PROTOKÓŁ Nr XXIII/16
z obrad XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 04 sierpnia 2016 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a
– 21
– 16 (nieobecni: K. Dąbrowski,
I. Grzegory – Gajda,
M. Kosiorek, R. Malesa,
W. Miedzianowski)
– /Zał. Nr 1/
– /Zał. Nr 2/

Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji

Lista obecności
Wyniki głosowań z Sesji

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na
2016 rok.
4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr
XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łowickiego na lata 2016-2019.
5. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył obrady XXIII sesji Rady Powiatu.
Ad. pkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze udział
16 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 14:35 ogłosił przerwę w
obradach XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 14:45 wznowił obrady
XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 3
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016
rok.
Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie
zmiany budżetu na 2016 rok.
Radny Marek Jędrzejczak: Panie Starosto, ja chciałbym wiedzieć taką rzecz,
czy ostateczna jest decyzja dotycząca tego chodnika w Domaniewicach? Tam
będzie nakładka i ja prosiłem na ostatniej sesji o to, jakie są w tej sprawie
ustalenia.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Nakładka nie ma związku z tym kawałkiem
chodnika.
Radny Marek Jędrzejczak: Ja wiem, tylko ja przy okazji pytam.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Rozumiem, tylko powiem uczciwie, że w
ostatnim czasie z Wójtem na ten temat nie rozmawiałem. Wiem, że dwa spotkania
z właścicielką tego gruntu się odbyły, z ostatniej informacji, którą miałem od
Dyrektora Karcza była informacja, że trochę się zbliżyli co do stanowiska
odszkodowania za grunt.
Radny Marek Jędrzejczak: Ja ma w takim razie prośbę, żeby na sesję
sierpniową już tak konkretnie odpowiedzieć.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych,
nieobecni: K. Dąbrowski, I. Grzegory – Gajda, M. Kosiorek, R. Malesa,
W. Miedzianowski/:
Za
– 16
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXIII/141/2016 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
/Zał. Nr 3/
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Ad. pkt 4
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr XV/90/2015
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019.
Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda przedstawiła projekt uchwały RPŁ
zmieniający Uchwałę Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29
grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych,
nieobecni: K. Dąbrowski, I. Grzegory – Gajda, M. Kosiorek, R. Malesa,
W. Miedzianowski/:
Za
– 16
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXIII/142/2016 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr XV/90/2015
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019.
/Zał. Nr 4/
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, ponieważ
wpłynęło do Rady Powiatu pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z
Łodzi w formie Wezwania /Zał. Nr 5/, i ponieważ tu jest termin 7 dni, a
prawdopodobnie nie będziemy się w tym terminie widzieć, chciałbym tylko
poinformować Państwa, że podpisałem protokół do Sądu i prześlemy listę
obecności, tak żebyście wszyscy Państwo wiedzieli, bo to pismo jest do Rady,
także chciałem Was o tym poinformować.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
ponieważ na ostatniej sesji obiecałem Radzie przedstawienie stanowiska co do
ulicy Chełmońskiego, więc doszło do 4 spotkań, doszło do głębokiej analizy
dokumentów, które zostały w tej sprawie zebrane i z oceny prawnika proces w
zasadzie po tej analizie, ocenie firmy zewnętrznej, którą przedstawiła EUROVIA
- mógłby trwać długo i do końca nie da się przewidzieć jego efektów, ponieważ
są dosyć mocne argumenty wskazujące na to, że ten grunt jest taki, który nie
pozwolił na to, żeby zachować ten stan drogi taki, jaki byśmy sobie życzyli.
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Spróbowaliśmy pójść trochę w innym kierunku – co zrobić, żeby rozwiązać
problem. W zasadzie można by iść do Sądu, tylko pójdziemy, pobarujemy się ze
dwa lata w tym Sądzie, pewnie wyłożymy kolejne pieniądze na kolejne
ekspertyzy, bo na tą ekspertyzę trzeba by było zamówić naszą ekspertyzę za jakieś
pieniądze, które trzeba wyasygnować z budżetu. Moja propozycja była taka do
przedstawicieli EUROVI, czy widzą możliwość rozwiązania, naprawienia sprawy
i jak ta propozycja by wyglądała i taką propozycję dostaliśmy w dwóch wersjach.
To znaczy tak, ustaliliśmy najpierw co należy zrobić, żeby powiedzieć, że to jest
do naprawienia, co do tego uznaliśmy zgodność i ze strony EUROVI i z naszej
strony, że na tej drodze należy 600 m² powierzchni, to jest 400 metrów bieżących
o szerokości półtora metra wyfrezować, to są te odcinki, gdzie jest koleina – to
daje 600 m², wykucie i regulacja wysokości 6 studni, 3 zaworów i 3 kratek
ściekowych, tj. 12 sztuk, uzupełnienie masy przy armaturze to jest 38 m², ułożenie
masy asfaltowej grubości 5 cm na powierzchni tych 600 m² i powierzchniowe
utrwalenie na długości 1270 m i 6,8 m szerokości, czyli 8 636 m². Do takiego
uzgodnienia doszliśmy, co do możliwości naprawienia tej drogi, bo to inaczej nie
da się nazwać, wyszacowane to zostało na kwotę 186 tys. zł netto i na tym
spotkanie nr 2 się zakończyło. Na spotkaniu nr 3 spotkaliśmy się z Panią Dyrektor
Gajek i z Panią Dyrektor Michaliną Siegiert i na tym spotkaniu zapadła
propozycja, że na tą inwestycje EUROVIA ma 70 tys. zł, jest gotowa
przeznaczyć. Po dyskusji i rozmowie ja poprosiłem, że gdyby to było 95 tys. zł
no to rozważamy możliwość tego remontu. Pani Dyrektor stwierdziła, że nie ma
takich umocowań, ma umocowania na 70 tys. zł, oczywiści użyłem tego
argumentu, o którym mówiliśmy na sesji, odpowiedź była, że ma upoważnienie
na 70 tys. zł i to może dzisiaj zaoferować. Ponieważ w jakiś sposób była to
inwestycja tak naprawdę i Miasta i Powiatu, bo Miasto robiło tam kanalizację i
wodociąg, spotkałem się z Burmistrzem, przy tych kwotach brakowało 110 tys.
zł, spotkałem się z Burmistrzem, porozmawialiśmy, Burmistrz uznał, że ważne
jest to, żebyśmy przede wszystkim załatwili sprawę i skończyli temat, który
ciągnie się dość długo i nie przynosi nikomu ani splendoru ani chluby,
zaproponował, że jeżeli to na takich warunkach by się udało zrobić, to Miasto
55 tys. zł dotacji udzieli dla Powiatu do tego remontu, czyli 50% tej naszej części.
Poprosiliśmy, żeby było to już w dokumencie, bo w momencie, kiedy
uruchomimy te dwie inwestycje, a nie będziemy mieli porozumienia, no to to, że
tak powiem może się skończyć tym, że no dobra, to mamy, a tamto no to gdzieś
tam zobaczymy. Poprosiliśmy EUROVIĘ o to, żeby złożyła stosowną ofertę i taka
oferta w dniu wczorajszym wpłynęła do PZDiT i opiewa na kwotę 103 428,44 zł
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brutto, czyli mniej niż zakładaliśmy, bo zakładaliśmy, że po 55 tys. zł by nas to
kosztowało, jest 103 tys. zł, więc udział byłby mniejszy. Wartości te, które
czytałem są zawarte w tej ofercie. Myślę, że chyba nie bardzo mamy wyjście, bo
możemy temat załatwić. Czy na stałe? Bozia raczy wiedzieć. Z tej ekspertyzy
wynika, że w tym przypadku powinna być cała droga wykorytowana do
głębokości usadowienia rur i podbudowa budowana od zera. Ja myślę, że to co
miało usiąść na tej drodze, to pewnie już usiadło. Te 12 obiektów, które ulegną
regulacji, rzeczywiście to są obiekty, które wystają lub są zapadnięte, te 600 m
też sprawdzaliśmy – jest to ilość, która zabezpieczy to wykoleinowanie. Tak
wygląda na dzisiaj sytuacja, jest to oferta i jest przygotowane porozumienie. Jeśli
jutro Pan Mecenas to porozumienie by zaakceptował, to to porozumienie byśmy
z EUROVIĄ podpisali i uruchomili byśmy te dwa zadania, które EUROVIA ma,
czyli Domaniewice i Karsznice.
Ad. pkt 5
Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady XXIII Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.

Protokołowały:
B. Prus – Miterka
W. Kwasek
Przewodniczący RPŁ
/-/ Krzysztof Górski
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