionych przez Starostę danych dotyczących 

liczby testów pozytywnych zapytał, czy Starosta posiada takie informacje, ile osób faktycznie 

zachorowało i ma objawy np. temperaturę, a ile z tych osób ma choroby współistniejące, 

ponieważ są to bardzo istotne informacje.  

 

Starosta Andrzej Leńczuk odpowiedział, że danych, o jakie pyta radny Bogusław Domański 

nie posiada. Te dane, które zostały radnym przedstawione są z dnia dzisiejszego, z których 

wynika, że mieliśmy 13 przypadków dodatnich, czyli 13 osób zakażonych koronawirusem.   

 

Radny Bogusław Domański powiedział, że 13 testów jest dodatnich i dalej nie wiadomo,  

ile osób zachorowało i ile osób ma choroby współistniejące. Poinformował, że już kiedyś 

poruszał temat koronawirusa ale jeszcze raz o nim powie. Proszę zobaczyć, co się dzieje 

w służbie zdrowia. Ludzie nie mogą dostać się do lekarza. Są jakieś porady przez telefon, 

tymczasem sami lekarze się z nich śmieją, bo popołudniu jeśli ktoś idzie i zapłaci, to będzie 

miał normalną poradę. Ta sytuacja ze służbą zdrowia jest całkowicie chora, że ludzie mają 

ograniczony dostęp do służby zdrowia niepłatnej. Bo w przypadku płatnej, to ludzie normalnie 

się zapisują i na drugi dzień są przyjmowani bez żadnych obostrzeń i maseczek nikt nie 

wymaga. To jest chora sytuacja, że jak wchodzimy do Starostwa to mamy mierzone 

temperatury jak trędowaci. Nad morzem tysiące ludzi leży na plaży i jest w morzu. Wszyscy 

chodzą po restauracjach, są imprezy a tutaj są mierzone temperatury. Jaki to w ogóle ma sens, 

chyba tylko taki żeby ludzi przestraszyć.  

 

Starosta Andrzej Leńczuk odnośnie podstawowej opieki zdrowotnej poinformował,  

że docierały głosy z gmin, że nie funkcjonują tzw. POZ-y i skierował w tej sprawie pismo  

do Wojewody Lubelskiego oraz do NFZ. Wojewoda w odpowiedzi na to pismo poinformował,  

że jeżeli takie problemy będą, to gospodarze terenu powinni informować o tym Wojewodę oraz 

NFZ. Ten problem jest nam znany. W kwestii mierzenia temperatury w Starostwie powiedział, 

że Starostwo nie jest wyjątkiem i jest to dla bezpieczeństwa osób, które korzystają z naszych 

usług ale także osób, które pracują.   

 

Radny Krzysztof Zieliński nawiązując do 1 września, kiedy dzieci idą do szkół i w związku  

z tym, co powiedział Starosta, że jutro odbędzie się spotkanie dyrektorów szkół z Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym i że działa w Starostwie Zespół Zarządzania Kryzysowego, którego 

szefem jest Starosta, zapytał czy są jakieś rekomendacje od tego Zespołu dla szkół, jeśli chodzi 

o to jaki mają nasi dyrektorzy szkół przyjąć tryb nauki. Po drugie przychylając się do głosu 

kolegi radnego Bogusława Domańskiego powiedział, że COVID-19 spowodował to jakbyśmy 

założyli czarne okulary, że widzimy tylko COVID a nie widzimy tego, co się dzieje dookoła. 

Ludzie chorują na inne choroby i na nie również umierają. Na COVID umiera mało ludzi a na 

inne choroby umiera dużo ludzi. Starosta jest gospodarzem na naszym terenie i uważa, że trzeba 

reagować i nasz szpital odblokować, żeby pomagał ludziom, a nie był tylko i wyłącznie 

budynkiem, który stoi jak twierdza, do którego można się dostać po jakichś dziwnych 

procedurach. Po trzecie chciałby zapytać o to, o czym wspomniał radny Janusz Szpak, że 

Oddział Chorób Wewnętrznych naszego szpitala na tą chwilę stracił 20 łóżek. Jest to 

nawiązanie do drugiego pytania, ale odbyło się spotkanie z lekarzami oddziału wewnętrznego 

z Zarządem i poprosił o przybliżenie o czym była rozmowa na tym spotkaniu i jakie wnioski 

płyną z tego spotkania.   
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Starosta Andrzej Leńczuk odpowiadając na pytanie dotyczące przygotowania szkół do 

rozpoczęcia roku szkolnego poinformował, że Zespół Zarządzania Kryzysowego takich 

rekomendacji nie wydał szkołom dlatego, że rekomendacje wydaje odpowiednie ministerstwo. 

Niemniej jednak w ubiegłym tygodniu było spotkanie z dyrektorami naszych szkół podczas 

którego w sposób szczególny zwrócił uwagę na konieczność przestrzegania higieny osobistej, 

bezpieczeństwa oraz wprowadzenie procedur w przypadku pojawienia się osoby zakażonej 

koronawirusem. Dyrektorzy stwierdzili, że są przygotowani do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego. Starosta poinformował, że transport około 5 ton płynów do dezynfekcji oraz około 

20000 maseczek jest w straży powiatowej i te środki ochrony osobistej będą dostarczone do 

każdej szkoły. Odpowiadając na pytanie dotyczące szpitala poinformował, że w szpitalu 

działają poradnie specjalistyczne i szpital także działa. Oddział wewnętrzny był obłożony  

w 100%, więc nie można powiedzieć, że szpital jest zamknięty. Niestety przepustowość szpitala 

jest ograniczona, tak samo funkcjonują pozostałe oddziały. Wielu mieszkańców powiatu, czy 

Krasnegostawu utożsamia Podstawową Opiekę Zdrowotną ze szpitalem. Nasze poradnie 

specjalistyczne przyjmują. Oczywiście są kolejki, ale pacjenci są przyjmowani. Odnoście 

spotkania z lekarzami Oddziału Chorób Wewnętrznych, Starosta poinformował, że Zarząd 

odbył takie spotkanie z lekarzami, podczas którego były poruszane różne sprawy, przede 

wszystkim kwestie rozliczenia czasu pracy. Lekarze podkreślali, że brak jest personelu. Zarząd 

zobowiązał Dyrektora SP ZOZ do podjęcia działań i rozmów z kierującym oddziałem jak 

również z lekarzami. W chwili obecnej ordynator przebywa na zwolnieniu lekarskim, stąd jest 

trudno porozmawiać i przedyskutować te kwestie. Takie rozmowy były prowadzone przez 

dyrektora i ordynatora, jednakże do tej pory nie zgłaszano do Zarządu, że są jakieś problemy, 

nawet typu zabezpieczenia dyżurów na dzień dzisiejszy.  

 

Radna Justyna Przysiężniak odnosząc się do COVID-19 i do odczytanych przez Starostę 

danych, które przygotowała dyrektor PSSE powiedziała, że te dane w jej odczuciu są mało 

czytelne i należy poprosić Dyrektor Sanepidu, aby w sposób czytelny i rzetelny przedstawiała 

te dane, gdyż nie mamy danych dotyczących osób z objawami. Zapytała, czy te 13 przypadków 

aktywnych to są osoby z objawami. Odnośnie wystąpienia Wojewody dotyczącego POZ, 

zapytała, czy Starosta jako gospodarz terenu może próbować wpływać na lekarzy, tak jak to 

wynika z pisma.  

 

Starosta Andrzej Leńczuk poinformował, że nie może wpływać na lekarzy, jedynie może 

powiadomić Wojewodę i NFZ, że nie jest realizowany kontrakt, gdy nie ma bezpośrednich 

porad.  

 

Radna Justyna Przysiężniak powiedziała, że musimy zwiększyć naszą postawę odnośnie POZ.  

 

Radny Krzysztof Zieliński odnośnie wypowiedzi Starosty, że obłożenie na Oddziale Chorób 

Wewnętrznych jest w 100% powiedział, że to znaczy, że nie za bardzo można się na ten oddział 

dostać i to, że czasowo likwidujemy 20 łóżek, widzi korelację z tym, że zamykamy oddział,  

bo nie ma lekarzy. Zapytał do kiedy będzie trwał remont i ograniczenie łóżek na tym oddziale.  

 

Starosta Andrzej Leńczuk odpowiedział, że ograniczony pion dyżurowy związany  

z ograniczeniem łózek ma być do 1 września 2020 r.  

 

Radny Marcin Zając zgłosił trzy zapytania związane z koronawirusem: ile testów wykonuje 

szpital tygodniowo i miesięcznie, czy powiat, jako organ prowadzący szkół  będzie decydował 

się na przeprowadzenie testów u nauczycieli z początkiem roku szkolnego, czy dysponujemy 

takimi danymi, czy te 13 przypadków to są to obcokrajowcy, czy są to nasi mieszkańcy.  
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Starosta Andrzej Leńczuk odpowiadając na powyższe pytania poinformował, że 3 dodatnie 

przypadki to Ukraińcy w dwóch gminach, którzy są tutaj zatrudnieni do pracy sezonowej.  

Od początku trwania koronawirusa prawie 50% dodatnich przypadków stanowiły osoby  

z Ukrainy. Odnoście testów poinformował, że testy wykonywane są przez karetkę tzw. koronkę, 

która jest wzywana przez sanepid, a szpital wykonuje testy dla osób, które znajdują się  

w szpitalu lub oczekują na przyjęcie. Powiedział, że poprosi Dyrektora SP ZOZ jak również 

Dyrektora PSSE o przedłożenie informacji o ilości wykonanych testów, natomiast na razie nie 

ma informacji, aby przeprowadzać testy u nauczycieli szkół.   

 

Radny Krzysztof Zieliński w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Janusza Szpaka dotyczącej 

ulotek, zapytał jakie są koszty wysłania listu i jak te koszty zostały zakwalifikowane.  

 

Starosta Andrzej Leńczuk odpowiedział, że była to umowa z Pocztą Polską na przesyłkę nie 

kopertową tylko na kolportaż ulotek. Jest zdziwiony, że dwie ulotki znalazły się w jednej  

kopercie, bo taka umowa nie była zawierana. Ulotka nie była wysyłana w kopercie, bo są to 

dodatkowe koszty. Przesyłka ulotek była sfinansowana ze środków Starostwa. Druk ulotek był 

częściowo sfinansowany przez Starostwo i częściowo przez Starostę Andrzeja Leńczuka, jako 

osobę prywatną.  

 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu krasnostawskiego 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających 

siedzibę na terenie powiatu krasnostawskiego oraz poprosił o opinię komisji.   

 

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

poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz 

szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu krasnostawskiego 

 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

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

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

Józef Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Janeczek 

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

Uchwała Nr XX/145/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu 

krasnostawskiego wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
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b) w sprawie przystąpienia Powiatu Krasnostawskiego do partnerstwa w celu 

przygotowania i realizacji projektu pn. „Prace na liniach kolejowych 69 i 72  

na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację 

Zawada” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 

Kolejowej Kolej + do 2028 roku 

 

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

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz otwierając część dyskusyjną poprosił o opinię 

komisji.   

 

Radny Bogusław Domański - Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Samorządu i Etyki poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Radny Krzysztof Zieliński zapytał, czy to porozumienie dotyczy przebudowy linii kolejowej 

wynikającej z budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.  

 

Starosta Andrzej Leńczuk poinformował, że jest to stara linia kolejowa z pominięciem stacji 

Zawada, czyli skrócenie drogi kolejowej do Zamościa. Są trzy koncepcje. Pierwszy projekt 

związany jest z Centralnym Portem Komunikacyjnym, z ominięciem tej stacji  

w Krasnymstawie, która byłaby gdzieś na górach.   

 

Radny Krzysztof Zieliński powiedział, że zadaje te pytania do projektu uchwały dlatego, że nie 

było przed sesją zwołanej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa i Komunikacji 

i w związku z tym poprosił Przewodniczącego tej Komisji i Przewodniczącego Rady  

o zwoływanie Komisji, bo bodajże od początku roku były tylko dwa posiedzenia. Powiedział, 

że w ubiegłym roku były konsultacje organizowane przez gminy odnośnie zmian wynikających 

z przebudowy tej linii kolejowej. Zapytał, czy te zmiany i te uwagi, które były wniesione wtedy 

na tych konsultacjach zostały uwzględnione w tych projektach. 

 

Starosta Andrzej Leńczuk odpowiedział, że my jako powiat nie byliśmy zaproszeni  

do konsultacji. Podejrzewa, że podobnej treści uchwałę podjęło Miasto Krasnystaw lub 

podejmie na najbliższej sesji. Gdybyśmy byli zaproszeni do konsultacji to zapewne byśmy  

w niej uczestniczyli.  

 

Radny Krzysztof Zieliński zapytał w jaki sposób to porozumienie będzie zawarte i jaka będzie 

jego forma prawna.  

 

Starosta Andrzej Leńczuk odpowiedział, że porozumienie jest fazą wstępną, natomiast później 

będzie umowa, która będzie określała, co wnoszą strony. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że jeżeli 

projekt przejdzie to będzie minimalny wkład finansowy samorządu, albo nie będzie wkładu. 

Takie porozumienie podpisują wszystkie gminy i powiaty, które są na trasie tej linii.  

 

Przewodniczący wobec braku innych głosów w dyskusji zarządził głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Krasnostawskiego do partnerstwa w celu 

przygotowania i realizacji projektu pn. „Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec 

– Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada” w ramach 

Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku 
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Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

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

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

Józef Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Janeczek 

 

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

 

Uchwała Nr XX/146/2020 w sprawie przystąpienia Powiatu Krasnostawskiego  

do partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu pn. „Prace na liniach 

kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy 

omijającej stację Zawada” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej 

Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku wraz z wydrukiem imiennego głosowania 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

c) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Fajsławice 

 

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Fajsławice oraz poprosił o opinię komisji.   

 

Radny Bogusław Domański - Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Samorządu i Etyki poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie  

Fajsławice 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Karol Babiarz, Witold Boruczenko, Tadeusz Chruściel, Bogusław Domański, Mirosław 

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

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

Józef Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Janeczek 

 

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

Uchwała Nr XX/147/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Fajsławice wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 



 

 

9 

 

d) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rudnik 

 

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Rudnik oraz poprosił o opinię komisji.   

 

Radny Bogusław Domański - Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Samorządu i Etyki poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Rudnik 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

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

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

Józef Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Janeczek 

 

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

 

Uchwała Nr XX/148/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Rudnik wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

e) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica 

 

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica oraz poprosił o opinię komisji.   

 

Radny Bogusław Domański - Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Samorządu i Etyki poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie  

Izbica 

 

Wyniki głosowania 

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

ZA (18) 

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

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

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

Józef Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Janeczek 

 

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

 

Uchwała Nr XX/149/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Izbica wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

f) zmieniającej uchwałę 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 zarządził przystąpienie do głosowania. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

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

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

Józef Wroński, Marcin Zając, Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Janeczek 

 

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

 

Uchwała Nr XX/150/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej  wraz z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

g) 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.   
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Radny Bogusław Domański – Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Samorządu i Etyki poinformował, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały, ale nie jednogłośnie.  

 

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: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

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

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

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

Józef Wroński, Marcin Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Janeczek 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 17 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się uchwała 

została podjęta.  

 

Uchwała Nr XX/151/2020 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. 

 

h) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 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.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (17)  

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

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 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Krzysztof Zieliński 

NIEOBECNI (1) 

Leszek Janeczek 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 17 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się uchwała 

została podjęta.  

 

Uchwała Nr XX/152/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego wraz  

z wydrukiem imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

7. Wnioski Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęły żadne wnioski komisji stałych Rady 

Powiatu i wobec tego przeszedł do kolejnego puntu porządku obrad. 

 

8. Komunikaty Przewodniczącego. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że trwają prace związane z regulacją diet radnych,  

bo były takie zapytania na posiedzeniu Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Samorządu i Etyki, jednakże musimy  dostosować uchwałę do obecnej legislacji. Jest tendencja, 

że w 2020 r. dużo uchwał podejmowanych przez rady jest uchylanych przez organy nadzorcze, 

także chcemy wypracować taką treść uchwały, która byłaby zgodna z aktualnym stanem 

prawnym i to będzie początek pracy każdej komisji, która powinna się wypowiedzieć na temat 

projektu uchwały i jej zmian. Ostateczna treść uchwały zostanie przedstawiona komisjom do 

zapoznania się i zaopiniowania.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali zaproszenia na Dożynki Powiatowe. 

Ze względu na sytuację epidemii tegoroczne dożynki mają okrojoną formę i program, po to aby 

stworzyć bezpieczne warunki. Przedstawił program dożynek oraz zaprosił wszystkich do 

uczestnictwa. Poinformował, że również w podobnej formie zostały zaplanowane Dożynki 

Wojewódzkie, na które został wydelegowany jako delegat reprezentujący nasz powiat.  Odbył 

się konkurs na wieniec dożynkowy i został wytypowany jeden wieniec, który będzie 

reprezentował nasz powiat.  

 

Przewodniczący powitał przybyłego na dzisiejszą sesję Burmistrza Krasnegostawu – Roberta 

Kościuka i poprosił go o zabranie głosu.  

 

Burmistrz Krasnegostawu – Robert Kościuk powitał wszystkich oraz podziękował  

za zaproszenie na sesję, po czym poinformował, że w tym roku rozpoczyna się jubileusz  

50-lecia naszej kultowej imprezy czyli Chmielaków Krasnostawskich i z tej okazji Miasto 

Krasnystaw wydało album. Jest to kompendium wiedzy, które pozwoli przybliżyć historię 

Chmielaków, jak również historię samego chmielarstwa i piwowarstwa. Zachęcił wszystkich 

do zapoznania się z tą publikacją. Powiedział, że każdy radny po dzisiejszej sesji otrzyma 

pakiet, w którym znajduje się m.in. taki album. Publikacja napisana jest ciekawym i prostym 

językiem, zawiera mnóstwo fotografii i składa się z kilku części. Burmistrz zachęcił również 

do zapoznania się z kalendarium Chmielaków, jak kształtowały się od 11 września 1971 roku. 

Poinformował, że w tym roku nieudało się zorganizować Chmielaków w formule festiwalowej, 

jak to bywało w latach ubiegłych ze względu sytuację epidemiologiczną. Po wielu 

konsultacjach podjął decyzję, żeby odwołać tegoroczne Chmielaki, jednakże zachowując takie 
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elementy jak Konsumencki Konkurs Piw, który się odbył. W ubiegłą niedzielę była inauguracja 

jubileuszu 50-lecia. Zakłada, że w następnym roku nastąpi finał finałów i ta impreza zostanie 

przeprowadzona w taki sposób, aby móc godnie świętować ten festiwal i żeby cały czas  

w Krasnymstawie funkcjonował pomimo tych trudności jakie mieliśmy ostatnimi laty. Jeszcze 

raz podziękował za możliwość zabrania głosu i zaprezentowania albumu. Zachęcił do 

uczestnictwa w imprezach, które będą towarzyszyły Chmielakom. Serdecznie zaprosił na 

wystawę w Muzeum Regionalnym, która odbędzie się 11 września 2020 w rocznicę 50-lecia 

Chmielaków.  

 

Przewodniczący Rady w imieniu wszystkich radnych i Starostów serdecznie podziękował 

Burmistrzowi Krasnegostawu za taki akcent i zauważenie Rady Powiatu i również złożył na 

ręce całej Rady Miasta serdeczne podziękowania za obdarowanie radnych Rady Powiatu 

jubileuszowym prezentem. Podziękował również Stowarzyszeniu Gloria Vitae za otrzymaną 

publikację promującą powiat.  

 

9. Zamknięcie XX Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie. 

 

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

sesji i zamknął obrady XX Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie.  

 

Transmisja z obrad XX 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  


