PROTOKÓŁ Nr XXIII/17
z obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 29 marca 2017 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a
Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności
Wyniki głosowań z Sesji

– 21
– 21
– /Zał. Nr 1/
– /Zał. Nr 2/

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za
rok poprzedni.
6. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie
Współpracy Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2016 rok.
8. Sprawozdanie ze stanu prac nad inwestycją – budowa MOS
w Kiernozi.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań
Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu
Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie dostosowania szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Łowickim do nowego
ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych.
12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr
XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego.
13. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie
między sesjami.
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14. Sprawozdanie
Przewodniczącego
Rady
Powiatu
Łowickiego
z działalności w okresie między sesjami.
15. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
16. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt. 1
Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył obrady XXXIII 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.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - bardzo proszę Dyrektor Wydziału
ES Panią Sylwię Walkiewicz o zabranie głosu.
Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz - Szanowni Państwo, chcielibyśmy
dziś wręczyć listy gratulacyjne zawodnikom i trenerom, którzy osiągnęli w 2016
roku wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
Zostali oni uhonorowani przyznaniem na 2017 rok stypendiów i nagród
sportowych.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu
Krzysztofem Górskim wręczyli listy gratulacyjne zawodnikom klubów
sportowych oraz ich trenerom.
Ad. pkt. 3
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - porządek obrad wraz z materiałami
Szanowni Radni otrzymali, czy są wnioski do porządku obrad?
Radny Stanisław Olęcki - Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, wczoraj
odbyła się Komisja Rewizyjna, która rozpatrywała skargę na Dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2 RCKUiP w Łowicz i proszę o wprowadzenie do porządku obrad w
punkcie 13 projektu Uchwały RPŁ dotyczącej rozpatrzenia tej skargi.
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski – dobrze, wcześniej nie mogłem tego
zrobić, bo Komisja była wczoraj popołudniu. Czy są jeszcze jakieś inne
wnioski?
Radny Marek Jędrzejczak - Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja robię
to od samego początku, tutaj są sami sportowcy i przeglądając te stypendia i te
nagrody od samego początku proszę o to, żeby uwzględniać te wyniki, które
nasi sportowcy osiągają. Myślę sobie w ten sposób, że te stypendia i te nagrody,
oczywiście są formą wynagrodzenia, ale uważam, że powinny być wyższe. Ja
odnoszę takie wrażenie, że jeżeli dokonujemy jakichkolwiek zmian, one nie są
zbyt duże, a myślę sobie, że współzawodnictwo, rywalizacja, która jest w tej
chwili jest na coraz wyższym poziomie i osiąganie dobrych wyników jest coraz
trudniejsze. Jak zdążyłem się tutaj zorientować tych nagród nie jest tak dużo.
Myślę sobie, że warto byłoby jednak docenić ten wysiłek, który sportowcy
wkładają. Nie ma tu Pana Szymajdy, są reprezentanci i myślę sobie w ten
sposób, że warto byłoby w następnym budżecie uwzględnić jednak fakt, że
osiąganie wyników coraz to lepszych jest coraz trudniejsze i powinno mieć to
wymiar taki, że te stypendia i te nagrody powinny być wyższe. Ja o to proszę,
wiadomo, że w tym roku już te nagrody zostały przyznane, rok temu pod tym
względem na naszą prośbę nastąpił tutaj wzrost, natomiast cały czas ten wzrost
jest, ja bym powiedział bardzo, bardzo symboliczny. Spotka się to
z argumentem taki, że możliwości takie są, ale gdyby, co roku jednak
następowało, może nie w dużym takim zakresie, ale jednak, co roku był wzrost
to myślę, że w pewnym momencie doszlibyśmy do takiego poziomu, który
byłby może nie satysfakcjonujący, ale przynajmniej sprawiający wrażenie, że
staramy się jednak, żeby ten sport wyglądał jak najlepiej, ponieważ nieuległa
najmniejszej wątpliwości, że te wyniki to jest promocja Powiatu. To co
wydawane jest tutaj na sport w odniesieniu do tych wyników, które są osiągane,
myślę że i tak nie jest to duża suma. Bardzo proszę o to, żeby
w następnym budżecie uwzględnić.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski – uważam, że bardzo słuszny
wniosek. Mam nadzieję, że w miarę możliwości Zarząd się pochyli do wniosku
Radnego Jędrzejczaka, bo rzeczywiście mamy wąską grupę bardzo dobrych
sportowców w naszym Powicie, głównie z Gminy Domaniewice i to
rzeczywiście sukces i ich, i trenera Mieczysława Szymajdy. Przechodzimy go
głosowania i kto jest za tym aby w punkcie 13 wprowadzić punkt:
„Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu.”
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych
RPŁ, w głosowaniu nie wzięli udziału: Krzysztof Dąbrowski, Piotr
Gołaszewski, Marek Jędrzejczak, Irena Kolos, Zbigniew Kuczyński, Ryszard
Malesa, Wojciech Miedzianowski, Małgorzata Ogonowska/:
Za
– 12
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad w punkcie 13 punktu:
„Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu.”
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za
rok poprzedni.
6. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie
Współpracy Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2016 rok.
8. Sprawozdanie ze stanu prac nad inwestycją – budowa MOS
w Kiernozi.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań
Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu
Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie dostosowania szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Łowickim do nowego
ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych.
12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr
XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego.
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13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność
na
działalność
Dyrektora
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
14. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie
między sesjami.
15. Sprawozdanie
Przewodniczącego
Rady
Powiatu
Łowickiego
z działalności w okresie między sesjami.
16. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
17. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
Ad. pkt. 4
Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - protokół z XXXII Sesji RPŁ został
wyłożony do wglądu w Biurze Rady, czy są uwagi do protokołu z XXXII Sesji
RPŁ? Nie widzę. Protokół z XXXII Sesji został przyjęty.
Ad. pkt. 5
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok
poprzedni.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Kopczyńska przedstawiła
„Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok
poprzedni” /Zał. Nr 3/.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - czy są jakieś pytania do
przedstawionej informacji? Nie widzę. Dziękuję bardzo Pani Rzecznik.
Ad. pkt. 6
Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim.
Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła: „Informację
o działalności sportowej w Powiecie Łowickim” /Zał. Nr 4/.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - Szanowni Państwo, czy są pytania
do Pani Dyrektor w tym temacie? Nie widzę. Dziękuję bardzo.
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Ad. pkt. 7
Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie
Współpracy Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2016 rok.
Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiała: „Sprawozdanie
z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy Samorządu
Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok /Zał. Nr 5/.
I jeśli Państwo pozwolą chciałabym odpowiedzieć na pytanie zadane na
Komisji, to liczba porad prawnych udzielonych w ramach nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2016 roku 541 ogółem, w tym w punkcie w Łowiczu przy ulicy
Podrzecznej 274, w punkcie w Borówku 50, w punkcie prowadzonym przez
organizację pozarządową w Łowiczu przy ulicy Podrzecznej 217. Czy ktoś
z Państwa ma jakieś pytanie do tej informacji, którą przedłożyliśmy?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - czy są pytania do przedłożonego
sprawozdania? Nie widzę. Dziękuje bardzo Pani Dyrektor.
Ad. pkt. 8
Sprawozdanie ze stanu prac nad inwestycją – budowa MOS w Kiernozi.
Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske przedstawił: „Sprawozdanie ze stanu
prac nad inwestycją – budowa MOS w Kiernozi” /Zał. Nr 6/.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - czy są pytania do przedstawionego
sprawozdania?
Radny Wojciech Miedzianowski - czy Zarząd Powiatu w związku z tym, że
prace idą bardzo dobrze, przewiduje zmianę umowy i wykonanie tej inwestycji
w tym roku?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - rozważamy taką możliwość, natomiast na
razie termin realizacji płatności jest zgodnie z umową. Natomiast wyraziliśmy
zgodę wykonawcy na przyśpieszenie robót.
Radny Wojciech Miedzianowski - no bo wypadałoby chyba przyśpieszyć
i zrobić to jak najszybciej, raczej bym wnioskował do Zarządu, żeby się Zarząd
poważnie nad tym zastanowił, bo skoro już robimy dach, a mamy jeszcze
6

właściwie koniec pierwszego kwartału, więc myślę, że ta inwestycja mogłaby
zostać wykonana szybko. A w związku ze złożonym wnioskiem z chwilą, kiedy
się dowiemy już i podpiszemy umowę, a nawet jeszcze wcześniej, możemy tak
naprawdę dokonać zakresu zakupu i później tylko refundacja. Także w tym roku
byśmy zakończyli i już przyszły rok młodzież i pracownicy tego ośrodka
mogliby kontynuować swoją pracę w nowych warunkach.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - proszę wziąć pod uwagę sytuację taką, że
póki co jesteśmy na etapie budowy nowego budynku. Nie jesteśmy jeszcze
w starym budynku, który również wchodzi w skład tej modernizacji i nie
wiadomo, co nas tam spotka. Także rozważamy taką możliwość, natomiast
podchodzimy do tego w miarę ostrożnie.
Radny Wojciech Miedzianowski – tym bardziej Panie Starosto wypadałoby to
zrobić jak najszybciej, bo faktycznie może trzeba będzie rozbierać i tam też
budować.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - jeszcze raz powtarzam, rozważamy,
natomiast plan mamy rozłożony i jest bezpieczny. Natomiast, jeżeli da się
przyśpieszyć, na pewno nie wykonamy budynku i nie będziemy czekać na
przekazanie, jak będzie gotowy do oddania.
Radny Jerzy Wolski - co prawda nie jestem budowlańcem, myślę że tu Pan
Dyrektor Edward Reske potwierdzi, że nie da się pewnych rzeczy zrobić
w krótkim czasie na raz. Ktoś kto budowę domu miał własna, to jest bardzo
niedobrze, niebezpiecznie pobudować mury, zrobić tynki i jeszcze w tym
samym roku zrobić płytki, kafelki, wykończeniówkę, bo to niestety kończy się
źle i niebezpiecznie, ale myślę, że fachowcy się na to wypowiedzą. Ja natomiast
mam pytanie podobne, może nie to samo, co Pan Wojtek. Na Komisji
Gospodarczej pytałem o MOS w Kiernozi, jaka jest sytuacja, jak to wygląda.
Patrzę w tej chwili na cyfry i w 2016 roku wydaliśmy 400 000,00 zł niecałe,
w 2017 roku planujemy prawie 1 milion zł, to jest 1 400 000,00 zł prawda i tutaj
gdybyśmy dorzucili, co jest w sprawozdaniu 1 600 000 zł to wygląda na to, że
przynajmniej 400 000,00 zł taniej to wypadnie? Rozumiem, że 400 000,00 zł
w 2016 roku poszło?
Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske - tak.
Radny Jerzy Wolski - bo tam było szacowane 600 000,00 zł i na te dwa lata po
1 600 000 zł. Szacowane jest, że w tym roku do stanu zamkniętego
i przykrytego będzie 1 619 000,00 zł, czyli w tym momencie będziemy mieli na
koniec tego roku powiedzmy wirtualnie wydane koło 2 milionów, prawda? A na
2018 rok mamy tutaj cyferkę wykończeniówkę, czyli wygląda na dzień
dzisiejszy, że powinna ta inwestycja taniej wyjść, dobrze ja rozumuję?
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Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske - całkowita wartość inwestycji,
dokładnie umowa z firmą jest zawarta na 2 997 150,32 zł. Ogólnie umowa jest
na niecałe 3 miliony zł.
Ad. pkt. 9
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu
Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dyrektor PCPR Robert Wójcik - Powiat Łowicki na realizację zadań
z zakresu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej otrzymał na 2017 rok kwotę
w wysokości 1 560 820,00 zł. Dla porównania powiem, że w ubiegłym roku
była to kwota 1 559 885,00 zł, więc praktycznie na tym samym poziomie.
Uchwała i załącznik do tej Uchwały szczegółowo były omawiane na Komisji
Zdrowia i Budżetu i Finansów, jak pozwolicie Państwo to krótko opowiem
o załączniku. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej na jedno zadanie
proponujemy przeznaczyć 130 000,00 zł i to jest „Refundacja kosztu
wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej”, jeśli chodzi
o rehabilitację zawodową na „Dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych
w
turnusach
rehabilitacyjnych”
55 000,00
zł,
„Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji, turystyki osób niepełnosprawnych”
5 998,65 zł, „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze” 340 061,35 zł, „Dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych” 70 000,00 zł
i „Dofinansowanie kosztu tworzenia działania warsztatów terapii zajęciowej”
959 760,00 zł. Łącznie rehabilitacja społeczna 1 430 820,00 zł. Przedstawił
projekt Uchwały w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych /Zał. Nr 7/.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - czy są pytania do przedstawionego
projektu Uchwały? Nie widzę.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
RPŁ, w głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Dąbrowski/:
Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–3
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Podjęli Uchwałę Nr XXXIII/188/2017 RPŁ z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /Zał. Nr 7/.
Ad. pkt. 10
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu
Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie /Zał. Nr 8/.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - czy są pytania do przedstawionego
projektu Uchwały? Nie widzę.
Opinia Komisji Edukacji,
i Promocji – pozytywna.

Kultury,

Sportu,

Turystyki,

Młodzieży

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych
RPŁ, w głosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Dąbrowski, Marcin Kosiorek,
Dariusz Kosmatka/:
Za
– 16
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–2
Podjęli Uchwałę Nr XXXIII/189/2017 RPŁ z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie /Zał. Nr 8/.
Ad. pkt. 11
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie dostosowania szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Łowickim do nowego ustroju
szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie dostosowania szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie
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Łowickim do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych /Zał. Nr 9/. Chciałabym tylko dodać, iż
projekt Uchwały RPŁ w sprawie projektu dostosowania sieci szkół uzyskał
pozytywne opinie Kuratorium i Związków Zawodowych.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - czy są pytania do przedstawionego
projektu Uchwały? Nie widzę.
Opinia Komisji Edukacji,
i Promocji – pozytywna.

Kultury,

Sportu,

Turystyki,

Młodzieży

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych
RPŁ, w głosowaniu nie wzięli udziału: Krzysztof Dąbrowski, Iwona GrzegoryGajda, Jarosław Papuga/:
Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXXIII/190/2017 RPŁ z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie dostosowania szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie
Łowickim do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych /Zał. Nr 9/.
Ad. pkt. 12
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XI/70/2015
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego.
Sekretarz Powiatu Joanna Jaros przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
zmieniającej Uchwałę Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego
/Zał. Nr 10/.
PRZEWODNICZĄCY RPŁ OGŁOSIŁ 5 MINUTOWĄ PRZERWĘ
W OBRADACH XXXIII SESJI RPŁ W DNIU 29.03.2016 ROKU
PRZEWODNICZĄCY RPŁ WZNOWIŁ OBRADY.
Radny Wojciech Miedzianowski - kiedy zamierzamy wprowadzić zmiany
w Statucie wynikające z wyroku WSA?
Radny Michał Śliwiński - jeżeli mogę Panie Przewodniczący, bo
Przewodniczącego Komisji Statutowej nie ma, a ja jestem Członkiem, to wedle
tego, co Komisja zrozumiała i przyjęła z interpretacji dla nas, to co wynika z
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wyroku Sądu, to Sąd unieważnił te punkty i tych punktów nie ma. Te punkty,
które wynikały z wyroku, co do których mieliśmy wątpliwości to wyjaśniliśmy,
doprecyzowaliśmy je, a te które były jednoznacznie unieważnione przez Sąd no
to Komisja nimi się nie zajmowała, bo tutaj jest wyrok Sądu i z wyrokiem Sądu
się nie polemizuje. Niektórzy mają skłonności do tego żeby polemizować, my
nie polemizujemy z tym wyrokiem Sądu, zgadzamy się i stosujemy go.
Radny Wojciech Miedzianowski - to kiedy Rada albo Pan Przewodniczący
będzie informował mieszkańców Powiatu Łowickiego o tym, że odbędzie się
Sesja i jaki będzie program tej Sesji?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - informować Radnych będziemy tak
jak było do tej pory. Tu nic się nie zmieniło.
Radny Wojciech Miedzianowski - powiedziałem „mieszkańców”, Panie
Przewodniczący.
Radny Michał Śliwiński - tak jak do tej pory.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - ja listów nie będę wysyłał, ogłoszeń
też nie będziemy robić. Będziemy informować wszystkich, których potrzeba,
mieszkańców Powiatu też.
Radny Michał Śliwiński - Panie Przewodniczący, przepraszam, że może teraz
będę niegrzeczny, co wielokrotnie jest mi to zarzucane, ale wielokrotnie
zapraszaliśmy do Komisji Statutowej Pana Miedzianowskiego i tutaj nie ma
żadnej wątpliwości, że mógłby te swoje cenne uwagi wnieść. I tutaj jest projekt,
który jest przedstawiony, można się z tym projektem nie zgadzać, jeżeli są
jakieś poprawki tutaj ze strony Rady to bardzo prosimy, bo tutaj takie zaczepki
to nie są mi się wydaje na miejscu.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - ja nie przewiduje zmian
powiadomienia, uważam że Komisja też tak samo będzie postanawiać. Czy są
jeszcze jakieś pytania?
Radny Wojciech Miedzianowski - jaki Statut będzie wisiał na naszej stronie
i która uchwała będzie prawidłowa z załącznikiem Statutu. Treść Statutu, który
mieszkaniec zajrzy na naszą stronę i będzie chciał się dowiedzieć, kiedy
dostanie informację o posiedzeniu Sesji, to który z tych dokumentów jest
ważny?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - uważam, że będzie ważny ten
dokument, który uwzględnia wyrok Sądu. Na stronie naszej i BIP będzie Statut
uwzględniający wyrok Sądu z tymi zmianami.
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Sekretarz Powiatu Joanna Jaros - proszę Państwa, nie bardzo rozumiem
pytanie Radnego, bo jest jedna Uchwała ważna i jeden wyrok, póki co ważny.
Tak jak powiedziałam dzisiaj na Komisji, jeżeli będzie ten projekt Uchwały
podjęty, czyli będzie Uchwała Rady Powiatu zmieniająca tamten Statut będzie
również uzasadnienie zamieszczone na BIP. W uzasadnieniu wyraźnie jest
napisane, które zapisy Statutu są nieważne, stwierdzone jest ich nie ważność.
Rozważę zaproponowanie jeszcze Staroście, aby na BIP zamieścić wprost
informację przy Statucie, że wyrokiem Sądu takich i takich zapisów stwierdzono
nieważność, jako dodatkową informację przy załączniku Statut Powiatu
Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - czy są jeszcze jakieś pytania? Nie
widzę.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Opinia Komisji Edukacji,
i Promocji – pozytywna.

Kultury,

Sportu,

Turystyki,

Młodzieży

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
RPŁ, w głosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Dąbrowski, Piotr Gołaszewski,
Marcin Kosiorek, Janusz Michalak, Wojciech Miedzianowski, Jarosław
Papuga/:
Za
– 10
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–5
Podjęli Uchwałę Nr XXXIII/191/2017 RPŁ z dnia 29 marca 2017 roku
zmieniającą Uchwałę Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego
/Zał. Nr 10/.
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Ad. pkt. 13
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
Radny Stanisław Olęcki - Szanowni Państwo, wczoraj Komisja Rewizyjna
bardzo długo zapoznawała się ze skargą na Dyrektor ZSP Nr 2 RCKUiP
w Łowiczu, którą w wyniku głosowania uznano skargę za bezzasadną.
Przedstawił Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu /Zał. Nr 11/.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski – są pytania do przedstawionego
projektu Uchwały? Nie widzę.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych
RPŁ, w głosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Dąbrowski, Krzysztof Figat,
Marcin Kosiorek, Jarosław Papuga/:
Za
– 11
Przeciw
–1
Wstrzymało się
–5
Podjęli Uchwałę Nr XXXIII/192/2017 RPŁ z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność na działalność Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu /Zał. Nr 11/.
Ad. pkt. 14
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między
sesjami.
Wicestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki przedstawił sprawozdanie Zarządu
Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami /Zał. Nr 12/.
Radny Michał Śliwiński - Panie Przewodniczący, wcześniej było tak, że późno
dostawaliśmy to sprawozdanie, teraz dosyć wcześnie dostawaliśmy te
sprawozdanie no to myślę, że od razu pytania, jeżeli można zaproponować.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - dobrze, jeżeli nie ma uwag, czy są
pytania do przedłożonego wcześniej na e-maila sprawozdania z prac Zarządu
Powiatu?
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Radny Wojciech Miedzianowski - nie zdążyłem doczytać do końca, ale
owszem pytania są. I jeśli chodzi o Muzeum w Łowiczu, bo widzę że Zarząd też
się zajmował, zwiększono dotację podmiotową dla Muzeum w wysokości
75 000,00 zł i jeśli można by było prosić Zarząd o wyjaśnienie.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - jeżeli chodzi o Muzeum dostaliśmy środki
z Ministerstwa Kultury na nasz wniosek. Natomiast te środki są sporo mniejsze
niż zakładaliśmy. I tutaj w dwóch inwestycjach, w inwestycji jeżeli chodzi
o mini Skansen to zapisujemy kwotę 64 480,00 zł, jeżeli chodzi o drugi etap
w Maurzycach to 60 452,00 zł. Natomiast zwiększamy tą dotację podmiotową
o 75 000,00 zł, my zmniejszyliśmy ją przy tworzeniu budżetu. W tej chwili
wykonanie budżetu jest dobre, sprzedaż majątku jest wyższa niż planowaliśmy.
To są prace w Muzeum związane z rzeczami, które pozwoliłyby nam zakończyć
drugi etap w Skansenie, czyli już byśmy mieli całą elektrykę zrobioną. Tam są
inspektorzy nadzoru i bieżące rzeczy, które wynikają z prac w Muzeum. My tą
dotację podmiotową na początku przy tworzeniu budżetu zmniejszyliśmy chyba
o 115 000,00 zł, na razie uważamy, że wyrównanie tych 75 000,00 zł powinno
zaspokoić potrzeby Muzeum.
Radny Wojciech Miedzianowski - jeśli można prosić o uszczegółowienie, żeby
dobrze zrozumieć, czyli te 75 000,00 zł z tych obciętych 115 000,00 zł przy
projekcie budżetu, czyli tam w listopadzie, jakie zadania wtedy Zarząd obciął
z projektu finansowego Pani Dyrektor?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - wtedy nie obcinaliśmy zadań, po prostu
z wydatków bieżących obcięliśmy.
Radny Wojciech Miedzianowski - rozumiem, ale pewnie Pani Dyrektor się
zwróciła z wnioskiem, że gdzieś tam braknie. To gdzie braknie, jeśli można by
było prosić o informację? W jakich zadaniach braknie, czy w bieżących: opłata
energii czy płace? Czemu to zwiększamy?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - zwiększamy ponieważ jest taki wniosek
Pani Dyrektor na wydatki bieżące. Przeanalizowaliśmy, że ze 115 000,00 zł
w naszej ocenie na ten moment powinno wystarczyć 75 000,00 zł i taką
propozycję złożyliśmy.
Radny Wojciech Miedzianowski - jeszcze o Centrum, bo też tutaj widzę, że
kwestia umowy użyczenia, kwestia cen za noclegi też Zarząd się tym zajmował,
jakby można było prosić.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - od poniedziałku w Centrum jest możliwość
wynajmu pokoju łącznie ze śniadaniem. Udało się nam przejść wszystkie
procedury z Sanepidem, przeszkolenie pracowników, odbiory, to wszystko już
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funkcjonuje. I te ceny noclegów zostały, uważam że nieznacznie podniesione,
natomiast tutaj przy tej sytuacji, gdzie na rynku są również inne podmioty, które
oferują noclegi w niższym standardzie, nie można było sobie na zbyt wiele
pozwolić. Natomiast uważamy, że będzie to pokrywało koszty przy
wykorzystaniu na poziomie 50% hotelu, powinno pokryć to koszty utrzymania.
Radny Jerzy Wolski – przeczytałem iż, „Zarząd podjął Uchwały w sprawie”
i chodzi mi o „upoważnienie Dyrektora PZDiT w Łowiczu do załatwiania spraw
w imieniu zarządcy dróg”. Nie bardzo rozumiem, o co chodzi, proszę mi
wytłumaczyć.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - to jest standardowa procedura. Natomiast
my już tutaj od trzech miesięcy mocno walczymy z rozwiązaniem problemu
zalegających samochodów na parkingu zewnętrznym, za który płacimy.
W zeszłym tygodniu zostały przewiezione samochody z parkingu na ulicy
Zamkowej do PZDiT. Część została już wywieziona na złomowanie, w tej
chwili na ze złomowanie czeka 15 samochodów i kolejnych 14 jest, jak gdyby
w obróbce formalnej do przepadku mienia na rzecz Powiatu, żeby też można
było je po prostu wywieść na złom. To są samochody, które stały tam od roku
2010, to są jeszcze trabanty, maluchy, to jest wszystko to co się nie opłaca
odebrać z parkingu.
Radny Marcin Kosiorek - jeśli można coś więcej na temat powołania Rady
sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.
Inspektor Wydziału ES Joanna Idzikowska - poprzednia kadencja Rady
Sportu zakończyła się z końcem 2016 roku. Postanowiliśmy poprosić Gminy
o wskazanie przedstawicieli do nowego składu Rady. Gminy takich
przedstawicieli nam wskazały, właściwie ze wszystkich Gmin mamy wskazane
osoby. Powołany jest nowy skład, przy czym on jest zbieżny bardzo z tym, który
był poprzednio.
Ad. pkt. 15
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności
w okresie między sesjami.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski – a więc sprawozdanie
Przewodniczącego Rady, to 1 marca spotkaliśmy się z Panem Starostą
z pielęgniarkami i z przedstawicielami Związków Zawodowych w naszym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. W dniu 4 marca brałem udział
w uroczystościach 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych w Nieborowie.
W dniu 6 marca brałem udział w nadzwyczajnym zebraniu Związków Powiatów
Polskich w Częstochowie. Następnie 8 marca o godzinie 12.00 brałem udział
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w uroczystościach Uwolnić Cyfrę na ulicy Kurkowej, a później o godzinie 16.00
w koncercie Uniwersytetu III wieku. W dniu 15 marca o godzinie 10.00 brałem
udział w spotkaniu w sprawie wyścigu na terenie naszego Powiatu,
Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów, a o godzinie 15.00 brałem udział
w spotkaniu z delegacją Powiatu Poznańskiego. W dniu 24 marca o godzinie
16.00 brałem udział w otwarciu wystawy Pamiątek Diecezjalnych z okazji
25-lecia naszej Diecezji, a 25 marca o godzinie 18.00 w uroczystej Mszy
z okazji 25-lecia Diecezji, natomiast 26 marca o godzinie 19.00 w uroczystym
koncercie w Katedrze również z okazji 25-lecia powstania naszej Diecezji.
Brałem udział w Komisjach i w posiedzeniach Zarządu.
Ad. pkt. 16
Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
Radny Michał Śliwiński - Panie Przewodniczący, bo na ostatniej Sesji był mój
wniosek, żeby kontynuować na dzisiejszej Sesji Grupę Rybacką. Czy coś w tym
temacie więcej wiemy, czy nie?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - tak, był taki wniosek, mieliśmy
wprowadzić ten punkt. Ja zasięgnąłem konsultacji u naszego przedstawiciela,
czyli Pana Jacka Chudego i nie miał on możliwości dostania na piśmie żadnych
materiałów. Myślę, że po dzisiejszej Sesji wystąpię jeszcze raz z prośbą
o przedstawienie danych. Natomiast z tego co wiem Pan Radny Chudy ma
jakieś informacje na ten temat. Jeżeli mógłbym prosić, to proszę
o przedstawienie.
Członek Zarządu Powiatu Jacek Chudy - 17 marca 2017 roku uczestniczyłem
oczywiście w zebraniu członków Stowarzyszenia Łowicka Grupa Rybacka.
W trakcie dyskusji, rozmowy, podczas tego zebrania poprosiłem Pana Prezesa
o dostarczenie informacji na temat procesu odwoławczego w sprawie
nieprzyjęcia strategii przez Urząd Wojewódzki. Pan Prezes obiecał, że te
dokumenty podeśle. Czekamy na te dokumenty, także poinformuję Pana
Przewodniczącego, jeżeli te dokumenty dostanę. Jednak czuję się w obowiązku
również poinformować Pana Przewodniczącego i wszystkich Państwa, że
członkowie Łowickiej Grupy Rybackiej w jednym z punktów mieli podjęcie
Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Łowicka Grupa Rybacka
i podczas głosowania to Stowarzyszenie zostało rozwiązane przy większości
głosów obecnych tam członków. I to tyle co mam na tę chwilę do powiedzenia.
Radny Stanisław Olęcki – ja z uporem, może być i maniaka, ale chyba
ważności sprawy, zwracam się po raz kolejny do Pana Starosty o interwencję
o zabezpieczenie zjazdu z obwodnicy w Nieborowie w kierunku Nieborowa.
Kolejne dwa świeże ślady w rowie nowych zdarzeń drogowych. Mam takie
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pytanie do przedstawicieli Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy
bezpieczeństwo ludzi, a może życie, jest ważniejsze, jak cena kilkudziesięciu
kilogramów blachy.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – w dniu 17 marca mieliśmy spotkanie, na
którym był Pan Dyrektor Oddziału Regionalnego w Łodzi Dróg Krajowych
i Autostrad. Byliśmy tam na miejscu z Panem Dyrektorem, jest zrobiona
dokumentacja fotograficzna. Rzeczywiście, problem polega na tym, że to jest
zjazd na łuku, na profilu i nie pod kątem prostym tylko wyjeżdża się do tyłu tak
naprawdę. Przyznał racje, uzgodnili Państwo, bo były tam cztery osoby, że
zasadnym jest tam ustawienie tak zwanych sierżantów odblaskowych, które
będą kierunkować. Ponowię zapytanie jak to może być, w jakim terminie, bo co
do tego, że jest to zasadne to myślę, że najważniejsze osoby w tej firmie uznały,
że tak jest to zasadne.
Radny Marek Jędrzejczak - ja zwróciłem się kilka tygodni temu z prośbą
o usunięcie gałęzi i takich odrostów przy drzewach na ulicy Długa Wieś. Tam
jest tak, że jeżdżą samochody do kopalni i w czasie, kiedy jedzie samochód
osobowy i ciężarowy, a nawet jeśli jadą dwa samochody osobowe, dość często
zdarza się tak, że kierowcy o te gałęzie obcierają sobie, rysują sobie karoserie.
Po drugie jest to niebezpieczne. Ja tutaj taką otrzymałem informację, że tych
dróg jest bardzo dużo, natomiast ja myślę sobie w ten sposób, że jest tak, że
powinno to być zrobione, ponieważ ten ruch tam jest dosyć uciążliwy. I myślę
sobie, że nawet, bo ja występowałem już z resztą to jest wielokrotnie przeze
mnie mówione o ten chodnik, nie ma go. Dwa, jest teraz wiosna, również nie
robi się nic w zakresie, jeżeli chodzi o te drzewa. Mnie się wydaje, że warto
byłoby tam pojechać i to zrobić, tym bardziej że to nie jest jakaś taka wielka
inwestycja, która wymaga dużych nakładów środków, zwykłe przygotowanie
drogi do użytkowania. Tym bardziej, że mówię jest to niebezpieczne
i zwracajmy na to uwagę i ja bardzo proszę o interwencję. Druga rzecz, która
jest na terenie naszej Gminy i nie ukrywam, że jest dla mnie nie mniej istotna,
a mianowicie jest budowana nowa sygnalizacja świetlna na przejeździe
kolejowym w Strzebieszewie i tam muszę powiedzieć, że wszystko jest nowe
tylko, że wszystko jest pięknie opakowane, natomiast nie funkcjonuje. Ja
zwróciłem się kilka miesięcy temu z prośba o interwencję. Wczoraj otrzymałem
taką informację, że to nie funkcjonuje ponieważ tam jest problem
z trakcją elektryczną. Tylko, że ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że
wcześniej ta sygnalizacja stara istniała, więc jakaś trakcja musiała być.
W związku z tym nie ma takiej możliwości, że o to zniknął prąd, bo on
wcześniej był. Jest tak, że nie jest sztuką zbudować coś nowego, ja wiem, że to
fajnie wygląda, bo ja nie ukrywam, że będzie bezpieczniej tylko, że po co mi ta
cała nowa instalacja, jak to w ogóle nie funkcjonuje. Ja zdaję sobie sprawę, że to
nie leży w kompetencjach Zarządu, natomiast myślę sobie, że warto byłoby
jednak wymóc, żeby Polskie Koleje Państwowe to zrealizowały i żeby tam było
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bezpiecznie, ponieważ sam się przekonałem, że naprawdę bez tej sygnalizacji
świetlnej jest tam bardzo niebezpiecznie. Żeby się nie okazało, że to zostanie
uruchomione, jak się coś stanie.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - niestety tak jest, że jest to instalacja PKP.
Natomiast również jest tak, że kto inny ma tą infrastrukturę wybudować
i pewnie już ją wybudował, natomiast kto inny ma ja zasilić i to jeszcze pewnie
nie zasilił. Co do wcześniejszego pytania i Długiej Wsi, zwrócę uwagę, żeby tą
drogę odwiedzić, natomiast my cały czas realizujemy wycinkę zakrzaczeń.
Teraz odkąd pogoda pozwala mamy zrobione ponad 25 km dróg, jeżeli chodzi
o zakrzaczenia i około 750 drzew przeprowadzono pielęgnację, to robimy
i skierujemy na Długą Wieś, żeby to w miarę szybko zrobić. Natomiast również
i tutaj może odpowiedź dla Pana Radnego Miedzianowskiego, który na
poprzedniej Sesji zgłaszał potrzeby. Od 15 marca robimy już naprawy na
gorąco. Na dzień dzisiejszy jest ponad 45 ton masy wyprodukowanej i rozłożone
to jest na drogach. Oprócz tego ponad 15 ton masy na zimno, z tym że ta masa
na zimno to jest takie doraźne naprawianie. Natomiast udało nam się od firmy
PRID zakupić ponad 450 ton asfaltu, który z różnych przyczyn nie został
rozłożony na drodze i ci którzy obsługują recykler są bardzo zadowoleni z tej
masy, ponieważ nie potrzeba żadnych dodatków, nie potrzeba dolewać emulsji.
Jest to tak naprawdę nowy asfalt tylko taki, który z różnych przyczyn nie trafił
na drogę. Materiał na to, żeby te naprawy na gorąco robić mamy, jest to dobry
materiał i na pewno nie będziemy wykorzystywać go do uzupełniania poboczy,
a do napraw na gorąco. Myślę, że już lada moment podejmiemy decyzję
o zdemontowaniu piaskarek i wyjedzie również paczer do którego grys mamy,
emulsję w najbliższych dniach zamówimy. Natomiast, jeżeli chodzi o tą Długa
Wieś, zwrócę uwagę, żeby te zakrzaczenia zostały usunięte.
Radny Marcin Kosiorek - ja odnośnie odpowiedzi, a właściwie braku
odpowiedzi na moje zapytanie na poprzedniej Sesji, ja jednak bym poprosił,
jakie korzyści ma Powiat z bycia chociażby w Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin
Dorzecza Bzury, gdzie składkę płacimy w wysokości około 16 000,00 zł. Co to
w ogóle dla Powiatu oznacza, co to dla nas oznacza, dla mnie jako dla
mieszkańca, że my jesteśmy w tym Stowarzyszeniu i płacimy te pieniądze?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - padło takie pytanie na poprzedniej Sesji,
jestem po rozmowie z Prezesem Regionalnej Organizacji Turystycznej Panem
Sylwestrem Pawłowskim. Wszystko wskazuje na to, że na kwietniową Sesję Pan
Prezes Pawłowski będzie na naszej Sesji i takie sprawozdanie zda co do ROT-u.
W trakcie jesteśmy uzgodnień, kiedy taka informacja padnie od przedstawiciela
Stowarzyszenia Dorzecza Gmin Bzury, jak również i Związków Powiatów
Polskich.
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Członek Zarządu Powiatu Jacek Chudy - wiele słów już tutaj powiedziano na
temat dróg powiatowych i prac jakie PZDiT wykonuje. Dzisiaj z Panem
Wojciechem Miedzianowskim byliśmy na Sesji w Bielawach, tam zgłaszano
szereg również kwestii, które dotyczą dróg, poboczy, śmieci. Przekażę to
Dyrektorowi. Wczoraj mieliśmy okazję na Komisji porozmawiać trochę szerzej
na ten temat i myślę, że najważniejsza kwestia jaka tutaj jest, że tych ludzi
widać i tą robotę też. Zaczęliśmy te dziury łatać największe, jest jeszcze
mnóstwo do zrobienia. Materiał jest bardzo dobry, a pozostało jeszcze Panie
Starosto, jak tutaj policzyłem to 420 ton, więc wszystkie dziury, tak
w uzupełnieniu Pana wypowiedzi, zostaną załatane. Jednak myślę też jeszcze
o innej kwestii, ponieważ musimy w dalszym ciągu chyba iść w kierunku
zakupu sprzętu, bo ta jedna koparko-ładowarka nam nie wystarcza, ponieważ
nie wiem czy Państwo maja świadomość, że spotkaliśmy się w tym roku przy
roztopach i spływaniu wody z pól, z sytuacją bardzo trudną. W Janinowie,
w Gminie Bielawy, w Urzeczu, w Gminie Zduny, w Strugienicach, jeszcze
w kilku miejscach, nie będę wszystkich wymieniał, była taka sytuacja, że rowy
nie odprowadzały wody i woda stała na jezdni. To jest sytuacja bardzo
niebezpieczna i myślę, że najbliższe potrzeby chyba skierujemy w tą stronę,
Panie Starosto.
Radny Jerzy Wolski - już te rzeczy o których chciałem powiedzieć to już te
rzeczy padły, ale widomo, że do tej pory jeszcze są drogi mokre, jeszcze woda
stoi w rowach. Ja swego czasu dwa lata temu, trzy lata temu, dawałem karteczkę
do Rejonu, mówiąc tak skrótowo, że tu są dziury, tam są dziury, tu są krzaki, tu
są konary. Wiele rzeczy do dziś nie jest zrobione, to jest jedna rzecz. Druga
rzecz powstają nowe dziury. Ta zima nie była aż tak trudna, by się wydawało,
ale teraz ta ilość wody to sprowokowała, ludzie ruszyli na pola ciężkim
sprzętem. Nie ma dnia, gdzie ja na swojej Gminie, na Gminach po których
jeżdżę, nie odkrywam nowych mega dziur, to już nie są dziury, wiem że się nie
da wszystkiego na raz zrobić. Ja się Panie Starosto zastanawiam tak, czy skoro
my na zimowe utrzymanie dróg korzystamy, np. z SKR w Zdunach, a 300 km
my swoimi siłami, środkami próbujemy utrzymać, no na szczęście nie było tego
zimowiska takiego, jak to bywało, czy nienależny podnająć jakiejś firmy i oddać
kilkuset kilometrów dróg powiatowych, żeby to było w miarę na czas zrobione,
bo ja nie wierzę. Na samej Gminie Zduny dałbym wam dzisiaj listę, że przez
trzy miesiąc nie wyjdziecie z Gminy, żeby to zrobić. Proszę się zastanowić, bo
tymi siłami, taką ilością ludzi nie zdążymy tych dziur zrobić, bo codzienne są
nowe, nowe i nowe. Ja rozumiem, że jest masa na gorąco, że jest na zimno, to
się wykrusza, ale taki sprzęt, jaki jest który teraz po naszych drogach wiejskich,
powiatowych drogach jeździ, no to przecież wyrywa się, co chwilę. Ja
rozumiem, że dwie dziury łatamy, trzy powstają, ale w ten sposób to ja, że tak
powiem, jestem zażenowany chodząc na Sesję do Gminy Zduny, bo ja tam taki
łomot dostaję za rzeczy, które są zrobione, za chwilę ich nie ma. Taka jest
prawda Panie Starosto, nie wyrobimy.
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat – myślę, że dobrze że Pan Radny Wolski ten
temat podniósł, bo Szanowni Państwo, to jest tak, jeżeli w tej chwili
dochodzimy do tego, że masy na gorąco wbudowujemy, w zeszłym roku ponad
300 ton, a kiedyś zamykaliśmy się na poziomie poniżej 100 ton, no to świadczy
to o wielkości zapotrzebowania. Natomiast musimy pamiętać o jeszcze jednej
rzeczy, my możemy te odtworzenia rowów robić, jak najbardziej, tylko jeżeli
odtworzymy rów przy drodze, a ta woda nie będzie miała ujścia dalej to zrobimy
tylko taki zbiornik wodny, którym nawodnimy koronę drogi. Ja w minioną
niedzielę, myślę że około 180 km dróg powiatowych z Dyrektorem Karczem
udało nam się odwiedzić. I chcę powiedzieć jedną rzecz, dziś nie ma już beczki
asenizacyjnej, która ma 5 tys. litrów, która wyjeżdżała na drogę, dzisiaj, jeżeli
beczka wyjeżdża to wyjeżdża 25 ton. Mamy w chwili obecnej bardzo poważną
sytuację w Gminie Kocierzew, gdzie sprawa jest już w prokuraturze i pewnie się
to będzie ciągło. Rzecz najzwyklejsza, dwóch sąsiadów wywierciło sobie
studnię, jeden wywiercił do nawadniania, drugi wywiercił do nawadniania,
natomiast przy rozprowadzeniu wody poszarpali system melioracyjny. Do tego
się okazało, że pewnie jest jeszcze nielegalny przecisk pod naszą drogą, z dwóch
stron drogi naszej na ich polach zrobiło się jedno wielkie jezioro, bo ta droga nie
odpływa. Jeden ma bardzo drogocenne truskawki, drugi ma bardzo drogocenne
truskawki, wyceny są na ponad 100 000,00 zł szkód i stanęło to już dzisiaj
w prokuraturze. Wydawałoby się prosta rzecz, okopanie drogi, akurat również
w Gminie Kocierzew, uzgodniliśmy ze Spółką Wodną i z Wójtem, że
odtworzymy ten rów, bo ten rów odtworzyć nie jest problem, ale nie
odtworzymy go do momentu do póki nie będą zrobione odprowadzenia, te które
nienależną do Powiatu. „Dzięki Bogu” właśnie ta woda przyśpieszyła wolę
i chęć zrobienia tych odwodnieni. I my ten rów wykonamy, ale to nie wszędzie
się da. Natomiast jak jest sucho to nikomu tak naprawdę rów i odwodnienie nie
jest potrzebne, problem zaczyna się, jak jest woda. Myślę, że to co w tej chwili
robimy i ten sprzęt, jeżeli chodzi o koparkę jest wystarczające z prostej
przyczyny, jeżeli byłaby duża, prosta robota, którą można zgodzić z metra,
pewnie korzystnej jest wynająć większy sprzęt, który płacąc za metr nie musimy
tego pilnować, a mamy zrobioną robotę. Natomiast ta koparka w wielu
przypadkach jest potrzebna tam, gdzie jest przepust, gdzie tak naprawdę kopania
jest na półtorej godziny, a koparka na miejscu stoi 5 godzin, bo trzeba ułożyć,
zagęścić i to jest rozwiązanie na sprzęt. Natomiast pracujemy na drogach, myślę
że jeżeli ktoś nie zauważa zmian na tych drogach to, to jest pewnie
w poważnym błędzie. Również apel do wszystkich nas żebyśmy na to zwracali
uwagę, zwozimy z dróg niesamowite ilości śmieci. To już trudno
w jakiejkolwiek kategorii ocenić. Bezczelność jest do tego stopnia, że w lutym
jadąc do Kompiny w niedzielę na wystawę, mnóstwo śmieci takich
samochodowych przy nasypie było, zatrzymałem się, niewiele było potrzeba,
nawet ktoś wyrzucił z tablicą rejestracyjną. Znaleźliśmy Pana przyjechał,
pozbierał, nie ma problemu, ale to już nie wiem, gdzie trzeba mieć pomyślunek,
żeby takie rzeczy robić. Także pracujemy i tych robót będzie. Myślę, że problem
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jest, jak się objeżdża te drogi powiatowe to rzeczywiście tam, gdzie jest to duże
rolnictwo, z którego należy cię cieszyć, bo uważam że należy się z tego cieszyć,
to również jest potężny sprzęt, który niestety te drogi doprowadza do stanu
takiego jakie są.
Radny Jerzy Wolski - Panie Starosto, ja tylko tak chciałem doprecyzować,
różne rzeczy się dzieją. U nas przy cmentarzu w Zdunach jest kontener na
śmieci cmentarne, pewnie tak jak przy każdym, no i ostatnio Proboszcz mówi,
że znalazł tam trzy opony, znalazł jakąś lodówkę, znalazł jakiś popiół
z paleniska.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - czy jeszcze są w sprawach
interpelacji, spraw różnych zapytania? Szanowni Państwo pozwólcie jeszcze ja
dwa zdania: przypominam o składaniu oświadczeń majątkowych, bo jeszcze
kwiecień tylko nam został. Natomiast informację, którą chciałbym podać już
dzisiaj: następną Sesję planuję na 19 kwietnia, to jest trzy dni po Świętach. Po
prostu mnie nie będzie później i Sesję planujemy na 19 kwietnia na godzinę
13.00. Prosiłbym wszystkich Przewodniczących Komisji o kontakt z Biurem
Rady, żeby pouzgadniać terminy Komisji przed Sesją.
Radny Marcin Kosiorek - to ja mam propozycję, to zróbmy po Sesji dzisiaj.
Panie Przewodniczący, ja miałem tego nie mówić, ale widzi Pan co się dzieje. Ja
za takie coś byłem odwoływany przez was, za samowolkę taką, że ja nie mogę
przyjść. Pan nie musi być na tej Sesji.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski – o ile pamiętam, miesiąc temu, czy
dwa miesiące temu, jak wy prosiliście żeby przesunąć Sesję, to ja wyraziłem
zgodę przed świętami. Rozumiem żale, nie popieram tonu, w którym mi się
zwraca uwagę.
Radny Marcin Kosiorek - ale wie Pan dwa tygodnie wcześniej to jest różnica.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - mówię o tym miesiąc wcześniej.
Ad. pkt. 17
Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zakończył obrady XXXIII Sesji RPŁ.
Protokołowała:
B. Prus – Miterka
Przewodniczący RPŁ
/-/ Krzysztof Górski
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