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PROTOKÓŁ Nr XVII/19 

z obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 25 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 19 

Radnych obecnych na Sesji  – 13 (nieobecny J. Chudy,  

K. Cipiński, K. Dąbrowski,  

K. Figat, P. Gołaszewski,  

M. Śliwiński) 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia Centrum 

Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz nadania statutu. 

4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2019 – 2022. 

6. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 13 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 utworzenia Centrum Usług 

Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz nadania statutu. 

Sekretarz Powiatu Marcin Pluta przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz nadania statutu. 

Sekretarz Powiatu Marcin Pluta: Szanowni Państwo, w materiałach 

otrzymaliście jeszcze uzasadnienie oraz przedmiotowy statut, o którym mowa w 

projekcie uchwały i chciałbym teraz odpowiedzieć na Państwa pytania. Jeżeli 

istnieje potrzeba odczytania tych dokumentów to proszę mi wskazać taką 

dyspozycję. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:10 ogłosił przerwę w 

obradach XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:15 wznowił obrady 

XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Jerzy Wolski: Ja mam pytanie natury oczywiście technicznej, bo tutaj 

znamy zresztą temat sprawy i tak, mamy zapewnić pełną obsługę, w 

szczególności administracyjną, między innymi jednostkom organizacyjnym 

Powiatu Łowickiego zaliczanych do sektora finansów publicznych i tutaj są 

wyszczególnione tylko i wyłącznie szkoły a przecież dzisiaj brane było pod 

uwagę pod tą nową strukturę, pod ten nowy twór, który będzie za chwilę, stanie 

się faktem. Czy myśleliście Państwo o innych jednostkach, które też są w sektorze 

finansów publicznych? No przecież wiadomo, że w każdej z tych placówek jest 

coś takiego jak inspektorzy spraw fiskalnych, jest skarbnik i zawiaduje tymi 

sprawami i dlaczego zajęliśmy się tylko i wyłącznie szkołami? Proszę mi o 

wyjaśnienie tego. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Instytucje takie jak urzędy źle znoszą 

rewolucje, dlatego też postanowiliśmy mieć na uwadze doświadczenie w tym 

względzie i w tym temacie naszych poprzedników przeprowadzić te zmiany 

ewolucyjnie, czyli krok po kroku włączając w CUW jednostki kolejne, zaczynając 

od szkół, gdzie uważaliśmy, że ta potrzeba jest najszybsza racjonalizacji i 

większej kontroli wydatków a na pewno poczucie tej kontroli przez Zarząd. I 

będziemy sukcesywnie, jeżeli wszyscy przekonają się do tego pomysłu, że to 

działa i działa dobrze, jak w innych samorządach, wtedy będziemy myśleć o 

poszerzeniu. 

Radny Jerzy Wolski: Ja pytam nieprzypadkowo, bo ten temat nie jest nowy, bo 

przecież już od kilku lat się przymierzaliśmy do organizacji takiego CUW, nawet 
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rozmowa była już lat temu kilka z Powiatem Tatrzańskim i jeszcze tam sięgaliśmy 

po informacje i jakoś tak nie wiem, baliśmy się tego wdrożyć czy do końca nie 

mieliśmy tej pewności, że to jest właśnie to. Bo przecież też każda z tych 

jednostek ma swój status jakiś powiedzmy i pewnie jakiś opór materii i słyszałem 

Panie Starosto, że jest i będzie i jak to będzie wyglądało tak technicznie? Przecież 

każda szkoła chce rządzić się swoimi prawami. Pewnie, że to jest jedna z naszych 

szkół, ale mówię z praktyki i to jeszcze w poprzednich kadencjach braliśmy się 

za ten temat bardzo ostrożnie i nieufnie bym nawet powiedział. Stąd troszkę 

powiedzmy moja obawa, czy to tak faktycznie się uda, bo tutaj to nieźle wygląda 

ten statut papierkowy, ale to jest materia żywa. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Podzielamy obawy Pana Radnego, dlatego 

robimy to bardzo powoli, czyli jeżeli powołujemy z dniem 1 stycznia to fizycznie 

jeszcze będą księgowe w szkołach przez jakiś czas. W momencie, kiedy zaskoczy 

zarządzanie tymi księgowymi na poziomie CUW to przeniesiemy to w jedno 

miejsce, jest jeden tak jak tutaj słyszał Pan Radny Wolski, zauważył, jest jeden 

problem księgowy i myślę, że zaczynając od księgowości no to… przecież nie 

chciałbym, wiecie jak to wygląda w innych miejscach. Jeżeli jest oczywiście 

potrzeba to powiem, ale nie chciałbym o tym mówić, żeby nie rozbudzać emocji, 

które nam są niepotrzebne, a raczej spokój przy wdrożeniu tego projektu. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji 

– pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Łowickiego oraz nadania statutu. /Zał. Nr 3/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych RPŁ, 

nieobecni: J. Chudy, K. Cipiński, K. Dąbrowski, K. Figat, P. Gołaszewski,  

M. Śliwiński/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XVII/132/2019 RPŁ w sprawie utworzenia Centrum Usług 

Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz nadania statutu. /Zał. Nr 4/ 
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Ad. pkt 4 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2019 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

Radny Jerzy Wolski: Ja nie byłem na Komisji, dlatego też pytanie może nie 

natury technicznej, ale wyjaśniającej. Pani Skarbnik, jaka będzie na dzień 

dzisiejszy nadwyżka budżetowa, bo również to poszło z nadwyżki budżetowej 

prawda, czyli mocno uszczupliliśmy. I pytanie dr. Ja jeszcze ougie, jak 

prognozuje się procent zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r., czy tutaj nastąpiły 

istotne różnice?  

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Jeśli chodzi o środki to są środki 

częściowo z wolnych  środków, czyli z nadwyżki z wolnych środków z roku 2018 

i wolnych środków mamy w tym momencie 0, bo są rozdysponowane. Część 

środków poszło z rezerwy, która była utworzona na początku roku budżetowego, 

było tam 900 tys. zł, natomiast w tym momencie zostało 59 tys. zł. Jeśli chodzi o 

wskaźnik to wskaźnik nie ulegnie zmianie, ponieważ zadłużenie nie wzrosło i w 

stosunku do dochodów będzie taki sam jak był planowany. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Ja mam jeszcze tylko prośbę do zwiększonych 

środków, jeżeli chodzi o szkołę ZSP Nr 3, żeby ktoś sprawdził czy to wszystko 

tak jest przygotowane, żeby to miało ręce i nogi. CUW będzie działał od 1 

stycznia, natomiast żebyśmy tego przypilnowali, żeby nie było później różnych 

rzeczy. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Rozumiemy głos Pana Radnego i też my 

jesteśmy na tym punkcie uwrażliwieni i ufamy i sprawdzamy. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.   

/Zał. Nr 5/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych RPŁ, 

nieobecni: J. Chudy, K. Cipiński, K. Dąbrowski, K. Figat, P. Gołaszewski,  

M. Śliwiński/: 
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Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVII/133/2019 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2019 rok. /Zał. Nr 6/ 

Ad. pkt 5 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr II/20/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019 – 2022. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 

2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2019 – 2022. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019 – 2022. /Zał. Nr 7/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych RPŁ, 

nieobecni: J. Chudy, K. Cipiński, K. Dąbrowski, K. Figat, P. Gołaszewski,  

M. Śliwiński/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVII/134/2019 RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr II/20/2018 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019 – 2022.   

/Zał. Nr 8/ 

Radny Krzysztof Górski: Ja wiem, że w czasie sesji nadzwyczajnej nie powinno 

być dyskusji, ja na żaden z dzisiejszych tematów nie chcę zabierać głosu, 

natomiast mam prośbę taką do Pana Starosty: Pan porozmawia z Panem 

Burmistrzem, bo przez te działania różne inwestycyjne w mieście, pomijam że 

niszczona jest nasza powiatowa droga przez Zielkowice, krawędzie drogi są 
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zniszczone dokumentnie, bo są z jednej i drugiej strony jest robiona kanalizacja, 

ale przez to, że odcięty jest ruch w ulicach Arkadyjskiej, jest przejazd na 

Przedmieściu zamknięty, cały ruch przy tych dwóch potężnych robotach idzie 

przez naszą powiatową drogę. Ona z tygodnia na tydzień wygląda coraz gorzej, 

miasto od południa i od wschodu jest odcięte, znaczy wioski wszystkie od miasta 

i jest okropnie. Ja wiem, że niby teoretycznie jutro powinien się otworzyć 

przejazd na Przedmieściu, ale kolejarze trochę wiem jak z terminami robią i nie 

wiem, może ktoś z Zarządu Dróg by pojechał i zobaczył, tam jest nastawionych 

różnych znaków, objazdów, cudów, natomiast strach patrzeć jak niszczona jest w 

końcu ta nasza powiatowa droga. Krawędzie są wyłamywane, niszczone, nie 

wiem kiedy to będzie naprawione a idzie zima i posądzam, że nic do zimy nie 

będzie zrobione a Marszałkowska może nam pozazdrościć ruchu, jaki jest w tej 

chwili przez Zielkowice, Parmę i Placencję. To jest tragedia po prostu. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja na temat inwestycji miejskich z Panem 

Burmistrzem rozmawiałem wiele lat temu już i bezskutecznie. Oczywiście 

ponowię tą… porozmawiam z Panem Burmistrzem przy najbliższej okazji, 

natomiast chyba będziemy musieli się tak pomęczyć dopóki nie zakończone 

zostaną inwestycje. Tak mi się wydaje, intuicja mi tak podpowiada. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, a firma która zejdzie, jaka jest rękojmia, że 

nasze drogi zostaną, nie chce powiedzieć, że w stanie sprzed inwestycji. Czy jakaś 

rękojmia jest podpisana? Bo to jest odwieczny problem… Czyli inwestor po 

prostu kończy swoją działkę i zostawia nas z naszymi problemami na naszej 

drodze z naszymi poboczami. Pewnie tak to będzie. Tych inwestycji powiatowych 

na drogach powiatowych było robionych dużo i nigdy nic nie ugraliśmy z tego, 

poza stratami, jakie ponieśliśmy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Tak jak tutaj zostało powiedziane 

będzie jeszcze okazja do tego, żeby o sprawach różnych rozmawiać. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:30 ogłosił przerwę w 

obradach XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 15:35 wznowił obrady 

XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radna Barbara Kołodziejczyk: Przez pomyłkę miałam włożoną nieswoją kartę 

– Pana Dąbrowskiego. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: W związku z zaistniałą sytuacją 

powtórzymy głosowanie pierwsze i drugie dotyczące Centrum i budżetu. 

Reasumpcja głosowania dotycząca punktu nr 3: Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Łowickiego oraz nadania statutu. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Łowickiego oraz nadania statutu. /Zał. Nr 9/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych RPŁ, 

nieobecni: J. Chudy, K. Cipiński, K. Dąbrowski, K. Figat, P. Gołaszewski,  

M. Śliwiński/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XVII/132/2019 RPŁ w sprawie utworzenia Centrum Usług 

Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz nadania statutu.  

Reasumpcja głosowania dotycząca punktu nr 4: Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.  

/Zał. Nr 10/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych RPŁ, 

nieobecni: J. Chudy, K. Cipiński, K. Dąbrowski, K. Figat, P. Gołaszewski,  

M. Śliwiński/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVII/133/2019 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2019 rok.  

Ad. pkt 6 

Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XVII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Protokołowały: 

W. Kwasek, 

B. Prus-Miterka 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Marek Jędrzejczak 

 


