PROTOKÓŁ Nr XXIV/16
z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 31 sierpnia 2016 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a
– 21
– 21
– /Zał. Nr 1/
– /Zał. Nr 2/

Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności
Wyniki głosowań z Sesji

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XXI, XXII i XXIII Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.
5. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w
zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.
6. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.
7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Rady
Powiatu Łowickiego Nr XXIX/216/2012 z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia
prowadzenia zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w
zakresie edukacji publicznej.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Łowickiego.
10.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Łowicza.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmniejszenia opłaty
za wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną
nadaniem nazw ulicom w miejscowości Mysłaków.
12.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na
2016 rok.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr
XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w
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sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łowickiego na lata 2016-2019.
14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie odwołania Skarbnika
Powiatu Łowickiego.
15.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Skarbnika
Powiatu Łowickiego.
16.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Starosty Łowickiego.
17.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie
między sesjami.
18.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z
działalności w okresie między sesjami.
19.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
20.Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył obrady XXIV Sesji Rady Powiatu.
Ad. pkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze udział
21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje.
Dyrektor Wydz. ES Sylwia Walkiewicz: Szanowni Państwo, 24 i 25 sierpnia
2016 roku odbyły się posiedzenia komisji egzaminacyjnych o nadanie stopnia
nauczyciela mianowanego. Egzamin zdało 5 następujących nauczycieli, których
serdecznie witam i zapraszam do siebie. Przy nadaniu stopnia nauczyciela
mianowanego nauczyciel składa ślubowanie według ustalonej roty, o której
powtórzenie teraz poproszę. Dodam, że ślubowanie może być złożone z dodaniem
słów „Tak mi dopomóż Bóg”. „Ślubuje rzetelnie pełnić mą powinność
nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju
osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu
umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji
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Rzeczypospolitej Polskiej” . Poproszę teraz Pana Przewodniczącego i Starostę o
wręczenie aktów nadania.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu
Krzysztofem Górskim wręczyli akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
Ad. pkt 3
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący nie mam wniosków,
ale chciałbym się spytać, na poprzedniej sesji składałem interpelacje w sprawie
działań Zarządu odnośnie strefy ekonomicznej i prosiłem, stawiałem wniosek o
przygotowanie informacji na tą sesję. Czy nie ma nigdzie w programie takiego
punktu? Czy Pan coś wie na ten temat?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Zarząd do porządku sesji mi nie
przedkładał takiego punktu.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Będzie w sprawach różnych.
Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli w sprawach różnych rozumiem, że
Zarząd przedstawi mi ten punkt?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Tak.
Ad. pkt 4
Przyjcie wniosków do protokołów z XXI, XXII i XXIII Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z XXI Sesji RPŁ został
wyłożony do wglądu w Biurze Rady, czy są uwagi do protokołu z XXI Sesji RPŁ?
Nie widzę. Protokół z XXI Sesji został przyjęty. Protokół z XXII Sesji RPŁ został
wyłożony do wglądu w Biurze Rady, czy są uwagi do protokołu z XXII Sesji
RPŁ? Nie widzę. Protokół z XXII Sesji został przyjęty. Protokół z XXIII Sesji
RPŁ został wyłożony do wglądu w Biurze Rady, czy są uwagi do protokołu z
XXIII Sesji RPŁ? Nie widzę. Protokół z XXIII Sesji został przyjęty.
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Ad. pkt. 5
Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w
zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Łowiczu Renata RutkowskaLiberska przedstawiła informację na temat wdrażania programów i funduszy
pomocowych Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu
Łowickiego. /Zał. Nr 3/
Radny Jacek Chudy: Jest szereg pytań, bo chciałbym przynajmniej część tych
pytań, które tutaj Pani zadam przekazać od rolników, z którymi współpracujemy
i oni po prostu pytają i tak naprawdę do końca nie są poinformowani. Chciałem
przede wszystkim zapytać, co dalej z zalesieniami i przyznawaniem płatności na
zalesienia, bo PROW 713 zakończył się, te płatności są wypłacane, co dalej z tym
programem?
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Renata Rutkowska-Liberska: Panie
Radny, jeżeli chodzi o zalesienia… Ja bym bardzo prosiła o zadawanie pytań,
jeżeli chodzi o informację jaką przygotowałam. Jeżeli chodzi o takie szczegółowe
pytania, to proszę zastosować bezpośrednio zapytanie czy droga pisemną czy
drogą e-mail, ja na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć w miarę szybko.
Radny Jacek Chudy: Jeżeli Pani pozwoli to chciałem Panią zapytać, bo wielu
rolników skorzystało z kredytu preferencyjnego, zasady tego były takie, że od
2016 roku mogli składać rolnicy i ubiegać się o te kredyty obrotowe, natomiast
warunek był, że do 14 lipca 2016 roku te kredyty musiały być spłacone. Część
rolników, jak wiemy nie otrzymało dopłat bezpośrednich do dnia 14 lipca, w
związku z tym pytam Panią, jakie były powody opóźnień tych płatności i gdyby
Pani była uprzejma powiedzieć, jaki procent środków wypłacono na dzień 30
czerwca 2016 roku?
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Renata Rutkowska-Liberska:
Szanowny Panie Radny, jeżeli chodzi o powody opóźnienia dopłat wydaje mi się,
że dość wyczerpująca informacja ukazała się na stronie Agencyjnej, była
powszechnie ona rozpowszechniona. Chodziło tutaj głównie o pewne
zaniedbania, ja mogę podeprzeć się tylko komunikatem Ministra Rozwoju
Rolnictwa i Wsi, który po prostu... To był komunikat z lutego 2016 roku.
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Radny Jacek Chudy: A jaki procent tych środków wypłacono na dzień 30
czerwca?
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Renata Rutkowska-Liberska: Proszę
również to pytanie skierować, ponieważ tej informacji nie uwzględniłam.
Radny Jacek Chudy: Dziękuję Pani bardzo.
Radny Stanisław Olęcki: Pani Kierownik, dopłaty do roślin wysokobiałkowych
211 zł, było 432 zł za zeszły rok. Zarówno Minister jak i Wiceminister
deklarowali, że dopłaty do roślin wysokobiałkowych znacznie wzrosną. To jest
pierwsze pytanie. Drugie pytanie jaka jest dopłata do pomidorów?
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Renata Rutkowska-Liberska:
Szanowny Panie Radny, to również są bardzo szczegółowe pytania. Ja mam tutaj
informację, jeżeli chodzi dopłaty do rośliny wysokobiałkowych - 211 zł na hektar,
także bardzo proszę o wystosowanie tego pytania w formie pisemnej.
Radny Stanisław Olęcki: Dobrze. Padło tu w Pani stwierdzeniu takie słowo
,,zaniedbanie’’, być może, ja się do tego nie odnoszę, ale ja korzystam z dopłat
ARiMR, dostałem trzy identyczne pisma, że nadal mój wniosek jest w trakcie
sprawdzania i są korygowane błędy, a w między czasie dostałem dopłaty i jeszcze
dwa tygodnie po otrzymaniu dopłat otrzymałem kolejne pismo, że wniosek jest
sprawdzany, korygowany, także taka moja rada życzliwa starszego Pana,
zaniedbania to chyba nie z tej strony.
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Renata Rutkowska-Liberska:
Szanowny Panie Radny, tu nie chodzi w tym wypadku o jakiekolwiek
zaniedbania. Jeżeli chodzi o te pisma informujące, to były po prostu pisma
informujące o tym, że wypłata dopłaty się przedłuży, przeciągnie w czasie.
Radny Jarosław Papuga: Jeżeli pismo przychodzi dwa tygodnie po wypłaceniu
pieniędzy, to już inna sytuacja. Ja dostałem tych pism cztery aż, poczta dzięki
temu sporo zarobiła, bo wszyscy rolnicy dostawali tych pism całą masę, podczas
gdy już niektórzy dostali dopłaty i nadal dostawali pisma, że sprawa jest
rozpatrywana. Po prostu można by oszczędzać na tej poczcie.
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Renata Rutkowska-Liberska:
Powiem Panu, że przed wydaniem decyzji zawsze starliśmy się wysłać takie
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pisma dla rolników, którzy nie dostali jeszcze dopłat, ale dziękuje bardzo za
uwagę.
Radny Stanisław Olęcki: Czy ma Pani wiedzę na temat dopłat pomidorowych,
dlatego że to jest znacząca grupa w Powiecie Łowickim, a dopłaty też było
pokaźne. To pozwolę sobie zwolnić Panią z odpowiedzi, bo Pani szef też nie
umiał mi na to pytanie w poniedziałek odpowiedzieć.
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Renata Rutkowska-Liberska:
Przykro mi bardzo, ale proszę jednak wystosować takie pytanie.
Radny Stanisław Olęcki: Jak szef nie wie, to gdzie pisać.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś pytanie do Pani
Kierownik?
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Renata Rutkowska-Liberska: Jakieś
prostsze pytania do nowych programów? Jeszcze jedno proszę Państwa, jeśli
mogę coś powiedzieć, od 1 września w Biurze Powiatowym będą uruchomione
punkty informacyjne, także wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Można
uzyskać informacje również z zakresu działań realizowanych przez Oddziały
regionalne, nie tylko przez Biura Powiatowe, serdecznie Państwa zapraszam.
Będziemy w miarę możliwości starać się te punkty prowadzić sprawnie.
Ad. pkt 6
Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Inspektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław
przedstawiła informacje na temat działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. /Zał. Nr 4/
Radny Jerzy Wolski: Pani Dyrektor, Powiatowy Nadzór Budowlany stwierdził
uszkodzenie siedmiu dróg gminnych i powiatowych. Stwierdzono i co dalej z tym
procederem? Nakazano im naprawić te drogi w gminie Łyszkowice i w
Nieborowie? Może część jest coś tam zrobione, ale z kolei nie jest zrobione
dobrze. Czy Nadzór Budowlany ma jeszcze prawo czy konieczność
egzekwowania tego? To taka nietypowa sytuacja, bo wiadomo, że jest budynek
jakiś, jest właściciel, można wyegzekwować to inaczej, ale w tej sytuacji troszkę
nietypowa sytuacja jest.
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Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław: Proszę Państwa,
może zbyt ogólnie informacja jest ujęta w tej przekazanej dla Państwa, ale jeśli
Pan Przewodniczący pozwoli, to ja posłużę się informacją, którą przekazywałam
już bardziej szczegółową do organu drugiej instancji, bo musimy się wytłumaczyć
zawsze z podjętych działań przed organem, który nas do nich zobowiązuje. Otóż
proszę Państwa, wystąpiliśmy do zarządców o wskazaniu dróg, które mogły ulec
uszkodzeniu w ramach budowy autostrady A1 i A2. Z urzędu gminy Nieborów
otrzymaliśmy informację, że drogi i obiekty inżynierskie znajdujące się w pasach
drogowych dróg gminnych nie uległy uszkodzeniu w wyniku budowy autostrady,
natomiast uszkodzeniu uległy drogi powiatowe, zaraz Państwu powiem jakie. Na
terenie gminy Łyszkowice, poza drogami powiatowymi, zaraz je wymienię, jedna
jest droga gminna w Czatolinie i droga wewnętrzna Kalenice-Czatolin uległa
zniszczeniu i naprawa tych dróg zgodnie z informacją przekazaną przez Wójta
Gminy jest planowana na rok bieżący. Natomiast jeśli chodzi o naprawy
uszkodzonych dróg powiatowych, ja nie będę może numerów czytać, tylko
miejscowości, czyli droga Karolew - Łasieczniki – Nieborów, odcinek w
miejscowości Piaski, druga droga przechodząca przez Piaski w samej
miejscowości Piaski i droga główna Kalenice, odcinek w miejscowości Kalenice
zostały już naprawione. Skontrolowaliśmy z przedstawicielem zarządcy dróg,
prowadzone są książki obiektu właściwie książka nazywa się ,,Drogi’’, ale ona
zastępuję książkę ,,Obiektu’’, jak najbardziej i one zostały naprawione, takie
mamy sporządzone protokoły. Jeżeli chodzi o drogę Polesie – Stachlew
powiatową, odcinek miejscowości Polesie, to kontrola była w lipcu, prowadzone
były roboty. Nie wiem jak to wygląda dziś, także przepraszam za tą moją
niewiedzę. Takie drogi powiatowe zostały zgłoszone nam przez zarządców i takie
zostały skontrolowane.
Radny Jerzy Wolski: Ja chciałem tutaj dodać, bo mam też informację, że te drogi
zostały naprawione, ale teraz czy wie Pani czy wy jako nadzór teraz oceniacie
jakość tej naprawy, bo gdzieś indziej zostały koleiny, to niechlujnie naprawiono.
Kto ma wyegzekwować jakość tej naprawy?
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław: Proszę Państwa,
właściciel bądź zarządca obiektu obowiązany jest przepisami ustawy prawo
budowlane do właściwego utrzymania obiektów budowlanych. To właściwe
utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych sprowadza się do prowadzenia
okresowych kontroli stanu technicznego, w tym także drogi, bo droga jest
konkretną kategorią obiektu budowlanego. Nadzór budowlany może stwierdzić
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uszkodzenia, może stwierdzić nieprawidłowości, ale nadzór budowlany również
sprawdza protokoły okresowych kontroli, które sporządzane są przez osoby
posiadające wymagane uprawnienia budowlane. Z tych naprawionych
przedstawionych przeze mnie dróg powiatowych, z żadnego protokołu nie
wynikało, że one posiadają uszkodzenia i my uszkodzeń takich, że są jakieś
wyrwy niebezpieczne na, ile my mamy wiedzę swoją techniczną nie
stwierdziliśmy, no tak wygląda. Bo gdyby nie było takich protokołów i gdyby
były stwierdzone nieprawidłowości mamy możliwość zobowiązać zarządcę drogi
do przeprowadzenia takich czynności, ale takich okoliczności nie stwierdziliśmy.
Ad. pkt 7
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Rady Powiatu
Łowickiego Nr XXIX/216/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie
Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Dyrektor Wydz. ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
zmieniającego Uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXIX/ 216/2012 z dnia 31
października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
RPŁ/nie głosowała I. Grzegory - Gajda/:
Za
– 20
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXIV/143/2016 RPŁ zmieniającą Uchwałę Rady Powiatu
Łowickiego Nr XXIX/216/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 5/
Ad. pkt 8
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia prowadzenia
zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji
publicznej.
Dyrektor Wydz. ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego o charakterze
ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej.
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Radny Janusz Michalak: Ja chciałem zapytać czy takiego zadania nie
moglibyśmy prowadzić my u siebie przez swoich nauczycieli? I w naszym
Szpitalu to się będzie obywać?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Nauczyciele będą nasi.
Radny Wojciech Miedzianowski: Pani Dyrektor, jeżeli można to ja poproszę
więcej szczegółów na ten temat, kto to będzie prowadził, dlaczego Powiat
Zgierski, jeśli można prosić o taką informację.
Radny Stanisław Olęcki: Pani Dyrektor, proszę się posiłkować tutaj wiedza
Panów Dyrektorów Szpitala, ile ewentualnie dzieci, ja wiem, że to jest bardzo
płynna liczba tych dzieci, byłoby objętych tą edukacją i czy na dzień dzisiejszy są
w Łowiczu przypadki pobytu dzieci powyżej 10 dni, dzieci które by wymagały
właśnie wsparcia edukacyjnego?
Dyr. ds. lecznictwa Andrzej Kaźmierczak: Są dzieci, które przebywają powyżej
10 dni. Ponieważ ten nauczyciel zatrudniony przez Szkołę Specjalną ma trzy
zadania: edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze, czyli dzieci, które przebywają
dłużej, nie znam dokładnie, ponieważ rozmawiałem z Dyrektorem tej Szkoły
Specjalnej i powiedział, że wszelkie zadania i obowiązki przekaże wtedy, kiedy
będzie porozumieniem między powiatami, przedstawił mi tylko te trzy zadania,
które będzie ten nauczyciel musiał wykonać, kiedy przewiduje się hospitalizację
powyżej 7 dni, wtedy ten nauczyciel kontaktuje się z nauczycielem w szkole i
prowadzi dalej zajęcia, żeby uczeń nie miał strat przez czas pobytu, ale są zadania
i opiekuńcze i wychowawcze. Powiem, że w historii naszego szpitala, czyli
jeszcze na początku albo koniec lat ‘70 było stanowisko nauczyciela, jeszcze
szkoła była na Świętojańskiej, teraz do tego wracamy, znaczy jeżeli będzie
podjęta uchwała i myślę, że to będzie tylko z pociechą dla leczonych dzieci.
Radny Janusz Michalak: Czy to jest dla wszystkich dzieci czy z jakimiś
upośledzeniem?
Dyr. ds. lecznictwa Andrzej Kaźmierczak: Dla wszystkich, to się nazywa
Szkoła Specjalna, ale to jest jako Ośrodek Specjalny.
Radny Wojciech Miedzianowski: Jeżeli mogę jeszcze na to pytanie co prosiłem,
jakichś więcej szczegółów, kto to prowadzi, czy to jakiś program jest
realizowany, dlaczego Zgierz, czy on wygrał ten Powiat, jakiś program, jeżeli
można prosić.
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Dyrektor Wydz. ES Sylwia Walkiewicz: Jeśli chodzi o szczegóły, to będzie to
zawarte w porozumieniu między Powiatami, natomiast jeżeli mogę prosić tutaj
Panów Starostów dlaczego Powiat Zgierski…
Wicestarosta Powiatu Grzegorz Bogucki: Powiat Zgierski ma właśnie taką
szkołę i oni świadczą usługi wszystkim po prostu powiatom, takim jak gdyby
szpitalom w powiatach. Oni mają program, no po prostu weszli w to.
Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli środki finansowe będą…
Wicestarosta Powiatu Grzegorz Bogucki: Środki będą od nich.
Radny Jarosław Papuga: I dostaną dotację a nasz nauczyciel pieniądze.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Oni płacą pensję, nas to nie kosztuje nic.
Radny Wojciech Miedzianowski: A co to za podmiot dokładnie, jeżeli można
prosić? Bo powiat to rozumiem tylko będzie tą subwencję przydzielał, a
realizował będzie kto?
Dyr. ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Z tego co wiem jest to szkoła, która
prowadzi działania tego typu, kształci w tym kierunku. Dodam jeszcze, że taka
szkoła jest prowadzona w Szpitalu w Kutnie i tam jest bardzo dobrze oceniana.
Dyrektor Wydz. ES Sylwia Walkiewicz: W drodze uzupełnienia jeszcze jest to
Szkoła Podstawowa Specjalna przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w
Zgierzu.
Radny Marek Jędrzejczak: Wcale to nie musi oznaczać, że jest podmiot
prowadzący. Nazwa szkoły nie odpowiada podmiotowi prowadzącemu. Był taki
czas, że prowadziłem Centrum dla dorosłych, które było prowadzone przez
Centrum Edukacyjne i to nie ma żadnego znaczenia. Nazwa szkoły to jedno, a
podmiot prowadzący to drugie.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji
– pozytywna.
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, dostaliście
Uchwałę z małym błędem, nie ma 5 w nagłówku, dotyczy ustawy z dnia 5
czerwca, tam było tylko czerwca. To taki kosmetyczny błąd.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
RPŁ/nie głosowała I. Kolos/:
Za
– 19
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXIV/144/2016 RPŁ w sprawie powierzenia prowadzenia
zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji
publicznej. /Zał. Nr 6/
Ad. pkt 9
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Łowickiego.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Opina Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych
RPŁ/nie głosowała I. Kolos, Z. Kuczyński, M. Ogonowska/:
Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXIV/145/2016 RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 7/
Ad. pkt 10
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenie zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Łowicza.
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Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenie zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Łowicza.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
RPŁ/nie głosowała I. Kolos/:
Za
– 20
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXIV/146/2016 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Łowicza. /Zał. Nr 8/
Ad. pkt 11
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmniejszenia opłaty za
wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem
nazw ulicom w miejscowości Mysłaków.
Radny Jarosław Papuga: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałbym tutaj
troszeczkę dosłownie dwa zdania powiedzieć na temat zamieszania z tym
związanego. Przede wszystkim już ponad półtora roku temu na jednym z zebrań
mieszkańcy zgłosili, iż w miejscowości Mysłaków istnieje problem z
komunikacją. Była taka sytuacja, że do jednego z mieszkańców jechała karetka,
okazało się, że pojechała w zupełnie innym kierunku, gdyż istnieją dwa imiona i
nazwiska identyczne w dwóch różnych oddalonych od siebie o 5 km miejscach.
Mysłaków jest miejscowością, która liczy już prawie 1200 mieszkańców
rozrzuconych na wielu kilometrach, właściwie długość ulic wszystkich w
Mysłakowie wynosi 25 km. Jak na wioskę to jest sporo i dlatego było z tego
powodu dużo problemów. Wiele lat temu była sprawa zupełnie prostsza, gdyż
wszyscy się znali i tak dalej, teraz powstało osiedle, wiele nowych osób się
sprowadza czy to są mieszkańcy Łowicza, którzy traktują to jako jakby sypialnię,
pobudowali sobie tam domki, ludzie coraz mniej się znają po prostu, kupują
mieszkania, sprzedają i również różnego rodzaju firmy dostarczające - kurierskie,
mają problem z odnalezieniem niektórych domów, jest tutaj taka sytuacja czy też
ludzie odwiedzający np. przyjeżdżające z Warszawy czy z innych miejscowości,
po prostu te numery raz rosną raz maleją, bo to wszystko zależy od tego, jak to
jest ułożone. Zaproponowane były dwa rozwiązania albo postawienie tablic
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kierunkowych albo postawienie tabliczek z nazwami ulic. Z czym to się wiązało?
Wiązało się to z tym, co w przypadku miejscowości Bednary, chociaż tam była
sprawa bardziej złożona, gdyż była zmiana nazwy miejscowości i to było troszkę
trudniejsze, u nas jest troszkę łatwiej. Przeprowadziliśmy wywiad ankietowy, 300
mieszkańców było za, 103 było przeciw, przynajmniej z tych, którzy byli pytani
i po prostu chcielibyśmy to wprowadzić w życie. Mieszkańcy nie będą musieli
wymieniać dowodu osobistego, gdyż ten dowód osobisty obecnie już nie zawiera
adresu zameldowania, natomiast problem właśnie jest z prawem jazdy, które
kosztuje 100 zł i ewentualnie z dowodem rejestracyjnym. Tutaj taka inicjatywa
powstała, żeby oszczędzić tym mieszkańcom, którzy mają po kilku kierowców w
domu, to już taka spora kwota jest. Tutaj odbędzie się to bez straty, jeżeli chodzi
o Starostwo, gdyż faktyczny koszt, jaki Starostwo ponosi to jest 57-58 zł,
natomiast obniżenie do 60 zł to wydaje mi się taką dosyć rozsądną kwotą i proszę
wszystkich o poparcie tego projektu uchwały.
Sekretarz Powiatu Joanna Jaros przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie
zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę adresu
spowodowaną nadaniem nazw ulicom w miejscowości Mysłaków.
Radny Wojciech Miedzianowski: Przepraszam najmocniej Panie
Przewodniczący, jakby Zarząd przypomniał szybko koszty, które Powiat
poniesie?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Trudno ocenić koszty, ja już na Komisji
mówiłem, wszystkich praw jazdy, które są w miejscowości Mysłaków to jest 567
dokumentów razy 40 zł. Gdyby wymienili wszyscy to jest 22 680 zł, natomiast
mogę powiedzieć z doświadczenia, że pewnie nie będzie to więcej niż 50%, bo
tak było mniej więcej w Bednarach.
Radny Jerzy Wolski: Ja mam takie obiekcję, wątpliwości, ponieważ lat temu
kilka w miejscowości Zduny odbyło się referendum, powstała tak inicjatywa,
żeby po prostu wprowadzić nazwy ulic z tych samych powodów, bo Zduny też są
porozrzucane. Referendum poszło na nie, dlatego że ludzie byli świadomi tego,
że będą musieli wymieniać pieczątki, bo tam pełne nazwy adresów się zmienią,
również pełną dokumentację, ludzie obawiali się kosztów, wszystkiego, także
tutaj jestem zaskoczony tym. Dowodów osobistych Wójt nie będzie musiał
finansować, zostaną stare, prawa jazdy będą zmienione z naszą bonifikatą, a z
kolei wszyscy mieszkańcy na własny koszt będą musieli zmieniać nazewnictwo
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na pieczątkach i tak dalej. Tu muszą w 100% zapłacić od siebie tabliczki, bo w
końcu się adres zmienia.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, powiem tak ze swojego
doświadczenia, bo my to przechodziliśmy w 2011-2012 roku, bo trwało to mniej
więcej półtora roku. My mieliśmy tutaj tak jak Pan Radny Papuga zauważył
trochę trudniejszą sytuację, bo w naszym przypadku bywało również tak, że mąż
w dowodzie miał Bednary, żona miała Bednary-Wieś, a dzieci mogły mieć
Bednary Wieś bez kreski. Tam występowaliśmy o powrót do historycznej nazwy
miejscowości, udało się - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nasze
uzasadnienie przyjęło i tą nazwę miejscowości nam przywrócono. Natomiast
powiem tak, że myślę, że tu jest kwestia jak ta informacja była wtedy
przekazywana, bo chce powiedzieć, że w Bednarach tak naprawdę to chyba
najgorzej poszło właśnie z tymi prawami jazdy, bo na 240 wtedy zabudowań 4
osoby nie kupiły nowej tabliczki, którą zaproponowaliśmy, żeby wszyscy mieli
jednakowe. Chce powiedzieć tak, że rzeczywiście uporządkowało to i usprawniło
dojazdy karetek i innych służb, tudzież kurierów.
Opina Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
RPŁ/nie głosował W. Miedzianowski/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–2
Podjęli Uchwałę Nr XXIV/147/2016 RPŁ w sprawie zmniejszenia opłaty za
wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw
ulicom w miejscowości Mysłaków. /Zał. Nr 9/
Radny Jacek Chudy: Ja bym prosił o przerwę, aby mogła zebrać się Komisja
Budżetu i zaopiniować poprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu
na 2016 rok.
Radny Stanisław Olęcki: Ja proponuje, żeby Komisja Rewizyjna też się zebrała,
musimy pewne rzeczy ustalić.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 14:25 ogłosił przerwę w
obradach XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 14:55 wznowił obrady
XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 12
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.
Opina Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
RPŁ/nie głosował K. Dąbrowski/:
Za
– 12
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–8
Podjęli Uchwałę Nr XXIV/148/2016 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
/Zał. Nr 10/
Ad. pkt 13
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr XV/90/205
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
zmieniającego Uchwałę Nr XV/90/205 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29
grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019.
Opina Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
RPŁ/nie głosował K. Dąbrowski/:
Za
– 12
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–8
Podjęli Uchwałę Nr XXIV/149/2016 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr XV/90/205
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019.
/Zał. Nr 11/
Ad. pkt 14
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie odwołania Skarbnika
Powiatu Łowickiego.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Zanim odczytam projekt uchwały chciałbym
kilka słów powiedzieć. Otóż na październikowej sesji w roku 2015 podjęliśmy
decyzje, tak naprawdę przed sesją odbyło się moje spotkanie z Panią Sylwią Gajdą
z Panią Moniką Mamcarz. Z racji tego, że Pani Monika - Główna Księgowa
naszego Starostwa była wtedy na urlopie macierzyńskim, stanęliśmy przed
faktem powołania nowego Skarbnika i uznałem, że te dwie osoby są godne tego,
żeby taką propozycję z nimi omówić i znaleźć rozwiązanie, które zabezpieczałoby
sprawną, dobrą i poprawną obsługę finansową naszego Powiatu. Wtedy też
uzgodniliśmy, że Skarbnikiem Powiatu po powrocie zostanie Pani Monika
Mamcarz, natomiast na ten okres do 31 sierpnia 2016 roku ku obawie Pani Sylwii
i nie ukrywam po dosyć mocnych namowach powierzymy Pani Sylwii Gajdzie.
Po tej współpracy okazało się, że Pani Sylwia dobrze sobie poradziła, wręcz
powiedziałbym bardzo dobrze, natomiast obie Panie współpracowały przez wiele
lat i również będą dalej współpracować i ja postanowiłem, że dochowam tych
umów, które między naszą trójką zapadły. Do takiej rozmowy doszło przed
dzisiejszą sesją, Panie potwierdziły, że podtrzymują te uzgodnienia, które
poczyniliśmy w zeszłym roku i Pani Monika Mamcarz zostanie Skarbnikiem od
1 września, natomiast Pani Sylwia Gajda będzie Głównym Księgowym naszego
Starostwa. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, jestem już dziś przekonany do tego,
że mamy nie jednego, a dwóch wspaniałych fachowców do tego, żeby te finanse
poprowadzić. Myślę, że i zeszłoroczny budżet i wcześniejsza współpraca z Panią
Moniką Mamcarz, z którą miałem możliwość od 2012 do 2015 roku mieć do
czynienia, jako z Główną Księgową wskazują na to, że są to osoby
odpowiedzialne, zaangażowane, a mnie pozostaje w przekonaniu jedna rzecz: w
obydwu przypadkach mogę zawsze zarekomendować Państwu i w jednej i w
drugiej osobie Skarbnika Powiatu Łowickiego. Dziękuje Pani Sylwii za ten czas
współpracy, Pani Monika miała trochę przerwy, ale trzeba powiedzieć tak, że Pani
Sylwia podniosła tą poprzeczkę wysoko, mam nadzieje, że będziemy ją trzymać
na tym poziomie i tak będziemy te finanse dalej prowadzić. Także proszę nie
dopatrywać się żadnych podtekstów, taka rozmowa była w 2015 roku, tak Panie
między sobą uzgodniły i ja się przekonałem do tego, że to co powiedziałem,
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jestem przekonany, że mamy dwóch wspaniałych Skarbników w naszym
Powiecie.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie
odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 11 Radnych
RPŁ/nie głosowali: K. Dąbrowski, P. Gołaszewski, M. Jędrzejczak, M. Kosiorek,
D. Kosmatka, Z. Kuczyński, R. Malesa, J. Michalak, W. Miedzianowski, Z.
Rogowska - Tylman/:
Za
– 10
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXIV/150/2016 RPŁ w sprawie odwołania Skarbnika
Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 12/
Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Starosto, w jakim trybie odwołaliście
Państwo Panią Sylwię Gajdę?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Po zakończeniu umowy Pani Sylwii, zgodnie
z artykułem 12 pkt. 3 art. 37 ust 1.
Radny Wojciech Miedzianowski: Ma Pani szansę w sądzie wygrać 3miesięczną pensję.
Ad. pkt 15
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Skarbnika
Powiatu Łowickiego.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie
powołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
RPŁ/nie głosował K. Dąbrowski/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–2
Podjęli Uchwałę Nr XXIV/151/2016 RPŁ w sprawie powołania Skarbnika
Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 13/
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Pani Monika Mamcarz jest od 1
września Skarbnikiem Powiatu, gratuluję.
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, możemy prosić o 5 minut
przerwy przed tym punktem?
Radny Wojciech Miedzianowski: To ja skorzystam, bo poprzednio nie
skorzystałem, ja w związku z tą moją interpelacją, ponieważ jeżeli Zarząd sobie
dobrze przypomina występowałem w trybie dostępu do informacji publicznej, jak
zwykle zresztą, bo ja nie otrzymuje od Państwa pełnych odpowiedzi w tym trybie
i naruszacie Państwo tą ustawę, bo nie w terminie również, poproszę o kopię
pisma z dnia 18 maja 2016 roku oraz o kopie pisma z dnia 29 czerwca 2016 roku
oraz również, tak jak wynika z protokołów sesji wystąpienie do Wojewody, też
pismem, przytoczę to później w sprawach różnych. Panie Starosto poproszę o te
trzy pisma.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 15:10 ogłosił przerwę w
obradach XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 15:15 wznowił obrady
XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt. 16
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia Starosty Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Łowickiego.
Radny Marcin Kosiorek: Może nie pytanie, ale zgodzi się Pan Przewodniczący,
że bez dyskusji na sesji na ten temat obyć się nie może. To jest taki punkt żelazny
i na pewno żywo interesujący opinie publiczną. Oczywiście nie zgadzamy się ani
z tą uchwałą ani z uzasadnieniem, czemu akurat w tym okresie jest podejmowane,
co takiego szczególnego wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, że z taką
uchwałą występujemy?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ustalając wynagrodzenie Starosty na
początku kadencji postanowiłem nie dawać pełnego dodatku specjalnego i w
pewnej grupie radnych uzgodniliśmy i z członkami Zarządu, że to wynagrodzenie
po pierwszym absolutorium będzie przedłożone do ponownej propozycji. Minęły
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już dwa lata kadencji, były dwa uzyskane absolutoria, uważam, że praca Starosty
zasługuje na to, mówiłem o tym wczoraj na Komisji Budżetowej, zasługuje na to,
aby to wyrównanie dodatku specjalnego do 40% mogło nastąpić, dlatego teraz.
Radny Michał Śliwiński: Pragnę zauważyć, że jako Przewodniczący zachował
się wzorowo w sensie szefa, bo tak naprawdę nie sztuką jest zacząć z górnej półki
zaraz po wygranych wyborach, tylko wskazał faktycznie, będziemy patrzeć na
pracę, patrzymy na pracę Starosty, jest dobrze, dostajesz powiedzmy motywację
do dalszej pracy i dalszego rozwoju, a w wielu samorządach, nie będę tutaj
wspominał Miasta Łowicza, od razu na pierwszej sesji jest wynagrodzenie z
górnej półki. Pan Starosta i tak będzie zarabiał 500 zł mniej niż Burmistrz, chociaż
ja tutaj nie porównuje w sensie tego, że Burmistrz, tylko ma możliwość tego, żeby
my jako radni możemy cały czas patrzeć i oceniać Starostę w taki sposób - jest
dobrze, jest nagroda.
Radny Marcin Kosiorek: No to jak tak porównujemy, to czy Pan Starosta nie
będzie zarabiał dużo więcej niż prezydent Łodzi? To wszystko można sobie tak
porównać. Ja jeszcze zwrócił bym uwagę, bo gdybyśmy odwrócili w tej chwili
sytuację i zamienili się stronami, to na pewno i tak zabawię się we wróżkę, że
pewnie z ust Radnego Śliwińskiego padło by, że dlaczego takie decyzję
podejmowane są w grupie określonych radnych, a nie wszystkich i nie wszyscy
mogą o tym decydować, ale mówię to tylko dlatego, że pewnie by tak było.
Natomiast wszystko jest cenne i my źle oceniamy tą pracę i ja powtórzę to, co
mówiłem na Komisji, tymczasowa sytuacja permanentnego chaosu w oświacie,
odkładanie jakichś decyzji, powierzanie obowiązków dyrektora zamiast
powoływania dyrektorów, co stwarza to uczucie tymczasowości. Kolejna
sytuacja, o której zapomniałem na Komisji Edukacji, a właściwie było to miejsce
też do tego poruszania, że jakaś niejasna sytuacja z CKTiPZŁ, także z
zarządzaniem, a taką rolę również odgrywa Starosta. Tutaj nie jest najlepiej
przynajmniej z naszej strony na to patrząc, bo jest coraz gorzej, jeśli idzie o
zarządzanie, bo brakuje ludzi i brakuje w związku z tym co idzie za każdym
człowiekiem jakiejś myśli, jakiejś polityki w danej jednostce i kierunku, który
jest realizowany. Oczywiście wszystko można powiedzieć, że nic się nie dzieje,
ale jednak nasza opinia jest taka, że się dzieje. Rozumiem też, że w związku z
tym, że jeżeli oceniamy i oczekujemy dalej no to pewnie Pan Starosta wobec tej
grupy radnych jakieś zobowiązania musiał podjąć, że dobra dajemy ci podwyżkę,
ale ty masz zrobić coś tam więcej. Jeżeli takie umowy były, to warto by było
może jakoś wyszło to na światło dzienne. Co w związku z tym, że Pan Starosta,
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bo nie wątpię, że to przegłosujecie, że Pan Starosta będzie więcej zarabiał co w
związku z tym więcej będzie robił - to by było dobre, żebyśmy to usłyszeli albo
czego od niego oczekujecie, bo szczerze mówiąc ja tam nic wielkiego ani nic
dobrego się nie spodziewam, natomiast chciałbym wiedzieć, że skoro już
podniesiecie rękę za tą podwyżką no to rozumiem, że macie na myśli coś ekstra,
że się wydarzy. To byśmy chcieli wiedzieć.
Radny Michał Śliwiński: Nie oceniaj nas Panie Marcinie swoją miarą, jeżeli
chodzi o to że pewna grupa radnych, to jest Klub Porozumienie Łowickie.
Zapraszamy, jeżeli będziemy przeprowadzać kolejną taką ocenę Starosty na
pewno dowiesz się jeszcze więcej. My w przeciwieństwie do niektórych opcji
politycznych nie kupczymy.
Radny Stanisław Olęcki: Ja się odniosę do tymczasowości w edukacji. Nie będę
się wypowiadał w stosunku do Pani Dyrektor z I LO ze względów rodzinnych, bo
mi tu bardzo niezręcznie, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ZSP nr 4 Pan
Starosta wybrał najlepszą opcję. To było wiele emocji wokół Pani Dyrektor
wywołanych myślę, że przez samą jej osobę i jak kurz opadł wtedy podejmuje się
decyzję. Pani Dyrektor miała czas na przemyślenie, Pan Starosta miała czas na
przemyślenie, doszło do spotkania i zapadła taka decyzja jaką podjęła Pani
Dyrektor, jej decyzja, jej wola, jej sprawa, ale trzeba jej dobrze życzyć,
podziękować za wiele lat pracy i szkole tej jak najlepiej życzyć.
Radny Jacek Chudy: Jak już jesteśmy przy ZSP nr 4 chciałem Państwa
poinformować, że dzisiaj wpłynął wniosek pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły
o zaakceptowanie na stanowisku Wicedyrektora byłej Pani Dyrektor, także
żadnego chaosu tutaj nie widzimy Panie Marcinie, wszystko układa się tak jak
najlepiej.
Radny Wojciech Miedzianowski: Kontynuując dyskusje na temat oświaty, a
jeszcze przejdę też do innych jednostek, chciałbym tylko powiedzieć, że taka
praktyka pełnienia obowiązków przez Zarząd, tak naprawdę rzucania wszystkich
jednostek organizacyjnych powiatu, najpierw PO i czekanie co się stanie, a nie
ogłaszanie konkursów nie jest dobrą praktyką, a nawet niezgodną z prawem, bo z
pytań padło już tutaj z ust Pana Marcina Kosiarka co z Centrum, minęły dwa
miesiące, a nie ma w ustawie, że może być pełniący obowiązki. Kiedy Zarząd
zamierza ogłosić konkurs? Ja wiem, ten Zarząd może robić wszystko, tylko ja się
pytam, bo z prawem to nie jest zgodne. Kiedy Zarząd zamierza ogłosić konkurs
na dyrektora Centrum?
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Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Zmieścimy się w terminie.
Radny Jacek Chudy: Ja w kwestiach prawnych w ogóle z Panem Wojciechem
Miedzianowskim nie zamierzam dyskutować, dlatego że jestem zbyt mało
wykształcony w tej kwestii i chylę tutaj czoła przed Pana ogromną wiedzą
prawniczą, natomiast Pan Starosta powie zaraz jak to będzie wyglądało. Powiem
szczerze jeszcze w tej chwili, że gdyby się tak sugerować Pańskimi
podpowiedziami w kwestiach prawnych, to można nie najlepiej skończyć.
Radny Wojciech Miedzianowski: Konkretnie to o co chodzi? Z wypowiedzi nie
zrozumiałem.
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący to pytanie myślę, że było
skierowane do tej grupy radnych z racji tego, że jestem Przewodniczącym to
odpowiedziałem Panu.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja na takie pytanie nie jestem stanie
odpowiedzieć.
Opinia Komisji Budżetów i Finansów – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
RPŁ/nie głosował K. Dąbrowski/:
Za
– 11
Przeciw
–9
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXIV/152/2016 RPŁ w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia Starosty Łowickiego. /Zał. Nr 14/
Ad. pkt. 17
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego działalności w okresie między
sesjami.
Radny Jacek Chudy przedstawił sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego
działalności w okresie między sesjami. /Zał. Nr 15/
Radny Marek Jędrzejczak: Chciałbym się dowiedzieć, kto jest zastępcą
Dyrektora w ZSP nr 3?
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Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Do tej pory zastępcą Dyrektora i osobą
pełniącą obowiązki Dyrektora była Pani Renata Plichta - Łazarska, Pan Dyrektor
nie składał żadnego wniosku o zmianę, o zapytaniu, o opinie na temat zmiany
zastępcy dyrektora, więc Pani Plichta – Łazarska jest zastępcą Dyrektora.
Radny Wojciech Miedzianowski: Jeżeli można też w ramach zadań
oświatowych, jest tutaj informacja, że Zarząd zajmował się dodatkami
funkcyjnymi i motywacyjnymi. Jeśli można prosić na jakiej wysokości były te
dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół? Jaki zakres?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: W zakresie od 100 zł do 650 zł bodajże.
Radny Wojciech Miedzianowski: Ale motywacyjny?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Motywacyjny. Funkcyjny dodatek wynika
ze wskaźnika, który też jest różny. Prześlemy skanem jedne i drugie Panu
Radnemu, żeby nie popełnić błędu.
Radny Wojciech Miedzianowski: Może Panowie pamiętacie kto dostał
najwięcej, a kto najmniej?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Prześlemy w całości skanem, żeby nie
popełnić żadnego błędu.
Radny Wojciech Miedzianowski: Do końca tygodnia?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Jutro prześlemy.
Radny Wojciech Miedzianowski: Okej. Kolejne pytanie, jeśli Pan
Przewodniczący pozwoli, przyjęto aktualizację kalendarza imprez. Czy mógłbym
się dowiedzieć co było dodane z tych imprez albo odjęte?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Nie wiem czy nie chodziło o Święto Policji,
ale to też doślemy Panu jutro e-mailem.
Radny Wojciech Miedzianowski: W zakresie tutaj projektów unijnych, widać z
tego sprawozdania, że są nowe projekty, jeśli Zarząd mógłby coś przedstawić te
propozycje odnośnie MOS-u chociażby czy ZSP Nr 1, jakie nowe projekty powiat
i szkoły będą realizować?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Jeżeli chodzi o MOS cały czas czekamy na
nabór do możliwości dofinansowania budowy, natomiast mamy w wytycznych
do tego naboru wiedzę, że punktowane są również projekty miękkie. On będzie
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może taki trudny w trakcie budowy do realizacji, ale jeżeli za to są punkty no to
trzeba się po prostu spiąć i zrobić wszystko, żeby ten projekt złożyć i taki został
złożony. Jeżeli chodzi o dwa projekty w ZSP nr 3 to jest jeden projekt „Razem
bezpieczniej” i ten projekt jest już po drugim czytaniu, jest w Ministerstwie i jest
szansa, że będzie pozytywnie oceniony i będzie miał dofinansowanie. Tam jest
jeszcze jeden wniosek „Stawiamy na zawodowców” i to jest większy wniosek,
bodajże około miliona złotych, też jest po ocenie formalnej z tego co
rozmawiałem ostatnio z Dyrektorem Kretem, po ocenie formalnej jest
zakwalifikowany. Poza tym mniejsze wnioski z ZSP nr 1.
Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, jeżeli można Panie
Starosto, przepraszam najmocniej. Dziękuje za tą odpowiedź, ale żeby
sprecyzować, żeby niepotrzebnie tutaj przedłużać. Jakby Pan mógł powiedzieć,
bo tak, wyrażono zgodę na przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie
projektu konkursowego, to jest ZSP N r 1, tylko nie ma ani tytułu…
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: To są wszystko miękkie projekty „Stawiamy
na zawodowców”.
Radny Wojciech Miedzianowski: A wartość tego projektu? Tak na oko…
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Nie, nie chce mówić.
Radny Wojciech Miedzianowski: A w przypadku MOS jest przystąpienie do
projektu, w jakim oni projekcie będą?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: To nie jest ten projekt, do którego chcemy
przystąpić z RPO na budowę, ale w fiszkach do tego twardego projektu są punkty
za projekty miękkie. To też jest miękki projekt szkolenia, część wyposażenie, no
nie chcę tutaj już w szczegóły bardzo wchodzić, natomiast jest to projekt miękki
na pewno.
Radny Wojciech Miedzianowski: Jakby więcej informacji na temat tego kredytu
długoterminowego na pokrycie, w jakiej wysokości został rozpisany i czy są
jakieś oferty?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Tu akurat możemy przedstawić pełną
informację, poproszę Panią Skarbnik.
Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda: Planowany kredyt do wysokości 1 360 327,82
zł, termin spłaty do 2025 roku, dwa lata karencji, składanie ofert do 9 września, 9
września otwarcie ofert. Jedyny koszt to odsetki, bez prowizji.
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Starosta Powiatu Krzysztof Figat: W części, żeby już Panu Miedzianowskiemu
udzielić, więc to, co na początku pytał. Chcę powiedzieć tak, że zgodnie z
protokołem Sesji z 22 czerwca tak naprawdę pytał Pan w dwóch trybach, zadał
Pan pytanie w dwóch trybach, w trybie ustawowym i trybie informacji publicznej.
Na pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o strefę odpowiedzieliśmy 5 lipca 2016 roku,
ta odpowiedź wraz z wyciągami protokołów została Panu przesłana. Natomiast
tak, jak mówiłem wcześniej, jako Zarząd Powiatu nie zajmujemy się w tej chwili
formalnie sprawą utworzenia strefy ekonomicznej. Przede wszystkim chyba
chodzi o to, że nie mamy poregulowanych stosunków prawnych na grunty, które
ewentualnie byśmy chcieli do tej strefy wprowadzić, a te które są regulowane
uważamy, że nie czas na to, żeby je do takowej strefy wprowadzać. Natomiast
jeżeli chodzi o odpowiedź na drugie pytanie, to odpowiedzieliśmy w dniu 12 lipca
i uważamy, że odpowiedzieliśmy we właściwym terminie. Tutaj jest sytuacja
taka, że zgodnie z tym harmonogramem przesłaliśmy Panu informacje i pisma,
którymi do tej pory się posługiwaliśmy. Tak naprawdę do 29 czerwca 2016 roku,
kiedy to uzyskaliśmy pozytywną opinię i taką akceptację Ministra Rolnictwa na
tą zamianę, którą proponujemy, po tym czasie rozmawiałem jeszcze z
Dyrektorem Klimczakiem w Urzędzie Wojewódzkim, co do niektórych działek
w Zdunach jest wątpliwość czy dekret PKWN-u właściwie skierował te działki,
czy ta własność powiatu jest potwierdzona. Ma to Wydział sprawdzić, my taką
informację o woli tej zamiany ze strony Ministerstwa Rolnictwa przekazaliśmy
29 czerwca. Na ten moment co do jasności gruntowej tych działek nie mamy
wiadomości, być może, że w związku z okresem wakacyjnym. Chce powiedzieć,
że tak naprawdę może z czterema może pięcioma firmami w tym czasie odbyły
się spotkania, które zjawiły się w Łowiczu, zapytały o możliwości gruntowe w
naszym Powiecie. Oczywiście udostępniamy informacje o tych gruntach, które są
uregulowane w stosunku do nas, bądź są to grunty uregulowane, jeżeli chodzi o
Skarb Państwa, jak również mamy prawie 26 ha gruntów, ja to nazywam po
autostradowych między Parkiem w Arkadii, a generalnie zjazdem w Nieborowie.
Stan prawny uregulowany jest na niecałych 6 ha, natomiast na 19 ha trzeba ten
stan prawny uregulować, natomiast jest to przyjęte w zasoby Skarbu Państwa.
Radny Wojciech Miedzianowski: W prawdzie miało być to w sprawach
różnych, ale skoro Starosta już podjął to pozwolę sobie pociągnąć temat strefy
ekonomicznej i prac Zarządu. Ja zgłaszałem interpelacje w następującym
zakresie: kiedy ostatni raz Zarząd zajmował się tą sprawą? Kiedy na Zarządzie
była poruszana strefa? Jakie działania ZPŁ zaproponował w sprawie utworzenia
tej strefy? Czy brane był pod uwagę inne działki, nie tylko te, o których była
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mowa na przełomie 2013-2014, czyli Bełchów i Ostrów i jak na dzisiaj wygląda
stan prawny nieruchomości LO w Zdunach? Na tą odpowiedź faktycznie 12 lipca
otrzymałem, wnioskowałem również o zaprezentowanie przez Zarząd ogólnej
informacji w sprawie działań podjętych w tej sprawie, a wnioskowałem w trybie
ustawy o wszystkie informację, o wszystkich działaniach, protokołach oraz
pismach od stycznia 2014 roku. Z informacji z dnia 12 lipca wynika, że były
pisma, których Państwo nie przekazaliście, więc nie udostępniliście tej informacji
publicznej, o które prosiłem, nie wiem czy są tutaj już kopie czy nie, mam tylko
jeden protokół, chociaż ten temat był poruszany od początku 2014 roku, nawet
wcześniej. Protokół z 25 lutego 2015 października, żeby nie przedłużać i żeby nie
cytując - dyskusja na temat stanu prawnego nieruchomości w Zdunach oraz
właśnie przekazania i zamiany tych gruntów, które są pod szkołą LO w Zdunach
oraz do dyspozycji zarządzane przez szkołę rolniczą i Pan Starosta się
wypowiada: ,,Chciałbym wyjaśnić konkretnie, czyli rozumiem, że bezpośrednio
złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Rolnictwa’’ – to ja, Pan Figat odpowiada:
,,Nie, złożyliśmy wniosek do Wojewody, natomiast tutaj musi być najpierw chęć
przyjęcia Ministerstwa Rolnictwa’’ i tutaj kolejne zdanie, ja już tutaj będę
przeskakiwał, ,,Wrócę do pytania dotyczącego zamiany gruntów, złożyliśmy
wniosek do Wojewody, to co Pan Starosta powiedział wcześniej, o zamianę
gruntów w Zdunach w Dąbrowie na grunty znajdujące się w Bełchowie i w
Ostrowie. Jeżeli dobrze pamiętam było to dość dawno. Chciałbym wiedzieć na
jakim etapie jest ta sprawa?’’. Pan Figat odpowiada: ,,Tak było to dość dawno,
czyli 2014 rok’’. Chciałbym prosić o te pisma. Rozumiem, że Zarząd się nie
zajmował od tamtego czasu, kiedy grupa radnych starała się o utworzenie tej
strefy. Mówi Pan, że było cztery, pięć firm, które chciały zainwestować na
naszym terenie, no to tym bardziej chciały nabyć grunty, a w strefie było by to
możliwe. Myślę, że czasami jedna firma jest w stanie radykalnie poprawić stan
zatrudnienia i gospodarczy regionu, to jest jeszcze kwestia wysokości inwestycji
oczywiście i z przykrością należy stwierdzić, że Zarząd zlekceważył tamte
starania i tak naprawdę nie pociągnęliście Państwo. Poproszę o kopie tych pism,
na które Zarząd tutaj się powołuje, które Pan Starosta tutaj mówił, że wniosek
poszedł do Wojewody. Myślę, że tak jak Pan powiedział, decyzja pozytywna
Ministerstwa Rolnictwa przyśpieszy w końcu przekazanie, bo z tej informacji,
którą od Państwa otrzymałem wynika, że tylko tak naprawdę pod szkołę rolniczą
jest budynek ten politechniczny, który jest użytkowany.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: On już jest w tej chwili użytkowany przez
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie.
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Radny Wojciech Miedzianowski: No tak, tak tutaj jest napisane. Rozumiem, że
nastąpił podział, nie tylko pomiędzy te garaże o których rozmawialiśmy
wcześniej, ten podział gruntów, ale również i wyłączono ten budynek
politechniczny.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: I budynek szkoły również.
Radny Wojciech Miedzianowski: Czy tylko na razie użyczono, żeby korzystali
z tego. Czyli rozumiem, że te grunty zostaną zamienione w końcu i to co pisze
zresztą nie raz, bo mogliśmy przeczytać w Nowym Łowiczaninie, Stowarzyszenie
Absolwentów Liceum w końcu się doczeka, że powstanie tam ta Izba Pamięci po
szkole Liceum Ogólnokształcącego w Zdunach. Ja nie będę ciągnął ja tylko
proszę Zarząd, żeby zwrócić uwagę, że tak naprawdę zmarnowaliśmy trzy lata na
to, żeby powstało coś, żeby ten powiat mógł się rozwijać i żeby te firmy, które do
Pana przyszły….
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Proszę Pana, firmy zaczynają od Urzędu
Pracy. Urząd Pracy wydał ponad cztery tysiące podzezwoleń za zatrudnienie
obcokrajowców.
Radny Wojciech Miedzianowski: No to dziękuje, to raczej mieszkańcom
powiatu chyba nie będzie za bardzo na rękę i nie będą zadowoleni, że Pan się
chwali tym, że wydaje Pan dla cudzoziemców. Firma, która mogła wykupić teren
i to właśnie w strefie, dlatego mówię, ja nie będę przeciągał, nie robiliście w tej
sprawie nic. Ja bardzo proszę, żeby Zarząd zastanowił się nad tą strefa i podjął
jakieś działania, które doprowadzą do tego, że te firmy, które się zgłaszają do
Pana mogły zostać na naszym terenie.
Radny Stanisław Olęcki: Ja całkowicie podzielam poglądy Radnego
Miedzianowskiego i mam propozycję do Starosty, żeby powołać referat, do
obsługi Pana Radnego Miedzianowskiego, żeby sprawy inwestycyjne i
samorządowe mogły „ruszyć z kopyta” mówiąc prosto i też mam parę wniosków,
ale najpierw muszę swoje sprawy uporządkować, dopiero je zgłoszę.
Rady Jarosław Papuga: Odnośnie tej strefy ekonomicznej mam wrażenie, że
grupa radnych, którzy poruszyli ten temat, to był bardziej ten temat pod publikę,
bo z mojej wiedzy sprawą przekształcania gruntów zajmują się urzędy gmin. Z
tego, co wiem miasto Łowicz posiada grunty, które mogliby przedsiębiorcy
nabyć, chyba tych gruntów jest nawet sporo. Ostatnia firma, która takie grunty
kupiła to jest American Invencher, która w tym momencie bardzo chętnie by się
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pozbyła znacznej części tych gruntów. Chce też powiedzieć, że gmina Nieborów
bodajże od lutego posiada dziesiątki hektarów przeznaczonych pod wszelkiego
rodzaju inwestycje. Z tego co słyszałem nie ma tam natłoku inwestorów i osób,
które mają wolne dziesiątki milionów złotych, które chciałyby tutaj uwolnić, a
chce też nadmienić, że żeby grunt przekształcić trzeba uzgodnić to z 26
instytucjami i gmina to zrobiła. Niestety chętnych nabywców nie ma, także nie
wiem czemu służy tutaj ta wypowiedź Radnego.
Radny Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, no naprawdę po co to, no ja
nie wiem te uwagi, takie ad persona. Ciągle Pan na nie nie reaguje, przecież
jesteśmy radnymi.
Radny Wojciech Miedzianowski: Ja już przywykłem Panie Marcinie do takich
rzeczy, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ja tylko pozwolę sobie powiedzieć Panie
Jarku, że skoda, że Pan wtedy nie był, ale Pana nie było, a więc Pan nie wie na
jakim etapie. Gminy miały wejść w tą strefę, po za tym jak Pan spróbuje się
zapoznać, to warunki udziału w strefie i zakup gruntów w strefie są zupełnie inne
niż gdyby gmina sprzedawała bezpośrednio czy w ogóle. Myślę, że się zgodzimy
tutaj wszyscy razem, że rozbudowa strefy przydałaby się i gminom, bo strefa to
nie tylko tutaj, gdzie jest Miasto Łowicz tylko może być rozśrodkowana w każdej
gminie i takie były plany i tak było z prezesem strefy omówione, tylko niestety
nie zostały dopilnowane pewne rzeczy przez nasz Zarząd i to są zupełnie inne
warunki w strefie. Myślę, że możemy podyskutować kiedyś na ten temat. Na
pewno to są inne warunki i zupełnie inny zysk dla firm, które na pewno by były
zachęcone tym.
Radny Stanisław Olęcki: Żeby nie przedłużać jest temat, który nurtuje nas
wszystkich przynajmniej mnie, jest Pan doktor, który chce mówić o pomorze
afrykańskim świń i myślę, że powinniśmy go wreszcie dopuścić do głosu.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Jeszcze nie ma spraw różnych, to tylko
został rozwinięty temat, ja nie komentuje, natomiast jesteśmy w sprawozdaniu
Zarządu. Gdyby Pan doktor byłby łaskaw jeszcze dwie minuty poczekać.
Ad. pkt 18
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w
okresie między sesjami.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: 23 czerwca byłem na Nocy
Świętojańskiej w Kiernozi, 2 lipca w Nieborowie na 150-leciu Kół Gospodyń
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Wiejskich, 7 lipca uczestniczyłem w obchodach 880-lecia Łowicza, na miejscu
wciągnięcie flagi i w Sali Barokowej naszego Muzeum, 15 lipca mieliśmy naszą
sesję nadzwyczajną, 17 lipca mieliśmy Łowickie Żniwa w Maurzycach, 20 lipca
uczestniczyłem w Święcie Policji. Również 20 lipca wieczorem witałem grupę
pielgrzymów z Włoch z naszym Biskupem, 23 lipca brałem udział we mszy z
okazji Światowych Dni Młodzieży na Starym Rynku, 4 sierpnia mieliśmy znowu
sesję nadzwyczajną, 10 sierpnia brałem udział w Festynie Rodzinnym w
Kocierzewie, 15 sierpnia brałem udział w obchodach Święta Wojska Polskiego,
we mszy w Katedrze i pod pomnikami, 21 sierpnia brałem udział w pożegnaniu
naszego proboszcza w Katedrze – Księdza Skonieczny, 27 sierpnia brałem udział
w promocji książki w naszym Centrum Promocji. Również 27 sierpnia brałem
udział w przywitaniu gości zaprzyjaźnionych powiatów, 28 sierpnia brałem udział
w Biesiadzie Łowickiej oraz uczestniczyłem w posiedzeniach Zarządu i Komisji.
Ad. pkt 19
Interpelacja, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu Jerzy Kowalczyk: Przepraszam,
że będę jeszcze Państwa męczył, bo jesteście Państwo pewnie zmęczeni, ale czuję
się w obowiązku, że tak powiem pokrótce zrelacjonować to, co się dzieje w kraju,
a z telewizji, ze środków masowego przekazu Państwo na pewno się
dowiadujecie, że coraz to pojawiają się następne ogniska. W tej chwili już mamy
18 ognisko od początku wybuchu afrykańskiego pomoru świń, 18 ognisko u świni
domowej, bo jeżeli chodzi o dzików, to już jest znaleziony 108 dzik, dobity lub
zastrzelony, bo różne są opcję rozpoznania u dzików. Dzisiaj rano o 8.30
otrzymałem takie obszerne sprawozdanie z Głównego Inspektoratu Weterynarii,
ono jest w multimedialnym przekazie przesłane, jest to sprawozdanie, właściwie
polecenie, żebyśmy przekazali wolno praktykującym lekarzom weterynarii, ale
po części niektóre rzeczy mogę Państwu również tutaj przekazać. Ja sobie tutaj
pozaznaczałem, ponieważ nie mam tego opracowania, ono jest jak gdyby świeże,
więc przeglądając to w między czasie doszedłem do wniosku, że warto byłoby
Państwu coś o tym powiedzieć. Powiem tak, że dwa pierwsze ogniska u świni
domowej wystąpiły w 2014 roku, trzecie w 2015 roku, one wszystkie były w
granicach paru kilometrów od granicy białoruskiej i od tego trzeciego ogniska z
2015 roku do pierwszego ogniska w tym roku upłynęło 16 miesięcy. Zdawało się,
że sytuacja jest pod kontrolą, tymczasem wirus się przedostał, jest już na 108
kilometrze od granicy. Nowe ognisko, które jest w Goniądzu, to jest moniecki
powiat, ono jest na wysokości, jak ktoś zna trochę mapę Choroszcz, Białystok,
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Mońki, tam jest 40 km od ogniska z Choroszczy. Z tego opracowania wynika, że
te wszystkie ogniska są w miarę powiązane i w tym wszystkim najwięcej robi
człowiek. Państwo pozwolą, ja przejdę do wniosków, które są na końcu,
osiemnaste ognisko jest z 24 sierpnia, czyli parę dni temu, 40 kilometrów od
Choroszczy jest już uchwycone 25 sierpnia. Przyczyny ognisk w Polsce są według
częstotliwości, prawie zawsze czynnik ludzki - pierwszy nielegalny handel
chorymi świniami. To nie prawda, że dziki są przyczyną tego afrykańskiego
pomoru świń. U świń domowych na pewno są te pierwsze ogniska, ale następne
ogniska to niestety człowiek ponosi tutaj dużą odpowiedzialność. Dziki owszem,
ale dziki przemieszczają się 5-10 kilometrów w ciągu roku, a tutaj od 24 czerwca
od czwartego ogniska, do któregoś sierpnia, nie pamiętam 15,16,17 przemieścił
się pomór o 108 kilometrów. Przyczyną wprowadzania tego pomoru do
gospodarstwa jest tkanek dzików lub świń zanieczyszczonych wirusem, masarze,
właściciele chlewni przy zanieczyszczeniach wirusem słomy, zielonki,
bezpośredni kontakt między ludźmi i sprzętem gospodarstw zanieczyszczonych
wirusem. Ja tu chce Państwu powiedzieć, bo dzisiaj w Kiernozi analizowałem
każdy przypadek, pokazywałem im, który przypadek kto zawinił. Tu jest opisane,
że grzybiarz chodzący w tym rejonie przyniósł do gospodarstwa, w innym
miejscu, że ewentualni mogła być przyczyną słoma lub zielonka, jeszcze w innym
miejscu handlarz z Ambrowa i ten handlarz z Ambrowa pojawia się pewnie w
sześciu ogniskach albo w siedmiu. Jeszcze w innym miejscy przyjaciel, który
odwiedzał ognisko szóste przeniósł do szesnastego. nie wiem jakiś znajomy, jakiś
kolega handlarz. Najbardziej przykre jest to, że w piątym ognisku facet miał 37
loch knura, piękna chlewnię, 540 sztuk i kupił od handlarza 10 czy 12 czy 15 czy
20 warchlaczków, bo prawdopodobnie miał słabe mioty, mało liczne miał, chciał
sobie dokooptować. W piątym bezpośredni kontakt świń z dzikami i odchodami,
czyli te na nogach, na butach, z grzybami i teraz kroki. Główny lekarz, bo to
jednym z piszących to sprawozdanie jest również Główny Lekarz, ale i jego
współpracownicy bądź Powiatowi Lekarze Weterynarii prawdopodobnie z tych
powiatów, w których w tej chwili się to rozgrywa, to taka praca zbiorowa jest. Te
wszystkie przypadki oddane są do organów ścigania, policja bądź to prokuratura
i na koniec ta grupa mówi o tak zwanych krokach zmierzających do ograniczenia,
bezwzględny zakaz produkcji w chlewniach nieprzestrzegających bioasekuracji.
Co to jest bioasekuracja? To jest dużo elementów, które mają na celu
zabezpieczenie przed zawleczeniem chorób, że tak powiem zwalczanych z urzędu
chorób zakaźnych. Sprawdzanie stopnia bioasekuracji i stanu liczebności - te
uwagi odnoszą się do tamtego rejonu, ale to przecież może się 108 kilometrów w
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tą stronę przesunąć, od Narwi jest Wisła a za Wisłą jesteśmy my. W ciągu jednej
nocy może być handlarz z Ambrowa, Sokołów, bo taki targ jest tam wymieniany
może się przenieść na targ w Kiernozi, na Targowice lub w Sochaczewie lub
nawet na nielegalne targowisko w Łyszkowicach, która deklaruje, że nie prowadzi
działalności, a my wspólnie z policją przez dwa poniedziałki znajdujemy tam
zwierzęta przywożone z Powiatu Skierniewickiego, nieoznakowane i bez
świadectw zdrowia. Oczywiście są nakładane mandaty i informacja idzie do
powiatowych, zarówno w miejscu załadunku tych zwierząt, czyli w siedzibie
stada urodzenia i do powiatowego, gdzie te zwierzęta są przemieszczane. W
pierwszy poniedziałek była taka rzecz, że z Mszadli świnie pojechały do
Głogówka czy Nowego Głogówka, gdzieś do Rawy i ten powiatowy dostał
informację i ten no i oczywiście obaj Panowie dostali mandaty no, ale wójt na
następny poniedziałek zawiesił tablice „Zakaz handlu zwierzętami”, a ja mam
zdjęcia z piątku przed poprzednim poniedziałkiem, gdzie takiej tablicy nie było i
powiatowy zwracał się do wójta wielokrotnie od początku roku czy prowadzi Pan
handel, ponieważ skąd wiemy o tym - policja i wiadomości rolnicze ogłaszają
ceny prosiaków w Łyszkowicach, więc to jest po prostu kuriozalna rzecz my nie
wiemy o handlu w Łyszkowicach, a wie o tym telewizja i prasa. Nie wiem czy
Państwa dalej to interesuje odnośnie tych kroków, ale jest tam o likwidacjach
chlewni w promieniu w takim i takim, o ograniczeniu populacji dzików, bo jedną
z metod jest również ograniczenie populacji dzików i są doniesienia naukowców,
że jeśli populacja dzika jest poniżej 0,5/km² to jest jakaś równowaga, jest jakaś
sytuacja, nad którą można zapanować. Tymczasem w niektórych powiatach i
województwach ta cyfra jest ponad 1, zdaje się warmińsko-mazurskie ma jeden z
kawałkiem, podlaskie na pewno też ponad jeden. W naszym Powiecie zdaje się,
że ta cyfra jest 0,25 czy coś, ale co my mamy, mamy w Nieborowie trochę lasu i
tam Stanisławów, Bielawy. Jeszcze jest postulat, żeby wynagradzać osoby, które
znajdą padłego dzika w tamtych rejonach i nie tylko w tamtych rejonach. Zresztą
jest prowadzony monitoring dzików tzw. z wypadków, ponieważ zdarza się, że
dziki przebiegają przez jezdnię, sam pobierałem próby wielokrotnie na różnych
drogach przed Chruślinem i w samych Skaratkach, kuriozalnie 6 dzików
przebiegało i wszystkie zostały potrącone i wszystkie wpadły do głębokiego
rowu, jak miały uszkodzone miednice to się zamęczyły i nie wyszły z tego. To
były warchlaki takie 20-30 kilo i jest to obowiązek nałożony na inspekcję, żeby
pobierać i niezwłocznie przekazywać materiał do badań tkankowych. Cóż w
takim rowie się pobiera? Pobiera się szpik z kości długiej i szybko samochód
pędzi do Puław. Były przypadki koło Nieborowa wielokrotnie, były przypadki na
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Jamnie tutaj, gdzie łąki księżopolskiej są, jeżeli ktoś zna tę lokalizację.
Oczywiście zgłasza to Generalna Dyrekcja poprzez agendy swoje, bądź to w
Nieborowie, bądź bezpośrednio z Warszawy telefon otrzymujemy, jest podawany
słupek i tak dalej, także pędzi ktoś on nas, umawiamy się z hetmanem i od razu
padłe zwierzę jest odbierane do utylizacji. Ja jeszcze tylko może powiem, że
musimy po prostu podjąć ten obywatelski obowiązek obserwowania, bądź reakcji
na jakikolwiek handel, pojawiających się ludzi handlujących poprzez
informowanie organów ścigania policji czy do sołtysa czy do urzędu gminy, no i
oczywiście bezwzględny zakaz handlu obwoźnego nieoznakowanymi, bez
świadectw zwierzętami. Tu Państwo możecie przekazać wszystkim kolegom czy
producentom czy tym, którzy jeszcze nie mają jakiejś informacji o tym
wszystkim, żeby nad tym się pochylić no i najważniejsze to jest świadomość, bo
po prostu musimy nad tym panować. Główny lekarz wyprodukował i produkuje
bez przerwy różne odezwy i różne wytyczne. Tu mam takie wytyczne odnośnie,
bo nie wiem czy Państwo widzieli taką mapkę, taka mapka jest kolorowa z Polską
na ścianie wschodniej, jest w trzech kolorach. Kolorem niebieskim są
oznakowane miejsca tzw. okręg zagrożony, to jest okrąg, w którym stwierdzone
są ogniska, kolorem czerwonym tzw. okrąg z ograniczeniami i żółtym, który już
sięga ma mapie kawałek mazowieckiego za Łosicami pod Sokołów, Łomża bez
Piątnicy pod Łomże, jeżeli ktoś się orientuje z geografii i do góry pod Suwałki i
taki pas jest, on ma 32 km szerokości, to jest tzw. okręg ochronny. W zależności
od tego, gdzie są usytuowane siedziby, główny lekarz wyprodukował do każdej
sytuacji takie wytyczne dla właścicieli zwierząt. To są bardzo techniczne rzeczy
i nie będą Państwa interesowały, natomiast dzisiaj rano dostaliśmy również taką
ulotkę, która została opracowana przez dwa powiatowe inspektoraty w naszym
województwie. Myśmy tutaj podstawili swoje logo, ponieważ oni nie mają do
tego żadnych praw autorskich i nie będą nas ścigać za to. Ja dzisiaj taką ulotkę
zostawiłem każdemu sołtysowi w gminie Kiernozia, bo tam była sesja, Pan
Wicestarosta był, ale wcześnie odjechał. Chciałem być na sesji w Zdunach, ale
nie miałem jeszcze tej ulotki, bo ona dzisiaj powstała no i trochę pokpił Pan Jurek,
bo miał zadzwonić do mnie i powiedzieć, kiedy mam przyjechać, a on uznał, że
sam wygłosi prelekcje i nie zaprosili mnie, ale no trudno tak się stało jak się stało.
Jeśli Państwo chcecie to ja mogę każdemu z Państwa tym, co są zainteresowani
dać tą ulotkę. Ona mówi trochę o objawach, mówi trochę o tych wszystkich
rzeczach, jak chronić takie krótkie rezime. Tych ulotek takich i innych myśmy od
2014 roku corocznie umieszczali w poszczególnych gminach dla poszczególnych
siedzib po kilka tysięcy, ponieważ mamy w Powiecie Łowickim według IRZ-u,
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Dyrektor agencji odszedł, więc on pewnie lepiej byłby poinformowany, ale chyba
gdzieś chyba ponad 3 tys. z kawałkiem siedzib, natomiast takich, które teraz w tej
chwili trzymają zwierzęta jest ponad 2 tys. Znów zamówiliśmy takie ulotki i znów
pewnie będzie akcja tzw. informacyjna. Na czym ta akcja polega? Na tym, że
wojewódzki każe nam to rozwieść i koniec. Mamy się wykazać podpisami i
różnymi historiami. Ja tutaj również mam taką listę, jeżeli ktoś z Państwa chce się
podpisać, że był w jakiś tam sposób przeszkolony, to z przyjemnością ją puszczę,
a ulotki rozdam.
Radny Stanisław Olęcki: Ja mam świadomość, że wiele osób to nie interesuje i
to jest zrozumiałe, bo gdyby mówiono o balecie to też bym nie słuchał, natomiast
Panie Doktorze wy na pewno wiecie lepiej, co zrobić aniżeli ja, ale jeśli mogę się
pokusić o podpowiedź, gdyby taka informacja ukazała się w Łowiczaninie, on
naprawdę jest czytany na wsiach.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu Jerzy Kowalczyk: Dzisiaj właśnie
na tej sesji był Nowy Łowiczanin, ja tam dosyć szczegółowo mówiłem. Ja
mówiłem bardzo szczegółowo o Targowicach, które nie wiem, bo akurat tutaj
opuściłem ten temat, ale mogę dopowiedzieć, poszedłem osobiście do Pana
Komendanta Rubina i na policji przeprowadziliśmy szkolenie 3-godzinne z
dzielnicowymi i są wspólne kontrole przez kilka ładnych poniedziałków,
ponieważ te targi odbywają się w poniedziałki zarówno na tej nielegalnej
targowicy w Łyszkowicach, jak i na legalnej targowicy, którą prowadzi Pani
Klimkiewicz Agnieszka z Grzegorzem w Kiernozi, Kościuszki 5. Ale cóż po
takich kontrolach, jeśli my przyjeżdżamy na godzinę 5:00, a prosiaki przyjechały
na 3:00 i mało tego zostały zhandlowane na ulicy przy płocie, na którym jutro
prawdopodobnie Panie Starosto będzie zawieszona tablica zakaz handlu. To też
inicjatywa jest wspólna nasza tutaj, bo cóż może zrobić ajent targowicy, jeśli mu
świnie zostaną rozprzedane na ulicy przy elektrycznych lampkach. Pierwszy
poniedziałek był handel z rejonu sochaczewskiego. Na tym handlu na ulicy były
sprzedawane prosiaki i inspektorka, dziewczyna od nas z dwoma
funkcjonariuszami policji nakryła w samym momencie przerzucania świń z
wózka na wózek. Obaj handlujący zostali ukarani, ona potraktował chyba po 100
zł, bo 200 zł dostali Ci w Łyszkowicach, już nie pamiętam i poszła informacja do
Powiatowego w Sochaczewie. Ponieważ kupujący był z naszego powiatu, to
została wysłana grupa kontrolna do tego miejsca, do którego miały trafić te
prosiaki, bo one nie trafiły, one zostały zawrócone, dlatego że nie były
oznakowane, a miały świadectwo zdrowia, zresztą źle napisane tam, to są inne
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kwestie. Osoba, która usiłowała kupić powinna być świadoma, że nie wolno
takich świń kupować, a ponieważ nie była świadoma to myśmy skierowali tam
grupę i grupa prowadzi w tej chwili takie szczegółowe rozeznania, dlatego
apelujcie do rolników, że my ich musimy sięgnąć wszędzie. Wszędzie ich
złapiemy, jeśli będą robić źle.
Radny Stanisław Olęcki: A jak można legalnie i zgodnie z procedurą
weterynaryjną kupić?
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu Jerzy Kowalczyk: No najlepiej w
gospodarstwie, w którym są te prosiaki. Te prosiaki powinny być oznakowane i
powinny mieć świadectwo zdrowia. Oznakowanie odbywa się dwoma metodami:
mogą być oznakowane tatuownicą w uszach, gdzie musi być 14 znaków od
wierzchołka prawego ucha do nasady prawego ucha TPL0026 i tak dalej, siedem
znaków i drugie siedem od nasady do wierzchołka lewego ucha. Tak jakbyśmy
czytali z przodu to wszystko odczytamy.
Radny Stanisław Olęcki: A może być tatuownica uderzeniowa?
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu Jerzy Kowalczyk: Może być
tatuownica uderzeniowa, ale Panie Stanisławie prosiaka, który ma 15 kilo to
przetniemy na pół, raczej tutaj odpada. Znakujemy w ten sposób świnie rzeźne,
które muszą być oznakowane w momencie opuszczania gospodarstwa. Nie ma
jazdy i znakowania w Nieborowie czy w Bednarach na wadze. Świnie muszą mieć
świadectwo zdrowia, najlepiej wystawione 24 godziny przed wysyłką, ponieważ
status zdrowotny może się zmienić, taki prosiak może zachorować. Świadectwo
ważne jest 10 dni, ale przy prosiakach nie możemy sobie na to pozwolić, żeby to
tak długo było, bo co innego cielak, tak ważne jest świadectwo. Na świadectwie
musi być umieszczony numer, które świnie są oznakowane i ma być numer
siedziby stada miejsca pochodzenia, bo mogą być, np. świnie duńskie, będą miały
numer DK, a gospodarstwo ma numer PL025 itd. Mówię tutaj o świniach
rzeźnych, bo w ogóle świnie mogą być przedmiotem handlu według przepisów
takie, które przynajmniej 30 dni przebywają w gospodarstwie w miejscu
pochodzenia lub urodziły się w tym miejscu, jeśli są młodsze, a musi je obejrzeć
ktoś, kto ma wyznaczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii, a wyznaczenia ma
bardzo dużo ludzi. Jest taka lista, która była rozesłana do każdego wójta i gdzieś
ona powinna wisieć w widocznym miejscu. Jeśli są jakieś zapytania, to rolnik ma
prawo zadzwonić do mnie lub do wyznaczonego, ja zawsze udzielę informacji.
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Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Ja tylko chcę dodać, że odbyliśmy takie
spotkania tutaj przy udziale Powiatowych Lekarzy Weterynarii z wójtami
,mówiące o zabezpieczeniu terenu pod ewentualne grzebanie takich zwierząt.
Niestety są tu problemy w gminach, dwie gminy, głównie gmina Chąśno i
Kocierzew, gdzie tutaj jest jak gdyby ilość największa na naszym terenie, pracuje
nad dodatkowym zabezpieczeniem. Ja również poleciłem naszemu kierownikowi
Zarządzania Kryzysowego, aby wytypować działki Skarbu Państwu łącznie
z Wydziałem Geodezji, które na wypadek wypadków, żebyśmy mieli wiedzę i
świadomość, w których miejscach one są, jaki jest dostęp i jakie możliwości
ewentualne spalania i grzebania tych zwierząt.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu Jerzy Kowalczyk: Jeszcze może
dodam, że pokłosiem tego spotkania jest informacja wójta gminy Nieborów, że
jest gotów przeznaczyć czy tam gmina przeznaczyła już działkę w gminie
Nieborów i ta działka ewentualnie mogłaby służyć do takich celów.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Ta nie będzie służyć, ale już jest inna w
gminie Nieborów wytypowana.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu Jerzy Kowalczyk: Ta informacja
nie bardzo mnie satysfakcjonuje, że te miejsce jest w Nieborowie, ponieważ w
tych informacjach również, w tych wytycznych jest tutaj taki zapis w jednym z
punktów, ja go nie doczytałem, że wskazane by było, żeby było chociaż jedno
grzebowisko w Powiecie. Ja już jestem tak bardzo starym pracownikiem, że w
tym powiecie było grzebowisk trzy albo cztery, był Sokołów, Wólka Łasiecka,
Łowicz, Sobota. Tymczasem nie mamy żadnego, natomiast o ile wiem to w
Sokołowie nadal jest ta działka, nie jest to duża, ale jest ktoś, ktoś tam mieszka
nie wiem może już jest właścicielem, ale wójtowa powiedziała, że nie ma. Jeśli
chodzi o Sobotę ta działka nie jest najszczęśliwiej położona, Sobota jest nisko
położona i grzebania absolutnie ja bym tam robił, ponieważ tam jest teren
podmokły tam raczej zbiornica była. Wólka Łasiecka nam odpadła, bo przestała
być w naszej jurysdykcji, a Łowicz przestał być, bo są stawy i schronisko, no i
nie mamy.
Radny Marcin Kosiorek: Albo nie zauważyłem, albo nie padło co dalej z
Centrum i jakie tutaj będą działania?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Odpowiadałem, że konkurs będzie
ogłoszony i zmieścimy się w terminie.
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Radny Marcin Kosiorek: Kiedy?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Tak, żebyśmy się zmieścili w terminie,
spokojnie.
Radny Janusz Michalak: Mam powtarzające się pytanie, prośbę nie wiem czy
na sesjach przynajmniej w sprawach różnych nie mogliby być dyrektorzy?
Zwykle jest tylko Dyrektor Wójcik, jeżeli są tematy jakieś szpitalne to Dyrektor
Szpitala, a tam, gdzie jest najwięcej problemów, czyli na drogach nie ma nikogo.
Więc ja drugie pytanie zadam, proszę nie odpowiadać tylko zrealizować Panie
Starosto, bo to naprawdę nie ma sensu odpowiadać. Ja tylko zapytam kiedy
zostanie skoszona trawa na Armii Krajowej? Pana pytam, bo nie ma nikogo z
PZDiT.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Na Armii Krajowej przynajmniej już dwa
razy była koszona trawa i jest w trakcie koszenia trzeciego pokosu. Skierujemy,
żeby wcześniej skosić na Armii Krajowej.
Radny Janusz Michalak: Panie Starosto, pół pasa jest i widzę, że dzisiaj chodzą,
ale pracownicy Urzędu Miasta, niestety PZDiT zapomniało, że w Mieście też są
drogi powiatowe, które są ulicami zresztą, więc należy im się trochę więcej uwagi
niż na zwykłych drogach.
Radny Jarosław Papuga: Na sesji Rady Gminy w Nieborowie zwrócił mi
Sekretarz uwagę, że w miejscowości Bobrowniki była kolizja na moście już
bardzo dawno temu, nawet on twierdzi, że prawdopodobnie odszkodowanie z
PZU dostaliśmy za to i jest uszkodzona barierka na moście i bardzo długo jest
nienaprawiona, to jest pierwsza rzecz. Druga, był remont nawierzchni w
Dzierzgowie i został niezakończony i minęło już kilka tygodni i myślałem, że
dokończą to i trzecia najważniejsza rzecz jest to odwodnienie na osiedlu w
Bobrownikach i tu chciałbym konkretną odpowiedź, czy to będzie w tym roku
zrobione? Taka była obietnica, że ma być zrobione, chyba 6 lat temu zostało
rozpoczęte i niestety ten temat jakby tu powiedzieć umarł. Miał być dokończony
w kolejnym roku i tak minęło 6 lat i tam po prostu nurtują te trzy rzeczy naprawdę
już dosyć zaległe, bo sprawy już nie będę zgłaszał, zgłoszę bezpośrednio, gdzie
indziej.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Już odpowiem na jedną rzecz, Dzierzgów i
Bobrowniki przekażę, żeby się tym zajęli, natomiast jeżeli chodzi o odwodnienie,
podjęliśmy takie rozmowy, nawet po powrocie Pani Dyrektor Gajek rozmawiała,
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natomiast jest tam kwestia projektu gminnego i położenia ciągu pod kanalizację.
Jeżeli miałoby być to zrobione w tym rejonie to bez sensu jest w tej chwili
robienie odwodnienia, bo za chwile będzie i to co jest zrobione będzie
zdejmowane.
Radny Jarosław Papuga: Czyli nie będzie to robione w tym momencie? Taką
mam udzielić odpowiedź?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Nie wiem czy w tej chwili będzie to
zrobione, musiałbym zapytać wójta na jakim etapie jest, czy będą to robić np. od
wiosny.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, muszę Wam
jeszcze jedną rzecz przekazać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
/Zał. Nr 16/
Ad. pkt 20
Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął posiedzenie XXIV Sesji Powiatu Łowickiego.
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