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PROTOKÓŁ Nr     /18 

z obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 30 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 21 

Radnych obecnych na Sesji  – 20 (nieobecna M. Ogonowska) 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XLIII i XLIV Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku Powiatu Łowickiego za 2017 rok. 

6. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego.  

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Łowicki za 2017 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ Stanowisko Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 16 stycznia 2018 r. o nr 

PNIK-I.4131.42.2018 o wszczęciu z urzędu przez organ nadzoru 

postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały 

Nr XLIII/266/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 

r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 

2018 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały nr 

LVI/362/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Łowickiego na nieruchomości stanowiące własność 

Skarbu Państwa. 
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10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym 

w Łowiczu przy Stanisławskiego 28 oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego zawarcia tej umowy.  

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego 

rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o której mowa w 

art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach, prowadzonych przez Powiat Łowicki.  

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2018 rok. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą uchwałę Nr 

XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. 

15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

17. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

18. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady XLV sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze 

udział 20 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować 

i podejmować prawomocne decyzje. 
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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, dwa miesiące tego złożyłem 

wniosek o ufundowanie sztandaru i chciałbym ten wniosek wycofać, a 

sprecyzować go, że ten wniosek chcę skierować do Zarządu - zgodnie z moją 

wiedzą procedura będzie szybsza i prostsza.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, jeżeli ten wniosek 

byśmy przyjęli Pana Radnego Olęckiego, to ja proszę o 10 minut przerwy, 

żebyśmy przygotowali projekt uchwały. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Teraz? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To znaczy, no jeżeli przyjmiemy tą 

propozycję Radnego Olęckiego to potrzebujemy 10 minut. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przegłosujemy i przerwę? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Potrzebujemy 10 minut na posiedzenie 

Zarządu i przygotowanie wniosku.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ale teraz? Po przyjęciu wniosku do 

porządku obrad. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski do porządku obrad? 

Nie widzę. Przystąpimy do głosowania dotyczącego wycofania wniosku 

Radnego Stanisława Olęckiego w sprawie ufundowania sztandaru przez 

Radnych Powiatu Łowickiego? 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych 

RPŁ/nie głosowali: K. Górski, M. Jędrzejczak, M. Kosiorek, Z. Kuczyński,       

R. Malesa, nieobecna M. Ogonowska/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 3 

Zadecydowali o wycofaniu wniosku Radnego Stanisława Olęckiego w sprawie 

ufundowania sztandaru przez Radnych Powiatu Łowickiego. 
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PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI OGŁOSIŁ 

PRZERWĘ W OBRADACH XLV SESJI RPŁ O GODZINIE 13:17 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI WZNOWIŁ 

OBRADY XLV SESJI RPŁ O GODZINIE 13:25 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w tej 

sytuacji proszę o wprowadzenie punktu do porządku obrad - Uchwały RPŁ w 

sprawie wyrażenia woli ustanowienia sztandaru Powiatu Łowickiego. Taką 

uchwałę mamy przygotowaną, w dowolnym punkcie, w którym Panu 

Przewodniczącemu będzie to odpowiadać prosimy o wprowadzenie takiego 

punktu i przegłosowanie go przez radę.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Szanowni Państwo, 

Szanowni Radni przystąpimy do głosowania - kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad punktu: „Rozpatrzenie projektu RPŁ w sprawie wyrażenia woli 

ustanowienia sztandaru Powiatu Łowickiego”? 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych 

RPŁ/nie głosował Z. Kuczyński, nieobecna M. Ogonowska /: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 2 

Zadecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: „Rozpatrzenie 

projektu RPŁ w sprawie wyrażenia woli ustanowienia sztandaru Powiatu 

Łowickiego”. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proponuję, aby ten punkt był w 

punkcie 15 przed sprawozdaniem Zarządu.  

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XLIII i XLIV Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku Powiatu Łowickiego za 2017 rok. 

6. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego.  
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7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Łowicki za 2017 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ Stanowisko Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 16 stycznia 2018 r. o nr 

PNIK-I.4131.42.2018 o wszczęciu z urzędu przez organ nadzoru 

postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały 

Nr XLIII/266/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 

r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 

2018 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały nr 

LVI/362/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Łowickiego na nieruchomości stanowiące własność 

Skarbu Państwa. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku 

położonym w Łowiczu przy Stanisławskiego 28 oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy.  

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego 

rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o której mowa 

w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Powiat Łowicki.  

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2018 rok. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą uchwałę Nr 

XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. 
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15. Rozpatrzenie projektu RPŁ w sprawie wyrażenia woli ustanowienia 

sztandaru Powiatu Łowickiego. 

16. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

18. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

19. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołów z XLIII i XLIV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z XLIII Sesji RPŁ zostały 

wyłożone do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu z XLIII RPŁ? 

Nie widzę. Nie widzę. Protokół z XLIV Sesji RPŁ zostały wyłożone do wglądu 

w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu z XLIV RPŁ? Nie widzę. Dziękuje 

bardzo.  

Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku Powiatu Łowickiego za 2017 rok. /Zał. Nr 3/ 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja mam taką propozycję, ponieważ 

wszyscy dostali te sprawozdanie, to jeżeli będą jakieś pytania do Pana 

Kierownika to bardzo proszę. Czy są pytania do materiału z powyższego 

sprawozdania? Chyba, że chce coś Pan dodać. Jeżeli nie ma pytań to dziękuje 

bardzo.  

Ad. pkt 6 

Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 4/ 

p.o. Dyrektora CKTiPZŁ w Łowiczu Anna Kowalska: Materiały na sesję 

dzisiejszą zostały przedstawione Państwu i omówione na poszczególnych 

komisjach. Czy coś mam Państwu zreferować?  
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jakieś pytania do Pani 

Dyrektor? Nie widzę. Dziękuje bardzo.  

Ad. pkt 7 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki za 2017 rok. /Zał. Nr 5/ 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Szanowni Państwo, sprawozdanie 

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego zostało Państwu przekazane w wersji tabularycznej. 

Myślę, że w tej tabeli najważniejsza jest kolumna 10, która wyraźnie wskazuje, 

że nie będzie dopłat do wynagrodzeń nauczycieli. Czy do w ten sposób 

przedstawionego sprawozdania macie Państwo jakieś pytania?  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jakieś pytania do 

przedstawionego sprawozdania? 

Radny Janusz Michalak: A można pytanie takie trochę obok?  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Można, oczywiście.  

Radny Janusz Michalak: Chciałbym zapytać jak funkcjonuje ten 

kontrowersyjny dodatek motywacyjny w szkołach. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Nie rozumiem. 

Radny Janusz Michalak: W jakiej wysokości przeciętny był, no jakąś 

informację na ten temat. Pamiętamy, że był problem, nawet przesuwaliśmy ten 

punkt na kolejną sesję. Z tego co pamiętam to widełki są od 100,00 do 1500,00 

zł. Jak to średnio wygląda i jak minimalnie, jak maksymalnie? Pan Starosta 

zapewniał, że pieniądze są, z tego co do mnie dociera to tych pieniędzy było 

praktycznie minimum, więc dyrektorzy nawet nie mogli z tej naszej uchwały 

skorzystać podobno, żeby móc sobie… no musieliby w ogóle nie dać albo 

wszystkim tak po 100,00 zł, albo niewiele więcej. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak jak mówiłem środki na to są, natomiast 

ideą i założeniem było to, że to jest dodatek motywacyjny, a nie przynależny i 

nie jest to element wynagrodzenia, tylko motywacja. Dyrektorzy mają pulę 

środków do dyspozycji i nią dysponują, natomiast no to, że może kiedyś było 

wszystkim po równo i po maksymalnie, no to może tak było. Intencja tego była 
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taka, żeby to zróżnicować i żeby mógł o tym decydować dyrektor, jeżeli chodzi 

o pracowników, natomiast jeśli chodzi o dyrektorów, Pani Dyrektor czy 

najniższy dodatek jest na poziomie 400,00 złotych?  

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: 300,00 albo 400,00 zł, tak.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Wydaje mi się, że było 300,00 zł. W tej 

chwili najniższy z tych przydzielonych jest 400,00 zł natomiast najwyższy jest 

na pewno 1 500,00 zł - tam gdzie dyrektorzy prowadzą projekty.  

Radny Janusz Michalak: Mogę Panie Przewodniczący? Panie Starosto, ale 

sam Pan powiedział, że to ma być dodatek, który ma motywować a nie jest to 

nagroda za wyniki. Pan tutaj przedstawia jakby była nagroda za wyniki. Poza 

tym mówi Pan, że środki mają dyrektorzy do dyspozycji. No z tego co do mnie 

dociera to nie mają tych środków do dyspozycji. Powiedzmy średnio tyle mogą 

dać jednemu minimalną, drugiemu maksymalną tak jak Pan Starosta to 

przydziela. No nie mają tak. Jeżeli ma się na minimalną to trudno zrobić z tego 

maks i minimum.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Wtedy dyrektor wybiera mniejszą ilość i 

daje większe bądź daje mniejszą, mówimy o pracownikach w tej chwili, 

natomiast jest to pula pieniędzy do dyspozycji dyrektora. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja w związku z tym mam takie pytanie. Pierwsze – 

jeżeli Pan tak widzi to przecież są ściśle określone procentowe, jeżeli chodzi o 

dyrektorów, ile przyznają nauczycielom. W związku z powyższym, pierwsza 

moja prośba jest taka - proszę o  przygotowanie zestawienia w poszczególnych 

szkołach jaki jest procentowy przydział dodatków, ile to jest czy 3 czy 4… 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Nie ma procentowego podziału. 

Jest kwota na nauczyciela – 70,00 zł. 

Radny Marek Jędrzejczak: Znaczy u nas jest procentowo, no ale dobrze, w 

porządku, niech będzie. Chcę dowiedzieć się jak to jest w poszczególnych 

szkołach, to jest pierwsza rzecz, druga – bo w tej chwili to taka dyskusja 

pozbawiona faktów, w związku z tym proszę o przygotowanie informacji ile 

dyrektorzy mają, tym bardziej, że w tej chwili już mamy styczeń i jest ściśle 

określone kto, ile, i jaki dodatek motywacyjny ma, bo on został mu przyznany, 

więc myślę, że te informację otrzymamy i w tym momencie będziemy wiedzieli 

czy były na to pieniądze, i jakie są na to pieniądze, bo jeżeli ten dodatek 

motywacyjny będzie wynosił 20 zł albo 30 zł, bo to jest kwotowo ściśle 
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określone, w związku z tym będziemy mieli pełną orientację ile pieniędzy na to 

zostało przeznaczone i bardzo proszę na następną sesję, żeby taka informacja do 

nas dotarła, i wtedy wszystko wiemy. Myślę, że wtedy odniesiemy się do i sum, 

a konkretnie jeśli chodzi o dyrektorów też będziemy mogli zobaczyć jak to jest, 

bo mamy kryterium 100,00 – 1500,00 zł, wtedy wszystko będzie jasne czy to 

jest 300,00 czy 400,00. Poza tym jeszcze jest istotna rzecz, bo jeżeli będą 

określone te sumy i zróżnicowane to dobrze byłoby powiedzieć dlaczego są 

zróżnicowane, jakimi kryteriami kieruję się Starosta przyznając takie, a nie inne 

dodatki, żeby nie było żadnych wątpliwości, że tutaj jest taki dodatek, bo taka 

praca została wykonana i w związku z powyższy no mam nadzieje, że taką 

informację otrzymamy. Dziękuje bardzo.  

Radny Stanisław Olęcki: Ja wprawdzie mam już przerwę w edukacji, ale o ile 

dobrze pamiętam to dodatki motywacyjne dla wicedyrektorów to przyznawali 

dyrektorzy, natomiast dla nauczycieli te dodatki motywacyjne wynikały 

najczęściej z wychowawstwa. Czy to się zmieniło to ja tego nie wiem teraz. 

Radna Iwona Grzegory-Gajda: Każda szkoła ma swój regulamin.  

Radny Stanisław Olęcki: Przynajmniej w mojej szkole tak było i tak było w 

regulaminie. Zgadzam się z tym, że dodatki dla nauczycieli za wychowawstwo 

to było kilkadziesiąt złotych, natomiast ja sam byłem funkcyjnym i nigdy to nie 

było mniej jak set-złotych. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ale w przypadku nauczycieli, a mnie chodzi o 

dyrektorów, natomiast jeżeli chodzi o nauczycieli to ja tego nie wiem. Być może 

są set-złotych, natomiast w tej chwili jest taka dyskusja na zasadzie my nie 

mamy danych, w związku z tym trudno nam się do tego odnieść, dlatego lepiej 

też przygotować zestawienie i w tym momencie wszystko wiemy. Natomiast 

proszę nie łączyć dodatku motywacyjnego z dodatkiem za wychowawstwo, 

przynajmniej ja pamiętam nigdy nie było takiego połączenia, to są dwa odrębne 

dodatki, bo jeżeli chodzi o wychowawców to w zależności ile jest klas w danej 

szkole, w związku z tym, jeżeli klas w szkole jest 15, a nauczycieli 40 to 

wiadomo, że dostanie tylko ten dodatek paręnaście osób, w związku z tym tutaj 

sprawa jest troszeczkę inna.  

Radna Iwona Grzegory-Gajda: I tak nikt nie chce tego dodatku za 

wychowawstwo, ja bym chętnie moje wychowawstwo oddała i te pieniądze, 

które dostaje za to wychowawstwo. 
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Radny Marek Jędrzejczak: Sumy nie są porażające, 110,00 zł, 120,00 zł. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Proszę Państwa, żebyśmy się dobrze 

zrozumieli. Dodatki tak jak tutaj Pan Radny Olęcki powiedział od wicedyrektora 

w dół, czyli do nauczycieli to jest kwestia dyrektora szkoły, natomiast dodatki 

dla dyrektorów to jest kwestia Zarządu. My takie dodatki motywacyjne 

ustaliliśmy, że dyrektorom przyznajemy raz na kwartał i tak to czynimy. 

Dyrektor ma możliwość również określić okres na jaki przyznaje te dodatki i w 

jakiej wysokości. Było to także wszystko dyskutowane, konsultowane ze 

Związkami Zawodowymi, z nauczycielami i dyrektorami, także uważam, że ten 

temat jest po prostu zakończony. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja nie neguje tego co do zasady, że dodatek jest od 

do. Ja muszę powiedzieć, że mnie nie chodzi o to, że dodatek wynosi od 100,00 

do 1 500,00 zł. Mi chodzi tylko o to ile i kto jaki dodatek otrzymał. 

Wicestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki: Nie ma takiej opcji. 

Radny Marek Jędrzejczak: Jak nie ma takiej opcji? A co to za tajemnica jest? 

Przecież tu nie ma żadnej tajemnicy.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Przepraszam, może się Wicestarosta 

zagalopował. U nauczyciela od wicedyrektora w dół taką informację możemy 

otrzymać od dyrektora, ale też nieosobowo. 

Radny Marek Jędrzejczak: No i dobrze. Powiem w ten sposób, tu nie musi 

być z imienia i nazwiska, nam chodzi po prostu jakie sumy przeznacza się na to.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Z której szkoły by Pan Radny sobie życzył? 

Bo musimy poprosić dyrektora szkoły, żeby nam takie zestawienie przygotował. 

Z której szkoły by Pan Radny sobie życzył? 

Radny Janusz Michalak: A Zarząd przygotuje nam dyrektorów? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak. 

Radny Marek Jędrzejczak: My naprawdę nie oczekujemy żadnych nazwisk, 

bo przecież to nie o to chodzi. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Przepraszam bardzo, jeżeli chodzi o 

nauczycieli nie możemy dać nazwisk, jeżeli chodzi o dyrektorów możemy, bo 

przecież oni składają oświadczenia majątkowe, więc tutaj nie ma problemu, 
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żeby było nazwisko. Natomiast przy nauczycielach nie możemy. Którą szkołę 

Pan Radny by sobie życzył? 

Radny Marek Jędrzejczak: Ile jest tutaj szkół?  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: 6. 

Radny Marek Jędrzejczak: No to przepraszam, nie uważam, żeby to był duży 

problem przygotowanie dla sześciu szkół, jaka jest średnia. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Pani Dyrektor, zwróćmy się do wszystkich 

dyrektorów szkół.  

Radna Iwona Grzegory-Gajda: Ja mam taką prośbę, żeby zwrócić uwagę na 

dodatki dla dyrektorów szkół dlatego, że jednym z kryteriów dodatków dla 

nauczycieli była ilość oddziałów, co nie ma to tak naprawdę dużego przełożenia, 

bo ci dyrektorzy, którzy mają dużo oddziałów mają wicedyrektora, który część 

obowiązków przejmuje, tak? Natomiast są szkoły, gdzie jest tylko jeden 

dyrektor, ma mniej oddziałów, ale w rezultacie ma więcej obowiązków sam na 

własnej głowie. Więc tu też trzeba byłoby troszeczkę rozdzielić, no bo myślę, że 

to do końca nie jest sprawiedliwe - nie dość że ma więcej oddziałów, ma osobę, 

która mu pomaga to jeszcze dostaje większy dodatek. Dziękuje.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Dlatego też dodatek motywacyjny jest 

zawarty w dołkach między 100,00 zł a 1500,00 zł. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja powiem w ten sposób, my oczekujemy od 

Państwa, żebyście przygotowali informację taką, że Pan jako Starosta przyznał 

te dodatki kierując się takimi zasadami jak tu przed chwilą przedstawiła Pani 

Radna, że na przykład jeden z dyrektorów ma szereg takich obowiązków, 

dlatego ma taki dodatek. My chcemy, żeby te dodatki były czytelne. Nie na 

zasadzie takiej: „ja przyznałem i już”, bo to musi mieć odzwierciedlenie w 

konkretnej rzeczywistości, a ta rzeczywistość… Czym się kierowaliście 

przyznając taki dodatek.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Radny, to już przed chwilą 

powiedziałem, że przydział wysokości tych dodatków jest zależny od tego czy 

dyrektor prowadzi projekt czy nie prowadzi, bo w tej chwili jeszcze nie tak 

dawno było tak, że za prowadzenie projektów dyrektor zawierał umowę 

zleceniową i to nie było zgodne z prawem. Dzisiaj dyrektor nie może, jest 
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zaangażowany w projekt natomiast, nie może mieć umowy. Wyrażamy to w 

dodatku motywacyjnym. Jest przypadek na przykład, gdzie dyrektor nie ma 

zastępcy dyrektora, bo wynika to ze zbyt małej ilości klas – uwzględniamy to w 

dodatku motywacyjnym. Po to mamy te widełki, żeby starać się tym dyrektorom 

w jakiś sposób niwelować czy brak dyrektora czy zwiększone obowiązki w 

przypadku prowadzenia projektu. 

Radny Marek Jędrzejczak: No dlatego my prosimy o taką informację. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Będą takie dane.  

Radny Piotr Gołaszewski: Ja jeszcze mam do Pani, czy by Pani mogła mi 

przygotować na sesję kolejną, albo między sesjami taką informację dla mnie: ilu 

spośród nauczycieli, którzy są zatrudnieni w szkołach w Powiecie Łowickim ma 

łącznie w tych szkołach więcej niż jeden etat. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Było takie zestawienie, tylko teraz tak 

Panie Radny, czy jeden etat w szkole czy w szkołach powiatu, bo to jest 

różnica? 

Radny Piotr Gołaszewski: W szkołach powiatu. Ja wytłumaczę, niektórzy 

nauczyciele mają powiedzmy część etatu w paru szkołach czy nawet w jednej 

mają więcej niż etat. Czy dużo jest takich nauczycieli, którzy mają łącznie w 

naszych szkołach więcej niż etat? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Już mogę po części odpowiedzieć, dlatego 

że wszędzie tam, gdzie nauczyciel nie miał pełnego etatu w naszych szkołach to 

obowiązkiem, wręcz pilnowaliśmy tego, żeby zgłosił to do Wydziału i Wydział 

dawał informację do pozostałych szkół, żeby Ci nauczyciele uzupełnili etat w 

pierwszej kolejności w naszych szkołach, żeby ten nauczyciel czuł się związany 

z powiatem, żeby nie uzupełniał powiedzmy… jeżeli nauczyciel miałby 

powiedzmy 0,8 etatu – strzelam – w I LO, to my chcielibyśmy, żeby te 0,2 etatu, 

bądź 0,3 etatu, bo to czasami wynika z przydziału godzin, miał również w naszej 

szkole, w II LO, w technikum, obojętnie gdzie. Uważamy, że korzystniej jest dla 

nas, dla dzieci przede wszystkim to, żeby Ci nauczyciele czuli się związani z tą 

oświatą powiatową, żeby nie dochodziło do sytuacji tzw. nauczycieli kolarzy, 

którzy jeżdżą od szkoły do szkoły. Tam, gdzie nie ma tych etatów, te godziny 

chcielibyśmy zabezpieczać, ale w pierwszej kolejności w naszych szkołach i 

taką odpowiedź robiliśmy Szanowni Państwo, bo ja pamiętam, że… nie wiem 

tylko czy wtedy nie było to zapytanie w jednej szkole. 
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Radny Janusz Michalak: To wyciągnijcie i dajcie, po co ta dyskusja. 

Radna Iwona Grzegory – Gajda: Ja myślę, że Panu Radnemu chodziło o to, 

kto ma nadwyżkę spowodowaną tym, że.. 

Radny Piotr Gołaszewski: Tak, nadwyżkę. 

Radna Iwona Grzegory – Gajda: … ma w kilku szkołach dlatego, że w dwóch 

szkołach jest zatrudniony, nie dlatego, że w jednej mu brakuje i dlatego jest 

zatrudniony też w drugiej, tylko od zawsze jest zatrudniony w dwóch, trzech 

szkołach i w rezultacie ma dużo więcej niż etat. O to pewnie chodziło, a nie o to, 

żeby w innej szkole znaleźć sobie godziny, żeby mu starczyło etatu. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Radny, czy chodzi o zestawienie 

nauczycieli, którzy mają więcej niż jeden etat? 

Radny Piotr Gołaszewski: Tak. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: I o ile więcej niż ten etat? 

Radny Piotr Gołaszewski: Tak, dokładnie o ile więcej. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: I to jest całkowicie inne pytanie. Pani 

Dyrektor, wszyscy Ci, którzy mają powyżej 1,1 etatu. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Będzie to nowa informacja 

dlatego, że cały czas są aneksy do arkusza organizacyjnego i ten materiał, który 

był przygotowywany we wrześniu, to już jest na tą chwilę nieaktualny, więc 

sporządzimy nową informację, nie ma żadnego problemu. Natomiast w każdej 

szkole są tacy nauczyciele, którzy mają nadgodziny, to jest naturalne. 

Oczywiście przygotuję w wersji książeczkowej. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja mam takie pytanie - Pani powiedziała przed 

chwilą, że cały czas pojawiają się aneksy. Ja muszę powiedzieć w ten sposób, że 

aneks do projektu jest przygotowywany do 30 września, natomiast w sytuacjach 

gdy pojawia się na przykład jakiś nauczyciel, kiedy jest chory czy z innego 

powodu trzeba znowu aneksować… 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: To wtedy są zastępstwa, 

oczywiście.  

Radny Marek Jędrzejczak: Ale to jest na tle całości podejrzewam odsetek 

nieduży. Informacja dotycząca jaki jest stan praktycznie rzecz biorąc do 30 
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września. Teraz to mówimy o rzeczach marginalnych, bo ja nie uwierzę że w 

szkołach to jest 90%. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Tak, ale ja miałam na myśli to, że 

informacja, o którą bodajże Pan prosił była sporządzana w sierpniu, wobec tego 

no, że organizacja pracy, ustalanie planów pracy, uzupełnianie godzin we 

wrześniu miało miejsce.  

Radny Marek Jędrzejczak: Ale już w tej chwili, ponieważ mamy troszkę 

więcej niż 30 wrzesień, w związku z tym ta informacja dotycząca ile i jaki jest 

stan, ja tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz, że odkąd zostałem radnym tą 

sprawą się zajmowałem, i jeżeli chodzi o te godziny ponadwymiarowe, a 

wcześniej jako dyrektor trochę z innej pozycji, muszę powiedzieć rzecz dosyć 

istotną - tutaj zmieniło się i podejrzewam, że ma to odzwierciedlenie w 

szkołach, ponieważ dzisiaj, jeżeli chodzi o Kuratorium są ścisłe wymagania 

polegające na tym, żeby nie było rozrostów, jeżeli chodzi o godziny 

ponadwymiarowe. Natomiast przepis mówi bardzo wyraźnie, że jeden 

nauczyciel maksymalnie w jednej szkole może mieć 27 godzin, czyli 1,5 etatu, 

natomiast jeżeli jest sytuacja taka, i tutaj o co Radny pyta, natomiast jeżeli 

nauczyciel w danej szkole ma mniej niż… na przykład może mieć godzin 18, to 

nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w drugiej miał 8, w trzeciej – 9, nic nie stoi na 

przeszkodzie. On w jednej szkole nie może mieć więcej niż 27, ale jeżeli jest w 

kilku szkołach to może mieć i tutaj przepisy tego nie zabraniają, o tym decyduje 

dyrektor szkoły. W związku z tym ta informacja, bo może mieć taka sytuacja 

miejsce, jest jak najbardziej, pytanie zasadne czy na przykład po zsumowaniu w 

kilku szkołach nie urośnie, tego to my po prostu nie wiemy, natomiast dzisiaj 

wymagania kuratoryjne są raczej takie, żeby no nie dopuszczać do kominów. 

Jeżeli taka sytuacja ma miejsce to się zatrudnia nową osobę, stąd w środkach 

masowego przekazu pojawiła się taka informacja, że jest dużo takich miejsc, 

gdzie można nauczyciela zatrudnić, bo kominy zostały ograniczone i w tej 

chwili jednak to się sprawdza i moim zdaniem sytuacja jest pod tym względem 

dużo lepsza, no ale mówię to nastąpiło tylko i wyłącznie dzięki temu, że 

Kuratorium odzyskało prawo do kontrolowania tych projektów organizacyjnych. 

Wcześniej był tak, że to organ decydował sam praktycznie, prowadzący. W tej 

chwili Kuratorium ma na to wpływ i ma to odzwierciedlenie, że tych kominów, 

jeżeli chodzi o godziny ponadwymiarowe nie ma, natomiast zwracam uwagę na 

to, że to co mówił Radny Gołaszewski, że jeżeli na przykład w kilku szkołach, 

to jak najbardziej. Dziękuje bardzo. 
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Radny Jarosław Papuga: Z tym, że jeśli chodzi o tą informację, którą tutaj 

dyrekcja może przygotować to nieuwzględnione będą godziny z placówek 

innych niż prowadzone przez Powiat Łowicki, dlatego że my możemy tylko te. 

Natomiast są nauczyciele, którzy pracują w naszej placówce to mają pełny etat 

albo kilka nadgodzin i oprócz tego mają godziny w gimnazjum lub w 

podstawówce i to nam nie wyjdzie z tego.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Radny Jędrzejczak, zapewniam Pana, 

że naprawdę czuwamy nad tym, żeby tych kominów nie było. 1,5 etatu myślę, 

że nie pomylę się, jeżeli poza może pojedynczymi osobami z przedmiotów 

zawodowych, do których nie ma nauczycieli to nie sądzę, żeby gdzieś znalazło  

się ponad 1,5 etatu, a wręcz jestem przekonany, że takiej sytuacji nie ma. 

Natomiast chce powiedzieć jedną rzecz, o to co Pan powiedział o aneksach do 

arkusza myślę, że z powodu orzeczenia w każdej szkole aneks jest przynajmniej 

raz na 2 tygodnie. Ubolewamy również nad tą sytuacją, nad łatwością dostępu 

do orzeczenia, co wiąże się z indywidualnym tokiem nauczania. Zwracamy 

uwagę i na spotkaniach z dyrektorami i na spotkaniach z Panią Dyrektor 

Poradni, że niekoniecznie najlepszym rozwiązaniem albo najprostszym jest 

wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego. Nauczanie 

indywidualne wiąże się z tym, że oprócz tego, bo to jeszcze są dwa rodzaje tego 

orzeczenia - nauczanie indywidualne w szkole i nauczanie indywidualne w 

domu, jeżeli jest to nauczanie indywidualne w domu to oprócz godzin dochodzi 

delegacja, to są koszty. W wielu przypadkach po analizie przez myślę, że osoby 

które no mają wiedzę, bo ja bym się osobiście nie bardzo chciał podjąć takiej 

oceny czy to orzeczenie jest właściwe czy niewłaściwe, wielu fachowców w tej 

dziedzinie mówi, że jest to zbyt łatwy dostęp do takowego orzeczenia. 

Natomiast póki co pozwala na to prawo i wiele osób z tego, myślę że czasami 

chyba nie do końca w uzasadnionych przypadkach z tego korzysta. Myślę, że 

lepiej byłoby to wykorzystane i z lepszą korzyścią byłoby, gdyby były klasy 

integracyjne, do których jesteśmy przygotowani i chcemy je otwierać gdyby 

takowe zapotrzebowanie się pojawiło. Łącznie z tym, że mamy przyjęte zasady, 

że w takich klasach jest mniejsza ilość uczniów, także tutaj tych aneksów jest 

dużo. To nie jest tak, że ten aneks kwietniowy, potem jest ostateczny po naborze 

w sierpniu i na tym aneksie możemy bazować. Myślę, że nie przesadzę jak 

powiem, że gdyby te wszystkie aneksy z tytułu orzeczeń zebrać, to taki aneks 

średnio jest raz na 2 tygodnie w placówce. Do tego dochodzą aneksy z tytułu 

zwolnień lekarski nauczycieli czy urlopów na poratowanie zdrowia. No tutaj to 

jest przewidywalne, ten urlop na poratowanie jest roczny, więc on jest raz. 
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Czasami się zdarza, że on nie jest w sierpniu, bo tak naprawdę najlepiej byłoby 

żeby ten plan, urlop na poratowanie zdrowia nie jest rzeczą nagłą, jest to rzecz w 

zasadzie planowana, wolelibyśmy gdyby nauczyciele o takiej sytuacji 

informowali nas między aneksem tym kwietniowym a sierpniowym, bo wtedy 

łatwiej jest to wszystko zaplanować. No nie zawsze tak jest.  Natomiast mówię, 

jeżeli chodzi o aneksy z tytułu orzeczenia czy zwolnienia one są, można rzec, z 

dnia na dzień. Nie możemy odmówić takiego indywidualnego nauczania 

poprzez orzeczenie, bo to wynika z przepisów prawa i po prostu to realizować 

musimy. Możemy ubolewać, ale realizować musimy.  

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Ja chciałam tylko dodać jeszcze, 

że oczywiście Kuratorium opiniowało wszystkie arkusze organizacyjne do 30 

września - były one pozytywnie opiniowane. Nie było żadnych absolutnie uwag 

do przydziału godzin.  

Radny Marek Jędrzejczak: Ja absolutnie tego nie neguję. My rozmawiamy 

tylko o liczbie godzin, jeżeli one się mieszczą. Jeszcze jednak tu uwaga Panie 

Starosto, w tej chwili z tego co ja się orientuje nauczanie indywidualne może 

być tylko w domu, w szkole już nie.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Są przypadki, że nawet i w szkole. Dla nas 

jest to korzystne, bo nauczyciel jest na miejscu, raczej rodzice chcą. 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja się może odniosę jeszcze do słów Pana Starosty. 

Panie Starosto, ja pracuję od wielu lat z osobami niepełnosprawnymi i te 

przypadki, a znam ich wiele i te które znam, czyli to nauczanie indywidualne w 

domu szczerze mówiąc jest to zazwyczaj sytuacja wymuszona i nie widzę, żeby 

tego było za dużo, ale być może te przypadki, o których ja nie wiem tak, tam są 

może jakieś powiedzmy nadwykonania tej pracy, ale mówię to co ja widzę i 

obserwuję od lat - to rodzice zazwyczaj właśnie chcą swoje dzieci do innych 

dzieci, do grupy dołączyć a nie trzymać je w domu.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Dokładnie, tutaj co Pan Radny mówi, że to 

są uzasadnione przypadki, ale naprawdę proszę mi wierzyć, że znamy 

przypadki, gdzie nie ma kłopotu, jeśli chodzi o dolegliwości ruchowe, bo jeżeli 

to jest dziecko, które uległo wypadkowi i ma złamaną nogę czy ma jakąś wadę 

ruchową, to jak najbardziej tak, albo jest coraz mniej, ale bywały przypadki, 

gdzie dziecko było w pełni sprawne ruchowo i taki indywidualny tok nauczania 

możemy zaproponować w szkole, w oddzielnej sali, ale ten nauczyciel przebywa 
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tylko z tym uczniem, ale nie ma już kosztów dojazdu, nie ma delegacji, nie ma 

wielu innych rzeczy i nie ma czasu straconego, bo ten nauczyciel z pokoju 

wychodzi na jedną godzinę i wraca na następną godzinę do innych uczniów, 

tutaj jest kwestia dojazdu i tak dalej. Tam gdzie jest to, co Radny tutaj mówi o 

tym jak najbardziej jest realizowane i to nie podlega żadnej dyskusji, że to jest 

niewłaściwe czy tego nie chcemy robić. Tu nie ma tematu.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, zakończymy ten punkt bo 

tak naprawdę odbiegliśmy trochę od dyskusji. Dziękuje bardzo Pani Dyrektor.  

Ad. pkt 8  

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ Stanowisko Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 16 stycznia 2018 r. o nr PNIK-

I.4131.42.2018 o wszczęciu z urzędu przez organ nadzoru postępowania 

określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLIII/266/2017 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2018 rok. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 16 

stycznia 2018 r. o nr PNIK-I.4131.42.2018 o wszczęciu z urzędu przez organ 

nadzoru postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr 

XLIII/266/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na 

terenie powiatu łowickiego na 2018 rok. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jakieś pytania do 

przedstawionego projektu Uchwały? Nie widzę.  

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych 

RPŁ/nieobecna M. Ogonowska/ 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XLV/275/2018 RPŁ Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego 

w sprawie zawiadomienia z dnia 16 stycznia 2018 r. o nr PNIK-I.4131.42.2018 
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o wszczęciu z urzędu przez organ nadzoru postępowania określonego w 

rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym w celu 

kontroli legalności uchwały Nr XLIII/266/2017 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2018 rok. 

/Zał. Nr 6/  

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały nr 

LVI/362/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Łowickiego na nieruchomości stanowiące własność Skarbu 

Państwa. 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany uchwały nr LVI/362/2014 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego na nieruchomości stanowiące 

własność Skarbu Państwa. 

Radny Janusz Michalak: A ja mógłbym coś bliżej o tych działkach, jak duże, 

gdzie to jest, bo po numerach to myślę, że nie wszyscy wiedzą z Radnych o co 

się rozchodzi.  

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska: To są działki, grunty, które 

były w trwałym zarządzie Liceum w Zdunach, m.in. działki te obejmują ten 

barak mieszkalny, który został rozebrany, działkę jeszcze wcześniej przed tym 

barakiem mieszkalnym i za budynkiem wspólnoty mieszkaniowej jest taki 

budynek gospodarczy i kotłownia, która nie jest użytkowana, to też byłoby po 

wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu przedmiotem sprzedaży, czyli z tych 

trzech działek powstało 6. Cztery są w tej chwili niezabudowane, bo ten barak 

został rozebrany. Na jednej jest taki, no w złym stanie technicznym, budynek 

gospodarczy, gdzie w tej chwili wynajmujemy jako garaże, no i ta kotłownia, 

która również nie jest użytkowana. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja ostatnio przeczytałem, odnośnie działek, 

przeczytałem, że w tym programie Mieszkanie+ jest problem polegający na tym, 

że Starostwa nie przekazują terenów pod budowę, przynajmniej niektóre i 
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mówię przy okazji jak będzie taki temat to zapytam, jak w naszym Starostwie, 

bo tu jest problem, żeby wygospodarować na te mieszkania tereny.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To jest nie do końca tak, że Starostwa nie 

przekazują. My byliśmy zobowiązani do przekazania zestawienia nieruchomości 

Skarbu Państwa do Departamentu Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego, co w 

naszym przypadku nie wiem czy już jest zakończone, ale termin jest do 6 marca 

na tą realizację, ale sukcesywnie to co jest zrobione jest wprowadzane, po czym 

komisja, która przejrzy, które ewentualnie działki odpowiadają pod program  

Mieszkanie+. No głównie chodzi o działki, które są uzbrojone, bo jeżeli 

powiedzmy mamy 120 działek między Nieborowem a Arkadią po wykupie 

gruntów pod autostradę, wiele z nich jest o szerokości pewnie 

nieprzekraczającej 15 metrów to nikt tego nie weźmie do zasobu pod 

Mieszkanie+. Natomiast tu chodzi o przekazanie informacji, nie działek, bo to 

tak medialnie bardzo poszło, że powiaty mają przekazać grunty Skarby Państwa. 

Nie, jest to informacja, natomiast komisja będzie wyszukiwać z tych gruntów 

Skarbu Państwa, gruntów nadających się pod Mieszkanie+.  

Radny Marek Jędrzejczak: W takim razie Pan powiedział, że to będzie o tym 

decydowane, a czy są grunty, które można z tych, które wy przekazaliście w 

informacji przekazać na Mieszkanie+? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Powiem tak, jeżeli chodzi o takie grunty, no 

w zależności jaka zapadnie decyzja, czy te Mieszkania+ będą to mieszkania w 

formie domów jednorodzinnych czy wielorodzinnych. Generalnie mówi się o 

wielorodzinnych, więc no muszą być to działki skomunikowane, no uzbrojone 

bądź media mające niedaleko, żeby można było robić. Tak jak mówię, my 

przekażemy do 6 marca wszystkie informacje, o które tutaj prosi Departament 

Nieruchomości, natomiast co oni wybiorą do tych zasobów, no to nastąpi 

przekazanie z zasobu tutaj, znaczy no to cały czas znajduje się w zasobach 

Skarbu Państwa, tylko po prostu będzie zdjęte ze stanu u nas, a przekazane pod 

zagospodarowanie na Mieszkania+. Powiem tak, chyba to musi trochę potrwać i 

ktoś musi to przeanalizować, bo dostaliśmy propozycję działki przy 

Warszawskiej, która by może pasowała między ulicą Warszawską a 92, ale tu 

chodzi o ten klin, na którym rośnie wierzba i tam tej działki jest 600 metrów, 

czy nawet nie ma 600 metrów i to było też w kręgu zainteresowania pod 

Mieszkania+, to w ogóle się tam nie trzymało. Fakt jest faktem, było przy ulicy, 

było przy mediach tylko tyle, że nijak niepasujące pod taką zabudowę. My na 

pewno do 6 marca zdążymy te informacje przekazać. Będziemy czekać, na to co 
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ewentualnie Wojewoda wskaże, że mamy przygotować do już przekazania 

takiego z opisem.  

Radny Gabriel Jędrachowicz: Panie Starosto, ja mam takie pytanie właśnie 

odnośnie tych działek. Czytamy w uzasadnieniu, że to jest ze względów 

ekonomicznych, tak, uzasadnione wycofanie, aby sprzedać te działki. Te działki 

już przed podziałem są małe, nie wiem dokładnie ile to ma metrów, a jeśli 

jeszcze je podzielimy powstaną jeszcze mniejsze działeczki. W uzasadnieniu 

mamy też, że jest zainteresowanie społeczności lokalnej. Pytanie po co był ten 

podział skoro chyba łatwiej i lepiej sprzedaż większą działkę, bo to nie jest duża 

działka, na różne cele, bo tu jest wydaje się sztuczny podział pod kogoś. Czy to 

mamy już klientów czy to będzie sprzedane w formie przetargu jakiegoś? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To będzie sprzedaż w formie przetargu 

publicznego.  

Radny Gabriel Jędrachowicz: No tak, ale jeśli mamy takie małe działki to nic 

się tam nie postawi, no chyba że to, co już ktoś sobie zaplanował.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie, nie, to są działki, które będą miały jaką 

powierzchnię?  

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska: Między 500, a 600 metrów.   

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To są działki typowo budowlane. Przed tym 

barakiem wcześniej była… 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Ale to chyba przed podziałem jest 500 metrów.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, powiem szczerze, że 

bardzo dużo zapytań jest o działki między 500 a 1000 metrów, bo ktoś chce 

mieć dom, ale nie chce mieć gospodarstwa czy tam trawnika. Na pewno 

ekonomicznie mniejszą działkę sprzedaje się za większą cenę niż jedną większa. 

Jeżeli ktoś będzie chciał mieć nie 600, a 1200 metrów to po prostu kupi dwie 

działki. 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Tak, ale pytanie czy te działki mają przed 

podziałem 500 metrów czy po podziale? 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska: Po podziale. Łączna 

powierzchnia tych działek jest 32 ary. Może ja przyniosę w takim razie mapę 
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jeśli to by miałoby… Bez podziału te działki i tak nie stanowiłby jakby… za 

wąska jest ta działka, żeby ją zabudować przez jedną osobę czy przez kilka. 

Były osoby zainteresowane, które mają tam garaże. Głównie to one tutaj, że tak 

powiem przychodziły i dowiadywały się.  

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych 

RPŁ/nieobecna M. Ogonowska/ 

Za  – 13 

Przeciw  – 1 

Wstrzymało się  – 6 

Podjęli Uchwałę Nr XLV/276/2018 RPŁ w sprawie zmiany uchwały nr 

LVI/362/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Łowickiego na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa. /Zał. Nr 7/ 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Łowickiego. 

Radny Marcin Kosiorek: Ja tu mam pytanie może nawet i nie do Pani ani Pana 

Starosty broń Boże, tylko do Jurka mam pytanie. Czy to tak ma być, że to tak po 

kawałku będziemy tam to wszystko tak sprzedawać, bo ktoś tam zgłosi się po 

garaż czy może byśmy jakiś pomysł mieli co dalej zrobić tam?  

Radny Jerzy Wolski: Nie bardzo rozumiem czemu to jest do mnie pytanie.  

Radny Marcin Kosiorek: No bo Starosta zacznie tam w kółko gadać jakieś tam 

- to ja nie chce. Ja bym wolał, bo wiem, że Tobie na sercu leżało dobro tego 

miejsca, dlatego ciebie pytam no.  

Radny Jerzy Wolski: Ja jestem jednym z 21 radnych, to jest własność Powiatu, 

była i jest własnością, wiemy jak stan był tego baraku i tak dalej. Ze względów 

bezpieczeństwa należało już dawno coś z tym zrobić, skoro powiedzmy 
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straciliśmy liceum no to coś trzeba w zamian myślę zrobić, ale ja nie jestem 

osobą decyzyjną.  

Radny Marcin Kosiorek: Ja rozumiem, że jest jakiś Zarząd, który by cos 

przedstawił nam co tam będzie, bo tam dzisiaj ktoś chce garaż kupić, jutro tam 

coś postawić… 

Radny Jerzy Wolski: Ale skąd ja mogę wiedzieć kto to kupi i co on tam będzie 

chciał zrobić? Jak już pytanie to naprawdę nie takie i nie do mnie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, proszę Panie Starosto.    

Radny Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, ale to nie było pytanie do 

Pana Starosty.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja wiem, ale chce zabrać głos, jako 

Radny.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja chcę zabrać głos bo było pytanie czy 

mamy pomysł, więc mamy pomysł. Pomysł leży od listopada w Urzędzie 

Wojewódzkim. Pomysł, który jest zaakceptowany przez chyba wszystkich 

zainteresowanych, bo jest zaakceptowany i pozytywnie zaopiniowany przez 

Ministerstwo Rolnictwa, jest pozytywnie zaopiniowany przez użytkownika, 

czyli przez Szkołę w Zduńskiej Dąbrowie i jest pozytywnie zaopiniowany przez 

Radę Powiatu Łowickiego. Jeśli tylko by się udało doprowadzić do otrzymania 

dokumentów, o to o co prosiliśmy i na co mamy pozytywne opinie od 

wszystkich zainteresowanych, no to myślę, że byłby to po pierwsze kompleks z 

zagospodarowaniem po gospodarsku, bo byłby jeden właściciel na tym całym 

terenie, Wspólnota Mieszkaniowa nie wiem czy zechce kupić te działki czy 

zechce kupić to inny, 600 metrów działka jest to działka z dostępem do drogi, 

bez jakiegoś większego znaczenia dla trwałości i rozwoju Powiatu, a 

przynajmniej nie szpeci, nie zarasta krzakami i możemy te środki przeznaczyć 

na dalsze inwestycje w Powiecie.  

Radny Marcin Kosiorek: Czy ja mógłbym taką informację na piśmie, jaki jest 

plan w związku z tym dostać? Na piśmie ten cały pomysł na tą szkołę. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Głosowaliśmy na sesji uchwałę.  

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych 

RPŁ/nie głosował D. Kosmatka, nieobecna M. Ogonowska/ 

Za  – 10 

Przeciw  – 5 

Wstrzymało się  – 4 

Podjęli Uchwałę Nr XLV/277/2018 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego.            

/Zał. Nr 8/ 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w 

Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28 oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego zawarcia tej umowy.  

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą 

kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego 

w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28 oraz odstąpienia 

od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych 

RPŁ/nieobecna M. Ogonowska/ 

Za  – 20 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLV/278/2018 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 

lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy 

Stanisławskiego 28 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia tej 

umowy. /Zał. Nr 9/ 

Ad. pkt 12 
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Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek, o której mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta 

Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, 

prowadzonych przez Powiat Łowicki.  

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 

zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o której mowa 

w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach, prowadzonych przez Powiat Łowicki.   

Radny Stanisław Olęcki: Ja mam pytanie odnośnie paragrafu 4 – ,,faktycznie 

realizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i 

egzaminacyjnych licząc poprawianie czterech prac na jedną godzinę’’. A do tej 

pory jak było?  

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Tak samo.  

Radny Stanisław Olęcki: Dziękuje.  

Radny Gabriel Jędrachowicz: Ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj na pewne 

takie techniczne aspekty tej przygotowanej uchwały. Po pierwsze, po tytule 

mamy przytoczoną Kartę Nauczyciela Dz. U. z 2017 r. pozycja 1189 ze 

zmianami i tutaj mamy zmianę 60, która raczej po 1189 nie może być, chyba że 

to jest z 2018 roku, bo 2203 oczywiście może być, ale tutaj trzeba by rocznik 

dodać. No i oczywiście mamy przytoczone w treści Uchwały dwie ustawy, czyli 

ustawę Karta Nauczyciela i ustawę Prawo oświatowe, natomiast w kilku 

punktach pojawia się, chociażby w paragrafie 3 na przykład: „Nauczycielom, o 

których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy…’’ nie jest określone co to za ustawa jest, 

która to ustawa jest.  

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Jest określone w paragrafie 

drugim ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, zwanej dalej 

ustawą.  

Radny Gabriel Jędrachowicz: A przepraszam, jest tutaj. To także tylko ta 

pierwsza uwaga.  
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Radny Marek Jędrzejczak: Zastępca dyrektora jest powyżej 12, czy jest 11 

oddziałów i jest już zastępca? Mi się wydaje, że chyba 12 oddziałów i powyżej 

tych 12 jest zastępca.  

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Obligatoryjnie tak. Zgodnie z 

ustawą, tak.  

Radny Marek Jędrzejczak: I dlatego moje pytanie jest następujące. Tu jest w 

tym załączniku ,,do 11 oddziałów’’ i w podpunkcie ,,a) do 200 uczniów 10 

godzin’’. No to mamy taką sytuację, że mamy tylko dyrektora i…  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie mamy takiej sytuacji. 

Radny Marek Jędrzejczak: No dobra, ale jeżeli coś tworzymy to możemy 

mieć kiedyś taką sytuację, więc róbmy to w sposób… Ja chcę powiedzieć tylko 

tyle, że w takiej sytuacji no to 10 godzin i jest sam, no to uważam, że jest dużo, 

a tutaj przynajmniej powinno być nie więcej niż 8 godzin i potem automatycznie 

jeżeli od 201 do 250 to też w gruncie rzeczy to jest jeden człowiek, no i to 

rozumiem nawet te 8 czy 6, 4 godziny jak najbardziej, ale te 10 godzin uważam, 

że warto byłoby się nad tym zastanowić czy robić te 10 godzin. Ja bym zrobił 

przynajmniej 8, nie więcej, bo tutaj nie ma po prostu zastępcy dyrektora i to jest 

kłopot dla jednego człowieka, żeby to wszystko prowadzić, jeżeli taka sytuacja 

ma miejsce. Ja uważam, że jeżeli się tworzy pewne zasady to trzeba zakładać, że 

mogą takie sytuacje występować i tutaj byłbym za tym, żeby jednak w 

przypadku tych szkół, gdzie nie ma… 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat:  Dlatego nie chcemy dopuścić do takiej 

sytuacji. 

Radny Marek Jędrzejczak: No tak, ale powiem tak, że jeżeli w tych szkołach, 

gdzie nie ma zastępcy to jednak tą liczbę godzin, bo potem jest taka oto 

sytuacja, że na tym cierpią uczniowie, bo dyrektor mówi, że nie może pójść, bo 

ma konkretne swoje obowiązki, ma osoby, które przychodzą czy musi gdzieś 

wyjechać czy jakaśkolwiek konferencja i powiem zupełnie szczerze, wtedy jest 

kłopot. On nie wyrobi tych 10 godzin. Ja mówię to z punktu widzenia takiego 

technicznego, że no nie ma możliwości. Potem są uwagi rodziców polegające na 

tym, że nasze dzieci tracą, no bo dyrektor nie jest obecny i to jest zrozumiałe, bo 

dyrektor nie może być w dwóch miejscach, więc jeżeli jest zastępca, w tym 

momencie wysyła się zastępcę czy to jakoś się organizuje i jest uważam, że 

łatwiej. Warto byłoby się nad tym zastanowić. Dyrektor, jeżeli nie ma w szkole 
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zastępcy dyrektora, to liczba godzin dyrektora powinna być ograniczona, 

bowiem ja mówię na podstawie swoich obserwacji. Zwykle jest tak, że traci na 

tym młodzież, bo dyrektor ma konkretne obowiązki wynikające z tego, że jest 

dyrektorem. Ja nad tym bym się zastanowił, a 10 godzin uważam, że to dużo.  

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Chciałbym się odnieść do dwóch uwag Pana 

Radnego, co prawda nie chciałabym polemizować tutaj z Panią Radcą Prawnym 

Anetą Stefańską, która postawiła pieczęć określającą, że pod względem 

formalno-prawnym ten projekt sprawdziła, natomiast chciałbym wyjaśnić, że 

pozycja 60 w podstawie prawnej, która znajduje się po pozycji 1189 jest 

prawdopodobnie spowodowana tym, że zmiany, które są określone w pozycji 

60, wchodzą później niż tekst jednolity, który zostaje ogłoszony w Dz. U. pod 

pozycją 1189 i to jest jakby jedna kwestia i to się bardzo często zdarza. 

Natomiast w kwestii drugiej, o której Pan Radny mówił, a mianowicie, że w 

paragrafie 3 niewiadomo o jakiej ustawie mowa, to tylko w kwestii wyjaśnienia, 

że w paragrafie 2 ust. 1 jest wyjaśnienie co nazywamy ustawą, że jest to Karta 

Nauczyciela. Dziękuje.  

Radny Gabriel Jędrachowicz: Ta druga kwestia faktycznie była wyjaśniona, 

natomiast w pierwszej kwestii, jeśli mamy tekst jednolity to wiadomo, że on 

zawiera już wszelkie poprawki z poprzednich tekstów łącznie, gdy była to 60 z 

2017 będzie to zawarte, nawet jeśli przepisy wchodzą później, także albo jest to 

Dz. U z 2018 roku albo nie powinien się tam znaleźć.   

Radny Marek Jędrzejczak: Ja chcę powiedzieć, że jeżeli jest tekst jednolity to 

tak jak słusznie powiedział tutaj Radny, muszą być ujęte już wszystkie zasady i 

zmiany, które miały miejsce. Ja mówię to też na podstawie własnego 

doświadczenia. Po to jest właśnie tekst jednolity. Jeżeli jest to jakakolwiek 

wprowadzana zmiana, wtedy oczywiście że tak, no ale mówię nie jestem 

prawnikiem tylko osobą która, przynajmniej jeżeli chodzi o prawo oświatowe, 

tym się trochę zajmowała, więc wydaje mi się, że tak powinno być, tutaj 

zgadzam się z kolegą, że w tekście jednolitym powinno być uwzględnione już 

wszystko. Sama nazwa wskazuje tekst jednolity, czyli uwzględniono już 

wszystkie zmiany, które miały miejsce. 

Radca Prawny Anna Motuk: To by oznaczało, to co Pan mówi, że w 

przypadku wprowadzenia każdej kolejnej zmiany, a dzieją się one bardzo często  

i jak Pan wie za każdym raz trzeba publikować tekst jednolity, a obowiązek 

publikacji tekstu jest raz na rok, także jeżeli opublikujemy w styczniu, a w 
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lutym, marcu, kwietniu zostaną wprowadzone zmiany to nikt nie publikuje 

natychmiast tekstu jednolitego. Publikuje się tekst jednolity plus następne 

zmiany, które następowały do momentu ogłoszenia kolejnego tekstu jednolitego. 

Dziękuje.  

Radny Marek Jędrzejczak: Jeżeli jest taka sytuacja prawna jak Pani 

przedstawiła to tak.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy są pytania? Bardzo 

proszę.  

Radny Gabriel Jędrachowicz: Właśnie w tym temacie, o którym Pani 

powiedziała - jeśli jest to zmiana wcześniejsza, bo mamy tutaj 60, więc została 

ona uwzględniona w tekście jednolitym, tekst jednolity jest troszeczkę 

późniejszy numer, a jeśli jest to z 2018, no to należy oczywiście zapisać, że to 

jest z 2018 roku.  

Radca Prawny Anna Motuk: Oczywiście ja nie będę tutaj dyskutować z tą 

pieczęcią koleżanki, ale jeżeli wszystko jest w porządku zakładam tutaj to jest 

tak, że tekst jednolity został opublikowany z uwzględnieniem oczywiście 

wszystkich wcześniejszych zmian. Natomiast ta zmiana pod pozycją 60 

wchodziła w życie później, więc w żadnym wypadku w tekście jednolitym 

wcześniej nie mogłaby zostać wpisana zmiana, która jeszcze nie weszła w życie.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy są jakieś pytania do 

przedłożonego projektu Uchwały? Nie ma.  

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

Promocji – pozytywna. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych 

RPŁ/nieobecna M. Ogonowska/ 

Za  – 10 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 10 

Podjęli Uchwałę Nr XLV/279/2018 RPŁ w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek, o której mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta 

Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, 

prowadzonych przez Powiat Łowicki. /Zał. Nr 10/ 
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Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 

rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych 

RPŁ/nieobecna M. Ogonowska/ 

Za  – 15 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 5 

Podjęli Uchwałę Nr XLV/180/2018 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 

rok. /Zał. Nr 11/ 

Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą uchwałę Nr 

XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego 

na lata 2018-2021. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającą uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 

grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych 

RPŁ/nieobecna M. Ogonowska/ 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 7 

Podjęli Uchwałę Nr XLV/281/2018 RPŁ zmieniającą uchwałę Nr 

XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 

lata 2018-2021. /Zał. Nr 12/ 



29 
 

Ad. pkt 15 

Rozpatrzenie projektu RPŁ w sprawie wyrażenia woli ustanowienia 

sztandaru Powiatu Łowickiego. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wyrażenia woli ustanowienia sztandaru Powiatu Łowickiego. 

Radny Janusz Michalak: Ja mam uwagę, że no tak ważna decyzja, myślę że to 

wszystkie komisje powinny zaopiniować. Ja nie jestem w Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i czegoś tam jeszcze.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Obowiązkiem jest jedna, ale jeżeli… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: To nie wiem, zmienimy treść? Czyli 

wszystkie komisje? 

Radny Janusz Michalak: Tym bardziej, że inicjatorem był Pan Stanisław, 

który nie wiem czy jest w Komisji Edukacji? 

Radny Jerzy Wolski: Jest.  

Radny Janusz Michalak: No to przepraszam.  

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: W takim razie, jeżeli tak, to proponujemy w 

punkcie 2 ,,przedłożenie Komisjom Stałym RPŁ’’.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, ja rozumiem, że będziemy 

głosować nad treścią dotyczącą opinii wszystkich komisji. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Komisji Stałych.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, przegłosujemy 

przedłożony projekt Uchwały ze zmianą, że opinia musi dotyczyć wszystkich 

Komisji Rady.  

Radny Krzysztof Dąbrowski: A jakie elementy na sztandarze będą? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przejdziemy proces cały i dopiero 

wtedy będziemy wiedzieć. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych 

RPŁ/nieobecna M. Ogonowska/ 



30 
 

Za  – 20 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLV/282/2018 RPŁ w sprawie wyrażenia woli 

ustanowienia sztandaru Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 13/ 

Ad. pkt 16 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 14/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Wszyscy dostali materiał.  

Radny Marcin Kosiorek: Ja mam pytanie takie, ponieważ to uważam, że to 

jest trochę rzecz taka no nieładna, ponieważ znam co najmniej 3 firmy 

reklamowe, które też byłyby zainteresowane powierzchnią reklamową, o której 

tutaj jest mowa i nic o tym nie wiedziały i to uważam, że to trochę jest nie w 

porządku i Zarząd powinien się z tego wytłumaczyć. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Powiem szczerze, że mam nadzieję, że 

Szpital nie ukrywał tego, że ma taką powierzchnię do wydzierżawienia i 

wyłonił, że tak powiem najemców w drodze przynajmniej zapytania ofertowego, 

ale sprawdzę. 

Radny Janusz Michalak: No to jak, nie wiecie? 

Radny Marcin Kosiorek: Podejmowaliście decyzje i nie wiecie? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Pan Dyrektor nas informuje, ale w jakiej 

procedurze przeprowadził to sprawdzę. 

Radny Marcin Kosiorek: I za ile byśmy chcieli wiedzieć. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Dobrze sprawdzę, bo nie jest to tajemnicą 

handlową. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, proszę o uzyskanie 

odpowiedzi od dyrekcji szpitala.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak, jak najbardziej. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: I przedłożenie. Czy są jeszcze jakieś 

pytania do przedstawionych prac Zarządu? Proszę bardzo. 
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Radny Marcin Kosiorek: Ja w innym temacie, jeszcze w temacie Dyrektora 

Wójcika. O ile pamiętam tam był taki temat, że nie ma w ustawie czegoś takiego 

przy instytucjach kultury jak pełniący obowiązki i w związku z tym, że jest taka 

sytuacja to czy już jest rozpisany, przygotowany ten konkurs? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Mam tu podpowiedź od Pani Mecenas, że 

jest w ustawie coś takiego jak pełniący obowiązki. Natomiast nie, w tej chwili 

jeszcze do zakończenia kontroli, która jest w CKTiPZŁ z Urzędu 

Marszałkowskiego i ze Starostwa nie rozpisywaliśmy konkursu i nie 

podejmowaliśmy żadnych w tym kierunku idących decyzji.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania 

do prac Zarządu? 

Radny Marcin Kosiorek: Do prac zarządu to nie, ale dopytam czy na te tam 

automaty i na te inne reklamy też tam było rozeznanie rynku chociaż robione 

czy cokolwiek? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Jeszcze raz mówię, nas dyrektor o tym 

informuje, natomiast tak, zrobię zapytanie w jakiej formie zostały te podmioty 

wyłonione i za jaką kwotę i odpowiem. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania 

do prac Zarządu? Nie widzę.  

Ad. pkt 17 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności 

w okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Pozwólcie Państwo, że teraz ja w 

kilku zdaniach powiem co ja robiłem w okresie pomiędzy sesjami. 4 stycznia 

miałem spotkanie z naszymi biskupami Diecezji Łowickiej, 5 stycznia miałem 

spotkanie z rzemieślnikami w Cechu Rzemiosł Różnych, 9 stycznia brałem 

udział w wystawie w naszym Muzeum dotyczącego Miasta Bardejov, przyznam 

się, że w tym punkcie chciałbym rozwinąć temat, ponieważ w tym spotkaniu i w 

tej wystawie uczestniczyli dyrektorzy z Instytutu Kultury Polsko-

Czechosłowackiej i są bardzo zainteresowani nawiązaniem współpracy, jeżeli 

by do tego mogło dojść, powiatów. Dyrektorzy Instytutu są bardzo 

zainteresowani nawiązaniem współpracy pomiędzy powiatem czy regionem 
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Bardejovskim i naszym. My nie mamy jeszcze zaprzyjaźnionego powiatu za tą 

granicą, region jest bardzo ładny, turystyczny, z wieloma hotelami, termami, nie 

wiem czy nie warto byłoby podjąć tematu współpracy, a jest to miasto leżące 30 

km na południe od Krynicy Górskiej, także bardzo blisko. Piękne miasto, 

zabytkowe, no ale takie rozmowy były. Był przy nich Pan Burmistrz też widzi, 

możliwość współpracy, także informuję Państwa, że takie rozmowy były. 12 

stycznia brałem udział w polonezie na Starym Rynku, 14 stycznia byłem na 

pokazie sprzętu naszych jednostek OSP w powiecie na Nowym Rynku, 16 

stycznia prowadziłem sesję nadzwyczajną, 20 stycznia brałem udział w 

spotkaniu z Kołem Gospodyń Wiejskich w Świeryżu, 20 stycznia byłem na 

studniówce w ZSP Nr 1, 24 stycznia brałem udział w obchodach Dnia Babci i 

Dziadka w ramach Klubu Seniora „Radość”, 27 stycznia brałem udział w 

studniówce w ZSP Nr 3, brałem udział w posiedzeniach Zarządu, komisji oraz 

sztabu kryzysowego, który odbył się dwa tygodnie temu. Dziękuje bardzo.  

Ad. pkt 18 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Przewodniczący, widziałem Dyrektora 

dróg, poszedł już no, ale nic tak się składa, że wczoraj na komisji obydwóch 

pochwaliłem, a dziś rano dostałem telefon od wyborcy naszego z Kocierzewa. 

Już w tym telefonie miałem zawartości różne pod moim adresem i pojechałem 

na Północny Kocierzew tam gdzie kopaliśmy Panie Starosto rów. Tam jest 

urządzenie elektryczne tzw. transformator, tam są wykopane kable jakieś tam, 

tam z tego co mi ludzie dzisiaj mówili chodzą dzieci itd. Tam jest zagrożenie, 

trzeba to błyskawicznie coś tam z tym zrobić. Dzisiaj tam byłem i tam tych kabli 

jest z 10 metrów. Ja nie wiem jakie kable, tam mieszkańcy Kocierzewa po 

prostu dzisiaj mi to wszystko mówili, widziałem na własne oczy. Tam jest 

stworzone zagrożenie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, Szanowni Państwo czy są 

jeszcze jakieś wnioski, interpelacje czy sprawy różne?  

Radny Stanisław Olęcki: Dwie sprawy, popieram to co powiedział 

Przewodniczący, żeby współpracować z powiatami z sąsiednich krajów i mamy 

takie 3 duże polskie społeczności na naszej wschodniej granicy to jest Litwa, 

Białoruś i Ukraina. Ja często bywam na Litwie w różnych sprawach i ci nasi 

rodacy czekają na kontakty z nami, a jaka jest sytuacja Polaków zwłaszcza na 
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Litwie i na Ukrainie to powinniśmy wiedzieć z mediów, a nie jest najlepsza. Oni 

uważają, że współpraca z Polską ich nobilituje i umacnia w ich pozycji w ich 

miejscowości to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja kilkakrotnie mówiłem o 

niebezpiecznym zjeździe na Nieborów ze zjazdu na autostradę. Sukces 

połowiczny, dziękuje tym, którzy pomogli zmobilizować Główną Dyrekcję, ale 

zrobiono to tylko po jednej stronie. Ja myślę, że będzie to szybka reakcja tak jak 

była reakcja spowodowana tym samochodem, który wpadł gdy do tego drugiego 

rowu wpadnie, ja nie chcę tu cytować Rzecznika Łódzkiej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, który mówi tak „gdyby wolniej jeździli to by nie 

wpadali”. To ja posunę się dalej w jego filozofii myślenia - gdyby nie jeździli po 

tych drogach, to w ogóle by nie było wypadków.  

Radny Ryszard Malesa: Bo leży tu przede mną informacja - wykaz 

planowanych dróg, remontów inwestycyjnych na drogach i jest wymieniona 

gmina Łyszkowice i ja się nie mogę doczytać, w którym miejscu będzie robiona 

jakaś droga.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak, wracając do pytania Radnego 

Dąbrowskiego już mam pełną wiedzę - nie są to żadne kable, jest to płaskownik 

uziemiający, który był zakopany w korycie rowu przez elektrownię. Elektrownia 

była na miejscu wtedy, kiedy się to wydarzyło, zostało to sprawdzone, że nie 

zagraża nikomu niebezpieczeństwo. Będzie to wzdłuż rowu zakopane, jak tylko 

pozwolą na to warunki, natomiast nie ma żadnego zagrożenia, Powiatowy 

Zarząd Dróg i Transportu wie o tym, był tam przedstawiciel elektrowni, to jest 

jedna rzecz. Druga rzecz, tak Rysiu, nie ma żadnej inwestycji w gminie 

Łyszkowice, natomiast jest propozycja, natomiast no nie ma jeszcze deklaracji 

ze strony gminy co do współfinansowania, znaczy jest deklaracja co do 

współfinansowania, co do udziału, natomiast jest wstępna propozycja na drogę - 

przedłużenie ulicy Księstwa Łowickiego w kierunku Makowa, na dzisiaj to o tej 

mówimy. Jak zobaczymy jak montaż finansowy wyjdzie między nami a gminą, 

wtedy byśmy to ewentualnie wprowadzali. Są dwie propozycje, jest końcówka 

drogi zeszłorocznej czyli Grudze, no i pasowałaby…  Tamta jest poważniejszym 

zadaniem i jest taką drogą wylotową już z powiatu, nie tylko z gminy, ale i z 

powiatu. Zobaczymy. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja mam po raz kolejny taką samą prośbę. Mijają 

kolejne miesiące i ani nie ma sygnalizacji na przejeździe kolejowym Szerokie 

Pole – Strzebieszew i przyznam się szczerze, że otrzymałem informację tutaj 

przez wydział dróg, że październik/listopad ta inwestycja zostanie 
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przeprowadzona, tylko problem polega na tym, że kolejne miesiące mijają i nic 

się w tym kierunku nie dzieje. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To nie jest nasza … 

Radny Marek Jędrzejczak: No tak, ale powiem w ten sposób: można 

monitować, bo to jest nasz teren, w związku z powyższym nie można sobie 

powiedzieć, że ponieważ nie ma reakcji to sobie odpuszczam, bo to jest zbyt 

poważna sprawa, żeby sobie to odpuścić. Przecież można wysyłać pisma z 

prośbą o wykonanie tej inwestycji, a oni będą musieli się… Co z tego, że nowe 

są tam słupy pozakładane jak one sa obklejone folią i nic się nie dzieje. Ja 

bardzo proszę o to żeby za miesiąc przynajmniej żebym dostał informację o tym 

jaka tutaj jest odpowiedź ze strony tego zakładu energetycznego, który ma 

wykonać to doprowadzenie bo myślę sobie, że dla bezpieczeństwa mieszkańców 

to jest bardzo ważne z resztą po co to w ogóle robiono skoro nie działa.  

Wiceprzewodniczący RPŁ Dariusz Kosmatka: Jutro zrobię rozeznanie i 

oddzwonię do ciebie.  

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, bo faktycznie ten temat kolega Radny 

podnosi tutaj już wielokrotnie i faktycznie skoro to jest tak sprawa ważna i jeśli 

nie ma odzewu ze strony - Panie Starosto jest Pan szefem Sztabu Kryzysowego, 

niech się podpisze policja, niech się podpisze, nie wiem, straż pożarna może 

będzie miało to pismo większy prestiż, może będzie lepszy oddźwięk w ten 

sposób, bo skoro oni olewają pisma ze strony Starostwa mówią kolokwialnie, to 

napisać to samo, tylko niech inne jednostki się podpiszą. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, ja po części to 

wyjaśnię, gdyby to było tak, że byłoby to uruchomione i nie działało, to wtedy 

to jest jako urządzenie. Na dzisiaj to nie występuje jako urządzenie drogowe. 

Jest postawione, zabezpieczone przed tym, żeby sugerowało komuś, że to działa. 

Ja wiem do czego Radny Jędrzejczak zmierza i ja jak najbardziej się z tym 

zgadzam. Natomiast odpowiedź dopóki to nie jest podłączone, nie jest 

urządzeniem, to jest tak jak ktoś kupi sobie samochód i go postawi w ogródku 

niezarejestrowanego to nie jest to w myśl przepisów środek transportu, którym 

możne się poruszać po drodze. 

Radny Stanisław Olęcki: Dlaczego mówię o tym zjeździe na Nieborów? 

Właśnie to, co powiedział Jurek, żeby monitować jak najczęściej pisami do 

Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, może wreszcie ktoś jakąś 
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refleksję będzie miał, dlatego, że uważają że jest wszystko dobrze. Ja życzę 

temu Panu, nie będę wymieniał nazwiska, bo mogę przekręcić, temu Panu 

Rzecznikowi, żeby jego żona wieczorem przyjechała na Rozdroże do restauracji 

w mglisty dzień to na pewno powie co o tym skrzyżowaniu sądzi. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Mam prośbę, by można było przygotować, 

których nauczycieli przyjęliśmy jako plan dofinansowania doskonalenia 

zawodowego? Dużo jest nauczycieli na 2018 rok?  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Generalnie wszystkie szkoły tych, którzy 

zgłosili. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Dostali tak? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie kojarzę, żebyśmy kogoś odrzucili. 

Zwracaliśmy uwagę, że w pierwszej kolejności mają być to nauczyciele, którzy 

idą w kierunku zawodowym no i powiedzmy, że no jeżeli ktoś polonistykę chce 

zrobić no to tej polonistyki akurat mamy nadwyżkę, ale jeżeli na przykład był 

nauczyciel, który miał jakieś przedmioty zawodowe i poprzez polonistykę 

mógłby uzupełniać, bo tych godzin zawodowych mu brakowało, to też nie 

odrzucaliśmy tego. Nie chce powiedzieć na 100%, ale w mojej ocenie wszystkie 

te wnioski, które były złożone zostały pozytywne. My te środki musimy według 

środków przeznaczonych na oświatę odpisać na doskonalenie zawodowe. No to 

nie jest tak, że musimy komuś zabrać, żeby tutaj dać.  

Radny Zbigniew Kuczyński: Czyli będę wiedział od Pani Walkiewicz, tak? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak.   

Radny Zbigniew Kuczyński: Dziękuje.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo jeszcze minutę ja 

wam zajmę. Z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska do Rady 

Powiatu wpłynęło pismo, że zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku 

Inspekcji Ochrony Środowiska Rada Gminy, Rada Powiatu i sejmik 

Województwa przynajmniej raz w roku rozpatrują informację Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa. 

W związku z powyższym zobowiązaniem Łódzki Wojewódzki Inspektorat  

Ochrony Środowiska przekazuje informację o stanie środowiska na obszarze 

województwa łódzkiego w formie skróconego raportu o stanie środowiska w 
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województwie łódzkim w 2016 roku. /Zał. Nr 15/ To są te dwa egzemplarze, 

będą w Biurze Rady, gdyby ktoś chciał się zapoznać, natomiast pełen tekst 

raportu znajduje się na stronie internetowej WWW.WIOS.LODZ.PL w zakładce 

publikacje WIOŚ oraz na płycie DVD załączonej do egzemplarza wyżej 

wymienionej publikacji, ponieważ to wpłynęło do Rady, zobowiązany byłem to 

przeczytać Państwu. Czy jeszcze? Bardzo proszę. 

Radny Janusz Michalak: Ja chciałem zapytać o termin następnej sesji, bo też 

ostatni wypada w środę. Czy to już taka stała zasada, że jeśli ostatni dzień 

miesiąca w środę, to robimy dzień wcześniej? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie, znaczy dzisiaj poprosiliśmy o to, że 

jest do jutra jest termin składania wniosków, a w lutym to jak Państwo Radni 

uznacie.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: To trzymajmy te środy.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Dzisiaj była taka potrzeba, ponieważ do 

jutra jest termin składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego, chcieliśmy 

mieć ten jeden dzień na złożenie wniosków. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Byśmy nie zdążyli. Dzisiaj było 

wyjątkowo, w środy o 13:00, postaram się tego nie zmieniać.  

Ad. pkt 19 

Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął posiedzenie XLV Sesji Powiatu Łowickiego. 
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