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PROTOKÓŁ Nr  XLIX/18 

z obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 12 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 21 

Radnych obecnych na Sesji  – 16 (nieobecni: J. Chudy,                

K. Dąbrowski, P. Gołaszewski, 

I. Kolos, M. Kosiorek) 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLIII/259/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w 

sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 

2717E Dębsk – Kocierzew – Złaków Kościelny – Zduny – Sobota – Wola 

Kałkowa odcinek w miejscowości Jeziorko znajdujący się w granicach 

administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy. 

4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 

rok. 

5. 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. 
6. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady XLIX sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze 

udział 16 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować 

i podejmować prawomocne decyzje. 

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XLIII/259/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017r. w 

sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 

2717E Dębsk – Kocierzew – Złaków Kościelny – Zduny – Sobota – Wola 

Kałkowa odcinek w miejscowości Jeziorko znajdujący się w granicach 

administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/259/2017 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew 

Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogą powiatową nr 2717E Dębsk – Kocierzew – Złaków Kościelny – 

Zduny – Sobota – Wola Kałkowa odcinek w miejscowości Jeziorko znajdujący 

się w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Czy 

są pytania do przedstawionego projektu Uchwały? Dobrze, Szanowni Państwo 

rozumiem, że nie ma pytań, przystąpimy do głosowania. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych 

RPŁ, nieobecni: J. Chudy, K. Dąbrowski, P. Gołaszewski, I. Kolos, M. 

Kosiorek/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIX/299/2018 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr 

XLIII/259/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717E Dębsk – 

Kocierzew – Złaków Kościelny – Zduny – Sobota – Wola Kałkowa odcinek w 

miejscowości Jeziorko znajdujący się w granicach administracyjnych Gminy 

Kocierzew Południowy. /Zał. Nr 3/ 
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Ad. pkt 4 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 

rok. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado to, co 

na ostatniej sesji obiecywaliśmy, że chcielibyśmy na tej sesji nadzwyczajnej 

uruchomić te zadania, które mamy w planie i chcielibyśmy rozpocząć procedurę 

przetargową, natomiast w międzyczasie również są rozstrzygane konkursy, na 

które staraliśmy się o dodatkowe środki, mamy potwierdzenia i tam gdzie te 

potwierdzenia się pojawiają też chcielibyśmy już przystępować do realizacji, 

tworząc tutaj sześć zadań nowych. One mogą wzbudzać jakieś zdziwienie czy 

może niepewność, bo na te zadania przeznaczamy po 15 000,00 zł - zamierzenie 

i celowo. Po pierwsze jest to otwarcie możliwości rozmowy z gminami, które 

już prowadzimy a w jakiś sposób chcielibyśmy je finalizować i gminy też już by 

chciały. My chcielibyśmy na podstawie utworzonego zadania wystąpić o 

dofinansowanie. A po drugie niestety rok jest taki z przetargami bardzo dziwny, 

bardzo nieprzewidywalny i niestety, ale z dużo wyższymi ofertami, więc 

prosimy o takie rozwiązanie, bo uważamy, że uchroni nas to przed jakimiś 

trudnościami, w których moglibyśmy mieć kłopot, że zobowiązani bylibyśmy 

do wykonania tego zadania, gdybyśmy zabezpieczyli pełną kwotę. Poza tym 

mamy tutaj kwotę 1 195 000,00 zł i jest to dofinansowanie z Ministerstwa 

Finansów na inwestycję „Budowa obiektu mostowego w ciągu drogi 2734E” w 

miejscowości Bąków Górny i to jest gmina Zduny, natomiast jesteśmy po 

dwóch przetargach, te przetargi są tak wysoko wycenione, że podzielimy pewnie 

zadanie, znaczy już jesteśmy w miarę przygotowani nawet do tego, żeby 

wyłączyć budowę mostu w wielkim cudzysłowie, bo każdy patrząc na ten most, 

no trudno go nazwać mostem i na podzielenie wykonania samego mostu i na 

wykonanie nakładki. Uważamy, że tutaj będzie to korzystniej. Nie chcemy 

oddać tych pieniędzy, ale nie chcemy też płacić niewiadomo za co i nie 

wiadomo ile, to jest jedna rzecz. Te zadania inwestycyjne to są zadania na 

drodze nr 2750E Zawady – Parma, to jest ten odcinek, którego nie zrobiliśmy, 

bo brakło właściciela na gruncie, droga powiatowa nr 2705 Piaski – nakładka, to 

jest połączenie dwóch odcinków, które nie zostały wcześniej zrobione, w 

jednym przypadku gmina Łowicz i w drugim przypadku gmina Nieborów 

deklaruje współudział, trzecie zadanie to jest droga nr 1310E odcinek 

Łyszkowice – Pszczonów przebudowa i tutaj gmina Łyszkowice, dziękuje Panu 

Radnemu, bo tutaj gmina Łyszkowice dużą kwotą chce wesprzeć tą naszą 
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inwestycję, także myślę że sporo… Na pewno nie starczy na całość do tej 

granicy powiatu skierniewickiego, ale w dużej mierze będzie to zrobione. 

Zadanie które było pierwotnie wyłączone z wniosku z Programu Narodowego 

Przebudowy Dróg Lokalnych, to jest z tej tzw. Schetynówki, Nieborów – 

Jasieniec był wyłączony chodnik. Ponieważ w innych powiatach trochę środków 

się zresztowało, więc my możemy liczyć na ok. 500 000,00 zł dodatkowych 

środków z tego wniosku i tutaj zrealizujemy też również przy udziale gminy 

Nieborów chodnik na tym odcinku od szkoły w Nieborowie do stacji w 

Bednarach. Kolejna droga nr 2709 Kiernozia – Witusza przebudowa, też z 

udziałem środków z gminy Kiernozia i droga powiatowa 2727E w miejscowości 

Mastki, jest to kontynuacja tego co robiliśmy w zeszłym roku, tylko po drugiej 

stronie drogi wojewódzkiej. To są te zadania inwestycyjne do tego, do końca 

czerwca jest czas na składanie wniosków, do końca czerwca przygotowujemy 

wniosek do RPO na drogę, na jak gdyby kontynuację tego co złożyliśmy do tej 

pory od Soboty przez Bąków do trasy nr 92 i teraz od trasy nr 92 przez 

Wiskienice do Śleszyna, do granicy powiatu łowickiego, maksymalne 

dofinansowanie 85%. No zrobimy wszystko, żeby ten wniosek był jak 

najbardziej taki zapewniający punkty, natomiast tutaj nie musimy tworzyć w tej 

chwili zadania, czekamy na zrobienie tego wniosku. Z następnych rzeczy, które 

będą w tej zmianie uchwały budżetowej to środki zabezpieczone na zakup 

zamiatarki ciągnikowej 20 000,00 zł. Otóż mamy już sporo chodników i mamy 

problem taki, że o ile na samych chodniku nic innego w zasadzie się nie zrobi, 

tylko trzeba zrobić ręką, to ta część styku asfaltu z krawężnikiem, gdzie jest już 

dosyć dużo takich miejsc ta zamiatarka ze szczotką stalową może wspomóc nas 

przy oczyszczaniu tych miejsc. Kolejna kwota to kwota 141 085,00 zł i to jest 

kwota na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte od osób fizycznych w 

związku z realizacją inwestycji drogowych na odcinku Zawady – Parma i 

budowa chodnika w Mysłakowie. Te dwa przejęcia gruntów były robione z 

RID-em, jest wycena, no niestety na zasadzie negocjacji tutaj nie dało się zrobić 

i trzeba było to zrobić w ten sposób. Nie ma, że tak powiem możliwości 

specjalnej dyskusji, jeżeli o to działanie chodzi. 13 800,00 zł - to kolejna kwota 

na wymianę drzwi wejściowych w tym budynku tutaj na dole, niestety profil 

drzwi i same drzwi wyszły już z produkcji, te drzwi się nie zamykają, natomiast 

możliwości wymiany zawiasów nikt nie przewidział i tyle, trzeba kupić nowe 

drzwi. Kolejne zwiększenie to rozdział 75495 - wydatki bieżące na 

funkcjonowanie Biura Zarządzania Kryzysowego o kwotę 4 250,00 zł, w 

szkołach w Zespole Nr 4 o kwotę 2 470,00 zł z tytułu odprawy pracownika, 



5 
 

który zgłosił chęć przejścia na emeryturę, znacząca kwota rozdziale 60014 - 

zwiększenie wydatków bieżących w grupie paragrafowej wynagrodzeń i 

pochodnych o kwotę 150 718,00 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg i Transportu 

– podjęliśmy decyzję i podjęliśmy rozmowy, te rozmowy zostały zakończone i 

czekają na zabezpieczenie środków na zatrudnienie w okresie pół roku 10 

więźniów z Zakładu Karnego, przy czym już jest zatrudnienie i więźniowie 

pracują w pełnym wymiarze godzin 5 dni w tygodniu, nie tak jak do tej pory. 

Proszę Państwa, jeśli chodzi o jeszcze dodatkowe przesunięcia z wolnych 

środków proponujemy przesunąć kwotę 7 000,00 zł - no mamy rok 

jubileuszowy 100-lecia odzyskania Niepodległości i w szkołach dzieje się 

naprawdę dużo: konkursy, festiwale, no na tego typu rzeczy wskazane jest, żeby 

dla tych dzieciaków przeznaczyć środki na to, żeby jeżeli biorą udział w 

konkursie mogły otrzymać nagrodę. Na ten moment chcemy, żeby kwotę 

7 000,00 zł przesunąć. Dodatkowe rzeczy, które znajdują się tutaj to jest: 

zwiększenie dotacji podmiotowej na Muzeum w dwóch pozycjach, jedna 

pozycja to jest 20 925,00 zł i to jest uzupełnienie dotacji, którą udało nam się 

uzyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 

108 000,00 zł i kwotę 15 000,00 zł z wolnych środków na katalog wystawy 

„Barok Księstwa Łowickiego”, taką wystawę będziemy mieli w Muzeum od 

czerwca do połowy września. W PCPR jeszcze dwa przesunięcia za zwiększenie 

dotacji dla powiatu rawskiego o kwotę 98 900,00 zł i zmniejszenie dla powiatu 

gostyńskiego, zamojskiego, lipskiego, skrzeszewskiego i miasta Piotrków 

Trybunalski w związku z umieszczeniem trójki dzieci w Domu Dziecka w 

Rawie Mazowieckiej. Bodajże 4 tygodnie temu w niedziele mieliśmy taki, że 

tak powiem z ,,dyżurowego” posiedzenia sądu nakaz odebrania trójki dzieci i 

umieszczeniu w Domu Dziecka, również kwota 1 100,00 zł zmiana dotacji dla 

powiatu kutnowskiego i zmniejszenie dla powiatu rawskiego w związku ze 

zmianą wysokości kosztów utrzymania. Myślę, że chyba powiedziałem o 

wszystkich rzeczach, które chcielibyśmy… Aha, jest jeszcze w rozdziale 60014 

zwiększenie, ale to już tutaj tą uchwałę dla gminy Kocierzew przyjęliśmy  

33 360,00 zł więc ta droga, którą robiliśmy wspólnie z gminą Kocierzew po 

naszej stronie kosztowała nas 133 600,00 zł, natomiast gdyby tak się udało to 

byłoby super, bo to wychodzi na poziomie niecałe 30 zł/m². Nie wiem, może 

jeszcze Pani Dyrektor powie, bo mamy rozstrzygnięty dzisiaj przetarg na drogę 

Waliszew – Wola Gosławska, ten pierwszy odcinek, na który my składaliśmy i 

cena jednostkowa jest 63 zł/m², to to by była jeszcze cena przyzwoita, nie wiem 
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jak w mieście wychodziły teraz, ale tak jak rozmawiam z wójtami to te 63,00 zł 

byłoby jeszcze taką naprawdę ceną do przyjęcia. Dziękuje bardzo. 

Radny Janusz Michalak: Ile nas kosztuje wykup metra pod poszerzenie drogi 

obojętnie której? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Powiem tak, jeżeli byśmy mieli z 

negocjacji to byśmy mieli mało, ale powiedziałbym, że najwięcej to jest 

pomiędzy 8,00 a 12,00 zł. No, ale mówię przez długi czas proszę Państwa 

udawało nam się kupować po 4-5,00 zł, natomiast myślę, że trochę to jest i taka 

informacja, która krąży albo gdzie są zmieniane, ten pas 80 metrów na tereny 

budowlane, są tacy, którzy uważają, że to jest metr budowlany. To nie jest metr 

budowlany, ale przekonać kogoś jest trudno, ale i tak trzeba powiedzieć, że duża 

cześć ludzi rozumie to co robimy, że to poszerzenie nie jest pod budowę czegoś 

tam, tylko pod budowę drogi, która poprawi bezpieczeństwo i podchodzą do 

tego w sposób racjonalny tym bardziej, że my jednego roku negocjujemy, 

podpisujemy umowę i zabezpieczamy środki na następny rok. 

Radny Jerzy Wolski: Chciałbym wrócić do początku wypowiedzi, pytam o tą 

drogę Bąków Górny, w pierwotnej wersji wiem jak to miało wyglądać z racji na 

koszty itd. Jaka jest na dzień dzisiejszy oferta? Przebudowa mostku czy 

poszerzenie czy nakładka, bo wiem jak to 2-3 miesiące temu miało wyglądać, 

ale na dzień dzisiejszy to nie wiem. Jak to ma być? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że 

jesteśmy po drugim przetargu. Z drugiego przetargu na budowę tego mostu i tak 

to jest w projekcie + 1 km nakładki i jest to wartość z drugiego przetargu - 

2 285 000,00 zł. Jest to sytuacja taka, że mimo tego, że dofinansowanie do tej 

drogi jest 1 195 000,00 zł to jest to po prostu porażka, dlatego podejmujemy 

decyzję podzielenia tego zadania na wykonanie przepustu i wykonanie nakładki. 

No innego wyjścia nie ma, szkoda nam tego 1 195 000,00 zł by było oddać. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto czyli robimy przepust tam na rzece tam za 

młynem, to jest to? Plus zrobienie nakładki od trasy… 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie, od pierwszego skrzyżowania w 

kierunku… 

Radny Jerzy Wolski: Czyli od Górnego do Dolnego, dobrze Pani Dyrektor 

mówię?  



7 
 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Od skrzyżowania w 

Bąkowie Górnym do skrzyżowania w Bąkowie Dolnym na wykonanie mostu, 

nie przepustu, bo to jest most. 

Radny Jerzy Wolski: Ja wiem, dofinansowanie do mostu jest, o tym 

rozmawialiśmy, ale tutaj przecież poszerzenia nie ma od młyna. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Drogę częściowo 

poszerzymy. 

Radny Jerzy Wolski: Czyli będzie poszerzenie od młyna powiedzmy umownie 

do Bąkowa Dolnego. Aha, czyli będzie przepust poszerzony, most. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Tak, będzie zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi i zamówieniem - 6 metrów + 2,5 metra chodnika. 

Radny Jerzy Wolski: Rozumiem i na tym się inwestycja na ten rok kończy, 

tak? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie. Natomiast mamy złożony wniosek od 

Soboty do 92 z wyłączeniem tego odcinka, no bo tutaj już, no słuchajcie jest to 

kawałkami, ale na całość składaliśmy i nie dostaliśmy. Jeżeli by się udało robić 

to kawałkami no to też z dofinansowaniem. Mówię, to dofinansowanie nie jest 

małe, ale proporcjonalnie uzysk do kosztów kładzie nam ten most. Most jest 

wyceniony 1 200 000,00 zł, sam mostek. Super rozwiązaniem by było, gdyby to 

było z naszych środków to pewnie położylibyśmy dwie rury 600, zrobili okular, 

ta sama przepustowość… Proste. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Dariusz Kosmatka: Panie Starosto chciałbym 

tylko zapytać jeszcze, bo mówił Pan, że są zatrudnieni skazani od 1 czerwca. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Jeszcze nie. Dzisiaj podejmujemy uchwałę 

to najwcześniej od 15. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Dariusz Kosmatka: Czekam na tą brygadę do 

robienia chodników. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie ma problemu. 

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

do Pana Starosty? Nie ma. To dziękuje. Bardzo proszę Pani Skarbnik. 
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo dziękuje Pani Skarbnik. Czy 

są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do 

głosowania. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych 

RPŁ/ nieobecni: J. Chudy, K. Dąbrowski, P. Gołaszewski, I. Kolos, M. 

Kosiorek/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 5 

Podjęli Uchwałę Nr XLIX/300/2018 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 

rok. /Zał. Nr 4/ 

Ad. pkt 5 

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. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt 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.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Skarbnik. Czy 

są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystąpimy do 

głosowania. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych 

RPŁ/ nieobecni: J. Chudy, K. Dąbrowski, P. Gołaszewski, I. Kolos, M. 

Kosiorek/: 

Za  – 9 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 7 

Podjęli Uchwałę Nr XLIX/301/2018 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr 

XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w 
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sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 

lata 2018-2021. /Zał. Nr 5/ 

Ad. pkt 6 

Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął posiedzenie XLIX Sesji Powiatu Łowickiego. 

 

Protokołowała:  

Wioleta Kwasek 

Beata Prus – Miterka 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 


