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XLIV sesja II kadencji 
Rady Powiatu w Biłgoraju

W Świetlicy Domu Pomocy Społecznej dla Kom-
batanta, przy ul. Komorowskiego 20 w Biłgoraju, 
dnia 2 marca 2006 r. odbyła się VLIV sesja II ka-
dencji Rady Powiatu. Gościem specjalnym sesji był 
Wicewojewoda Lubelski Jarosław Zdrojkowski re-
prezentujący Wojewodę Wojciecha Żukowskiego.
W trakcie sesji wysłuchano sprawozdań z działal-
ności Domu Pomocy Społecznej dla Kombatanta 
w Biłgoraju, a także Domu Pomocy Społecznej 
w Teodorówce. Ponadto zostały przedstawione 
sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Po-
wiatu 2005 r. Oprócz stałych punktów programu 
podjęto także uchwały:
– uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego spra-

wozdania Powiatowego Rzecznika Konsumen-
tów z działalności w roku 2005,

– uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu okre-
ślającego kryteria i tryb przyznawania nagród 
dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród 
za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze,

– uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu okre-
ślającego wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania,

– uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udziele-
nie bonifikaty od ceny nieruchomości przezna-
czonej do sprzedaży,

– uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Po-
wiatu,

– uchwała w sprawie powołania Skarbnika Po-
wiatu.

Tym razem sesję zdominowało odwołanie do-
tychczasowej skarbniczki powiatu pani Haliny 
Kudach i powołanie nowego skarbnika powiatu 
pana Grzegorza Płecha. Żegnając panią skarbnik 
przewodniczący rady oraz Starosta Biłgorajski 
wyrazili wdzięczność za rzetelność i wielki trud 
włożony w pracę dla powiatu jednocześnie ży-
cząc pani H. Kudach wszelkiej pomyślności na 
nowym etapie życia. Następnie Starosta Biłgo-
rajski Stanisław Schodziński dokonał prezentacji 
kandydatury nowego skarbnika powiatu: „Pan 
Grzegorz Płecha ma 36 lat, jest żonaty ma troje 

dzieci, mieszka w Biłgoraju. Pan Grzegorz Płecha 
jest magistrem prawa (rok 1997), absolwentom 
UMCS w Lublinie, absolwentem Liceum Ekono-
micznego w Tarnogrodzie. Ukończył studia po-
dyplomowe o specjalności rachunkowość i finan-
se w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Admini-

stracji w Lublinie (rok 2001), posiada świadectwo 
kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych (rok 2002), zaświadczenie Mini-
stra Finansów o złożeniu egzaminu na audyto-
ra wewnętrznego nr 499/2004. Ponadto w  zasie 
swojej kariery zawodowej uczestniczył w wielu 
kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości 
i finansów, m.in. ukończył kurs doradców po-
datkowych oraz cykl szkoleń z zakresu audytu 
finansowego jednostek sektora finansów publicz-
nych prowadzonych przez brytyjskich audyto-
rów we współpracy z Ministerstwem Finansów 
(rok 2005). 
Po ukończeniu studiów prawniczych Pan Grze-
gorz Płecha odbył staż absolwencki w Sądzie Re-
jonowym w Biłgoraju, następnie w latach 1998-
-2004 pracował w „CORNAXPOL" Sp. z.o.o. 
z siedzibą w Biłgoraju zajmującej się handlem 
napojami i materiałami budowlanymi w dziale 
finansowym, ostatnio zajmując stanowisko sa-
modzielnego specjalisty ds. analiz finansowych
i kontrolingu. Ponadto w latach 2001-2004 praco-
wał w „CORNAXPOL" Spółce jawnej zajmującej 
się usługami transportowymi, najmem, dzierża-
wą nieruchomości i mienia na stanowisku Głów-
nego Księgowego. W roku 2004 pracował także 
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada" w Biłgoraju 
w dziale finansowym. Od 1 grudnia 2004 roku
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Rocznik 1987 do wojska !

Dnia 6 marca 2006 roku w siedzibie Ligi Obrony 
Kraju odbyło się oficjalne rozpoczęcie kolejne-
go roku pracy Komisji Lekarskiej kwalifikującej
młodych ludzi do służby wojskowej z Powiatu 
Biłgorajskiego. Tym razem przed komisją stanę-
li mężczyźni urodzeni w roku 1987, oraz osoby 
z rocznika 1982 i 1986, które nie stawały do-
tychczas do poboru lub otrzymały odroczenie 
ze względu na stan zdrowia. W tegorocznym 
poborze przed komisją lekarską stanęły również 
kobiety, które w bieżącym roku akademickim 
ukończyły szkoły medyczne i weterynaryjne. We-
dług wojewódzkiego planu ujętych jest 47 kobiet. 
Starosta Biłgorajski Stanisław Schodziński życzył 

komisji spokojnej i wytrwałej pracy, a także wy-
raził nadzieję na wyłonienie spośród ponad 1170 
uczestników najlepszych żołnierzy, którzy będą 
też znać wartość słowa „patriotyzm”. Komisja 
prowadziła badania lekarskie do dnia 24 kwietnia 
2006 roku.

pracuje w Starostwie 
Powiatowym na sta-
nowisku audytora 
wewnętrznego, sta-
nowisko to wymaga 
zdania państwowego 
egzaminu przed ko-
misją egzaminacyjną 
finansów publicz-
nych powoływaną 
przez Ministra Fi-

nansów. Egzamin ten wymaga znajomości róż-
nych dziedzin m.in. finansów publicznych, ra-
chunkowości, ekonomii, prawa i postępowania 
administracyjnego, standardów kontroli finan-
sowych i standardów audytu zarówno krajowych 
jak zagranicznych. Obecnie zawód audytora we-
wnętrznego wykonuje ponad tysiąc osób w Pol-
sce w różnych jednostkach administracji rządo-
wej, publicznej i samorządowej. W trakcie pracy 
w Starostwie Pan Płecha realizował różne zada-
nia audytowe w wielu obszarach działania Powia-
tu jak finanse, edukacja, kultura, drogownictwo,
budownictwo, bezrobocie i rynek pracy, organi-
zacja, informatyka i fundusze zagraniczne. Au-
dyty realizowane przez Pana Płecha objęły wiele 
komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek 
organizacyjnych Powiatu jak: Wydział Organi-
zacyjny, Wydział Finansowy, Wydział Edukacji, 
Wydział Budownictwa, Wydział Rolnictwa, Wie-
loosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Struk-
turalnych, Rozwoju i Inwestycji, Zespół Audytu 

i Kontroli Wewnętrznej (w zakresie kontroli fi-
nansowej), Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Dróg 
Powiatowych i Muzeum Ziemi Biłgorajskiej oraz 
pośrednio inne komórki i jednostki organiza-
cyjne Powiatu. Generalnie Pan Płecha w trakcie 
pracy w Starostwie zapoznał się z wieloma dzie-
dzinami funkcjonowania Powiatu”. 
Ostatnim punktem programu sesji było okolicz-
nościowe wystąpienie Wicewojewody Lubelskie-
go Jarosława Zdrojkowskiego, który skupił się na 
przedstawieniu obecnej sytuacji gospodarczej 
województwa lubelskiego. Zebranych zapoznał 
z dotacjami przewidzianymi w województwie 
tj.: z inwestycjami i projektami rozwoju Lubelsz-
czyzny. M. in. zaprezentował plan operacyjny 
rozwoju Polski wschodniej na lata 2007- 2013, 
według którego nasze województwo otrzyma 
265 mln euro dotacji. Suma ta będzie przezna-
czona na realizację następujących etapów:
– zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej woje-

wództw Polski Wschodniej, czyli unowocze-
śnienie gospodarki,

– wsparcie głównych miejskich ośrodków wzro-
stu Polski Wschodniej,

– drogi wojewódzkie – poprawa jakości we-
wnętrznych węzłów komunikacyjnych Polski 
Wschodniej.

Podsumowując swoje wystąpienie wicewojewoda 
stwierdził, iż Powiat Biłgorajski w ostatnim czasie 
zrealizował sporo projektów, co zapewnia mu do-
brą pozycję na tle innych rejonów województwa. 

Nowopowołany Skarbnik 
Powiatu Grzegorz Plecha

W oficjalnym rozpoczęciu pracy Komisji Lekarskiej
uczestniczył Starosta Biłgorajski St Schodziński
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Współczesny wymiar 
patriotyzmu

We współczesnym świecie mediów i pogoni za 
pieniądzem szczególne znaczenie zyskuje pytanie 
o wymiar patriotyzmu w naszym życiu tak bardzo 
nastawionym na konsumpcjonizm. Czy patrio-
tyzm stanowi niezachwianą wartość, czy ma dla 
nas tak wielkie znaczenie jak dla naszych przod-
ków gotowych zginąć w imię narodu polskiego? 
Czy też jest przeżytkiem, pustym sloganem po-
wtarzanym publicznie podczas obchodów świąt 
narodowych? 

Te pytania stały się tematem przewodnim debat 
zorganizowanych 7 marca 2006 roku w dwóch 
biłgorajskich szkołach średnich: Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. ONZ oraz Zespole Szkół 
Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa 
Dechnika. Podczas tych spotkań młodzież szkolna 
miała okazję zapoznać się z tematem patriotyzmu 
prezentowanym przez dwóch przedstawicieli In-
stytutu Edukacji Narodowej: dyrektora instytutu 
Arkadiusza Robaczewskiego i Macieja Szepietow-
skiego, reprezentującego też Towarzystwo Gimna-
styczne „Sokół”, oraz przez Starostę Biłgorajskiego 
Stanisława Schodzińskiego. Debatę rozpoczął pan 
Arkadiusz Robaczewski przedstawiając rys histo-
ryczny Polski w kontekście patriotyzmu. Przywo-
łując minione wydarzenia naświetlił patriotyczne 
postawy Polaków, przypomniał o naszych chrze-
ścijańskich korzeniach. Uzmysłowił młodzieży 
to, jak wiele trudu i poświęcenia musieli wnieść 
Polscy na przełomie wieków, aby nasze państwo 
mogło mieć obecny kształt.
Uzmysłowienie sobie tych faktów jest bardzo po-
trzebne, aby móc racjonalnie spojrzeć na współ-
czesny świat. 

„Przez ostatnie kilkanaście lat mamy do czynienia 
z ośmieszaniem patriotyzmu i promowaniem po-
staw kosmopolitycznych. Patriotyzm wywołuje w 
młodych zniechęcenie, bo kojarzy się z patetycz-
nym obchodzeniem rocznic narodowych. Tymcza-
sem patriotyzm nie jest jedynie pustym słowem. 
Większość z nas promuje postawy patriotyczne 
nieświadomie, na co dzień wybierając do zrobie-
nia zakupów osiedlowy sklepik zamiast supermar-
ketu należącego do międzynarodowej sieci, czy 
też kibicując polskiej drużynie piłkarskiej. Jednak 
ważne jest, aby zdawać sobie z tego sprawę, wyka-
zywać nie tylko emocjonalne zaangażowanie, lecz 
również myśleć o wspólnym dobru naszego naro-
du.”– mówił pan Maciej Szepietowski. 
Taka postawa Polaka jest szczególnie ważna od 
momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, 
w której mało mówi się o patriotyzmie, a jedno-
cześnie podkreśla się potrzebę budowania wspól-
nej globalnej wioski, w której nie istnieją żadne 
podziały, ale też nie istnieją żadne granice wy-
paczeń. Nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej 
wymaga od nas odnalezienia na nowo tożsamości 
narodowej, ponieważ istnieje ryzyko zapomnie-
nia o najtrwalszych wartościach: korzeniach, hi-
storii i religii. Na ten aspekt szczególny nacisk po-
łożył Starosta Biłgorajski Stanisław Schodziński, 
przestrzegając przed zbytnim zapatrzeniem się 
na europejskie, liberalne wzorce. Bezkrytyczny 
liberalizm ze strony młodego człowieka jest nie-
bezpieczny, dlatego że brak odpowiednich wzo-
rów i powszechna akceptacja wszelkich odchyleń 
pozbawia go kręgosłupa moralnego. Tymczasem 
to właśnie historia i polska kultura chrześcijań-
ska są odpowiednim nauczycielem dla każdego 
młodego człowieka. Sięganie do odpowiedniej, 
patriotycznej literatury, korzystanie z właści-
wych programów radiowych i telewizyjnych na-
stawionych na propagowanie polskiej kultury, 
unikanie stacji komercyjnych, polskojęzycznych 
a nie polskich, z całą pewnością nauczy współ-
czesną młodzież krytycznego myślenia i postaw 
patriotycznych. Refleksja nad wartościami: pa-
triotyzmu, historii i przynależności narodowej 
we współczesnym skomercjalizowanym świecie 
wywołała szczególne zainteresowanie ze strony 
młodzieży. Żywa dyskusja, jaka wywiązała się 
podczas spotkania, świadczy o tym, że temat ten 
jest bardzo aktualny. Warto więc propagować 
ideę patriotyzmu, aby ocalić polskość od zapo-
mnienia. Aby przypomnieć Polakom, czym jest 
duma narodowa.

Od lewej: Mieczysław Król, Maciej Szepietowski, 
Arkadiusz Robaczewski, Stanisław Schodziński


