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PROTOKÓŁ Nr  XLVI/18 

z obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 28 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 21 

Radnych obecnych na Sesji  – 20 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 

6. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2018 rok.  

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej 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. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany struktury 

organizacyjnej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kiernozi                          

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej                            

w Łowiczu.  

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia trybu 

udzielenia i rozliczenia oraz trybu przeprowadzenia kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych                           

z budżetu Powiatu Łowickiego publicznym i niepublicznym szkołom                 

i placówkom. 

12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 
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13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego                              

z działalności w okresie między sesjami. 

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

15. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Ad. pkt. 1 

Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady XLVI 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. 

 

Ad. pkt. 3 

 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: chciałbym wprowadzić do porządku 

obrad projekt uchwały RPŁ w sprawie symboli powiatu, mam na myśli sztandar, 

o którym rozmawialiśmy przez dwie ostatnie sesje, żeby to już formalnie zaczęło 

biec. Czy są jakieś inne uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Przystąpimy do 

głosowania dotyczącego wprowadzenia do porządku obrad punktu „Rozpatrzenie 

Projektu Uchwały RPŁ w sprawie symboli Powiatu Łowickiego”. 

 

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

nieobecni: Marek Jędrzejczak, Irena Kolos, Zbigniew Kuczyński, Janusz 

Michalak, Stanisław Olęcki, Zofia Rogowska-Tylman/ 

Za     – 14 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 1 

Zadecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu „Rozpatrzenie 

Projektu Uchwały RPŁ w sprawie symboli Powiatu Łowickiego.” 

 

 

 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 
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1. Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XLV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 

6. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2018 rok.  

8. 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. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany struktury 

organizacyjnej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kiernozi                           

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu.  

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia trybu 

udzielenia i rozliczenia oraz trybu przeprowadzenia kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych                          

z budżetu Powiatu Łowickiego publicznym i niepublicznym szkołom                   

i placówkom. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ Stanowisko Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie symboli Powiatu Łowickiego. 

13. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego                            

z działalności w okresie między sesjami. 

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

16. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Ad. pkt. 4 

 

Przyjęcie wniosków do protokołów z XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z XLV Sesji RPŁ zostały 

wyłożone do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu z XLV Rady 

Powiatu Łowickiego? Nie widzę.  
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Ad. pkt. 5 

 

Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 

 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Jacek Szeligowski: Witam serdecznie 

szanownych Państwa. Przedstawił „Informację na temat stanu ochrony 

przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego” /Zał. Nr 3/. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Komendancie, bo tak myślę, że trochę nawet za 

bardzo Pan w szczegóły wchodził, ale nas naprawdę interesuje ochrona 

przeciwpożarowa. A już tam sprawy kadrowe, jakie Pan ma, mamy kadry czy nie 

mamy, a jakie sprawy już są glebie to już myślę, że nas niekoniecznie interesują. 

Tylko tak chciałbym zapytać się, miał Pan w celach współpracę                      z 

ochotniczymi strażami pożarniczymi i teraz jak ta współpraca się układa, bo 

wiemy o tym, że tak naprawdę no ten sprzęt w dużej mierze też jest właśnie                  

w jednostkach ochotniczej straży pożarnej i często jest używany. Tutaj już nie 

mówię, nawet nie wspomnę chyba o tym jak, wspomnę jednak, niektórzy 

wójtowie mają zapytania np., dlaczego do sterty palącej jest dysponowane np. 7 

jednostek no, bo teraz tak naprawdę potem może się okazać, że w innym miejscu 

powiatu łowickiego mamy inny pożar, a wszyscy stoją i gaszą jedną stertę. Ja 

wiem, że to się wiąże pewnie też i z kosztami dla wójtów, ale no czy to jest 

normalne, że w taki sposób się dysponuje sprzęt i ludzi.  

 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Jacek Szeligowski: Odpowiadam, 

oczywiście bywają takie sytuacje, ale dysponowanie siły i środków jest na bazie 

zgłoszenia, więc zapraszam, bo jesteśmy w stanie, te zgłoszenia które wpływają, 

a w większości one wpływają do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego. Kiedyś to było tak, że na numer alarmowy, jak osoba dzwoniła to 

wchodziło to do Powiatowego Stanowiska Kierowania, czyli do Głównego 

Dyżurnego i on mógł osobę, która zgłaszała zdarzenie mógł zweryfikować dosyć 

szczegółowo to raz. Teraz w większości osób jest tak, że dzwonią na numer 112, 

a ten numer jest przyjmowany przez Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego. Dyżurny, który oczywiście nie jest profesji strażackiej tylko cywil 

przeszkolony przyjmuje zgłoszenie, rejestruje go elektronicznie i wrzuca do 

konkretnego powiatu, czyli do stanowiska, więc otrzymujemy bardzo lakonicznie 

nie raz informacje. I teraz niezadysponowanie odpowiednich sił i środków jak to 

jest sterta wpisana, to teraz nie mamy informacji jak duża, w jakiej odległości itd., 

dlatego startują takie siły, jakie dyżurny na bazie tego zgłoszenia zadecyduje 

uruchomić. 

 

Radny Michał Śliwiński: A współpraca? 

 

Komendant Powiatowy PSP Jacek Szeligowski: Jeśli chodzi o współpracę to 

jest na wysokim poziomie, chociażby proszę zobaczyć 70% zdarzeń z zeszłego 
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roku obsłużyli ochotnicy. I potwierdzam fakt, że bez Ochotniczych Straży 

Pożarnych moje siły i środki nie byłyby w stanie zrealizować wszystkiego, także 

w 70% zdarzeniach uczestniczyli ochotnicy, tak, że wyjeżdżali. Powiem więcej 

mam rozpoznanie, ponieważ na naradach służbowych jestem i pytania są odgórne 

jak realizacja, jeśli chodzi o Ochotnicze Straże Pożarne. Jesteśmy jednym z trzech 

powiatów gdzie wszystkie zdarzenia anomalii pogodowych obsłużyliśmy 

własnymi siłami i środkami, czyli siłami komendy i siłami Ochotniczych Straży 

Pożarnych w przeciągu dwóch dób. Natomiast pozostałe powiedzmy 19 

powiatów musiało się posiłkować siłami i środkami z innych sąsiednich 

powiatów, ba również z naszego powiatu obsłużyliśmy w zeszłym roku siłami 

moimi i siłami ochotniczych straży z naszego powiatu obsłużyliśmy zdarzenia na 

terenie powiatu skierniewickiego, czyli użyczyliśmy. Tak jak powiedziałem 

jesteśmy w trójce, gdzie realizujemy zadania, radzimy sobie sami dzięki 

ochotnikom, czyli w 70% zdarzeń z tych 1 245 byli ochotnicy. Mogę szczegółową 

tabelę powiedzieć, na poszczególne gminy. A to wszystko jest dzięki 

samorządom, starostwu powiatowemu, bo dzięki starostwu powiatowemu 

również idą szkolenia w zakresie KPP, co jest bardzo ważne, bo przychodząc tutaj 

w 2012 roku nie mieliśmy Ochotniczej Straży w pełni przeszkolonej, 

ubezpieczonej, przebadanej w pełni do wyjazdu, więc dlatego podjąłem w 2012 

roku w marcu decyzję, że kursy będą jakby z ilością podwójną druhów 66-68                  

i tak to trwało do 2015 roku. W 2015 roku już niestety musiałem, nie miałem 

zgody Komendanta Wojewódzkiego, miałem zgodę na to żeby kurs już normalnie 

realizować, czyli 30 druhów. Dlatego teraz w tym roku miałem informację z 

samorządów, że jest potrzeba jeszcze kolejnych szkoleń, dlatego                 w 

kwietniu ruszy kolejny dodatkowy kurs dla ochotników no i jak mamy dziesięć 

samorządów, czyli krótko mówiąc trzeba podzielić te 30 druhów na każdy 

samorząd to wypada po trzech druhów na kurs z danego samorządu. Także 

współpraca jest na wysokim poziomie, za co ochotnikom                                     i 

samorządowcom dziękuję, bo powiedziałem o Starostwie, że wspiera nas                    

w tych działaniach, ale również poszczególne samorządy, chociażby wsparcie na 

remont, ale musimy pamiętać, że każdy samorząd płaci za udział w akcji 

ratowniczo-gaśniczej każdego druha, plus do tego ubezpieczenie, badanie 

każdego druha. I to jest, co roku, ba jeszcze są sytuacje takie, że płaca również za 

udział w szkoleniu. Wysokość za godzinę w szkoleniu, czy wysokość udziału w 

akcjach ratunkowych-gaśniczych ustala Rada Gminy danego samorządu. Ja tylko 

później danym druhom potwierdzam wyjazdowość, czyli w momencie, jeżeli 

druh, druhowie uczestniczyli w danym zdarzeniu muszą przyjść z takim 

dokumentem imienia i nazwiska, i my im potwierdzamy, że faktycznie taki 

zastęp, z takim funkcjonariuszami, ochotnikami uczestniczy w zdarzeniach. Są 

oczywiście różne cuda, ochotnicy przychodzą, wpisują sobie, różne pomysły mają 

niestety, nie jesteśmy im w stanie potwierdzić, bo nie raz ochotnicy wyjeżdżają 

sami nie zgłaszając do nas, że pojechali do jakiegokolwiek zdarzenia, więc wtedy 

nie mają potwierdzenia i mogą do gminy już w ogóle wnieść o zwrot kosztów 

udziału w działaniach czy w szkoleniach. Wszystko musi przejść przez Komendę, 
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zarejestrowano w Komendzie w tym nowym systemie elektronicznym jest już 

łatwiej, bo tam możemy z imienia i nazwiska wpisać, jacy druhowie byli. 

 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Panie Komendancie nie mogę się odnieść do 

pewnego slajdu tutaj, chodzi o te roszczenia, o te wszystkie sprawy sądowe. 

Mówię to oczywiście w powiązaniu do tego, że jeden z tych funkcjonariuszy 

zawieszonych, to prywatnie mój brat także myślę, że wszyscy o tym wiedzą, 

większość radnych na pewno, Nowy Łowiczanin się rozpisywał bardzo szeroko 

o tej sprawie, czy mógłby Pan wyjaśnić rzetelnie jak zakończyła się ta sprawa, 

łącznie z wczorajszym wyrokiem tak żeby nie wprowadzać tutaj Rady Powiatu w 

błąd, jeśli chodzi o przebieg tego postępowania.  

 

Komendant Powiatowy PSP Jacek Szeligowski: Szanowni Państwo 

zawiadomienie, jakie wpłynęło do Prokuratury to był rok 2013, mój podwładny 

zawiadomił prokuraturę, że niedopełniałem obowiązków służbowych przy 

wypadku, jaki miał miejsce w czerwcu 2012 roku. Następnie, że rozliczałem 

funkcjonariusza z dodatkowej pracy poza służbą, czyli wyjaśniałem okoliczności, 

na które Komendant Wojewódzki kazał mi wyjaśnić, bo wpłynęła jakaś skarga do 

Komendy Wojewódzkiej w tym zakresie i trzeci temat, że odczytywałem 

publicznie donosy, jakie docierały do Komendy Powiatowej.               Prokurator 

wszczął postępowanie. W połowie tego postępowania prokuratura wyodrębniła 

część dokumentów z tego mojego postępowania do innego postępowania. I z tego 

wyodrębnionego postępowania prokurator wydał trzy postanowienia o 

przedłożeniu zarzutów mojemu funkcjonariuszowi, trzy postanowienia. Łączna 

ilość tych zarzutów w tych trzech postępowaniach to 30. Dwa te postanowienia 

pierwsze i to jest jak dobrze pamiętam z tych dwóch pierwszych postanowień 15 

i chyba 8, to jest 23 zarzuty poszły jednym przewodem sądowym, który po 

rozstrzygnięciu w zeszłym roku, na etapie Sądu Rejonowego było uniewinnienie. 

Nastąpiła apelacja prokuratura do Sądu Okręgowego i w ramach tej apelacji Sąd 

Okręgowy utrzymał uniewinnienie funkcjonariusza z pierwszego postanowienia 

prokuratury o zarzutach, to jest                w 15 zarzutach. Natomiast z kolejnego 

postępowania drugiego, przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, czyli do 

procedowania ponownie przez Sąd Rejonowy nakazując dokonać konkretnych 

czynności i 8 stycznia ruszył ten proces ponownie, w zakresie tego drugiego 

postanowienia prokuratury i trwa. Na 12 mam wezwanie do sądu w charakterze 

świadka, więc mogę powiedzieć, że to trwa i 12 będzie kolejne posiedzenie sądu 

w tym zakresie. Natomiast to, co wczoraj nastąpiło, to jest drugi przewód sądowy 

w ramach trzeciego postanowienia prokuratury i ten przewód sądowy na wniosek 

funkcjonariusza wtedy w 2014 albo 2015 roku został na wniosek funkcjonariusza 

mojego, zatrzymany, nie ma procedowania sądu. W momencie jak nastąpiło 

uniewinnienie mojego funkcjonariusza, pełnomocnik przez Sąd Okręgowy                  

w ramach tego pierwszego postanowienia prokuratury, funkcjonariusz bazując na 

tym uniewinnieniu wystąpił do sądu o to żeby to trzecie postanowienie również 

nie prowadzić, czyli proces sądowy w ramach trzeciego postanowienia 
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prokuratury nie prowadzić. I wczoraj zapadł wyrok umorzenia tego postępowania, 

czyli Sąd Rejonowy stwierdził wczoraj, że faktycznie tego procesu nie będzie, 

aczkolwiek to jest nieprawomocne. Prokurator ma jeszcze coś do powiedzenia, a 

w tym postępowaniu z tego, co wiem również oskarżycielem posiłkowym jest 

przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego. Mojej osoby tam nie ma, ja w tych 

tematach nie występuje w żadnym charakterze, w tych tematach występuje 

prokurator i Komendant Wojewódzki. Ja jestem tylko w tych tematach, co przed 

chwilą powiedziałem w roli świadka  i wielu funkcjonariuszy jest. Tak to się 

przedstawia.  

 

Radny Gabriel Jędrachowicz: ja nie oskarżam Pana Komendanta, oczywiście 

że jest Pan stroną, natomiast z tego co wiem, to nie przysługuje już tu apelacja 

jedynie co zażalenie. Wyrok jest już chyba ostateczny. 

 

Komendant Powiatowy PSP Jacek Szeligowski: Sytuacja jest taka, nie wiem 

czy zażalenie bo ja tak jak powiedziałem jestem stroną w związku z powyższym 

mam informację, że wczoraj taki wyrok zapadł. A czy jest możliwość zażalenia, 

czy apelacji do tego wyroku wczorajszego, to nie jestem w stanie. Na pewno jest 

albo zażalenie albo apelacja, bo taką mam informację od Komendy 

Wojewódzkiej. Zostałem tak poinformowany drogą telefoniczną wczoraj.  

 

Radny Marek Jędrzejczak: W trakcie swojego wystąpienia, w tej prezentacji 

powiedział Pan, że samochód jeden jest użyczony OSP Rogóźno. Ja chciałbym 

się zapytać kiedy samochód ten stanie się własnością OSP Rogóźno. Moje pytanie 

związane jest z tym, że już dwukrotnie gmina musiała wyegzekwować pieniądze 

na to żeby dokonać napraw. W związku z powyższym no co najmniej dziwna 

sytuacja jest kiedy gmina wykłada pieniądze a nie jest właścicielem. Również 

druhowie też są w sytuacji takiej, że no niestety nie są właścicielami tego pojazdu, 

w związku z tym ta sprawa nie trwa już miesiąc tylko już spory okres czasu. To 

bym prosił o to żeby chociaż Pan poinformował jakie są tutaj możliwości żeby 

ten pojazd stał się własnością OSP. Od kogo to jest zależne. Ja myślę, że to byłoby 

dla mnie najważniejsze, a przede wszystkim dla druhów                       z OSP 

Rogóźno. Dziękuje bardzo. 

 

Komendant Powiatowy PSP Jacek Szeligowski: Szanowni Państwo 

potwierdzam od trzech lat samochód STAR MAN, który jest na moim stanie cały 

czas, od trzech lat na bazie umowy użyczenia realizuje jakby zadania                      w 

Ochotniczej Straży w Rogóźnie. Oczywiście, zabiegów żeby to auto przekazać 

dla OSP Rogóźno były już wiele. Na terenie kraje takich aut jest 350 bodajże 4 

albo 6, które od 3 lat w niektórych komendach to stoją pod płotem. Tak to 

wygląda, ale z tego co wiem to proceduralnie formalno-prawnie jest ciężko te auta 

przekazać. Nad tym w 2016 roku pochylała się specjalna komisja z 

funkcjonariuszy z całego kraju i z tego co pamiętam 12 osób procedowało                  

i prace tej komisji mają dość skomplikowane wnioski. Dlatego Komendant 
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Główny cały czas wstrzymuje nas w kwestii przekazania tych samochodów i to 

jest ten powód. Myślę, że jak już formalno-prawnie zostanie to rozwiązane to 

Komendant Główny wyda polecenie żebyśmy te auta przekazali. Oczywiście 

wielokrotnie do Komendy Głównej słałem informację przez Komendę 

Wojewódzką, gdzie to auto jest i co ono robi. Więc wysłane były dokumenty, 

umowy użyczenia, aneksy które wielokrotnie aneksowaliśmy. I nie ma żadnych 

zaleceń, żeby popełniłem jakikolwiek błąd bo zawsze pisałem w tym, że uważam 

za zasadne żeby auto nie stało pod płotem tylko żeby służyło dla mieszkańców 

powiatu łowickiego wykorzystywane przez ochotników                           z Rogóźna. 

Ponieważ to się przedłuża w związku z powyższym w zeszłym roku, w grudniu 

minął nam termin umowy aneksowanej już wielokrotnie w związku z powyższym 

podjąłem decyzję, bo miałem tą świadomość, że Pan Wójt dosypuje ogromne 

pieniądze no bo 3 lata, a auto pożarnicze szanowni Państwo troszeczkę 

eksploatacyjne wiadomo jest wykorzystywane eksploatacyjnie niektóre części 

padają. W związku z powyższym wiedziałem, że Pan Wójt, z resztą tak mamy  w 

umowie, że za tą eksploatację Pan Wójt ponosi koszty, ja nie mogę tego ponosić 

w związku z powyższym w grudniu podjąłem decyzję po ciężkich rozmowach, że 

ten aneks który teraz obowiązuje jest na trzy lata także Pan Wójt ma to auto na 

bazie umowy użyczenia od grudnia przez trzy lata. Jeżeli                       w trakcie 

tej umowy otrzymamy informację z Komendy Głównej, że jest zgoda na to, żeby 

to auto przekazać przerabiamy umowę użyczenia i auto przekażemy. A wiem że 

Pan Wójt włożył dosyć dużo pieniędzy bo były problemy                            z 

autopompą czyli sprzęt który podaje wodę ze zbiornika do miejsca pożaru więc 

to jest element, który w trakcie działania jest często wykorzystywany.  

 

Radny Stanisław Olęcki: Ja zacznę pesymistycznie, ale optymistycznie skończę. 

Dzisiaj rano byłem na spotkaniu pewnej organizacji i zwrócili się strażacy 

ochotnicy z prośbą o dofinansowanie zakupu dwóch mundurów 

specjalistycznych. Nie był to powiat łowicki, argumentując tym że nie mogą się 

dogadać z komendantem powiatowym. Ostatnio tak się zdarza, że w mediach nie 

funkcjonuje coś takiego jak Ochotnicza Straż Pożarna, przynajmniej                       w 

niektórych mediach. Wydaje mi się, że to jest krzywdzące, ale optymistycznie w 

Pana Komendanta wypowiedzi kilkakrotnie padły wyrazy uznania pod adresem 

ochotników, I ostatnie zdarzenie czy jedno z ostatnich zdarzeń, które miało 

miejsce na autostradzie gdzie została zakleszczona osoba, ochotnicy byli pierwsi, 

ale musieli poczekać na zawodowców, żeby dokonać tej czynności.                   O 

ile dobrze sobie przypominam, dlatego myślę, że współpraca straży zawodowej i 

ochotniczej musi być bardzo ścisła, bardzo powiązana i życzę wam 

nowoczesnego sprzęt i żebyście jak najrzadziej wyjeżdżali.  

 

Komendant Powiatowy PSP Jacek Szeligowski: Dziękuje bardzo. Powiem tak, 

oczywiście potwierdzam, no niestety mamy takie ułożenie autostrad, że czas 

dojazdu moich zastępów z komendy do autostrady węzłem Łowicz na 

Łyszkowice czy Skierniewice na wysokości Nieborowa, to jest 20 minut, 
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żebyśmy dotarli na autostradę. W tym czasie już ochotnicy są na miejscu. Ja 

dzisiaj tylko mogę powiedzieć, że śpię spokojne bo tam na tych węzłach mam 

praktycznie w Łyszkowicach trzy zastępy, trzy ochotnicze, które dysponują 

zestawami ratownictwa technicznego bo to jest potrzebne na autostradzie żeby 

ratować życie i zdrowie ludzkie, więc mamy Kalenice, Czatolin, Łyszkowice i 

oczywiście od strony Nieborowa mamy Nieborów, Bednary i oczywiście 

Łyszkowice, jeśli od drugiej strony wjedziemy. Tu mamy najwięcej zdarzeń 

powiem szanownym Radnym, że no niestety ten odcinek od Łyszkowic do 

Nieborowa jest tragiczny. Obsłużyliśmy już wiele ciężkich zdarzeń śmiertelnych 

niestety. Takie prace dróg trwają, jak przy ciężkim zdarzeniu to jest minimum 

trzy godziny i więcej. Także ta współpraca z ochotnikami jest. Dobrze było 

słyszeć, że te ubrania specjalne to nie w moim powiecie. Natomiast szanowni 

Państwo ja wiem, że emocji jest dużo, bo żeby nie wiem ile środków finansowych 

przeznaczyli dla Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie naszego powiatu, no to 

niestety nie wszystkich zaspokoimy. Oczywiście wspieramy ochotników druhów 

krajowego systemu, pozakrajowym żeby pozyskiwali środki z innych. I na 

przykład dzisiaj druh, Prezes z Bielaw w ostatnim dniu przyjechał po opinię więc 

na cito i dzisiaj jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim tą opinię muszą złożyć, Wójt 

Gminy musi złożyć o sprzęt. Ale wypisał taką litanię, że szanowni Państwo w tym 

systemie elektronicznym, który mamy teraz wszystko wiemy co na danej OSP 

jest. Jeżeli Prezes napisał, że chce kolejną piłę spalinową, piątą no to z przykrością 

muszę powiedzieć, że nie można, no bo są inne OSP, które nie mają w ogóle takiej 

piły. To samo jest z UPS w zeszłym roku miałem taką sytuację, że niektórzy 

ochotnicy druhowie wnioskowali na przykład o cztery UPS, to są ubrania takie 

do działań ratowniczo-gaśniczych specjalistyczne, a na stanie ma on 34 ubrania 

USP, a 21 druhów jest szkolonych do wyjazdów w teren działań ratowniczo-

gaśniczych. Dlatego tych takich niesfornych ochotników, w pozytywnym 

znaczeniu niesfornych, bo ja lubię jak ci ochotnicy przychodzą i co chwile coś 

chcą, bo to jest pozytywne bo wiem, że są zaangażowani, a takich 

zaangażowanym mamy mnóstwo na terenie powiatu. Współpracujemy. Drzwi do 

mojej komendy, do gabinetu są zawsze dla nich otwarte dla każdego. Dzisiaj był 

druh Prezes z Bielaw więc usłyszał co ma zrobić żeby mógł dostać jak najszybciej 

pozytywną opinię. Nie wymagam, żeby ta opinia wyszła w ustawowym terminie. 

A wiecie Państwo jak w ustawowym terminie myślę, że druh by już nie zdążył, a 

w zasadzie gmina nie zdążyłaby złożyć wniosku do Marszałka, bo wniosek byłby 

po terminie u Marszałka złożony, także dzisiaj tą opinię mój zastępca podpisze, 

już uzgodnione o co mają wystąpić. Także tak to wygląda.  

 

Członek Zarządu Powiatu Jacek Chudy: Bardzo serdecznie dziękuję Panie 

Komendancie. Ja chciałem zaapelować do Pana o bardzo dużą rozwagę przy 

podziale środków, żeby nie było takiej sytuacji jak ostatnio, że jednostka która 

ma dwoje drzwi garażowych dostaje 30 000,00 zł, a jednostka która ma troje 

drzwi garażowych dostaje 20 000,00 zł. Ten rozsądek i ta rozwaga jest potrzebna 

dlatego, że nie wszystkie informacje posiadacie Państwo                               w 
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Państwowej Straży Pożarnej i w systemie. I czasami warto się posilić 

informacjami zewnętrznymi. Namawiam do współpracy, Pan Komendant dzisiaj 

podejmuje sam decyzje i sam za te decyzje odpowiada i to jest zrozumiała sprawa. 

Natomiast chciałbym zwrócić się do Pana o przyspieszenie, bądź uzyskanie 

decyzji w kwestii zgłoszenia na obóz młodzieżowy                                            w 

Wambierzycach, na które zgłoszenie dla 45 NDP młodych strażaków zostało 

złożone. Termin mamy zaklepany między 15 lipca, a 26. No powiem 

kolokwialnie, krótko oczekuje na środki, gdyby Pan Komendant mógł wpłynąć w 

tej kwestii to bardzo Pana proszę. I to chyba tylko tyle.  

 

Komendant Powiatowy PSP Jacek Szeligowski: Dobrze, jeśli chodzi                       

o pierwsze pytanie to wysokość środków finansowych, które były na remonty to 

każda OSP z tych 14 wnioskowała o ilość bram i wartość. Więc powiem tak 

sarkastycznie, jedna czy dwie OSP wnioskowały o bramy dwugarażowe 

30 000,00 zł i na przykład OSP Boczki w krajowym systemie ma dwie bramy 

garażowe określiło wartość 6 000,00 zł. Także ta wysokość jest uzależniona od 

wniosków ochotników, które wpłynęły. Natomiast idąc dalej tak jak już 

powiedziałem 150 000,00 zł po ciężkich uzgodnieniach, bo powiedzieli mi                   

w Komendzie Wojewódzkiej 14 wniosków 150 000,00 zł podziel jak będziesz 

chciał. My chcemy żeby podpisać umowę, bo tak umowę podpisują ochotnicy                  

z Komendantem Głównym, więc tak jak powiedziałem odrzucone były 

Łyszkowice i odrzucone były OSP gdzie wnioskowanie było niezwiązane                    

z poprawą gotowości bojowej, to było odsunięte. Łącznie z tych siedmiu, które 

zostały zrealizowane jednostek OSP, w tym Boczki za 6 000,00 zł dwie bramy, a 

inni po 30 000,00 zł. Tylko, że kwestia jest tak napędów i firm jakie wykonują bo 

to są różnej klasy te drzwi. Ważne żeby spełniały wymagania w zakresie BHP. 

Teraz jest sytuacja taka, że te siedem wniosków opiewało na kwotę 210 000,00 

zł. Wyszło 161 000,00 zł, bo tyle mogliśmy pozyskać te 11 000,00 zł, gdzieś tam 

udało się jeszcze w Komendzie Wojewódzkiej wygospodarować żeby mogli dać 

na nasz powiat. No i dlatego musieliśmy od każdej OSP obcinać oprócz Boczek 

bo już wójt wiedział obciąć do 6 000,00 zł i jeszcze bym obciął  z 1 500,00 zł, to 

chyba by naprawę mieli krzywdę i zostawiliśmy taką decyzję bo ja podejmuję 

decyzję. Jestem organem natomiast obróbkę tego wszystkiego robi mi wydział 

techniczno-kwatermistrzowski, oni sprawdzają to na bazie tego SWD o którym tu 

mówiłem i sprawdzają wszystkie okoliczności za i przeciw                  i dopiero 

jest podejmowana decyzja, to jest jedno. Drugie pytanie, oczywiście tak, jestem 

na bieżąco zapytuje wyżej jak z środkami, również na komisji NDP dostałem 

informację wczoraj, że z Komendy Głównej już wyszły informacje do 

komendantów wojewódzkich jeśli chodzi o finansowanie w ramach sprzętu, 

pojazdów i również NDP. Jak tylko otrzymam, będę miał wiedzę oczywiście 

zaraz będziemy ten temat poruszać między dziećmi.  

Członek Zarządu Powiatu Jacek Chudy: Dziękuje bardzo, ja tylko w woli 

uzupełnienia. Boczki Chełmońskie mają roletowe bramy garażowe, a te 6 000,00 

zł o które występowały to były środki na napęd, także no trzeba pewne rzeczy też 
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rozdzielić. Jeżeli ktoś ma rolet to przecież nie będzie rolet z jednych zmieniał na 

drugie. Proszę zawsze mieć na uwagę to, że wnioski składane są racjonalnie i 

często bywa tak, że jak ktoś składa zamówienie na jakąś kwotę pieniędzy i obcina 

mu się część, no to do końca tego zaplanowanego remontu przeprowadzić, 

wymiany zwykłych drzwi garażowych na roletowe, przeprowadzić nie może. 

Dziękuje Panu bardzo za odpowiedź i czekam na informacje na temat obozów 

młodzieżowych.  

 

Komendant Powiatowy PSP Jacek Szeligowski: Druhu Prezesie odpowiem                 

w ten sposób, oczywiście każdy Prezes z danej OSP, któremu przydzielono te 

konkretne środki finansowe podpisał umowę z Komendantem Głównym za 

naszym pośrednictwem. W związku z powyższym doskonale druhowie prezesi 

tych jednostek dofinansowanych w ramach remontów, wiedzieli jaką kwotę 

otrzymają od Komendanta Głównego. W związku z powyższym, jeżeliby 

którykolwiek z tych prezesów nie godził się na tą ustaloną kwotę, mniejszą, 

pomniejszoną tych sześciu prezesów, to mógł nie podpisać umowy, ale on 

doskonale wiedział. Podpisali umowy, bo oczywiście rozmowy były takie, że on 

mógł jeszcze jedną jednostkę OSP zdjąć, tylko ja uważam, że czym więcej tym 

lepiej. Także jak każdy prezes z tym 6 jednostek jeszcze gdzieś tam mógł oszukać 

parę złotych brakujących do tego, no to takie są reguły gry od wielu, wielu, wielu 

lat, że żeby zakupić sprzęt strażacki to musimy sobie te środki na ten sprzęt 

pozyskiwać z różnych źródeł: z samorządu, z Urzędu Marszałkowskiego, z 

zarządu oddziału wojewódzkiego za tamtych czasów, dzisiaj z Komendy Głównej 

poprzez moją osobę. Tak to wygląda, dlatego ci prezesi wiedzieli na jaką kwotę 

podpisują umowę.  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, Panie Komendancie ja 

chciałbym zabrać głos, ale nie jako Starosta. Chciałbym zabrać głos jako strażak 

ochotnik jako ten strażak, któremu jeszcze się zdarza żeby pojechać do zdarzenia. 

I chciałem powiedzieć że chyba jako ten strażak, który dzisiaj już niewiele 

potrzebuje, bo przynajmniej przez najbliższe 8 lat nasz sprzęt jakim dysponujemy 

w OSP mieści się w czasookresie eksploatacji. Więc nie mówię tego pod kątem 

chęci zakupu czegokolwiek i jakkolwiek. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz 

i chcę żebyście szanowni Państwo Radni mieli tą świadomość i również przy 

spotkaniach ze swoimi strażakami o tym pamiętali, bo ja jako strażak w 2017 

roku, po części również Pan Komendant, skorzystaliśmy z tego dobrodziejstwa. 

W kwietniu dostaliśmy informację, listę sprzętu, samochodów jakie w tym roku 

2017 będą dofinansowywane. Pozyskaliśmy środki do pełnego montażu 

finansowego do zakupu samochodu lekkiego, nawet był moment, że mieliśmy 

tych środków dużo więcej, bo pozytywnie przeszliśmy ocenę wniosku do 

Narodowego Funduszu na kolejne 140 000,00 zł. Takich wniosków z 

województwa łódzkiego do Warszawy pojechało 10. Z województwa pojechało 

10 pozytywnie ocenionych, ponieważ mamy ciężki samochód pożarniczy, mamy 

średni samochód pożarniczy                            i pieniążki te, które do tego montażu 
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finansowego mieliśmy tutaj na bazie Wojewódzkiego Funduszu Samorządu i firm 

ubezpieczeniowych dawały nam gwarancję, że kupimy dobry samochód lekki. 

Wycofaliśmy się ze 140 000,00 zł na rzecz 30 000,00 zł tak żeby dać większe 

szanse pozostałym 9 wnioskom. Zrobiliśmy przetarg. Rozstrzygnęliśmy przetarg. 

Zamówiliśmy samochód. Odebraliśmy samochód. Do szczęścia, mało tego 

Komendant jeszcze podpisał nam promesę na te 30 000,00 zł, do szczęścia 

brakowała już nie wiele, gdyby nie to, że w lipcu Komendant Główny wraz z 

Ministrem Spraw Wewnętrznych     i Administracji wykreślili lekkie samochody 

z tej listy więc proszę Państwa… 

 

Komendant Powiatowy PSP Jacek Szeligowski: Panie Starosto, nie wykreślili 

tylko po prostu nie ujęli tych zestawów w ramach krajowego systemu.  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie ujęli go w następnej liście. Dobrze. Tak 

czy inaczej na te 30 000,00 zł mogliśmy liczyć.  I dzisiaj ja chcę powiedzieć                  

o jednej rzeczy, z resztą ja w tamtym roku na święcie strażaków w Maurzycach 

powiedziałem jednemu z posłów żeby nie bawili się strażami w Warszawie bo ta 

zabawa skończy się tym, że dzisiaj na zmianie Komendant ma ilu ma strażaków?  

 

Komendant Powiatowy PSP Jacek Szeligowski: Jeśli chodzi o samochody                

w zeszłym roku, tak jak Pan Starosta powiedział trzy wnioski z krajowego 

systemu czyli Wicie, Złaków i Bocheń plus do tego Bednary z lekkim autem. 

Wysłałem wszystkie cztery. Pozytywnie opiniowałem wszystkie wnioski. Z tych 

wniosków Komenda Wojewódzka zakwalifikowała tylko Bednary. I to poszło do 

Narodowego Funduszu. Niestety Narodowy Fundusz po zebraniu tych wszystkich 

wniosków z kraju, nie uruchomili procedury, w związku                                z 

powyższym wszystko jakby padło. I później w ramach krajowego systemu na 

liście dofinansowań krajowego systemu nie było lekkich aut. Były lekkie auta, ale 

poza krajowym systemem i tym sposobem udało się dla Błędowa pozyskać to 

lekkie auto pożarniczo-gaśnicze ze zbiornikiem 1000l wody, bo takie były 

uwarunkowania jeśli chodzi o tą listę poza krajowym systemem. Tu trzeba 

rozdzielić krajowy system, to co pokazywałem, czyli bieżąco- inwestycyjne                

w ramach krajowego systemu i bieżąco- inwestycyjne poza krajowym systemem. 

I to jest zupełnie szanowni Państwo inne jak gdyby środki, inne pieniądze z 

innego paragrafu. Krajowy system z innego i NSW z innego. Dlatego w krajowym 

systemie nie było w liście lekkiego auta. Ja chciałbym wytłumaczyć, żeby nie 

poszła informacja odrębna. Zapytaliśmy później jeszcze, jeśli chodzi o ten lekki 

samochód, zapytaliśmy i również z tym, że no niestety nie było możliwości. 

Ostatecznie sprawa została zrealizowana dzięki panu wójtowi gminy Nieborów 

Andrzejowi Werle gdzie wspólnie z Panem Starostą prosiliśmy żeby ten program 

rozwiązać. Radni głosowali, oczywiście chwała Radnym, że te środki finansowe 

w jakiś sposób trafiły. Szanowni Państwo powiem tak, nie jest prosto dzielić 

takich środków, bo w zeszłym roku na te trzy pozostałe OSP krajowego systemu 

musiałem znowu wybrać jedno auto. Wszystkie trzy pozytywnie zaopiniowane 
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poszły, no ale niestety trzeba było jeden. I tu weryfikacja, wybrałem bo 

oczywiście żeby wybrać jednostkę do finansowania do samochodu w krajowym 

systemie, to trzeba po prostu spełnić pewne wymagania. Brana jest wyjazdowość 

- Bocheń niestety od trzech lat mamy kłopoty z wyjazdowością, inspekcje 

gotowości są na ocenie niedostatecznej i musimy je poprawiać w Bocheniu, więc 

druhowie muszą się mobilizować. Złaków Kościelny wszedł niedawno do 

krajowego systemu, więc został też jakby odsunięty. OSP Wicie, auta powyżej 30 

lat wszystkie, nigdy niefinansowani w ramach inwestycyjnych środków no i 

oczywiście mobilność pełna, bo praktycznie gmina Kocierzew w większości 

oparta jest na OSP Wicie. Oni mają największą mobilność. Przy Boczkach jest 

troszkę kłopotów, bo tego stanu w niektórych godzinach w Boczkach nie jesteśmy 

znaleźć na wyjazd na przykład w południe. Dodam jeszcze tyle, że w zeszłym 

roku trzy jednostki                    z krajowego systemu wnioskowały. Szanowni 

Państwo w tym roku do Narodowym Funduszu, to co w zeszłym roku robiłem z 

Panem Starostą z tym lekkim autem, w tym roku szanowni Państwo mam 7 takich 

wniosków. Jeden z poza krajowego systemu i sześć w krajowym systemie. Kogo 

wyrzucić? Witusza? Rogóźno? Waliszew? Wszystkie OSP powyżej 30 lat auta.                             

Z mobilnością możemy wiele podyskutować itd. No i oczywiście do tych trzech 

wniosków jeszcze jest Łowicz Miasto i Zduny. Z tych pięciu wniosków trzeba 

wybrać jedno. No więc będą rozmowy z druhami, być może uda się więcej. Ja 

bym chciał żeby na pewno było Witusza, Rogóźno i Waliszew. Dlaczego? Od 

razu odpowiadam. Rogóźno już sobie mówiliśmy. Jeżdżą na jednym aucie z tym 

moim STAR MAN różnie może być, więc za chwilę mogą nie jeździć w ogóle 

jak się coś sypnie w tym aucie, a dzięki panu Wójtowi jest nadzieja, bo byłem 

ostatnio na zebraniu w sobotę więc jest nadzieja że jeszcze parę dni, parę miesięcy 

to auto jeszcze posłuży ochotnikom w Rogóźnie. A później trzeba będzie coś 

kapitalnego robić ewentualnie. Szanowni Państwo, w Wituszy jakbyście Państwo 

zobaczyli auto, to ja sam się zastanawiam jak ci druhowie jeżdżą i wyjeżdżają 

albo nie chcą wyjeżdżać, bo to jest auto tzw. dawna polóweczka policyjna, 

przerobiona na potrzeby Straży Ochotniczej w Wituszy                 i tam już mamy 

na tyle dobrze z Panią Wójt i z Radą Gminy Kiernozia poukładane, że Rada 

Gminy podjęła uchwałę – 220 000,00 zł przeznaczy na to nowe auto, więc 

jesteśmy o ten krok do przodu. Pozostałe samorządy jeszcze nie. W najlepszej, 

korzystnej sytuacji jest jedna jednostka OSP w ramach NZW czyli poza krajowym 

systemem to jest Dzierzgów, bo jest jedyny wniosek                     i myślę, że uda 

się go zrealizować. A chciałbym bo Dzierzgów jest bardzo blisko węzła 

skierniewickiego, więc jakby przyszło mieć duży karambol na tej autostradzie co 

była, Państwu nie życzę żeby coś takiego się wydarzyło jak                  w zeszłym 

roku na „gierkówce” bo tam mieliśmy bardzo dużo sił, znaczy Państwowa Straż 

Pożarna Województwa Łódzkiego. Oczywiście powiem, gdyby u nas coś takiego 

się wydarzyło myślę, że na dzień dzisiejszy z tą ilością przeszkolonych, 

przygotowanych ochotników jesteśmy w stanie ogarnąć to wszystko.  

Profesjonalizm ochotników dzisiaj jest na bardzo wysokim poziomie. Z resztą tak 

jak Pan Starosta, który posiada wszystkie uprawienia szkoleniowe ochotników 
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itd. Nie chwalę, mówię wprost bo w systemie jest, że bierze udział w niektórych 

działaniach ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo Panu Komendantowi. 

Nie będę się pytał czy są jeszcze jakieś sprawy, bo już oczywiście wszystko 

zostało wyczerpane. Bardzo dziękuję Panu Komendantowi za przedstawienie 

informacji. W ogóle chciałbym podziękować w imieniu chyba całej Rady za cały 

rok pracy, za działalność bojową, prewencyjną, za działania inwestycyjne. Przy 

podziale środków i środków technicznych zawsze były problemy, wiem to jako 

27-letni Prezes Ochotniczej Straży, także wiem jak to jest ciężko. Dziękuje Panu 

i ochotnikom z całego powiatu za wkład pracy jaki ponosicie przy wszelkiego 

rodzaju działaniach. Bardzo dziękuję.  

 

Komendant Powiatowy PSP Jacek Szeligowski: Ja również dziękuję Państwu 

za wsparcie i za dobre słowa. Co mogę robię, staram się żeby te Ochotnicze Straży 

te które są w krajowym te większe uzbrojone „po zęby” można powiedzieć. 

Natomiast są jeszcze takie jak Witusza, Rogóźno, Waliszew gdzie tych braków 

podstawowych, zaznaczam w podstawowym sprzęcie jest, więc czynimy starania 

aby po prostu, ja to nazywam, te wszystkie dzieci ochotnicze, które mam pod 

sobą, żeby były na jednym poziomie, bo wtedy łatwiej się współpracuje. To co tu 

jeden z radnych powiedział, jak wszyscy jednakowy sprzęt to łatwiej nam się 

później pracuje przy zdarzeniu.  

 

Ad. pkt. 6 

 

Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego 

w świetle prognoz demograficznych. 

 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Szanowni Państwo przekazana 

Państwu informacja w części pierwszej zawiera wykaz publicznych Szkół 

Ponadgimnazjalnych oraz Szkół Specjalnych prowadzonych zarówno przez 

powiat łowicki, jak i Kolegium Zakonów Ojców Pijarów oraz Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. W części drugiej wykazane zostały prognozy demograficzne. W 

roku szkolnym 2016/2017 kończyło gimnazjum 769 uczniów, natomiast w roku 

2017/2018 ukończy około 736 to jest o 33 uczniów mniej. Część trzecia zawiera 

ofertę szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat łowicki. 

Przygotowana przez szkoły oferta nie zawiera nowych zawodów. Przedstawiła 

„Informację o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego w 

świetle prognoz demograficznych” /Zał. Nr 4/.  

Radny Marcin Kosiorek: Chciałem zapytać czy dyrektorzy już zwrócili się, nie 

wiem czy do Wydziału czy do Zarządu, o liczbę klas pierwszych                           w 

poszczególnych szkołach. 
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Zarząd jak co roku określa liczbę pierwszych 

klas w stosunku do arkusza. Natomiast nie ograniczamy ilości klas jeżeli chodzi 

o kierunku i o nabór. 

 

Radny Marcin Kosiorek: Czy Pan uważa, że Starosta odpowiedział na pytanie 

„Czy dyrektorzy zwrócili się o liczbę klas do zarządu”? 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Zgoda, trzeba było odpowiedzieć, że 

zgłosili lub nie. 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie zgłosili.  

 

Radny Marek Jędrzejczak: Pani powiedziała, że w tym roku jest 30% mniej… 

 

Dyrektor ES Sylwia Walkiewicz: 33 uczniów mniej w porównaniu z zeszłym 

rokiem, jeśli chodzi o klasy gimnazjalne kończące w tym roku szkołę. 

 

Radny Marek Jędrzejczak: Moje pytanie jest związane z tym czy w związku    z 

tym, że tych uczniów jest mniej Zarząd przewiduje taką możliwość, żeby                

w momencie kiedy pojawią się problemy, żeby liczebność w poszczególnych 

klasach była mniejsza od tej przyjętej. No bo ona jest stosunkowo wysoka 32 

osoby czy 33, to jest uważam, że dużo w kontekście tego, że jednak tej jest 

młodzieży jest mniej. Czy tutaj istnieje możliwość taka, że będą powstawały klasy 

mimo, że tych uczniów w klasach może być mniej.  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Standard utrzymujemy taki jak przyjęliśmy, 

natomiast jeśli chodzi o kierunki zawodowe, to już przy końcówce naboru 

dopuszczamy, że tak powiem zgodę na mniejsze klasy, czy mniejsze grupy tak 

żeby zabezpieczyć całą młodzież. Chociażby w zeszłym roku takim 

najpierwszym z brzegu przykładem tworzyliśmy klasę wielobranżową, gdzie na 

początku mieliśmy trzech chętnych. Dzisiaj jest uczniów 13, ale utworzyliśmy tą 

klasę ze względu na to, że po prostu zależy nam na tej młodzieży i nie możemy 

dopuścić do czegoś takiego, że ktoś zostanie bez możliwości chodzenia do szkoły. 

 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja na sesji ostatniej poprosiłem o to żeby przekazać i 

powiedzmy stworzyć taki spis godzin ponadwymiarowych. No i tak, dostałem te 

materiały i bardzo dziękuję. Tutaj moją uwagę zwróciła jedna szkoła tak 

naprawdę, czyli Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy gdzie jest 

wykazanych 44 nauczycieli, którzy mają więcej niż etat i pozwoliłem sobie to 

policzyć. Ci nauczyciele mają łącznie, mówię więcej niż etat o 15,49% etatu. No 

to jest uważam, że bardzo dużo. Tak naprawdę to można by tam zatrudnić, nie 

wiem, dziesięciu nowych nauczycieli.  
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Radny, miód na moje serce to co Pan 

powiedział. Powiem tak, przez ostatnie trzy lata myślę, że właśnie w ośrodkach 

zeszło to już bardzo znacznie. Natomiast gdybyśmy zrobili to zestawienie sprzed 

powiedzmy trzech lat to ono by dopiero Pana przeraziło. Natomiast rzeczywiście 

zabiegamy o to żeby tak nie było. No to dyrektor jest organem zatrudniającym i 

często musimy się pogimnastykować, żeby nakłonić dyrektora do jednak zmiany 

swojego zdania. Ale dziękuję bardzo za zauważenie tego                        i pokazanie, 

tak jak mówię jest to problem.  

 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja się pytam Pana w kontekście na przykład sytuacji 

wiadomo, że teraz każdy wie że była reforma szkolnictwa i są np. szkoły miejskie 

gdzie tych de facto etatów nauczycielskich jest no mniej. No w wyniku, że jest 

klas mniej, a tutaj nagle mamy szkołę, gdzie jest o 15 etatów na przykład. 

 

Radny Jerzy Wolski: Ja tylko chciałem tutaj dodać bo Pani Dyrektor może 

kiedyś się nie spowiadała z tych etatów, ale też padło takie stwierdzenie, że 

miażdżąca liczba młodych nauczycieli to przychodzi po prostu nie z tą 

specjalnością jaka tam jest potrzebna. To jest szkoła specyficzna dlatego 

niektórych tych etatów musi być po prostu trochę więcej, prawda?  

 

Radny Piotr Gołaszewski: Nie prawda, tutaj mi się wydaje, że to jest... 

 

Radny Jerzy Wolski: Ja tak zrozumiałem, że nie tacy fachowcy są tam potrzebni. 

 

Radny Marek Jędrzejczak: Potwierdzam bo to było na naszej komisji. Ja 

chciałbym tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o przygotowanie, Panie Radny, nie 

ma z tym żadnego problemu, naprawdę są ludzie którzy skończyli szkoły, mają 

kwalifikację, to jest tylko i wyłącznie dobra wola. Ja przyznam się szczerze, że ja 

bardzo się cieszę, że kolega mnie tutaj wspiera i uważam to za bardzo dobre 

natomiast od samego początku na to zwracałem uwagę. I powiem zupełnie 

szczerze, Pan Starosta mówi, że kiedyś było jeszcze gorzej. Ja uważam, że jak się 

patrzy na to, to nie może być gorzej. W związku z tym ja bym nie był takim 

optymistą. To ja nie wiem, nie, jeżeli było poprzednio to nie miały prawa być 

zatwierdzone arkusze bo powyżej 1,5 etatu nie wolno zatwierdzić. 

 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Ale nie ma nigdzie 1,5 etatu.  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: W tej chwili już nie ma. 

 

Radny Marek Jędrzejczak: Ale kilka lat temu było.  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Bywały takie momenty, że było i ponad 1,5. 
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Radny Marek Jędrzejczak: Natomiast muszę powiedzieć tylko tyle, to nie jest 

argument, że nie ma ktoś kwalifikacji, bo ludzie z kwalifikacjami są i czekają. 

Poza tym, to co słusznie powiedział kolega, w wyniku teraz tych zmian                       

w szkołach miejskich czyli w gruncie rzeczy na tym samym terenie są ludzie 

którym się albo ogranicza etaty albo no mają problem w ogóle.  

 

Radna Iwona Grzegory-Gajda: Nie musimy szukać w miejskich po 

nauczycielach. Ci który pracują w szkołach powiatowych mają ten sam problem. 

Nie mają pełnych etatów, a w innych szkołach są nadwyżki. 

 

Radny Marek Jędrzejczak: Tylko, że ja bym chciał powiedzieć, że my tutaj 

analizując ten materiał mogę powiedzieć tylko tyle, że to nie jest problem tylko   

i wyłącznie tego szkolnego ośrodka, bo są również szkoły tutaj z tego zestawienia 

wynika, że są również szkoły takie gdzie są nie zawodowcy, bo my zawodowców 

to tutaj wykluczyliśmy. Natomiast mówię tylko o nauczycielach przedmiotów 

ogólnokształcących, są również tacy którzy mają 1,4 czyli bardzo blisko 1,5 etatu, 

a można byłoby spokojnie podzielić to i poszukać przynajmniej rozwiązania w 

ramach tych szkół, w ramach tutaj dyrektorów, którzy mogą się spotkać i pewne 

rzeczy sobie dograć. I myślę, że z korzyścią dla całego środowiska.  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Szanowni Państwo ja chcę powiedzieć tak, 

że przy tworzeniu arkusza już tego sierpniowego, naprawdę jest tytaniczna praca, 

żeby wymienić informację między dyrektorami. Naprawdę to jest tytaniczna 

praca, bo to co Pani Radna Iwona powiedziała, że nasi nauczyciele nie wszyscy 

mają pełny etat. Natomiast doprowadzić do zgodność, wydaje mi się, że udaje się 

co raz częściej, co raz więcej tych przypadków zrobić. Natomiast no nie ma woli, 

no nie widzę takiej dobrej woli, głównie między szkołami, a ośrodkami żeby 

wymienić tych nauczycieli. A tacy są i ja tutaj nie mówię, że tam może z 

wszystkich 15 to co Pan Radny Gołaszewski wyliczył, ale przynajmniej 7-8 

można by było poprzesuwać i z tych ośmiu pewnie jeszcze czterech miałoby pełne 

etaty, a czterech by skorzystało. Pracujemy nad tym, natomiast tak jak mówię jest 

bardzo ciężko do tego dojść, ale powolutku dojdziemy. 

 

Radny Stanisław Olęcki: Ja myślę, że nie jest największym problemem te 15 

dodatkowych etatów, aczkolwiek to jest bardzo ważny problem, tylko problem 

jest jeszcze gdzie indziej - w perspektywie, że ci nauczyciele którzy mają po 1,3 

i 1,4 etatu kiedyś odejdą. Nie będziemy mieli nauczycieli przygotowanych 

dlatego, że jest to szkoła bardzo specyficzna, wymagająca dodatkowych 

specjalizacji. Ktoś z moich kręgów rodzinnych starał się o pracę w tej szkole                  

i wydawało mu się że ma wszystkie kwalifikacje. Okazało się, że nie ma 

kwalifikacji. Ja rozumiem Panią Dyrektor, może nie rozumiem, usprawiedliwiam 

Panią Dyrektor, bo gdyby cokolwiek się w tej szkole stało,                a nauczyciel 

byłby z kwalifikacjami nie do końca, to kto ponosi odpowiedzialność? Pani 

Dyrektor. Jeśli chodzi o tych nauczycieli, którzy mają w jednej szkole goły etat, 
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bądź niepełny etat, oczywiście solidarność nauczycielska powinna być, ale z nią 

to bywa różnie. Podobno ja z tego środowiska się wywodzę, ale z solidarnością 

nauczycielską jest najgorzej. Ale             z drugiej strony zawsze dyrektor woli 

mieć swojego nauczyciela, którego w siatce godzin mu łatwiej ustawić, aniżeli 

dyrektora z innej szkoły, który musi wykonać dodatkowe ustalenia żeby ten 

nauczyciel w tym czasie kiedy on jest potrzebny przyszedł.  

 

Radna Iwona Grzegory-Gajda: A ja chciałam zauważyć jedną rzecz, że 

Starostwo też ma pieniądze na dokształcenie nauczycieli i wielu nauczycieli 

podjęłoby studia tak żeby móc uczyć nawet w tym ośrodku i dokształcać się, pójść 

na odpowiednie studia, żeby mieć pracę, mieć pełen etat. Natomiast nie są 

stworzone warunki na to, żeby móc ten etat załatwić sobie w ten sposób, że gdzieś 

tam iść na studia i móc się dokształcać. Szkoła nie może wysłać na studia gdzie 

nie ma zapotrzebowania na dany kierunek. No jeżeli gdzieś są zblokowane te 

kierunki, no nauczyciel z innej szkoły nie mógłby doskonalić się zawodowo w 

innym kierunku niż ten kierunek, który jest u niego w szkole. Więc nawet jeżeli 

w ośrodku specjalnym są możliwości żeby te pół etatu sobie złapać, to nikt dopóki 

tam nie jest zatrudniony nie może starać się o pieniądze na to, żeby się doskonalić 

w tym kierunku.  

 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja pozwolę sobie się nie zgodzić z Radnym Olęckim 

dlatego, że uważam że jednak nauczyciele mają dość dobre wykształcenie i 

bardzo wielu jest nauczycieli którzy mają dodatkowe szkoły skończone, 

dodatkowe kursy, które uprawniają ich do bardzo wielu rzeczy.                      I 

myślę, że to nie jest żaden problem właśnie wykształcenie tylko to tkwi gdzie 

indziej.  

 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja w takim razie chciałbym powiedzieć rzecz 

następującą, czy ta szkoła występowała o to, że dyrektor ogłaszał, że zatrudni               

o konkretnej specjalności nauczycieli, mając tyle godzi ponadwymiarowych? Czy 

występował? Nie słyszałem nigdy. Ja uważam, że jeżeli brakuje mi pracownika 

to o to występuję. W związku z tym, tutaj automatycznie można było wystąpić 

publicznie, że jest zapotrzebowanie. Informacja idzie czy do urzędu pracy czy w 

jakiś inny sposób można było to zorganizować, więc ten argument, że jest 

problem ze znalezieniem fachowca, ja akurat znam taki przypadek, że osoba która 

się zgłosiła miała pełne kwalifikacje. Natomiast muszę powiedzieć, że to nie o to 

chodzi, chodzi o to, że jeżeli jest nawet jakikolwiek brak nauczyciela to można to 

w formie publicznej poinformować, zgłosić. Ja myślę sobie w ten sposób i 

chętnych by nie brakowało. Pani Dyrektor miałaby wtedy argument – 

występowałam, nie było chętnych w związku z tym nie miałam możliwości 

zrobienia inaczej tego projektu, jak tylko w taki sposób. Nigdy nie słyszałem żeby 

dyrektor występował z prośbą, że brakuje mu ludzi, że ma ponad wymiarowe 

godziny. To jest po prostu przyznane. Moim zdaniem troszeczkę to jest 

hermetyczne i uważam, że no tutaj potrzebne jednak jest podejście zupełnie inne 
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do tego. To co Pan powiedział, ja się z tym zgadzam, że za jakiś czas może być 

problem, ale będzie to problem na własne życzenie, bo jeżeli my zamkniemy 

szkołę i będziemy sobie czekali aż to będzie sobie tak wszystko biegło, to nigdy 

nie będziemy mieli ludzi, którzy mają jakiekolwiek doświadczenie bo co stoi na 

przeszkodzi,e żeby tam zatrudnić młodą osobę nawet na pół etatu. Niech zdobywa 

to doświadczenie. Kiedy ma je zdobyć, jak będzie miała 50 lat?   

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Szanowni Państwo no więc tak, Pani 

Dyrektor nie występowała bo nie naruszyła przepisu, które mówi że może do 1.5 

etatu. Ja się jak najbardziej z Panami zgadzam, dlatego też że to akurat jest szkoła 

gdzie trzeba no niestety ubolewać, bo chcielibyśmy tego przyrostu uczniów, ale 

nie w tych szkołach. A w tej ten przyrost jest i niestety nie zanosi się żeby ta 

sytuacja się odwróciła, to jedna rzecz. Jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe, czy 

nabywanie nowych uprawnień, to w tym roku Zarząd odmówił w dwóch 

przypadkach zapłacenia za kształcenie, ponieważ jeden matematyk chciał się 

dokształcać z polskiego, a drugi nauczyciel chciał z polskiego dokształcać w 

matematyce w tej samej szkole. No więc nie miało się to niczego, poza tym 

przeznaczyliśmy, nie chcę strzelać dokładnie, ale na pewno ponad 160 000,00 zł. 

 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: 164 146,00 zł. 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tyle przeznaczył powiat na doskonalenie 

nauczycieli. Każdy kto złożył wniosek i dyrektor szkoły pozytywnie go 

zaopiniował, dostał taką możliwość. To były dwa przypadki, dobrze mówię Pani 

Dyrektor? Dwa przypadki , w jednym z matematyki na polski i z polskiego na 

matematykę w tej samej szkole. No po prostu to się niczego nie trzymało więc to 

był jedyny przypadek w którym uznaliśmy, że nie o to nam chodzi. Natomiast 

myślę, że zatrudnienie nowych, młodych nauczycieli w ośrodku nie tłumaczy 

dyrektora, że za rok mogę nie mieć dla nich etatów, no bo tak jak powiedziałem 

jest to ośrodek w którym niestety potencjalnych uczniów do tego ośrodka nie 

ubywa a przybywa.  

 

Radny Jarosław Papuga: No to może ja bym zaproponował takie troszkę 

kontrowersyjne rozwiązanie, ale do systemu w którym proponujemy dodatki 

motywacyjne dla dyrektorów dopisać taki punkt, że w zależności od ilości 

nauczycieli czy ilości nadgodzin przypadających średnio na jednego nauczyciela 

też będzie przyznawany dodatek motywacyjny. Ponadto Starosta przyznaje też 

nagrodę dla dyrektorów w dniu 14 października i po prostu w ten sposób 

oddziaływać. Ten rodzaj motywacji zastosować jeśli chodzi o przyznawanie tego 

typu nagród i wtedy może to zadziała bo innych skutecznych metod za bardzo nie 

widzę no jeżeli są trudności to mi się wydaje, że pieniądze tutaj zadziałają. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Dobrze, czy ktoś jeszcze 

chce zabrać głos w ramach tej informacji? Nie? To dziękuje bardzo.  
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Ad. pkt. 7 

 

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 /Zał. Nr 5/. 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado                

w tych zmianach budżetowych, poza tymi wynikającymi z projektów, pojawiło 

się nowe zadanie pt. „Roboty budowlane polegające na przebudowie Izby Przyjęć 

oraz III piętra budynku szpitala ZOZ w Łowiczu”. Zarząd Powiatu chce 

zaproponować utworzenie takiego zadania, dzisiaj przeznaczyć na utworzenie 

tego zadania kwotę 132 000,00 zł. Jest to kwota pozwalająca na przygotowanie 

dokumentacji i przedstawienie na kolejnej radzie propozycji realizacji tego 

zadania i finansowania tego zadania. Znaczy jeśli chodzi o samo finansowanie to 

nie mamy jeszcze na dzisiaj bilansu, natomiast wiemy z naszych wyliczeń jak te 

wolne środki mogą się z 2017 roku kształtować i mamy świadomość, że na tą 

inwestycję spokojnie tych środków wystarczy. Ale dlaczego ta inwestycja                     

i dlaczego chcemy to zrobić? Są dwa powody. Pierwszy powód to taki, że 

pojawiła się szansa na odzyskanie ratownictwa medycznego w naszym szpitalu i 

chcielibyśmy się do tego przygotować bardzo dobrze i o to ratownictwo 

zawalczyć i dlatego Izba Przyjęć. Natomiast jest jeszcze jeden element, który jest 

bardzo istotny i jest bardzo ważny w naszym szpitalu i myślę, że no może nie 

wszyscy Państwo Radni, ale myślę, że znakomita większość jak nie rodziców, to 

dziadków miała okazję być na oddziale pediatrycznym naszego szpitala. W tym 

miejscu, gdzie on w te chwili jest są 24 miejsca tzw. 24 miejsca funduszowe. 

Często się zdarza, że ten oddział rośnie do 28, a czasami nawet do 30 miejsc z 

powodu swojej specyfiki, że tak powiem, że ten oddział pediatryczny to w dużej 

mierze taki oddział sezonowy. Ponieważ tych uwag było bardzo dużo i próśb i w 

komentarzach pod tym co realizujemy w tej chwili, że najwyższa pora na oddział 

pediatryczny to chcę powiedzieć tak, ponieważ jest możliwość wykorzystania III 

piętra, które jest wykorzystywane przez pediatrię, ale wykorzystywane jest w 

części na zasadzie równoczesnego dziecka i matki w hotelu i łóżek hotelowych 

na III piętrze dla rodziców, gdzie zazwyczaj odbywa się to tak, że rodzic za to 

łóżko musi uiścić zapłatę, a nocuje na karimacie pod łóżkiem albo na krześle. 

Przeanalizowaliśmy tą sytuację                         i możemy zrealizować, oczywiście 

nie jest to rzecz docelowa, ale bardzo poprawiająca sytuację na tym oddziale i w 

części ten remont byłby już docelowy. Otóż po analizie tego III piętra wspólnie 

tutaj nasi pracownicy                            z Biura Strategii i pracownicy szpitala 

przeanalizowali, że jest miejsce na III piętrze na 12 łóżek docelowo Zakładu 

Opiekuńczo Leczniczego. Te 12 łóżek, które spełniałoby wszelkie warunki, 

natomiast na ten okres przejściowy nadal wykorzystywane byłoby to przez 
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oddział pediatrycznych przez dzieci starsze. Byłoby tych łóżek na górze 14, więc 

jest propozycja, że po odnowieniu tego oddziału na I piętrze pozostałoby 9 łóżek 

dla małych dzieci z rodzicami przy łóżku, czyli tam gdzie w tej chwili mamy 24 

łóżka tzw. Funduszowe, a czasami faktycznie 28 i 30, zostałoby łóżek 9 z 

możliwością pozostania rodziców przy chorym dziecku. Zrobiliśmy analizę, 

rozmawialiśmy z Panią Ordynator Pediatrii, rozmawialiśmy z oddziałową, jest 

wola i chęć na to żeby no po takiej inwestycji na I piętrze, która poprawi jakość 

dla chorych dzieci, dla rodziców była wykorzystywana w ten sposób. Myślę, że 

to jest etap przejściowy, bo wszyscy wiemy, że brakuje nam miejsca w naszym 

szpitalu na chirurgię, która w myśl takich docelowych przepisów musi być 

dwuoddziałowa: chirurgia septyczna i ogólna. Tak samo jeżeli chodzi o pediatrie, 

tutaj akurat się może zwyczajowo lekarze nazywają to tzw. pediatrią biegunkową 

i tą pozostałą. Na pewno poprawiłoby to standard w jakim w tej chwili nasi 

najmłodsi mieszańcy powiatu przebywają w tym szpitalu, a jeżeli chodzi o III 

piętro byłby to już remont taki finalny, końcowy, potem pod Zakład Opiekuńczo 

Leczniczy, który też poprawiłby warunki wtedy dla chirurgii i dla Oddziału 

wewnętrznego głównie, bo z tych dwóch oddziałów najczęściej pacjenci 

potrzebują dłuższej hospitalizacji niż ta podstawowa w oddziale. Dlatego gorąca 

prośba, żeby to zadanie przyjąć. Myślę, że już na następnej sesji moglibyśmy 

wskazać środki, przeznaczyć środki na realizację tego zadania. Jest jeszcze jedna 

rzecz której nie ma tu w budżecie i dzisiaj jej nie będzie, ale dosłowni godzinę 

przed sesją dostaliśmy umowę z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 832 000,00 

zł dofinansowania projektu w ZSP Nr 3 w Łowiczu. Jeśli uda się przesunąć 

podpisanie tej umowy na marzec, to zrobimy to na marcowej sesji, jeśli nie no to 

będziemy w trakcie miesiąca prosić o szybką sesję, żeby tą umowę można było 

podpisać, gdyż są to niemałe pieniądze, ponad 800 000,00 zł. Łącznie naszego 

wykładu w roku 2019 i 2020 byłoby na poziomie 70 000,00 zł. To są staże 

zawodowe. Wniosek był składany, no on też tam odleżał swoje. Nie było widoku, 

nie było widoku i nagle trafiła do nas umowa. Tak jak mówię, jeżeli nie będzie  

 

Radny Marcin Kosiorek: My już sami nie wiemy o czym Pan tam mówił bo Pan 

ciągle gadał dookoła nie wiadomo o czym, nigdy na temat.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie no proszę tak nie mówić. 

Uważam, że tak nie powinniśmy ze sobą rozmawiać. Proszę wyjaśnić tą końcową 

część, bo chyba resztę dokładnie wszyscy wiedzą o co chodzi bo było na komisji.  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja tylko na koniec chciałem poinformować, 

że może być taka sytuacja do budżetu, ponieważ dzisiaj dostaliśmy umowę na 

kwotę ponad 800 000,00 zł na staże. Nie ma tego dzisiaj. Na początku tego 

swojego ostatniego słowa o tym powiedziałem, nie ma, jeśli nie wytrzyma to tak 

kolokwialnie mówiąc do marcowej sesji to będę prosił w trakcie miesiąca o sesję, 

żeby te środki przyjąć, bo są to dosyć duże środki. Są to straże dla uczniów i dla 

nauczycieli.  

 



22 
 

Radna Zofia Rogowska Tylman: Panie Starosto takie pytanie, ja już pytałam     

o to, chciałabym się dowiedzieć kiedy będzie projekt, a może on już jest na 

histopatologię i na przebudowę czy dobudowę, bo ja nie pamiętam dokładnie tego 

projektu, rehabilitacji. Tam konkretnie chodziło, o to żeby doprowadzić wodę 

bezpośrednio do zakładu rehabilitacji i kiedy będzie postawiony budynek 

histopatologii, który miał być no w tym roku zrobiony.  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To znaczy tak, żeby to tak groźnie nie 

wyglądało to w budynku rehabilitacji woda jest, tylko wtedy kiedy był 

przystosowywany ten budynek rehabilitacji ktoś zapomniał o ciepłej wodzie. 

Myślę, że z takich, nie nazywając inwestycją, ale w ramach robót bieżących 

takowe podłączenie będzie. Natomiast myślimy o pracowni histopatologii na 

naszym terenie, aczkolwiek również jest deklaracja, że tam gdzie do tej pory była 

pracownia histopatologii po remoncie szpital będzie mógł dzierżawić to 

pomieszczenie. Więc tutaj pozostawiam to w gestii dyrektorów, no bo trudno 

żebyśmy wszystko, jeżeli chodzi o takie drobniejsze remonty tutaj robili na bazie 

z powiatu. Wracamy do koncepcji, bo ta koncepcja zamknięcia skrzydła powoli 

zdaje się być jeżeli mamy kończyć to i nie bardzo jest szansa na to żeby środki 

zewnętrzne na te cele pozyskiwać, to wracamy do koncepcji zamknięcia tego 

czwartego skrzydła szpitala, gdzie byłoby miejsce na parterze na diagnostykę, na 

pozostałych piętrach na chirurgię. No tutaj fachowcy muszą się wypowiedzieć co 

do komunikacji, co do tych szczegółów. Natomiast również pracownie niezbędne 

przy prowadzeniu szpitala muszą się tam znaleźć.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: To znaczy, Panie Starosto ja mam pytanie. Ta 

pracownia, o której rozmawiamy, to w czyim budynku się teraz znajduje?  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ona w tej chwili na czas, znajdowała się w 

budynku zakładu pogrzebowego. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: I rozumiem, że my teraz co? Płacimy za…  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Zawsze szpital płacił czynsz za wynajęcie tej 

sali, ponieważ tam była sala sekcyjna i obok tego pracownia histopatologii. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: A jaką wysokość czynszu płacimy?  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Musielibyśmy zapytać dyrektora, jakieś 

symboliczne pieniądze. Docelowo, po remoncie tego budynku ma tak zostać.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Starosto, moi drodzy, bo stworzył się mały 

problem, nie wiem bo z tego co słyszałem właścicielka troszeczkę jest oburzona 

tym. Nie wiem jak tam było, że to już ta pracownia miała być stamtąd po prostu 

wyprowadzona i już no. 
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Radny, miała być wyprowadza na czas 

remontu i tak też to się dzieje. Natomiast jest to umowa między szpitalem, a 

właścicielką. Ja zwróciłem uwagę dyrektorom, żeby zrealizowali ustalenia takie 

jakie poczyniliśmy z Panią Słomianą. 

 

Radny Jarosław Papuga: Znaczy ja może wrócę do punktu zmiany                        w 

budżecie, bo tak troszeczkę od niego odeszliśmy. Mianowicie do tych 132 000,00 

zł na dokumentację. Powiem szczerze, że ja bardzo cieszę się, że wreszcie 

szczególnie tutaj powiem o tym oddziale pediatrycznym od dawna, od zawsze 

właściwie namawiałem tutaj Starostę, żeby ten temat poruszyć, bo tak jak tutaj 

kilku radnych, którzy są na tej sali miało przyjemność wątpliwą uczestniczyć w 

tych noclegach na tym oddziale. Tak naprawdę mam nadzieję, że ten stan, który 

teraz jest obecny, gdzie rodzice płacą za łóżka, które znajdują się na tym III 

piętrze, a próbują przewegetować przy dziecku w dosyć trudnych okolicznościach 

wreszcie się zakończy. I że w reszcie mimo że ta pediatria jest nadal za mała, to 

wreszcie tych kilka łóżek dla tych najmniejszych dzieciaków ten rodzic będzie 

mógł w jakiś godziwych warunkach spędzić przy tym dziecku. Do tej pory to było 

tak, że dzieci wychodziły zdrowe, a rodzice wychodzili chorzy po tym pobycie. 

Również wydaje mi się, że słusznym kierunkiem jest też remont Izby Przyjęć, 

która w moim przekonaniu jest takim pierwszym wrażeniem jakie pacjent ma na 

temat szpitala i jeżeli wchodzimy to obecny stan też pozostawia wiele do 

życzenia. Dlatego ja tutaj się obydwiema rękami podpisuje za remontem Pediatrii 

i Izby Przyjęć i naprawdę tutaj wydaje mi się, że w tym temacie tutaj nie będzie 

żadnych kontrowersji i żadnych głosów przeciwnych. To wszystko.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja bym poparł tu kolegę odnośnie Izby Przyjęć, 

ale też trzeba powiedzieć i o tym, żeby zachowanie lekarzy też się później trochę 

poprawiło w stosunku do pacjentów.   

 

Radny Janusz Michalak: Ja chciałem dopytać ile po tym docelowym remoncie 

i po utworzeniu ZOL będzie miejsc pediatrycznych?  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak jak mówiłem na III piętrze planowane 

jest 14 łóżek dla dzieci starszych i 9 łóżek na I piętrze dla dzieci małych.  Znaczy 

w błąd wprowadziłem. Powiedziałem 24. Jest 21 łóżek tych funduszowych, 

natomiast no czasami jest i 28 jeżeli jest taka potrzeba.  No też żebyście Państwo 

mieli świadomość, bo my w tym pierwszym założeniu gdzie chcieliśmy ubiegać 

się o środki zewnętrze zakładaliśmy Oddział Pediatryczny                 i program 

IOWISZ przez który mają przechodzić wszystkie inwestycje                           z 

udziałem środków unijnych czy zewnętrznych nie zakłada dofinansowania do 

żadnej pediatrii, gdyż w województwie łódzkim łóżek pediatrycznych jest 

bodajże 650 lub 646, a przewidywania według tego systemu są na poziomie 470 

łóżek, więc mamy łóżek za dużo. Natomiast ja nie wyobrażam sobie naszego 

szpitala bez Oddziału Pediatrycznego.  
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo Panu Staroście. Czy 

jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Ja uważam, że te działania są bardzo 

potrzebne i w zakresie Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć i klatki schodowej. 

Proszę o opinię Komisję Budżetu i Finansów.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo. Przystąpimy do 

głosowania.  

 

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

/nieobecni Zbigniew Kuczyński, Marcin Kosiorek/: 

Za                       – 15 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 4 

Podjęli Uchwałę Nr XLVII/283/2018 RPŁ z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie 

zmiany budżetu na 2018 rok /Zał. Nr 5/. 

 

Ad. pkt. 8 

 

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 2018-202 /Zał. Nr 6/. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje Pani Skarbnik. Czy są 

pytania do przedstawionego projektu Uchwały? Nie widzę, proszę o opinię 

komisji budżetu.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo. Przystąpimy do 

głosowania.  

 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych 

/nieobecni Krzysztof Figat, Marcin Kosiorek, Zbigniew Kuczyński/: 

Za    – 12 

Przeciw   – 0 
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Wstrzymało się  – 6 

Podjęli Uchwałę Nr XLVII/284/2018 RPŁ z dnia 28 lutego 2018 roku  

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 6/. 

 

Ad. pkt. 9 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany struktury 

organizacyjnej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kiernozi                                        

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi. 

 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej Specjalnej w 

Kiernozi w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi /Zał. Nr 7/. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję Pani Dyrektor. Czy są 

pytania do przedstawionego projektu Uchwały? Nie widzę, proszę o opinię 

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

 

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

pozytywna. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję. Przystąpimy do głosowania. 

  

 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych 

/nieobecni Piotr Gołaszewski, Marcin Kosiorek, Dariusz Kosmata, Zbigniew 

Kuczyński/: 

Za    – 17 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLVII/285/2018 RPŁ z dnia 28 lutego 2018 roku                         

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej Specjalnej                  

w Kiernozi w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi /Zał. Nr 7/. 

 

Ad. pkt. 10 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.  

 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 8/. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Dyrektor. Czy 

są pytania do przedstawionego projektu Uchwały? Nie widzę, proszę o opinię 

Komisję Zdrowia i Opieki Zdrowotnej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli.  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Zdrowotnej, Porządku Publicznego                                          

i Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję. Przystąpimy do głosowania. 

  

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych 

/nieobecni: Marcin Kosiorek, Dariusz Kosmatka, Zbigniew Kuczyński, Jarosław 

Papuga/: 

Za    – 17 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLVII/286/2018 RPŁ z dnia 28 lutego 2018 roku                          

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 8/. 

 

Ad. pkt. 11 

  

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia trybu udzielenia   i 

rozliczenia oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania  i 

wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łowickiego 

publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom. 

 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Szanowni Państwo, bardzo 

przepraszam, ale chciałabym zanim przeczytam projektu uchwały wnieść korektę 

do załącznika nr 1 w części C „dane o planowanej licznie uczniów” dopisać słowo 

„wychowanków” i w punkcie 1. „planowana liczba uczniów” również 

„wychowanków”. W załączniku nr 2 – informacja o faktycznej liczbie uczniów, 

słowo „faktycznej” zastąpić na „aktualnej” i również po słowie uczniów dopisać 

„wychowanków”, to samo w punkcie 1. po liczbie uczniów wychowanków. W 

załączniku nr 3 w punkcie 3. informacja nie o „faktycznej”,  a „aktualnej liczbie 

uczniów” i również dopisać słowo „wychowanków”. Przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia trybu udzielenia                        i rozliczenia 

oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania                    i 

wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łowickiego publicznym i 

niepublicznym szkołom i placówkom /Zał. Nr 9/. 

 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Ja mam takie jedno krótkie pytanie odnośnie 

paragrafu 7. W jakim terminie sporządza się ten protokół z kontroli, bo chyba 
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nigdzie tego nie ma. Mamy tutaj terminy zapoznania się, odwołania od protokołu. 

Natomiast nie ma terminu określonego na sporządzenie tego terminu od daty 

zakończenia kontroli. 

 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Nie jest rzeczywiście określony 

termin sporządzenia protokołu. Z założenia będzie on wydawany niezwłocznie. 

 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Jest to niedookreślone tak naprawdę.  

 

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

Nie widzę, proszę o opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji – pozytywna. 

 

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

pozytywna. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję. Przystąpimy do głosowania. 

  

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych 

/nieobecni: Marcin Kosiorek, Zbigniew Kuczyński, Jarosław Papuga/: 

Za    – 16 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XLVII/287/2018 RPŁ z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie 

ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia oraz trybu przeprowadzenia kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu 

Łowickiego publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom /Zał. Nr 9/. 

 

Ad. pkt. 12 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego 

w sprawie symboli Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Teraz pozwolicie Państwo, że ja 

przeczytam w kolejnym punkcie porządku naszych obrad uchwałę, która jest 

Stanowiskiem Rady Powiatu Łowickiego w sprawie symboli Powiatu 

Łowickiego. Dostali Państwo ten projekt, wybaczcie że tak późno, ale no 

chcielibyśmy, żeby ta sprawa ruszyła z miejsca. Dość dużo czasu poświęciliśmy 

żeby przygotować pewne elementy do działania nawet próbowaliśmy się spotkać 

z naszym rodzimym heraldykiem, ale z przyczyn od nas niezależnych, czekaliśmy 

u Pana Wicestarosty z Panem Olęckim na spotkanie wyznaczone z nim, no nie 

dojechał. Dlatego trzeba było samodzielnie podjąć działania, mamy już pełną 

jasność w sprawie i dlatego chciałbym żebyśmy podjęli uchwałę                    o 
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następującej treści. Przedstawił projekt Uchwały RPŁ Stanowisko Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie symboli Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 10/. 

 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja tutaj w uzasadnieniu mam napisane, że w 2002 

roku była podjęta uchwała mimo negatywnej opinii Komisji Heraldycznej. 

Ciekawy jestem, są tu niektórzy Radni i Radne, którzy byli w tamtej kadencji 

Radnymi, jak to się stało?  

 

Radny Michał Śliwiński: Piotrze jest tak, tam była bardzo długo dyskusja także 

gdybyśmy chcieli teraz dostać odpowiedź na to, to byśmy… 

 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja się pytam z ciekawości jeśli można, jeśli nie to nie. 

 

Radca Prawny Anna Motuk: Oczywiście badając ten temat też byłam tym 

bardzo zainteresowana jak do tego doszło i mam przed sobą właśnie taką 

kwerendę zrobiłam nawet i wyciągi protokołów z tamtego okresu. I mam tutaj, no 

sporo tego jest, była powołana specjalna komisja doraźna w tej sprawie. Już 

mówię zaraz znajdę. W sprawie powołania komisji doraźnej Pan Andrzej 

Płacheta, Pani Pełka - Borowicz, Irena Pierzchała, Jolanta Kępka, Julian Nowak, 

Robert Sikorski i Janusz Żurek. I pojawił się też, tylko nie wiem, kto to jest czy 

był Pan Michał Kożuchowski, pewnie jakieś ciało doradcze w tym zakresie na 

posiedzeniach komisji, który wypowiedział się np. tak już po opinii komisji 

heraldycznej najprawdopodobniej: „Nawiązując do wzoru herbu powiatu 

łowickiego odniósł się do zawartego w nim symbolu chłopskiego w postaci 

akcentu pasiaka łowickiego. Podkreślił duży wpływ na wizerunek herbu 

miejscowej tradycji z udziałem społeczeństwa powiatu łowickiego i broniąc swej 

argumentacji krytycznie odniósł się do uwag Komisji Heraldycznej, która jego 

zdaniem nie ma prawa zarzucać powodowi korzystania przy opracowywania 

herbu z akcentów kultury chłopskiej”. No, jeżeli Państwa to interesuje, to jeszcze 

tutaj dalej on się nie zgadza z komisją i pewnie w wyniku tego przyjęto herb i 

pozostałe symbole w taki sposób jak ta uchwała stanowi. Przepis i w tej dzisiaj 

nie mówi, że ma to być opinia pozytywna, więc są interpretacje, które no ma być 

opinia, procedura ma być wyczerpana i są również interpretacje takie systemowo 

bardziej, które mówią, że skoro to dotyczy dziedziny specjalistycznej powinny 

wypowiadać się fachowcy. Nie po to się komisje heraldyczną powołuje, nie po to 

jest ciałem doradczym ministra żeby tak sobie lekceważyć po prostu opinię 

fachowców. Tak jak w każdej dziedzinie specjalistycznej należy zwracać się do 

fachowców. I no oczywiście orzecznictwo naszych sądów, to wiadomo jak 

zwykle nie jednolite na ten temat jest. Także no ta uchwała została podjęta, organ 

nadzorujący jej nie zakwestionował i tak sobie funkcjonuje do dzisiaj.  

 

Radny Marcin Kosiorek: Jeszcze jako młody człowiek wtedy całkiem, taką 

debatę robiliśmy na ten temat o tym herbie. I no tak było, że w 2006 roku 

rozmawialiśmy, bo został zrobiony też drugi herb przez tutaj lokalnych, właściwie 
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to dwa jeszcze, bo robił Pan Guzek osobno i robił Pan Biernacki, Pan Rutkowski 

i ktoś tam jeszcze z nimi robił. Było duże rozżalenie tych lokalnych naszych, że 

ten nasz nie został wybrany, tylko został wybrany czyjś tam                      z Polski. 

No to tak było i dlatego chyba ta komisja, ale z tymi heraldykami to właśnie tak 

jest, że są dwie szkoły: falenicka i otwocka i w zależności kto ma jaki interes no 

to tak forsuje no.  

 

Radny Janusz Michalak: Ja tylko dwa słowa o tej ważności komisji 

heraldycznej. Oczywiście ona może być tak jak Pani powiedziała niepozytywna, 

ale mieliśmy taki przypadek, że występowaliśmy o umieszczenie herbu na medalu 

i okazało się, że NSW, z ustawy o medalach czy o czymś tam innym,  

zakwestionowało nasz herb, w związku z tym, że nie jest zgody z opinią 

heraldyczną, dlatego tak jak Pani powiedziała nie po to się powołuje, żeby olewać 

później.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dlatego chcemy to wszystko zrobić 

zgodnie z procedurą teraz i mamy na to już jakieś ustalenia.  

 

Radny Marcin Kosiorek: Czyli rozumiem, że występujemy, bo tak trzeba, ale ta 

opinia to nie bierzemy? 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tamta nie. Nowa będzie.  

Radny Marcin Kosiorek: No ale nowa podejrzewam, że będzie taka sama. Skoro 

wszystkie były. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: No niekoniecznie. Już rozmowy tam 

jakieś były. Przystąpimy do głosowania. 

 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych 

/nieobecny: Zbigniew Kuczyński, Jarosław Papuga/: 

Za    – 15 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 3 

Podjęli Uchwałę RPŁ XLVII/288/2018 RPŁ z dnia 28 lutego 2018 roku 

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie symboli Powiatu Łowickiego. 

/Zał. Nr 10/. 

 

Ad. pkt. 13 

 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami /Zał. Nr 11/.  
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy będziemy czytać? Czy dostali 

Państwo wszyscy? To bardzo proszę czy są pytania do Pana Starosty i do 

Zarządu? Nie widzę.  

 

Ad. pkt. 14 

 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Moje sprawozdanie więc tak: 

• 9 lutego byłem na spotkaniu z działaczami Polskiego Stronnictwa 

Ludowego w Domaniewicach,  

• 10 lutego byłem na uroczystości już Dnia Kobiet Gminy Łowicz                        

w Łowiczu,  

• 16 lutego byłem na wręczeniu marek łowickich w Muzeum, również 16 

lutego byłem na bardzo ciekawym wieczorze z okazji Walentynek ZSP Nr 

1 wraz z ZSP Nr 4 przedstawili bardzo piękne widowisko przy bardzo 

dużym udziale publiczności,  

• brałem udział w komisjach rady oraz w posiedzeniach zarządu.  

Nie ma do mnie pytań. Nie ma. 

 

 

 

 

Ad. pkt. 15 

 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo jeszcze pozwólcie 

w ramach interpelacji i spraw różnych muszę jedną sprawę poruszyć. 

Otrzymaliśmy od Wojewody Łódzkiego rozstrzygnięcie nadzorcze odnośnie 

stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLIII/266/2017 Rady Powiatu 

Łowickiego z 27 grudnia 2017 roku w sprawie określenia rozkładu pracy aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2018 rok. 

Tu chodziło głównie o treść w paragrafie 4 wymienionej przeze mnie uchwały. 

Oczywiście tą korektę przyjęliśmy. Ja mam opinię prawną, jeżeli chcielibyście 

Państwo to ją przeczytam czy znacie? Wszyscy dostali bo przyjęliśmy tą uwagę 

Wojewody i zastosujemy się także uchwała będzie ważna po uwzględnieniu uwag 

Pana Wojewody /Zał. Nr 12/.  

 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja mam pytanie może tutaj do Pana Starosty. Panie 

Starosto kto się zajmuje u nas w urzędzie obsługą strony internetowej i BIPu? 

Jakiś dział? Pewne osoby? Bo mam tutaj pewną uwagę. Dobrze, mam taką uwagę. 

Na stronie, no patrzyłem dzisiaj otwiera się skład Rady Powiatu. Słuchajcie, tak 
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samo jak i na stronie BIP jest Radny Wojciech Miedzianowski jeszcze i może 

ciągle będzie, ale nie ma Radnego Jędrachowicza. I nie wiem kto to uaktualnia. 

Bardzo proszę o to żeby to uzupełnić.  

 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja muszę powiedzieć, że mija kolejny miesiąc                  

i sygnalizacja na Szerokim Polu… 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Dariusz Kosmatka: Rozmawiałem z Arkadiuszem 

Wieczorkiem jest to Naczelnik Działu automatyki zakładu linii kolejowych w 

Łodzi. Rzeczywiście jest tam brak mocy. Już mają 10 decyzji nad podwyższeniem 

mocy bo mają takich przejazdów 10. Będą tutaj budować czy nowe trafo, bo tam 

za słabe jest przy tym przejeździe i w połowie tego roku urządzenia zostaną 

podłączone i uruchomione. W połowie tego roku.  

 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja chciałbym się dowiedzieć rzeczy takiej. To jak 

to się ma do umowy, która została zawarta. A ta umowa ściśle określała, że termin 

wykonania usługi to jest październik/listopad 2017 roku. Ja zwracam uwagę na 

jedną rzecz, taką charakterystyczną, a mianowicie że ta sygnalizacja ona 

postawiona została kilka lat jeszcze wcześniej. Po czym nie było tej mocy                   

i to stało gdzieś z półtora roku myślę, że do dwóch. I od tego momentu tutaj jak 

wystąpił wydział dróg otrzymałem informacje, że to jest zainstalowanie właśnie 

w przedziale październik/listopad 2017 roku. I teraz to nie ma jakiejś 

konsekwencji wynikających z niezrealizowania tej umowy przez Zakład 

Energetyczny, który miał tamto podłączyć? Czy oni sobie po prostu nie wiedzieli 

i teraz dopiero… 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Dariusz Kosmatka: To znaczy ten naczelnik 

tłumaczył, że Zakład Energetyki nie chciał tej mocy im tej mocy im dać, to ta 

procedura długotrwała. 

 

Radny Marek Jędrzejczak: Ale była ta umowa to co w takim razie? 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Dariusz Kosmatka: Ale głęboko to ja się nie 

zagłębiałem w to.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Jak na kolejarzy to wcześnie. 

Słuchajcie, ja w 1986 roku dogadywałem się z kolejarzami, żeby był wiadukt                

w Łowiczu. Może Burmistrzowi Kalińskiemu to się uda sfinalizować może to tak 

z nimi bywa.  

 

Radny Marcin Kosiorek: Nie wiem, mam chyba taki wniosek ponieważ zdaje 

się to można prosiłbym o poprawę jeśli się mylę, że na najbliższej sesji albo na 

kwietniowej powinniśmy ustalać okręgi wyborcze. I w związku z tym czy nie 

dobrze byłoby jednak powołać jakąś taką doraźną komisję, która by jakoś tam 
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wspólnie, oczywiście wiemy jaka jest sytuacja, ale jednak chcielibyśmy 

uczestniczyć w tym i przynajmniej jakiś głos doradczy móc mieć. Dlatego taki 

wniosek do Pana Przewodniczącego składam. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Słusznie i tak zrobimy, żeby była 

wspólna komisja. Propozycja Komisji wtedy, czy zespołu jakiegoś mogłaby być. 

 

Radny Stanisław Olęcki: Ale chyba i gminy muszą w tym uczestniczyć czy nie?  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie, Rada Powiatu.  

 

Radny Janusz Michalak: Ja chciałem zapytać, czy jest już jakaś procedura 

powzięta w sprawie dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej?  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie, jeszcze na razie nie.  

 

Radny Janusz Michalak: To może tak, jak bym jeszcze poprosił Pana Starostę 

tylko już o pisemne przekazanie adresów mailowych, gdzie można znaleźć, tylko 

tych prostych, nie tych taki gdzie tam trzeba przez szesnaste drzwi przechodzić, 

ogłoszeń o naborach. Więcej chyba tłumaczyć nie muszę, już Pan Starosta wie o 

co się rozchodzi, jak to mówi mój kolega Kosiorek. Znaleźć ogłoszenie o naborze 

na zastępcę dyrektora PZDiT w Łowiczu to naprawdę nie jest takie proste. Nie 

wiedziałem np., że jest taka zakładka „praca w Starostwie”. Ja wiem, PZDiT 

oddzielna jednostka. Pan Dyrektor przed końcem swojej umowy jeszcze zdążył 

napisać sobie konkurs na siebie, że tak powiem i poszedł na zwolnienie. Jeszcze 

kolejne pytanie wiążące się z tym: Panie Starosto, czy stać nas jest na trzech 

dyrektorów w jednostce liczącej 20-kilka osób.  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Powiem tak, wielkość zadań jakie w tej 

chwili są w PZDiT wskazują na to, że wszyscy mają co robić, a jeżeli chodzi                 

o liczebność kadry zarządzającej w PZDiT to ona się nie zmieniła. Był dyrektor, 

zastępca dyrektora i kierownik bazy w Krępie. Dzisiaj nie ma kierownika i jest 

dwóch zastępców dyrektora. Trzeba pamiętać o rzeczy takiej, że dzisiaj PZDiT, 

oprócz swoich zadań i wcześniejszych, które mieli, to również obsługa bodajże 

33 środków transportu. To w końcu uporanie się z samochodami zalegającymi na 

parkingu zholowanymi na zlecenie policji i wiele innych dodatkowych rzeczy. 

Także tutaj jeżeli chodzi o liczebność kadry zarządzającej w PZDiT, to ona się 

nie zmieniła. 

 

Radny Janusz Michalak: Panie Starosto czy ja dobrze rozumiem, że no te 

zadania jakie zostały teraz powierzone to one są tak poważne, że osoba                          

z kierownictwa w randze kierownika nie mogła tego robić, tylko teraz musi to 
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robić zastępca dyrektora, tak? Ja rozumiem, co Pan odpowie, będziecie rządzić 

będziecie sobie ustalać. Dziękuję.  

 

Radny Marcin Kosiorek: Tak uzupełniająco. Ja bym chciał żeby Pan Starosta, 

bo pytanie jest zamknięte, ono może być z uzasadnieniem. Czy stać nas, czy nas 

nie stać, takie było pytanie Radnego Michalaka.  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja powiem tak, zawsze może to być pojęcie 

względne, natomiast ja przytoczę tylko jeden przykład. Przez wiele lat do naszych 

środków transportu zakupywaliśmy paliwo, w większości w cenie około 1 bądź 2 

groszy mniej niż cena na stacji paliw. Natomiast od 3 lat mamy swoją stację paliw 

gdzie wszystkie nasze pojazdy tankują się, oczywiście olej napędowy, na naszej 

stacji. I w wyniku przetargu mamy to paliwo -22 grosze od ceny spotu, czyli ta 

cena, która jest na słupku na stacji. To myślę, że od tej ceny do spotu no to się 

równie waha, ale myślę że spokojnie jest w granicach 10-15 groszy, a nasza cena 

jest jeszcze 22 grosze tańsza. I jeśliby to przeliczył to przez ilość paliwa, które 

zużywają wszystkie te samochody to myślę, że wystarczy no może żebym się nie 

pomylił podam tylko na jednego dyrektora.  

 

Radny Janusz Michalak: ale ten drugi Zastępca teraz tego nie wymyślił.  

 

Radny Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, czy ja uzyskałem odpowiedź 

na pytanie czy stać nas czy nie?  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak, stać nas.  

 

Radny Marcin Kosiorek: Dziękuję.  

 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja chciałem zadać pytanie do Pani Radcy, żeby 

pewne rzeczy nam tutaj uszczegółowiła jeszcze, jeśli chodzi o podział na nowe 

kręgi wyborcze, no musi być dokonane najpóźniej do kiedy, czy do marca czy do 

kwietnia?  

 

Radca Prawny Anna Motuk: A nie odpowiem Panu, bo nie jestem 

przygotowana.  

 

Radny Piotr Gołaszewski: Może ktoś inny ma wiedzę tutaj na sali z obecnych?  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Sprawdzaliśmy, akurat tym tematem 

zajmowała się Beatka, którą dopadła grypa niestety. Natomiast dla nas nie ma jak 

gdyby tego terminu wyznaczonego, czy to ma być marzec, czy to ma być 

kwiecień. Natomiast z tego co wiem, a myślę że może koledzy wiedzą lepiej                    

i więcej, że podział okręgu w Mieście ma być na sesji marcowej. Takie nas doszły 

informację. Gdybyśmy mieli rozmawiać o okręgach, to dobrze by było gdybyśmy 

znali i tam jest dla gmin wyznaczony termin do kiedy muszą to zrobić, więc może 
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dobrze by było gdybyśmy znali już te okręgi w gminach                 i wtedy nam 

byłoby łatwiej.  

 

Radny Piotr Gołaszewski: Może w tej sytuacji w kwietniu. 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Myślę, że kwiecień. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja, ponieważ mnie niektórzy 

redaktorzy pytali z mediów, zgłębiałem ten temat i rozmawiałem z no chorą 

dzisiaj Panią Sekretarz i z naszą Beatką z Biura Rady wiem, że mają w marcu 

odbyć się szkolenia w Łodzi i dopiero po tym szkoleniu będzie ogłoszony u nas 

termin.  

 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Panie Starosto ja chciałem się zwrócić z takim 

wnioskiem: dwa dni temu mieliśmy posiedzenie Komisji Rewizyjnej, pytałem               

o procedury udzielania zamówień publicznych dla kwot mniejszych niż 

określonych w art. 4 ust. 8 czyli, poniżej 30 000 euro netto. Jednak dla 

przejrzystości również takich postępowań, no dobrze byłoby stworzenie                         

w Starostwie regulaminu na podstawie którego by można byłoby udzielać takich, 

bo teraz to jest z wolnej ręki. 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: nie do końca z wolnej ręki. 

Radny Gabriel Jędrachowicz: No, ale jednak trzeba by to jakoś ubrać w ramy 

jakieś takie regulaminowe, żeby to było zgodne z procedurami.  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie nakazują tego przepisy.    

 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Ja wiem, że nie nakazują, ale dobrze byłoby dla 

przejrzystości również takich postępowań coś takiego zrobić. Dziękuję. 

 

Ad. pkt. 16 

 

Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął posiedzenie XLVI Sesji Powiatu Łowickiego. 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Wioleta Kwasek 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 


