PROTOKÓŁ Nr XXXVII/17
z obrad XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 18 sierpnia 2017 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a
– 21
– 17 (nieobecni: J. Michalak,
P. Gołaszewski, I. Grzegory –
Gajda, D. Kosmatka)
– /Zał. Nr 1/
– /Zał. Nr 2/

Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji

Lista obecności
Wyniki głosowań z Sesji

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Gminie Sośno.
4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na
2017 rok.
5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę
XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łowickiego na lata 2017-2020.
6. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył obrady XXXVII sesji Rady Powiatu.
Ad. pkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze udział
17 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje.
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Ad. pkt 3
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Gminie Sośno.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
przede wszystkim bardzo gorące podziękowania dla radnych, którzy w tak szybki
sposób zgodzili się dojechać na naszą nadzwyczajną sesję. Otóż w dniu
wczorajszym na posiedzeniu Zarządu podjęliśmy uchwałę proponującą pomoc
Gminie Sośno. Jest to gmina w województwie kujawsko – pomorskim, która
bardzo mocno ucierpiała w tych ostatnich nawałnicach. Powiem tak, jestem po
rozmowie z Wójtem Gminy Sośno, zadałem pytanie w jaki sposób można pomóc
i jak tą pomoc by widział. Otóż Szanowni Państwo odpowiedź była jedna –
wszystko oprócz pieniędzy. Dlaczego wszystko oprócz pieniędzy? Z prostej
przyczyny – dzisiaj jeden suporex kosztował w tamtych rejonach jeszcze do
niedawna 5 zł, dzisiaj kosztuje 10 zł, blacha, która kosztowała 20 zł/m² dzisiaj
kosztuje 30 zł. Pan Wójt poprosił o pomoc w formie rzeczowej, w formie
agregatów prądotwórczych, pił spalinowych, łańcuchów do pił. Są to rzeczy
niezbędne do usunięcia szkód, są to rzeczy niezbędne do tego, aby zapewnić
mieszkańcom prąd, bo na ten z linii będą musieli pewnie jeszcze dosyć długo
czekać i to jest sprzęt, który dzisiaj pomoże usunąć, ale również pozostanie w
dyspozycji samorządu bądź poprzez przekazanie do jednostek, bądź poprzez
zarządzanie tym sprzętem w jednostce, jaką jest gmina. Pojawiło się wiele
zapytań i próśb, głównie z numerami kont, żeby pieniążki wpłacać. Na Zarządzie
uznaliśmy, że najlepszą formą byłaby pomoc rzeczowa, bo wiedzielibyśmy
dokładnie do kogo ona trafi. Uznaliśmy, że taka pomoc do gminy, do najmniejszej
jednostki samorządu byłaby najtrafniejsza. Chcę powiedzieć również, że w
poniedziałek na godzinę 12:00 spotykamy się u Wójta Gminy Łowicz – Andrzeja
Barylskiego, przyjeżdżają wójtowie, którzy chcą się do tej akcji przez nas
zapoczątkowanej dołączyć i być może, że po zadeklarowaniu przez gminy te
zakupy zrobilibyśmy wspólnie. Mamy już dzisiaj orientację co jest z agregatami,
okazuje się, że też już nawet u nas z dnia na dzień się ich nie kupi, bo wszyscy
wykupują i wywożą tam, żeby zarobić większe pieniądze. Kwota 15 tys. zł myślę,
że dla naszego powiatu nie jest to kwota, która naruszy stabilność naszego
budżetu, a ludziom, którzy potrzebują może pomóc. Jeszcze raz dziękuję za to, że
zechcieliście w takim ekspresowym tempie poświęcić swój czas i tutaj zebrać i
proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały.
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Radny Jerzy Wolski: Słuchajcie, oczywiście sprawa, rzecz jest oczywista, ale
chciałbym zapytać Panie Starosto, jest Pan szefem Sztabu Kryzysowego, to co
widzieliśmy, rozmiar tragedii w kujawsko – pomorskim, który się wydarzył, to
już wszyscy wiemy z mediów, jak to wygląda w Powiecie Łowickim, bo nie
wiem, pozostali wójtowie też potrzebują czegoś? Ja osobiście wiem, że na Gminie
Bielawy, na Gminie Nieborów też naprawdę w setkach tysięcy zrobiono, no może
nie spustoszenia, ale są szkody. Jak to wygląda na tle tego, co widzimy? Stąd moje
pytanie, czy te 15 tys. zł to jest mało czy dużo? Czy my na własnym podwórku
też może nie powinniśmy wspomóc jakoś samorządów?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Znaczy już odpowiadam, bo tam gdzie było
zapotrzebowanie i była potrzebna pomoc dla naszych gmin, to została ona
udzielona, to była kwestia plandek, tam gdzie zostały zerwane dachy my stan tych
plandek utrzymujemy na bieżąco, tam gdzie było zapotrzebowanie gminy dostały
te plandeki, my już odtworzyliśmy stan, więc tutaj z naszych środków
powiatowych ten stan wrócił. Wiadomo, te plandeki nie wracają już, bo one nie
nadają się, żeby je gdzieś tam przechowywać, więc jest to na zasadzie
jednorazowej pomocy, która trafiła do Kiernozi, te plandeki tam były
zadysponowane, tam były największe zniszczenia, natomiast to, co byłoby
potrzebne no to jest na bieżąco realizowane. PZDiT ma dużo do sprzątnięcia
drzewa, gałęzi, bo to jest połamane, w pierwszej kolejności było udrażnianie dróg,
teraz będzie sprzątanie tego z poboczy, także trochę to potrwa, ale będzie na
bieżąco realizowane. Także tam, gdzie były potrzeby pomocy to ta pomoc została
uruchomiona.
Radny Jerzy Wolski: A wysokość 15 tys. zł to jest wystarczająca?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: 15 tys. zł to jest i dużo i mało. My nie
odbudujemy tej gminy, natomiast powiem tak, agregat 6,5 kW to jest 3,5 tys. zł,
pilarka to jest powiedzmy 1 500,00 zł, bo jak będziemy kupować 4, to na pewno
wynegocjujemy ta cenę na 1 500,00 zł, no to możemy sobie szybko policzyć, że
gdybyśmy chcieli to przełożyć na pilarki, no to z 10 pilarek, no to w Gminie Sośno
jest chyba z 9 straży, z tego co tam poczytałem w internecie, no to każda straż
dostanie jedną pilarkę. Myślę, że tutaj chwała i dzięki wójtom za to, że chcą się
spotkać, chcą podyskutować i przeznaczyć jakieś środki i myślę, że to będzie
jeszcze większa pomoc. Te 15 tys. zł chcemy przeznaczyć z wolnych środków
2016 roku.
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Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Sośno.
Radny Marcin Kosiorek: Panie Starosto, ile tam tych agregatów można kupić
za tą kwotę?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Znaczy agregat 6,5 kW to jest taki, który da
możliwość funkcjonowania gospodarstwu domowemu, między 5 a 7 kW to jest
około 3,5 tys. zł.
Radny Marcin Kosiorek: To może jeszcze dołóżmy tam z 10 tys. zł?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Wiem, że wójtowie też przygotowują
pieniądze, wystarczy.
Radny Marcin Kosiorek: Nie wiem, ja bym jednak taki wniosek złożył, żeby to
było 10 tys. zł więcej, formalnie, po prostu zgłaszam wniosek.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze. Co na to Zarząd, Skarbnik?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 15:15 przerwę w obradach
XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 15:20 wznowił obrady
XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, chciałbym odpowiedzieć
w imieniu Zarządu, bardzo dziękujemy za wniosek Pana Radnego Kosiorka,
natomiast chcę powiedzieć tak, na pewno dzisiaj podejmujemy działanie, w
poniedziałek będziemy wiedzieli o kolejnych środkach z gmin, połączymy to w
jedną siłę, 30 sierpnia mamy kolejną sesję, jeżeli będzie taka potrzeba dokupienia
sprzętu, agregatu, Zarząd przyjmie działania, żeby ewentualnie tą kwotę
zwiększyć. Musimy pamiętać, że zapowiedź meteorologów nie kończy tych
anomalii i miejmy możliwość być może pomóc jeszcze innej gminie, jeżeli taka
potrzeba będzie. Na dzisiaj po rozmowie z Panem Wójtem i propozycji kwoty 50
tys. zł, poza tym powiem tak, to nie będzie tylko ta kwota 15 tys. zł, bo z
wczorajszego dnia mam deklarację, ponieważ od dzisiaj Pan Prezes Agrosu jest
na urlopie, ale wczoraj już podjął decyzję o przygotowaniu jednej palety
przetworów długoterminowych, w poniedziałek spotykam się z Prezesem
Mleczarni i znając poprzednie akcje zapewne nie odmówi również udziału w tej
akcji, także to nie będzie tylko 15 tys. zł, również to będzie pomoc rzeczowa od
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naszych producentów żywności, także wniosek jest abyśmy dzisiaj pozostali przy
15 tys. zł. Jeżeli będzie taka konieczność, potrzeba pochylimy się nad tym, żeby
tą kwotę zwiększyć. Być może to będzie potrzeba nie jeszcze 10 tylko jeszcze 15
tys. zł, ale na dzisiaj pozostańmy przy tej kwocie.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Moi Drodzy, tak się złożyło, że przedwczoraj
byłem akurat w tamtych okolicach, przejeżdżałem tam i koszmar po prostu i
praktycznie agregat to jest potrzebny do każdego gospodarstwa. Nie będę dużych
słów używał, bo to co w telewizji mówią to jest jeszcze nic, także nie ma co
czekać. Jeśli byłyby pieniądze jeszcze o 10 tys. zł większe, to pomożemy może
nie tylko strażakom, ale jeszcze komuś.
Radny Jarosław Papuga: Jeżeli ja mogę powiedzieć jedno słowo, jeżeli sprzęt
kupić bardzo dobrze, tylko musimy mieć na uwadze fakt, że jeżeli kupujmy ten
agregat czy pilarkę, to ktoś to musi obsługiwać. To nie jest tak, że ona tam będzie
sama tam pracowała, bo jeżeli ktoś z pilarka kiedykolwiek w życiu pracował to
wie, ile osób przy tej pilarce jeszcze musi pracować Szanowni Państwo, to nie jest
taka prosta sprawa tego sprzętu nakupić. On sam pracował nie będzie. Tym
bardziej, że my tutaj na terenie powiatu też mamy wiele pracy, może to jest
poboczny temat, ale 2 dni przed tą nawałnicą w kujawsko-pomorskim u nas 70
jednostek OSP pracowało Szanowni Państwo, akurat ja byłem w szoku, że akurat
moją jednostkę wzywali na drugi koniec powiatu praktycznie, okazało się że
dyżurnemu po prostu radio się grzało, tutaj było naprawdę bardzo dużo pracy,
także to nie jest tak, że tam się tylko wiele wydarzyło. I tak, jak mówię, być może
też należałoby rozważyć taką opcję, aby wysłać tam jakąś po prostu ewentualnie
jednostkę, która mogłaby tam popracować czy coś takiego. Mówię, te pilarki
same tam nie będą pracowały, tam też potrzeba rąk do pracy, które ten sprzęt
obsłużą, bo każdy kto pracował z pilarką wie ile godzin można z nią powalczyć,
a jaki to jest duży wysiłek, także wiadomo. Wydaję mi się, że następna sesja jest
już za kilka dni i wtedy możemy zrobić kolejny krok.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja mam propozycję jeszcze taką, ponieważ
nie konsultowałem tego, ale w tej chwili mi przyszedł pomysł do głowy. Pan
Przewodniczący naszej rady jest teraz człowiekiem trochę bardziej czasowym, jak
bym mógł Pana Przewodniczącego prosić, żeby zechciał pojechać tam do tego
Sośna razem z tymi zakupami, które zrobimy, to na następną sesję byśmy mieli
taki naoczny obraz i sprawozdanie co tam jeszcze jest potrzeba.

5

Radny Krzysztof Dąbrowski: To, co ja powiedziałem to ja nie mówię
gołosłownie. Byłem, widziałem na własne oczy, przejeżdżałem, tam jest koszmar.
Za dwa tygodnie to będzie trochę inaczej, a mówię, agregat jest potrzebny w
każdym gospodarstwie w całym rejonie.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Wszystko wskazuje na to, że Pan
Przewodniczący tam może być w poniedziałek wieczorem bądź we wtorek.
Radny Marcin Kosiorek: Głosujmy te wnioski i idźmy dalej.
Radny Wojciech Miedzianowski: Po wysłuchaniu głosu Pana Radnego Papugi
ponawiam jeszcze raz swój wniosek już od kilku lat do Zarządu o zabezpieczenie
100 tys. zł dla jednostek OSP z naszego powiatu, gdzie do tej pory jakoś Zarząd
nie wysłuchiwał mojego głosu w tej sprawie, a tutaj kolega sam potwierdził, że
jednak inne jednostki też potrzebują doposażenia, to jest pierwsza sprawa. Druga
sprawa, nie odwlekajmy, mamy pieniądze, bo widzimy, że mamy i możemy te 10
tys. zł dać, może Zarząd będzie dysponował tymi pieniędzmi i nie musi od razu
wydatkować tych wszystkich pieniążków w tej chwili. Jeśli już Pan
Przewodniczący zadeklarował, że pojedzie i zawiezie, zorientuje się, wydajmy na
razie te 15 tys. zł, kupmy to, co już jest ustalone, ale zabezpieczmy już większą
sumę, bo tak, jak mówi Radny Dąbrowski wiemy, że będzie, nie barujmy się z
tym co kawałek, także ja też wnioskuję o zwiększenie.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja rozumiem, tylko dzisiaj mamy uchwałę
dla Gminy Sośno. Instytut meteorologii przewiduje, że to nie koniec nawałnic.
Myć może za chwilę będziemy mogli to 15 tys. zł dać innej gminie. Ja nie mówię
nie, tylko nie chcę ograniczać, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, na pierwsze
pytanie Pana Wojciecha o zabezpieczeniu 100 tys. zł chcę zapewnić, że powiat
ma rezerwę kryzysową 100 tys. zł i jeżeli taka konieczność byłaby zasilenia
którejkolwiek jednostki w sprawach takich kataklizmów to nie ma problemu, tą
rezerwę uruchamia sam Starosta.
Radny Wojciech Miedzianowski: Ta rezerwa to jest zupełnie co innego Panie
Starosto i to doposażenie do jednostek też jest czym innym, bo jak przyjdzie
kataklizm to te 100 tys. zł to będzie zdecydowanie za mało.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie będziemy się licytować, bo to nie ten
czas.
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Radny Krzysztof Dąbrowski: Moi Drodzy to co mówiłem i jeszcze raz zabiorę
głos krótko, tu nie chodzi o jakąś politykę, jest szansa, mamy jeszcze jakieś
pieniądze, przeznaczmy, kupmy 3 agregaty więcej i naprawdę, widziałem to na
własne oczy.
Radny Michał Śliwiński: Pan Starosta jest po rozmowie z Wójtem, wykazał
potrzebę, to co będziemy kupować coś, co jeszcze nie wiemy. I naprawdę, nie
chciałem się włączać do rozmowy, nie róbmy polityki z tego, bo tutaj za chwilę…
ja wiem, że najprościej jest zaistnieć w taki sposób, żeby rzucić jeszcze więcej
czy coś takiego. Chcieliśmy, żeby było spokojnie i zróbmy to spokojnie, bardzo
proszę.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Kolego Michale, tak się złożyło, że ja polityki nie
robię, przedwczoraj tak się złożyło też, że miałem okazję przejechać przez tamten
teren i widziałem na własne oczy i to nie polityka. Jeśli ktoś tu mówi o polityce
to nie mamy o czym rozmawiać.
Radny Stanisław Olęcki: Ja tylko jedno zdanie, każde pieniądze są tam
potrzebne, każda inicjatywa jest bardzo cenna, ale jest takie stare powiedzenie:
,,kto szybko daje dwa razy daje’’. Głosujmy.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja mówię, ja chciałbym zwrócić
uwagę, że uchwała dotyczy tylko Gminy Sośno, natomiast może być za kilka dni
potrzeba, żeby innej gminie pomagać. Dobrze, słuchajcie, ponieważ wpłynął
wniosek formalny Radnego Marcina Kosiorka, przegłosujemy.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych,
nieobecni: P. Gołaszewski, I. Grzegory – Gajda, D. Kosmatka, J. Michalak/:
za
–6
przeciw
–8
wstrzymało się
–3
nie podjęli wniosku Radnego M. Kosiorka o zwiększenie kwoty przeznaczonej na
pomoc rzeczową Gminie Sośno o 10 tys. zł.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych,
nieobecni: P. Gołaszewski, I. Grzegory – Gajda, D. Kosmatka, J. Michalak/:
za
– 17
przeciw
–0
wstrzymało się
–0
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podjęli Uchwałę Nr XXXVII/211/2017 RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Gminie Sośno. /Zał. Nr 3/
Ad. pkt 4
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2017
rok.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
Radny Zbigniew Kuczyński: Mam pytanie do Pani Skarbnik, nie wiem czy się
mylę czy nie mylę, jeżeli dobrze pamiętam na czerwcowej sesji widziałem kwotę
zupełnie inną, jeżeli chodzi o rezerwę ogólną – tu chyba było około 80 tys. zł, tak,
czyli rozumiem koło 30 tys. zł wydaliśmy. Mogę wiedzieć na co? Bo to jest
najprostszy element, z którego można zawsze wziąć.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Proszę bardzo, dokładnie w tej chwili nie
powiem, ale były to środki na Łowickie Żniwa, na przyczepę na Blich… głównie
to przyczepa, bo to 42 tys. zł netto.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych,
nieobecni: P. Gołaszewski, I. Grzegory – Gajda, D. Kosmatka, J. Michalak/:
za
– 11
przeciw
–0
wstrzymało się
–6
podjęli Uchwałę Nr XXXVII/212/2017 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2017
rok. /Zał. Nr 4/
Ad. pkt 5
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę XXX/168/2016
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
zmieniającej uchwałę XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22
grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.

8

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych,
nieobecni: P. Gołaszewski, I. Grzegory – Gajda, D. Kosmatka, J. Michalak, Z.
Kuczyński/:
za
– 11
przeciw
–0
wstrzymało się
–5
podjęli Uchwałę Nr XXXVII/213/2017 RPŁ zmieniającego uchwałę
XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 20172020. /Zał. Nr 5/
Ad. pkt 6
Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady XXXVII Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.

Protokołowała:
W. Kwasek
Przewodniczący RPŁ
/-/ Krzysztof Górski
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