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PROTOKÓŁ Nr  L/18 

z obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 27 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 21 

Radnych obecnych na Sesji  – 21 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XLVIII i XLIX Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum, w 

Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i 

Promocji Ziemi Łowickiej oraz Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 

2017 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 

2017 rok. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2017 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie absolutorium dla 

Zarządu Powiatu Łowickiego. 

9. Ustalenie wynagrodzenia Starosty Łowickiego. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie podziału Powiatu 

Łowickiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr 

XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLVII/290/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2018 roku w 

sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się 
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środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

roku 2018. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr 

XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. 

w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr 

XXXIII/269/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w 

sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych 

przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele niezwiązane z 

potrzebami zarządzania dogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

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

rok. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/260/2017 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata2018-2021. 

17. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w 

Powiecie Łowickim. 

18. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

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

21. Zakończenie obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady L sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze udział 

21 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i 

podejmować prawomocne decyzje. 
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Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Porządek obrad wraz z materiałami 

Szanowni Radni otrzymali, czy są wnioski do porządku obrad?  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Przepraszam najmocniej, w formie 

autopoprawki chcielibyśmy wnieść zmianę do budżetu, tą o której rozmawialiśmy 

na Komisji, ale również przeznaczyć z wolnych środków roku 2017 kwotę 

1 500 000,00 zł na zadanie inwestycyjne remont w szpitalu, dokładnie nazywa się 

to „Roboty budowlane polegające na przebudowie izby przyjęć oraz III piętra 

budynku szpitala ZOZ w Łowiczu” i to z wolnych środków roku 2017. Mamy już 

projekt, chcielibyśmy nie odciągać tego, tylko w lipcu ogłosić przetarg i prosimy 

o to przesunięcie oraz kwotę 40 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Roboty 

budowlane polegające na dostosowaniu, dostawie i montażu klimatyzatorów do 

pomieszczeń w budynku administracyjnym siedziby Powiatowego Urzędu Pracy 

przy Stanisławskiego”. W pierwotnej wersji mieli realizować to ze środków 

Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast uznaliśmy, że budynek jest w naszym 

zarządzie i żeby nie było później problemów co do zakwalifikowania kosztów i 

majątku, więc byłoby to realizowane przez nas i 50 000,00 zł utworzenie zadania 

„Przebudowa schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy 

budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu ulica Stanisławskiego 28” to jest 

budynek Wydziału Komunikacji. Chcieliśmy wyremontować schody i podjazd, 

natomiast jak dostaliśmy kosztorys to taniej będzie rozebrać ten podjazd i 

zamontować platformę przy tych schodach i tak to by wyglądało. O zmianie w 

WPF na drogę powiatową nr 1310E odcinek Łyszkowice – Pszczonów 

przebudowa, rozmawialiśmy i jest to kwota 15 000,00 zł w roku 2018 i 

200 000,00 zł w WPF w roku 2019. To wszystko, dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje Panu Staroście. Czy są 

jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad? Dobrze, czyli wprowadzimy 

autopoprawkę do punktu 15 – rozpatrzenie projektu Uchwały w sprawie zmiany 

budżetu. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołów z XLVIII i XLIX Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z XLVIII Sesji RPŁ zostały 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu z XLVIII Rady 

Powiatu Łowickiego? Nie widzę. Jeżeli chodzi o protokół z XLIX Sesji RPŁ 

zostały wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu z XLIX 

Sesji RPŁ? Nie widzę. 

Ad. pkt 5 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum, w 

Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji 

Ziemi Łowickiej oraz Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2017 rok. 

/Zał. Nr 3/ 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Szanowni Państwo informacja o 

wykonaniu planu finansowego w jednostkach kultury i w ZOZ omawiana była w 

maju na wszystkich komisjach, więc jeśli macie Państwo pytania to bardzo 

proszę. Może tak będzie szybciej i sprawniej. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja też tak uważam. Czy są jakieś 

pytania do przedstawionych informacji wcześniej na komisjach?  

Radny Janusz Michalak: Ja co do Centrum Kultury, Turystyki i Promocji mam 

pytanie. Co spowodowało zmianę materiału, jakie dostaliśmy na wczorajszą 

Komisję w stosunku do tego, co dostaliśmy na Komisji wcześniejszej? To do 

Zarządu raczej pytanie niż… wcześniejsze dostaliśmy podpisane przez Panią 

Dyrektor a wczorajsze razem z uchwałą Zarządu i one się różnią. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie było żadnej dyskusji o zmianie, więc 

musielibyśmy sprawdzić jaka to jest różnica, bo nie powinno być różnicy, 

przynajmniej nie jest mi wiadomo o żadnej. 

Radny Janusz Michalak: Ja nie wiem czy to ma wpływ na wykonanie budżetu 

czy nie ma, bo informacje, o które prosiliśmy, dodatkowe jakieś dokumenty no 

niestety z przyczyn obiektywnych ponoć nie możemy otrzymać, więc pytanie jest 

takie: dlaczego zostały zmienione dokumenty? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Musielibyśmy wziąć jedne i drugie 

dokumenty, bo żadnego planu nie było. 

Radny Janusz Michalak: Szkoda, że nie ma Pani Dyrektor, bo może by 

wiedziała. 
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: My rozmawiamy w tym momencie o 

sprawozdaniu z wykonania planów finansowych i te sprawozdania omawiałam na 

majowych komisjach, natomiast wczoraj prawdopodobnie otrzymaliście Państwo 

sprawozdania finansowe. 

Radny Janusz Michalak: No tak, ale jeżeli dostaje sprawdzanie i jest coś tam 

wypunktowane a we wczorajszym sprawozdaniu już niektórych punktów nie ma, 

no to czymś to jest spowodowane. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Spróbujemy zaraz ustalić. Trzeba wziąć 

jedno i drugie sprawozdanie. 

Radny Marcin Kosiorek: Chciałem poprosić 15 minut przerwy. My i tak o tą 

przerwę będziemy prosić, także moglibyśmy to teraz zrobić. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy jest konieczna przerwa 

żeby to wyjaśnić? Dobrze, 15 min przerwy. 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI OGŁOSIŁ 

PRZERWĘ W OBRADACH RADY POWIATU ŁOWICKIEGO O 

GODZINIE 12:10. 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI WZNOWIŁ 

OBRADY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 12:25. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę, możemy kontynuować. Nie 

wiem czy będzie mógł ktoś wyjaśnić zagadnienie postawione przez Pana Radnego 

Michalaka. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To są dwa różne sprawozdania, to 

wcześniejsze i to. To jest sprawozdanie z działalności za cały okres 2017 rok i 

ono jest bardziej skondensowane, natomiast jeżeli chodzi o działalność finansową 

za ten sam okres, ona nie ulega zmianie, jest tak jak w tych sprawozdaniach i 

szkoda, że wczoraj na Komisji Rewizyjnej to pytanie nie padło, byłaby 

odpowiedź, natomiast nie ma to żadnego wpływu na finanse, na zestawienia 

finansowe. To sprawozdanie z działalności jest sprawozdaniem za cały okres 

styczeń-grudzień i jest bardziej, że tak powiem skondensowany i to są dwa różne 

sprawozdania, więc nie bardzo można je łączyć. Natomiast wpływu na finanse nie 

miało to żadnego. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje, czy są jeszcze jakieś 

pytania?  

Radny Janusz Michalak: Do ZOZ, do Pana Dyrektora, chciałbym zapytać czy 

program naprawczy wprowadzony w ubiegłym roku miał jakiś pozytywny wpływ 

na wykonanie budżetu i na wynik finansowy? 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Program naprawczy był 

obligatoryjnym do zrobienia. Czy on przyniesie jakieś skutki i czy przynosi 

trudno powiedzieć, bo zmiennych w trakcie roku jest bardzo dużo. Staramy się 

optymalnie pilnować finansów szpitala. Co z tego wyjdzie trudno powiedzieć w 

tej chwili. 

Radny Janusz Michalak: Mogę doprecyzować? W programie naprawczym jest 

IV kwartał zeszłego roku wprowadzony i tam są realne kwoty wpisane, jakie mają 

przynieść, jakie oszczędności ma przynieść w IV kwartale 2017 roku i ja pytam 

czy się udało czy się nie udało, bez oceniania. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Połowicznie, tak odpowiem. 

Radny Janusz Michalak: To znaczy? To zapytam jeszcze precyzyjniej. To o 

jaką kwotę? 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Myślę, że jeszcze za wcześnie w 

tej chwili na ocenę, dlatego że… 

Radny Janusz Michalak: Panie Dyrektorze, sprawozdanie dostaliśmy już 

zweryfikowane przez wszystkich świętych, którzy mieli weryfikować, więc jeśli 

jest w programie napisane X to nie mogę przyjąć jak Pan mówi, że połowicznie, 

że to jest ½ X oszczędności. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Żeby precyzyjnie odpowiedzieć 

muszę to przygotować na piśmie. 

Radny Janusz Michalak: Drugie pytanie przy okazji też dotyczące 

sprawozdania do Pana Dyrektora czy może bardziej do Zarządu. Czy Zarząd już 

rozważał pokrycie części straty za 2017 rok w kwocie 232 546,00 zł i kiedy ma 

zamiar nas o tym poinformować? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Środki na ewentualne pokrycie tej straty są 

zostawione w wolnych środkach z 2017 roku, także te środki są zabezpieczone. 
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Natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze nie składamy takiego wniosku, mamy czas 

do 9 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania, to jest czas na pokrycie tej 

straty. 

Radny Janusz Michalak: No tak, ale my musimy dzisiaj zdecydować czy 

przyjmujemy to sprawozdanie, a jest wyraźnie napisane, że ZOZ zamierza 

uzyskać od podmiotu tworzącego. Jeszcze do sprawozdania, Panie Dyrektorze ja 

wiem, że są problemy kadrowe, ale czy nie daje się nic zrobić z ilością godzin 

niewykorzystanych urlopów? 13 tysięcy w roku to daje 80 miesięcy, czyli dzieląc 

to przez powiedzmy 12 to siedmiu pracowników nie ma przez cały rok. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: 13 tysięcy złotych za cały rok z 

… 

Radny Janusz Michalak: Nie, nie. To jest 13 tysięcy godzin. To niezła firma już 

jest, firemka powiedzmy. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Mogę rzucić okiem? Najczęściej 

to są wypłaty wynagrodzeń związane z odejściem na emeryturę, a przy ponad 300 

pracownikach, bo w tej chwili już ze sprzątaniem będzie to tak się może zebrać i 

to są naprawdę bardzo pojedyncze przypadki. 

Radny Janusz Michalak: Ja to rozumiem Panie Dyrektorze, bo tutaj nie ma 

napisane, że Pan za nie płacił. Tylko pytam czy nie daje rady jakoś tego 

wyprostować, bo to co tam Pan zapłacił to jest niewiele za te niewykorzystane, 

ale one cały czas wiszą. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Mogę powiedzieć tak, nasza 

kadrowa pod tym względem jest bardzo skrupulatna i takie sytuację zdarzają się 

naprawdę wyjątkowo. Myślę, że bardziej przy tej ilości pracowników bardziej 

uszczelnić się nie da tego systemu. Ze specjalistami jest w tej chwili ogromny 

problem, dotyczy to również personelu pielęgniarskiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie wiem czy chciałby Pan Radny, 

żeby Pan Dyrektor odnośnie poprzedniego pytania odpowiedział na piśmie? 

Radny Janusz Michalak: Dziękuje. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Dziękuje Panu 

Dyrektorowi. Rozumiem, że nie ma już pytań do tej informacji. 
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Ad. pkt 6 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2017 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ             

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Łowiczu za 2017 rok.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Skarbnik.         

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                    

i Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo. Przystąpimy               

do głosowania. 

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

RPŁ/nie głosowali: I. Grzegory – Gajda, M. Kosiorek/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 2 

Wstrzymało się  – 5 

Podjęli Uchwałę Nr L/302/2018 RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2017 rok.  /Zał. Nr 4/ 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2017 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła Uchwałę Nr III/110/2018 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 maja 

2018 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu 

Łowickiego z wykonania budżetu za 2017 rok. /Zał. Nr 5/ 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ             

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.  
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Skarbnik.        

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Przystąpimy do głosowania. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych 

RPŁ/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 10 

Podjęli Uchwałę Nr L/303/2018 RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2017 rok. /Zał. Nr 6/ 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie absolutorium dla Zarządu 

Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Olęcki przedstawił wniosek 

Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Łowickiego za 2017 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Łowickiego za 2017 rok wraz z informacją, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. informacją             

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 7/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił Uchwałę Nr III/169/2018 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia                    

18 czerwca 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 8/ 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

kolejna rada, na której jest ocena zarządu za rok poprzedni, rada absolutoryjna, 

rada oceniająca wykonanie budżetu przez Zarząd Powiatu Łowickiego w roku 

2017. Pod tym względem formalno-prawnym i rachunkowym ten budżet                

jak gdyby został już oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową, został 
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oceniony przez Komisję Rewizyjną, natomiast dzisiaj jeszcze podniesiemy rękę 

bądź jej nie podniesiemy za wykonaniem budżetu, za realizacją tego budżetu. 

Budżetu, który w dniu 22 grudnia 2016 r. planowaliśmy na poziomie 

67 854 313,51 zł, taki był plan 22 grudnia 2016 r. Powiem tak, cieszę się bardzo, 

bo przez ten rok udało nam się tą kwotę zwiększyć prawie o 12%, zwiększyć          

na rzecz działań, które prowadziliśmy dla Powiatu Łowickiego, dla naszej małej 

ojczyzny, jaką jest Ziemia Łowicka. W efekcie wykonania tego budżetu na koniec 

roku 2017 to kwota 75 064 670,85 zł. Nie wydaliśmy wszystkich środków, które 

mieliśmy w budżecie, które udało nam się pozyskać i powiększyć budżet.             

Nie wydaliśmy nie dlatego, że nie chcieliśmy ich wydać, ale nie wydaliśmy          

ich dlatego, że patrzyliśmy z rozsądkiem na każdą przeznaczoną złotówkę              

na każdą inwestycję. Nie wydaliśmy tej różnicy dlatego, że mamy plan i wizję     

na następne lata. Nie wydaliśmy dlatego, że wiedzieliśmy, że w następnym roku 

też planujemy duże wydatki. Myślę, że realizacja tego budżetu i myślę,                     

że inwestycje, które w 2017 roku zostały przeprowadzone a powiem                             

o inwestycjach tak naprawdę w dużym skrócie, bo na każdej sesji mówiliśmy          

o inwestycjach, bodajże na każdej sesji robiliśmy przesunięcia w budżecie,            

bo taka była potrzeba, żeby sprawnie zarządzać tymi środkami, ale efekt tego 

zarządzania to ponad 16,5 km nowych nakładek na drogach, to ponad 500 metrów 

nowych chodników, to co w działaniu powiatu, ale jeżeli dołożymy partnerstwa, 

które w zeszłym roku wspólnie realizowaliśmy z gminami to chociażby                    

do nakładek należy dołożyć ponad 2,5 km drogi powiatowej w Lipnicach, którą 

realizowała gmina. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, te inwestycje                   

w bezpieczeństwo, w drogi mimo tego, że w zeszłym roku nie udało na się drugi 

raz z rzędu otrzymać dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych nie spoczęliśmy. Składaliśmy na 2018 rok, to też jeszcze było 

działanie w 2017 r., składaliśmy kolejny wniosek, jeszcze lepszy i jeszcze                 

z większą ilością punktów. W tym roku się udało. Tylko na tej jednej drodze 

będzie ponad 18,5 km nowej nakładki. Jest to również po części czas pracy 

przeznaczony w roku 2017. W drogownictwie i bezpieczeństwie te plany 

realizujemy zgodnie z tym, co przyjęliśmy na początku kadencji, gdzie 

mówiliśmy i chcieliśmy robić głównie drogi zbiorcze, bo one są jak gdyby 

kluczem do tego, żeby można było doprowadzać do remontu kolejnych dróg, ale 

również z rozwagą i z rozsądkiem podchodziliśmy do tego, co na terenie Powiatu 

Łowickiego będzie się działo. Nie tylko na naszych drogach, bo proszę Państwa 

realizowanie inwestycji na drogach, które w roku 2017, 2018, myślę, że 2019            

i jeszcze pewnie 2020 będą uczestniczyć w modernizacji czy linii kolejowych, 
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czy dróg krajowych i wojewódzkich byłoby po prostu czystą niegospodarnością    

i nierozsądkiem. Na ile możemy próbujemy zabezpieczać dokumentacjami nasze 

drogi tak, żeby po przejściu inwestycji drogowych wojewódzkich, krajowych          

i kolejowych, żebyśmy nie zostali sami z problemem zniszczonych dróg. Tak 

mocno jak nam się to udaje to czynimy i czynić będziemy. Nie są to łatwe 

rozmowy, bo każdy bierze inwestycję, bierze wszystko to co za tą inwestycję 

dostanie i chciałby wydać tylko na tą inwestycję i pozostałe środki pozostawić 

jako zysk, natomiast nie możemy się na to zgodzić, nie dopuścimy do tego, żeby 

nasze drogi zostały zniszczone i w żaden sposób nie było zabezpieczenia w tym, 

żeby je odbudować. Drugi bardzo poważny, odpowiedzialny i chyba jeden                

z najistotniejszych elementów powiatu to zdrowie. Rozpoczęliśmy w zeszłym 

roku remont oddziału ginekologicznego, neonatologicznego, porodówki                     

i oddziału położniczego, próbowaliśmy dwukrotnie, jeśli chodzi o przetarg. Z tego 

też powodu inwestycja ta przełożyła się nam na przełom roku, ale w zeszłym roku 

w 2017 r. wydaliśmy na tą inwestycję 2 168 580,00 zł, przypomnę cała inwestycja 

ponad 3 100 000,00 zł. Bardzo duża inwestycja, ale jakże potrzebna. Proszę 

Państwa ja opowiem pewną historię, z którą się spotkałem na korytarzu oddziału 

położniczego. Jadąc któregoś z dni roboczych na oddział położniczy, żeby 

zobaczyć jak przebiegają prace, wysiadam z windy i na korytarzu stoi pewna pani 

i powiem wam jak mi się bardzo miło zrobiło jak mnie uściskała i ucałowała 

mówiąc, że rano się jej urodził wnuk, przyszła go obejrzeć i była przekonana,       

że jest to ta sama sala, na której rodziła córkę a zobaczyła całkiem inny świat.       

Ja myślę, że ten inny świat łowickim kobietom się po prostu należał. Kosztowało 

to dużo i nie ma się co oszukiwać, że to są tanie działania i tanie inwestycje.        

One są drogie, ale uważam, że nie jesteśmy super bogatym powiatem, a biednego 

na słaby remont jest po prostu nie stać. Robimy te remonty kompleksowo, robimy 

tak, żebyśmy mogli przez długie lata po prostu się z tych przedsięwzięć cieszyć, 

żebyśmy nie musieli za chwilę wracać i nie robić poprawek. Na ten rok również 

przewidujemy remont kolejnego, zresztą dzisiaj prosimy radnych o to, żeby 

przeznaczyć kolejne środki po to, żeby można było tą zapowiedź, że co roku jeden 

oddział realizować i kontynuować. Mamy pomysł na cały szpital, mamy pomysł 

na to, żeby ten szpital nie wymagał ciągłych remontów i mamy pomysł na to, żeby 

spełniał wszystkie wymogi jakie są stawiane przed szpitalem powiatowym. 

Trudno jest w tej chwili tylko z kontraktu utrzymać szpital, ale chcę tu 

podziękować Dyrektorowi szpitala i całemu zespołowi kierującemu szpitalem,     

że robi rzecz bardzo istotną i szkoda, że nie robiliśmy jej cały czas - robi 

nadwykonania. Za te nadwykonania można otrzymać pieniądze. Może to nie jest 
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tak, że zrobione nadwykonania to już są pewne pieniądze, ale nie robiąc tych 

nadwykonań budżet szpitala myślę, że byłby mniejszy o około miliona złotych. 

Panie Dyrektorze czy to jest ta granica? 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Nawet trochę więcej. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Dziękuje. Szanowni Państwo nie wycofamy 

się z realizacji zamierzeń w zdrowiu. Chcielibyśmy, żeby nie dotyczyły nas 

sprawy czy tych niewykorzystanych urlopów czy to, co wczoraj na Komisji 

Rewizyjnej pytał Radny Michalak - o sprawy ZUS. Daj Boże, żeby nas to omijało 

szerokim łukiem, bo potrzeba nam jeszcze czasu na to, żebyśmy mogli 

powiedzieć: w naszym szpitalu może się urodzić dziecko w normalnych 

warunkach, w naszym szpitalu matka przychodząca rodzić będzie w normalnych 

warunkach i dobrze obsłużona, kobieta na oddziale ginekologicznym będzie 

zadowolona, pacjent na oddziale wewnętrznym będzie zadowolony, matki                

z oddziału pediatrycznego będą zadowolone, pacjenci chirurgii będą zadowoleni 

i pacjenci izby przyjęć nie będą czekać w kolejce. Być może są to marzenia,          

ale jeżeli ktoś nie ma marzeń to niech po prostu nie zaczyna takich działań, bo te 

marzenia są potrzebne. Często te marzenia są potrzebne po to, żeby mieć wizję, 

po to, żeby układać ten plan na przyszłość. Myślę, że rok 2017 dla zdrowia był 

kolejnym rokiem, w którym zrobiliśmy duży krok do przodu. Następny filar           

to oświata. Oświata, o której tak naprawdę trzeba byłoby powiedzieć,                        

że w powiecie łowickim dzieją się rzeczy takie trudno wytłumaczalne,                      

bo od trzech lat mamy co roku więcej uczniów niż kończy gimnazja i z tego tylko 

należy się cieszyć i zrobić wszystko, żeby się to nie zmieniło. Myślę,                         

że niezadowolony jest z tego co mówię Prezydent Skierniewic i Starosta 

skierniewicki, bo tam akurat te szkoły ponadgimnazjalne są podzielone, myślę że 

trochę Starosta gostyński nie jest do końca zadowolony, ale my tak. W zeszłym 

roku niespełna 60 osób, w tym roku 67 osób więcej zalogowanych do naszych 

szkół niż mamy uczniów z gimnazjów, to są ponad dwie klasy w tej chwili,               

a kończymy 11 lipca. Myślę, że ta ciężka praca, na którą się Państwo zgodziliście 

w 2014 r., że te środki na oświatę, my oglądamy trzy razy, ale dało nam                     

to możliwość rozpoczęcia inwestycji w oświacie. Trudna decyzja była, żeby 

podjąć decyzję o budowie ośrodka w Kiernozi, początek 4 600 000,00 zł, wniosek 

na środki zewnętrzne – udało się. Najpierw budowa nowego skrzydła, dzisiaj – 

budowa i remont pozostałości. 1 września chcemy rozpocząć rok szkolny, a tak 

naprawdę takie otwarcie proponujemy jako Zarząd, żeby tegoroczny Dzień 

Nauczyciela odbył się właśnie w Kiernozi w nowym ośrodku. Proszę Państwa tak 
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naprawdę to jest wartość 6 700 000,00 zł, myślę że jeszcze z jakimś tam 

kawałeczkiem i to jest faktem. Pozyskane środki - to co powiedziałem, wszystkie 

środki, które będziemy oszczędzać w oświacie nie odważymy się ich zabrać gdzie 

indziej. Będziemy w tą oświatę inwestować. Przygotowujemy to co 

zapowiadaliśmy - przygotowujemy projekt sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 

Nr 4, mamy wizję na następne szkoły. Natomiast musimy też patrzeć na to, ile 

powiat jest w stanie udźwignąć, musimy patrzeć na to jak te inwestycje                        

i realizowanie prowadzić. Cieszy nas to, że możemy szczycić się większą ilością 

uczniów i to jest bardzo istotne. Z rzeczy już może niematerialnych, jeśli chodzi 

o oświatę i nie bardzo mającej wpływ na absolutorium, ale pokazanie ciężkiej 

pracy nauczycieli to to, że w 2017 roku Liceum Nr 1 – brązowa tarcza, ZSP Nr 4 

– srebrna tarcza, ZSP Nr 2, Blich – złota tarcza. To są wyniki pracy wielu ludzi 

w tym powiecie, wyniki pracy, za które wszystkim należy podziękować.                

Na koniec w zasadzie chcę powiedzieć, że drobne procenty, bo one tutaj                    

w sprawozdaniach nie padły, natomiast myślę, że one są istotne. Wskaźniki 

zgodne z ustawą o finansach publicznych na początku roku 2017 dopuszczalne 

6,82%, uzyskane 3,17%, na koniec roku 2017 dopuszczalne 11,10% i uzyskane 

2,46%. To daje spokój dla Zarządu, spokój dla Rady, jeśli chodzi o finanse tego 

powiatu, o rozwój tego powiatu. Jest możliwość dalszego rozwoju, jest możliwość 

dalszego działania i myślę, że dopóki ten Zarząd będzie pracował, do ostatniego 

dnia tej kadencji i za to ręczę i gwarantuję, że ani jednego dnia nie zmarnujemy 

na to, żeby nie szukać nowych możliwości, nie szukać nowych rozwiązań i nie 

szukać nowego pomysłu na pozyskanie środków. Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado na koniec chciałbym bardzo podziękować za pracę w roku 2017 wszystkim 

tym, którzy ten budżet realizowali, poprawiali i tworzyli, chciałbym podziękować 

Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, chciałbym podziękować swojemu Zarządowi         

za współpracę, chciałbym podziękować całej Radzie mimo tego, że część Rady 

do tego budżetu przekonałem 22 grudnia i myślę, że było warto, ale również 

podziękować tym, których nie przekonałem. Myślę, że to co zrealizowaliśmy         

w jakiś sposób naszą decyzję usprawiedliwia a Państwa przekona do tego, żeby 

tego absolutorium udzielić. Dziękuje bardzo. 

Radny Jerzy Wolski: Może nie pytanie, ale chciałbym powtórzyć to                        

co powiedziałem na Komisji Gospodarczej jako radny i jako przewodniczący 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, tak jak tutaj siedzimy wszyscy mamy nie małe 

doświadczenie samorządowe, bo już pracujemy przez wiele lat w samorządach, 

także tworzyliśmy budżety, ja w swoim przez 11 lat i przy 11 absolutoriach 

uczestniczyłem i tak paradoksalnie mówiąc byłem zaskoczony na plus, że skala 
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zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. była na poziomie 17,23, mimo że 2017 

rok był takim ciężkim rokiem budżetowo, bo jednak MOS w Kiernozi, to był ten 

2017 rok taki najbardziej finansowo ciężki, w inwestycjach drogowych było dużo 

zrobione, w szpitalu dużo zrobione i wiele innych inwestycji. I tak jeszcze raz 

powiem, tak paradoksalnie powiedziałem do Pana Starosty, żebym wiedział,          

że naprawdę ten wynik finansowy na koniec 31 grudnia 2017 r. taki będzie, to ja 

i moi koledzy z Komisji Gospodarczej byśmy cały czas parli, żeby w inwestycjach 

drogowych, drogowych, drogowych, bo wiadomo, tam są zawsze potrzebne 

środki, dziesiątki kilometrów dróg trzeba ciągle naprawiać, te które zrobiliśmy 

ileś lat temu już trzeba naprawiać a czekają kolejne, także naprawdę muszę             

tu Pani Skarbnik i całemu sztabowi ludzi, którzy pilnowali tej dyscypliny 

budżetowej no wręcz pogratulować i nie to, że z niesmakiem, ale gdybym 

wiedział, że wynik finansowy taki będzie to cały czas bym tu z kolegami                    

z Komisji Gospodarczej walczył o drogi, jeszcze parę kilometrów mogłoby się 

znaleźć, także mówię to w sensie takim naprawdę pozytywnym, także dziękuje 

jeszcze raz bardzo za rok 2017, który jest mocno wyróżniony, z mocną dyscypliną 

finansową został przeprowadzony. Dziękuje. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w sumie to już 

Jurek mnie ubiegł i to wszystko powiedział, ale tak naprawdę powtórzę jeszcze 

raz żebyśmy wszyscy zapamiętali. Te trzy zadania, które tak naprawdę 

najbardziej spoczywają na powiecie, zadania powiatu to są właśnie 

bezpieczeństwo, zdrowie i oświata. I tutaj w tych trzech punktach Zarząd spinał 

się naprawdę bardzo dobrze. Pan Starosta wymieniał te inwestycje, chodzi                     

o szpital - Oddział Wewnętrzny, który był oddany w 2013 roku, teraz 

„Położnictwo i Ginekologia”. W tym roku planujemy inwestycję na Oddziale 

dziecinnym i tak naprawdę widać tą wizję, o którą i wcześniej radni się upominali, 

co zrobić z tym szpitalem żeby ten szpital naprawdę zachęcał, nie powiem 

zachęcał ludzi do chorowania, ale zachęcał do tego, żeby można było przyjść        

w normalnych warunkach odzyskać swoje zdrowie. Kilometry dróg tak naprawdę, 

tutaj Jurek masz rację, mogliśmy jeszcze więcej zrobić, bo po tych finansach          

to widać, ale mamy tak naprawdę zwyżkową, w 2016 r. było 13 km, za 2017 r. 

mamy 17 km, w tym roku mamy ponad 25 km, dobrze pamiętam Panie Starosto 

planowanych? Cały czas ta zwyżka jest i cały czas widać ten rozwój, do którego 

prowadzi obecny Zarząd ,dlatego Klub Porozumienie Łowickie będzie głosowało 

za udzieleniem absolutorium dla obecnego Zarządu. Dziękuję. 



15 

 

Radny Marcin Kosiorek: Bardzo dziękuje. Też parę lat jestem radnym i też nie 

zauważyłem, że tak od razu radni się wyrywają do chwalenia, ale może to jest 

związane z nowymi okręgami wyborczymi. 

Radny Jerzy Wolski: Ludzie tak szybko odchodzą, także nie cieszymy się            

co będzie w listopadzie. 

Radny Marcin Kosiorek: Jedna rzecz mnie tutaj tak zastanawia, bo jest 

wspaniale, powiat płynie mlekiem i miodem to wiemy. Żałujemy bardzo,                

że zarzucony został pomysł końca poprzedniej kadencji rozwoju powiatu poprzez 

ściąganie inwestorów i udziału w tym powiatu jakiegoś tam większego. Cieszymy 

się bardzo, że pomimo że Pan Starosta tu oczywiście na Komisji Edukacji 

przekreślił jakiekolwiek, zresztą jeszcze powiem o tym w jaki sposób przekreśla 

się prace wcześniejszą, przekreślił jakby sam początek budowy i inwestycji             

w Kiernozi w MOS, na którą bardzo naciskaliśmy i na której nam bardzo zależało 

od samego początku, co można nawet zerknąć do protokołów. Bardzo dobrze,       

że szpital jest remontowany, ale to był warunek, który musi zostać spełniony, żeby 

ten szpital mógł funkcjonować i tu obojętnie czy byłby starosta Figat, czy starosta 

Nowak, czy Kowalski to musiałby to robić. Natomiast jeśli idzie o sprawozdanie 

finansowe, to chciałbym tylko jedną rzecz, bo ja jestem oburzony odpowiedzią    

na moje zapytanie odnośnie Centrum. Coście tam narozrabiali, coście nawywijali, 

że nie chcecie pokazać dokumentów, to przecież to nie są jakieś ściśle tajne 

klauzulą opatrzone przez służby, sprawy. Myślę, że sprawa jest bardzo 

bulwersująca i dotyczy wydatków finansowych roku 2017, że powinniśmy 

wiedzieć. Cały czas od 6 lat ta rozmowa z Panem Starostą jest właśnie taka,            

że my zadajemy pytania, a pan Starosta odpowiada, że w mojej opinii nie muszę 

na te pytania odpowiadać. Tak mniej więcej te 6 lat wyglądało. Dlatego nie ma 

co się dziwić, że nie popieramy pewnych rzeczy, bo po prostu nie ufamy,               

nie wierzymy, widzimy w tym drugie dno, a ta sytuacja z Centrum po prostu         

jak na talerzu pokazuje, że to drugie dno istnieje. Chcielibyśmy poznać to drugie 

dno panie Starosto, a nawet jak nie my to na pewno opinii publicznej to się należy. 

I teraz wracam do tego przekreślania rzeczy, które były robione. Od początku 

robiliście wszystko żeby to Centrum zlikwidować. W końcu myślę, że doszliście. 

Nie usłyszeliśmy nic. Mieliśmy usłyszeć co dalej będzie z Centrum,                            

ja proponowałem na komisji, że może razem usiądziemy, porozmawiamy na ten 

temat, czy to zamykamy, czy robimy coś innego, na razie mamy tylko jakąś aferę 

finansową nawet nie wiemy do końca jaką, bo niby jest a niby nie ma, niby 

poważna a niby niepoważna, takie były odpowiedzi. Niech Pan nie liczy na to,      
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że ja osobiście, bo absolutnie nie wprowadzamy żadnej dyscypliny w klubie,         

bo to sensu nie ma, z resztą na takim poziomie jak powiat to te kluby są, bo są, 

natomiast wiadomo, że tutaj każdy radny bardziej swoim sumieniem się kieruje 

niż jakiś tam zobowiązaniami klubowymi. Natomiast sprawa Centrum jest sprawą 

po prostu dla mnie tak bulwersującą i nieprawdopodobną, że można tak…, ale to 

jest podsumowanie naszej współpracy 6-letniej, że tak po prostu coś tam się 

dzieje, zgłaszamy do prokuratury, ale wy tutaj i tak nie będziecie wiedzieć, bo ja 

wam dokumentów nie dam, bo to, bo tamto. Naprawdę jeszcze pozwalacie i ten 

dziki rechot z tych chamskich, po prostu takich chamskich odzywek, bo nie wiem 

czy zauważyliście, ale w tej kadencji naprawdę staraliśmy zachowywać się 

normalnie, bez przerwie były wycieczki, jeszcze jak był Wojtek były wycieczki, 

bez przerwy, non stop bez reakcji Pana Przewodniczącego. To było non stop 

zaczynanie z nami jakimiś tam sztubackimi, jakimiś takimi dziecinnymi 

zagrywkami. To jak ja mam to nazwać inaczej? Nie chcieliście od początku              

z nami współpracować. Od początku nie było żadnej współpracy. Pan Marek ile 

czasu o ten chodnik się dopominał, to nawet żartem mu Starosta na Komisji 

odpowiedział „zapiszesz się do PSL to ci go zrobimy”, no tak było, niby to było 

w żartach. To jest obraz waszego rządzenia właśnie, „zapisz do PSL to będziesz 

miał”. Tak to jakbyś miał nawet super pomysł to ci tego nie zrobimy. No i tak to 

wygląda ta współpraca z wami więc ja na pewno nie będę za tym Starostą                  

i za tym Zarządem głosował. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski:  Wypraszam sobie uwagi, że ja nie 

reaguje, bo jak tyle razy padały z różnych stron nieobliczalne wręcz wypowiedzi 

za każdym razem reagowałem i uspokajałem. Gdybym reagował czasami na Pana 

wypowiedzi musiałbym przerywać sesję. Dlatego bardzo proszę nie takie uwagi, 

merytorycznie o absolutorium mieliśmy rozmawiać. Proszę bardzo Pan Starosta. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Znaczy tak, na ten głos to raczej nie liczę. 

Natomiast jeśli chodzi o Centrum i odpowiedź, to nie ma żadnego drugiego dna. 

Jest protokół z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Starostwa, on jest 

protokółem dostępnym dla wszystkich, jeżeli ktoś chce go przeczytać to nie ma 

powodów, żeby go nie przeczytał. Natomiast w wyniku naszego protokołu jest 

kontrola Urzędu Skarbowego i Prokuratury. I my nie możemy odpowiadać ani za 

Urząd Skarbowy ani za Prokuraturę. Przyjdą odpowiedzi to będą dostępne, bo nie 

sądzę żeby miały klauzulę poufności, czy zastrzeżenia więc nie będzie żadnego 

problemu żeby je obejrzeć i tyle. Natomiast gdybyśmy nie interesowali się 

Centrum, gdybyśmy nie chcieli mieć tam porządku nie robilibyśmy takiej 
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kontroli, nie byłoby kontroli następnych. Uporządkujemy Centrum i myślę że tak 

szybko jak dostaniemy protokół. 

Radny Marcin Kosiorek: Panie Starosto, ja zadałem na Komisji bardzo 

konkretne pytanie, żebyśmy zobaczyli przychody i żebyśmy zobaczyli wydatki 

Centrum, to chcieliśmy zobaczyć. W związku z tym, co żartobliwie, też nie 

chciałem tu górnolotnych słów używać, bo to „co wiewiórki mówią na mieście”. 

A co mówią Panie Starosto? Że Pan się tam bawił za publiczne pieniądze i Pan 

nie płacił to mówią wiewiórki właśnie i chcieliśmy to zobaczyć. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Proszę Pana jest to bardzo poważne 

pomówienie i chciałbym, żeby było to zaprotokołowane w protokole. Dziękuję. 

Radny Stanisław Olęcki: Szanowni Państwo ja nie będę się odwoływał                 

do wiewiórek, bo to są tak naprawdę, ja jestem zootechnikiem z wykształcenia, 

takie bezmyślne zwierzątka, aczkolwiek bardzo sympatyczne, natomiast bociany 

klekoczą co innego, a to są naprawdę bardzo mądre ptaki. Natomiast jeśli się 

mówi o braku kultury i używa się taki słów jak chamstwo, pozwolę sobie                  

to powtórzyć to poziom kultury padł wczoraj na Komisji Edukacji, gdzie Pan 

Radny Kosiorek mówi „wy to tam z PSL możecie sobie w remizie pogadać”,          

to jest pierwsza sprawa, druga sprawa – mówi „radny nie będzie dyskutował            

z jakąś tam sekretarz”, to jest druga sprawa. Także troszeczkę proponuję przemyć 

lustro i spojrzeć w niego głęboko, a może się trochę w nim coś zobaczy, jakaś 

refleksja wpłynie. Nie będę tu mówił takich oczywistych sformułowań, że nie 

ważne co kto mówi tylko kto to mówi, tego nie chciałem powiedzieć, ale czasami 

ze względu na kolor włosów nie wypada pewnych sformułowań używać młody 

człowieku. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja przy okazji chciałbym się dowiedzieć, bo o to 

prosiłem w kontekście tych działań, bo to były wydane pieniądze budżetowe. Jak 

zostały wyeliminowane wszystkie wady, które są w Oddziale rehabilitacji ZOZ  

w Stanisławowie? Czy wykładziny zostały wymienione? Czy te wszystkie uwagi, 

ja prosiłem o to dwa miesiące temu powiedziano mi w ten sposób, że do końca 

czerwca wszystkie te rzeczy, które zostały źle wykonane, a one mają konkretne 

przełożenie finansowe, czy to wszystko zostało wyeliminowane, drzwi zostały 

naprawione? No wszystkie te usterki, które się tam pojawiły. Pojawił się grzyb 

też w niektórych miejscach pod tymi listwami. Chciałem się dowiedzieć czy te 

wszystkie rzeczy zostały poprawione. Myślę sobie w ten sposób, żeby wszyscy 

mam nadzieję tutaj, którzy korzystają z tego zakładu, żeby mieli świadomość,      
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że jednak te pieniądze zostały wydane właściwie, a nawet jeżeli są sytuacje takie, 

że są błędy po stronie wykonawcy, wszelkie te w ramach gwarancji zostały 

wyeliminowane.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Już poprosiłem, żeby przyszedł pan dyrektor 

Wydziału Inwestycji. No to jeżeli nawet pojechał to jak wróci to poprosimy żeby 

przyniósł protokół rozbieżności bo myślę, że tam był protokół pogwarancyjny 

więc będziemy wiedzieli co jest. Ja wiem o co Panu chodzi, więc ustalimy zaraz 

co zostało zrealizowane, jak zostało zrealizowane i jakie są efekty tej realizacji. 

Za chwilę będziemy mieli. 

Radny Marek Jędrzejczak: Dla mnie osobiście najważniejsze jest to, że ja 

naprawdę nie chcę wnikać w kwestie czysto techniczne kto, dlaczego i w jaki 

sposób się ustosunkował, mnie interesuje… 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie, ale to nieustosunkowanie tylko to            

co zostało zrobione. 

Radny Marek Jędrzejczak: Pan mówił przed chwilą o protokole rozbieżności 

to znaczy rozumiem, że obie strony mają tutaj wątpliwości co do wykonania.       

No w każdym razie, ja chcę…  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: No tak, ale na podstawie czegoś musimy 

realizować to co jest złe.  

Radny Marek Jędrzejczak: Dlatego też bardzo proszę konkretnie rzeczy, które 

zostały… 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Za chwilę. Jeśli nie w tym momencie               

to do spraw różnych myślę, że Pan Dyrektor wróci i przedstawi nam. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, mam nadzieję, że będzie 

wyjaśnione na tej sesji. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś? Bardzo proszę Pan 

Radny Janusz Michalak.  

Radny Janusz Michalak: Szanowny Zarządzie, Szanowny Jurku, ja tylko tak 

chciałbym odpowiedzieć na te 17% zadłużenia z kawałkiem. To może nie jest 

dużo, tylko samo powiedzenie 17% to niewiele mówi, bo trzeba byłoby odnieść 

się do tego ile za ten przyrost zadłużenia było zrobione, bo ja też mogę powiedzieć 

- my jak odchodziliśmy to było 12,98%, ale co to znaczy? Niewiele można, tak, 

że 5% wzrosło. Druga kwestia, o której przy każdym absolutorium zwracam 
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uwagę, my nie możemy panie Starosto głosować za tym budżetem, bo to jest 

budżet wasz. Nigdy nie jest nasz. Wy nie dajecie nam pracować na tym budżecie, 

a z wolnych środków za rok ubiegły, czy z nadwyżki, jak zwał tak zwał, robicie 

sobie rezerwę ogólną, którą wydajecie przez cały boży rok. Pamiętasz Jurek jak 

walczyliśmy o to? Michał i ty głównie, żebyśmy siadali, pretensje były, że nie 

siadamy, że nie przyjmujemy wniosków, że nie wybieramy które drogi, żeby           

u każdego coś tam, jakoś to pokleić. Do dzisiaj jest tak, Pan Starosta mówi,             

że wykonanie powinno was zadowolić. Mnie absolutnie, bo ja nie mam w ogóle 

żadnego wpływu na ten budżet, żadnego. Już nie mówię, że nie mam większości. 

Jak będę miał większość będę miał wpływ, tak? Ale nie mówcie żeby za nim 

głosował. Nie mówcie, że jest bardzo dobrze, dlatego że w go robicie, bo to nie 

zawsze jest tak. Bardzo dobrze jest wtedy, jeżeli nawet  z opozycji ktoś tam jednak 

rękę podniesie.  

Radny Jerzy Wolski: Janusz, znamy się już tyle lat. Ja powiedziałem w tym 

kontekście, że gdybym wiedział, że procent zadłużenia taki, bo przecież wiemy 

jak sąsiedni dwa lata temu, rok temu samorządy i powiatowe i gminne jaki procent 

zadłużenia miały 40-50% i 60 przeskakiwało. No i wtedy mówiono, że było 

przeszacowanie i był za bardzo proinwestycyjny. Wiadomo, zawsze opozycja tak 

powie. Jeśli jest za niska skala zadłużenia no to znaczy, że nie inwestujemy                

i to tak było, tak jest i pewnie tak będzie. Dlatego ja tu nie przypadkowo                   

w ostatnim zdaniu powiedziałem, że gdybym wiedział to naprawdę można było 

jeszcze coś tam więcej zrobić, nie dlatego, że złośliwie. Faktycznie, obawiałem 

się przy w inwestycjach w 2017 roku, bardzo ciężkich inwestycjach, że myślałem, 

że ta skala zadłużenia będzie wyglądała naprawdę o dużo więcej. Sam wiesz jak 

w tej chwili absolutoria wyglądają w sąsiednich powiatach, w sąsiednich 

gminach, gdzie jest tak i trudno żeby, ja nie mówię, że opozycja, ale nawet 

mieszkańcy są prawie, że oburzeni no jak może być 45-50% zadłużenia, przecież 

tu i my moglibyśmy parę milionów wyrzucić. Ja powiedziałem wydać, 

zainwestować. To co powiedziałem na początku, przez 20 lat jestem radnym, 

najpierw w Zdunach, od 16 jestem w Łowiczu i naprawdę przy tych budżetach 

uczestniczyłem czy byłem w opozycji, czy byłem w koalicji tak samo przy tylu 

dziesięciu absolutoriach ja podejmowałem decyzję. Tylko to chciałem 

powiedzieć. 

Radny Janusz Michalak: Jeszcze jedno chciałem powiedzieć na temat sytuacji 

szpitala. Rzeczywiście bieżąca sytuacja w szpitalu finansowa jest bardzo dobra, 

no ale proszę Państwa nikt nie zwraca uwagi na to, że zadłużenie rośnie. Ja wiem, 
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że ono jest papierowe. Niech sobie będzie papierowe tylko, że w takim tempie 

prawie 1 800 000,00 zł w roku 2016, 1 150 000,00 zł w roku 2017, w takim 

tempie, to my za chwilę będziemy musieli likwidować szpital bo przekroczy 

wartość kapitału. Już mamy ponad 13 000 000,00 zł, więc to nie jest wcale tak,      

że fajnie jest. Pewnie nam, którzy jesteśmy blisko wieku emerytalnego                      

to wystarczy. 

Radny Jacek Chudy: Szanowni Państwo odniosę się do słów Janusza o tym 

zadłużeniu szpitala. Co rok rzeczywiście ten dług jest generowany, natomiast tutaj 

możemy mieć pretensję tylko i wyłącznie do polityki zdrowotnej, gdzie 

mówiliśmy już od 5 czy 6 lat o tym, że kontrakt jest taki jaki jest i jest to problem 

nie tylko nasz, tutaj w powiecie łowickim naszego szpitala, ale szpitali generalnie 

w kraju, powiatowych szpitali. Nie bardzo zrozumiałem co Marcin miał na myśli 

w sprawie Kiernozi. Mówiłeś Marcin o przekreślaniu tych spraw, o których 

rozmawialiśmy już wielokrotnie 8 czy 10 lat temu. Co do samego budynku nikt    

z nas chyba nie ma żadnych wątpliwości, że budynek w Kiernozi ten stary był 

wręcz w katastrofalnym stanie i nie można było w dalszym ciągu nic nie robić. 

Więc jak Państwo doskonale pamiętają, mówił o tym Starosta, że rzuciliśmy się 

na głęboką wodę, z własnych środków wygospodarowaliśmy kwoty, które 

zapewniały nam możliwość wybudowania tego budynku według nowego 

projektu. Oglądaliśmy oczywiście ten projekt, przyglądaliśmy się jemu, który 

Państwo zrobiliście, no niestety każdy liczy siły na zamiary. Ten mit szklanych 

domów, przepraszam, że ja tak mówię koloryzując, musiałby być z tych 7 

milionów okrojony do tych 4 milionów no i co?, 7 600 000,00 zł chyba było             

w tym pierwszym projekcie z szacowania. Udało się rozpocząć. Z reguły                    

i zazwyczaj jest tak, że jeżeli rozpoczyna się jakąś budowę to należy ją kończyć. 

W trakcie tego okresu budowy tego budynku Socjoterapii w Kiernozi udało się 

tutaj pozyskać środki zewnętrzne. Pozyskaliśmy te środki jak doskonale wiecie, 

dzisiaj nie wiem czy któraś z Komisji była tam na miejscu, no jest na czym 

zawiesić oko, tak powiem kolokwialnie. Budynek piękny, a nie wycofaliśmy tych 

własnych środków i wiecie doskonale wszyscy, że w Kiernozi ten stary budynek 

jest remontowany i będzie stanowił tą cześć do wykorzystania w najbliższym 

czasie. Co do tej strefy ekonomicznej Marcinie doskonale zdajesz sobie sprawę     

i wiesz, że to nie jest zadanie powiatu i tak naprawdę kiedy rozpoczynaliśmy 6 lat 

temu, czy 7 rozmowę na temat tej strefy ekonomicznej, no też zapraszając gości 

z zewnątrz, miałem osobistą przyjemność bo promotorkę spotkałem tutaj                

na jednym z tych spotkań, ale co chcę powiedzieć, też wypadało wtedy, dzisiaj 

już z doświadczenia wiem, że wypadało wtedy wstać i powiedzieć, że niestety 
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szanowni Państwo utworzenie strefy ekonomicznej w powiecie jest niemożliwe 

dlatego, że ograniczona jest prawnie. Od tych spraw, od stworzenia stref 

ekonomicznych są miasta, gminy, także jeżeli w kwestii tutaj omawianej,                  

a odnoszę się do udzielania absolutorium Zarządowi to takie z mojej strony 

wyjaśnienie. Dziękuje bardzo Panie Przewodniczący. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciał 

zabrać głos? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za udzieleniem 

absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2017 rok.  

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 21 radnych/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 8 

Wstrzymało się  – 1 

Udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2017 rok.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił Uchwałę Nr L/304/2018 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Łowickiego za 2017 rok /Zał. Nr 9/. Gratuluję, dziękuję bardzo.  

Ad. pkt 9 

Ustalenie wynagrodzenia Starosty Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, jak wiecie podjęto 

uchwałę o zmniejszeniu wynagrodzenia dla posłów, diet dla posłów, 

wynagrodzenia dla samorządowców wszystkich szczebli. Podjęcie 

przedmiotowej uchwały związane jest z wejściem w życie w dniu 19 maja 2018 

r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych zmniejszającego m.in. minimalne 

i maksymalne wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników samorządowych 

zatrudnionych na podstawie wyboru. W związku z tym będę proponował 

Państwu, aby wynagrodzenie miesięczne Starosty Łowickiego Krzysztofa Figata 

było w następujące wysokości: wynagrodzenie zasadnicze - 4800,00 zł, dodatek 

funkcyjny - 2100,00 zł, dodatek za wieloletnią pracę 12% do wynagrodzenia 

zasadniczego - 576,00 zł i dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 2760,00 zł, co stanowi 

łączną kwotę 10 236,00 zł, ponieważ uchwałami Rady Powiatu Łowickiego             

z dnia 25 kwietnia 2012 r. Nr XXI/152/2012 i XXI/153/2012 Starosta Łowicki 

został wybrany na delegata Powiatu Łowickiego do Zgromadzenia Ogólnego 



22 

 

Związku Powiatów Polskich i Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, a ponadto uchwałą Nr XV/94/2015 z dnia       

29 grudnia 2015 r. Rada Powiatu Łowickiego powołała Starostę w skład Rady 

Muzeum przy Muzeum w Łowiczu. Tym samym Staroście Łowickiemu 

powierzono dodatkowe zadania, które nie mieszczą się w ramach obowiązków 

starosty określonych ustawami. Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach 

samorządowych pracownikowi samorządowemu z tytułu określonego 

zwiększenie obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może 

być przyznany dodatek specjalny. Z powyższego tytułu Starosta Łowicki nie 

pobierał dotychczas dodatkowego wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego 

tzw. uznaniowego. W związku z powyższym zaproponuję aby Staroście 

Łowickiemu został przyznany dodatek specjalny w wysokości 1 800,00 zł 

miesięcznie do czasu zajmowania stanowiska Starosty Łowickiego. Czy są 

pytania w tej sprawie? 

Radny Marcin Kosiorek: Czemu ja nie widzę projektu uchwały? Nie dostałem. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Projekt uchwały dostałem dosłownie 

dzisiaj. Dyskutowaliśmy na jego temat do ostatniej chwili. Jak wiecie Państwo 

propozycje były bardzo różne. Ja, gdy dowiedziałem się, jakie jest stanowisko 

Związku Powiatów Polskich przesłałem wszystkim Państwu propozycję 

określonych działań. Mam nadzieję, że je Państwo dostaliście. W ostatnich dniach 

po rozmowach z Zarządem i z pracownikami Starostwa, po własnych 

konsultacjach postanowiłem dzisiaj na sesji przedstawić ten projekt uchwały. Nie 

jest to niedopuszczalne, żebym nie na sesji przedstawiał projekt uchwały. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Chciałem zapytać, żebyśmy mogli porównać,         

to wynagrodzenie dotychczas wynosiło jaką kwotę i rozumiem, że specjalny już 

jest wliczony w ten brutto 10 236,00 zł czy plus? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: To jest plus, dodatek specjalny będzie 

dodatkowo. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Czyli będzie 12 000,00 brutto. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czyli będzie tak jak było prawie. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Tak jak było. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Trochę mniej o 20-kilka złotych.  
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Radny Michał Śliwiński: Jak Radny Kosiorek powiedział „drugie dno” i tak 

naprawdę co jest tutaj drugim dnem? Mamy kraj podzielony na jednostki 

samorządowe, mamy 16 województw, 380 powiatów, 2478 gmin, tak - bardzo 

dobry pomysł. Jakiś czas temu gruchnęła wiadomość o tym, że naczelnik państwa 

Jarosław Kaczyński tak się zdenerwował faktem pobierania przez jego kolegów   

i koleżanki partyjne drugich pensji, że zaordynował nie tylko przekazanie nagród 

na Caritas, ale i zmianę przepisów, w myśl której pensje parlamentarzystów 

zostaną obniżone o 20% i teraz tak, zawinił kowal a cygana powiesili - najlepiej. 

Rozrzucimy to po całym kraju, wszystkie media lokalne zajmą się tym, że zarządy 

powiatu czy wójtowie gmin, jeszcze zarządy wojewódzkie będą miały znów 

wzruszaną pensje i będą media zajmowały się tym, co dzieje się na lokalnym 

szczeblu a zapomnimy co się działo w Warszawie i tak naprawdę tabela 

dodatkowych nagród dla: Minister Błaszczak 115 000,00 zł, Anna Zalewska 

105 600,00 zł, Witold Waszczykowski 105 100,00 zł itd., tu mamy kwotę 

2 133 700,00 zł. Pojawiły się też rzeczywiście w ogólnokrajowych mediach 

informacje o zarobkach niektórych ,,Misiewiczy”, którzy pracują w Spółkach 

Skarbu Państwa, tutaj pozwoliłem sobie wydrukować tylko większe pozycje 

oczywiście i tak naprawdę zaczynamy od Pana Wojciecha Jasińskiego - 

1 695 000,00 zł, to jest pensja… 

Radny Marcin Kosiorek: To po co grać w totka? 

Radny Michał Śliwiński: Bardzo dobrze tutaj Radny Kosiorek zauważył, po co 

grać w totka? Najlepiej zapisać się jest do PIS-u, bo tutaj mamy 45 pozycji i to 

jest na kwotę 44 682 000,00 zł, ale skupimy się oczywiście na lokalnych 

samorządach, bo tutaj najprościej dotrzemy do ludzi, bo oczywiście kto zna 

Jasińskiego w kraju. No ile osób może znać? Ale wójta, starostę, burmistrza zna 

więcej ludzi lokalnie i tutaj to jest najprościej, żeby przykryć czapką czym się 

nachapaliśmy w Warszawie. Tutaj może bardziej znane osoby dla nas, radni 

sejmiku wojewódzkiego, jak im też się zwiększyły zarobki, to bardzo ładnie 

widać. Widać to też po… O, tutaj następny milioner, który będzie, no może nie 

milioner - 436 000,00 zł, też radny z PIS-u lojalny, który będzie głosował, nie 

mówimy o żadnej dyscyplinie, bo dyscyplina oczywiście jest, ale za drzwiami, 

nikt nie ma odwagi powiedzieć, że mamy tak głosować i podjęliśmy taką decyzję, 

tylko dyscyplinę podjęliśmy za drzwiami a tutaj na sesji będziemy mówić,              

że u nas nie ma dyscypliny. Wiemy o tym, że jeden człowiek rządzi w kraju i tak 

naprawdę sztab ludzi wokół niego, jeszcze jak poprzykrywać to co zostało 

zrobione w Warszawie. Nie wspominając jeszcze o wielu innych, dyrektorzy 
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Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 151 000,00 zł – dyrektor 

zachodniopomorskiego, nagroda, świętokrzyskie 62 000,00 zł, podkarpackie 

60 000 zł, najbliższy nam tutaj dyrektor Paweł Jegier 57 000,00 zł nagrody i tutaj 

o tym teraz ludzie zapomną, bo wszyscy będą patrzyć w lokalnych mediach,           

że tak naprawdę no staroście nie obniżyli w sumie pensji a było obiecane,                

że obniżą, bo obniżyli tylko o 25,00 zł, no to jest śmiechu warte. 

Radny Stanisław Olęcki: A z Łowicza ktoś się załapał na tą twoją listę? 

Radny Michał Śliwiński: O łowickich radnych w jakich są radach nadzorczych 

piszą media, także nie będę powielał. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Mogę ja? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie, nie, momencik, jak skończy… 

Radny Marcin Kosiorek: Pan otworzył puszkę Pandory… 

Radny Michał Śliwiński: Bardzo dobrze i tutaj może o tym pomówmy. 

Najprościej jest mówię, co zrobił obecny Zarząd źle? To nawet przy tej dyskusji, 

którą mieliśmy nad absolutorium nie padały słowa o tym, że jest coś zrobione źle. 

To dlaczego za nas ma decydować Warszawa, że mamy obniżyć pensję obecnemu 

Zarządowi, tak? Bo do tego to się sprowadza. Radni mieli wcześniej ustawę, która 

mówiła o tym w jakich widełkach można dać staroście, wójtowi, burmistrzowi 

pieniądze i nikt nie mówił, że szło to się na maksa, ale po co mówić, że z góry       

z Warszawy przychodzi sygnał - mamy obniżyć. Jeżeli nie obniżymy my to 

obniży Wojewoda, tak? 

Radny Marek Jędrzejczak: Wysoka Rado, ja na początek podzielę się taką 

opinią, która mi się nasuwa po wysłuchaniu wystąpienia radnego. Wydawało mi 

się, że samorząd to nie jest miejsce, w którym się dowiem kto sprawuje taktyczną 

władzę w tym kraju, to jest po pierwsze. Jeżeli Pan używa określenia, że to jest 

naczelnik to Pan dopuszcza się nadużycia, bo na podstawie czego Pan to twierdzi? 

To jest wypowiadanie konkretnej opinii dotyczącej funkcji człowieka, której on 

nie pełni, to jest pierwsza rzecz. Jeżeli nie pełni to znaczy, że Pan wprowadza nas 

wszystkich tutaj w błąd. Pana przypuszczenia mnie akurat nie interesują, to jest 

pierwsza rzecz. Jestem człowiekiem, który poświęcił się działalności publicznej 

od tych 15 lat i muszę Panu powiedzieć,  że rzecz bardzo charakterystyczną, nigdy 

nie robiłem tego ze względów materialnych i rzucanie mnie jako człowieka, który 

należy do Prawa i Sprawiedliwości, jako tego, który tylko i wyłącznie myśli                 
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o tym, żeby mieć jakieś dodatkowe uposażenia albo zabieganie o sumę materialną 

jest nie w porządku. Po trzecie, żeby kogoś krytykować, jakąkolwiek formację, 

trzeba reprezentować taką, która może powiedzieć o sobie, że nie ma żadnych 

problemów natury związanej z bym powiedział szeroką praworządnością,               

bo weźmy na przykład Elewarr Agencja Rynku Rolnego, gdzie już dzisiaj 

wiadomo, że tam dochodziło do wielokrotnych nadużyć i jakoś nikt z tego 

powodu nie robił problemów. Gdzie są pieniądze, które są związane np.                      

z funkcjonowaniem? Przecież to wy tworzyliście tą koalicję. Jeżeli krytykuje się 

kogokolwiek to trzeba samemu przedstawić się jako ten czy reprezentant 

formacji, która może powiedzieć o sobie, że kieruje się tylko i wyłącznie dobrem 

publicznym, nie obsadza stanowisk swoimi ludźmi, tylko wyłącznie niezależnymi 

fachowcami. To przede wszystkim Polskie Stronnictwo Ludowe może 

powiedzieć o sobie, że to jest partia, która w swojej działalności kieruje się tylko 

i wyłącznie dobrem publicznym i zatrudnia tylko i wyłącznie fachowców a nie 

swoich kolegów. Dziękuje bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo. Momencik, Pan 

Radny Dąbrowski chce. 

Radny Michał Śliwiński: Chcę tylko odpowiedzieć. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Momencik,  dobrze? Tylko proszę 

rozmawiać o wynagrodzeniu starosty. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Dobrze Panie Przewodniczący to się odniosę. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze. Ja nie mówię, żeby coś… 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Odniosę się. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę bardzo. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Skoro tak mamy mówić o wynagrodzeniu 

Starosty to kolega radny Śliwiński czemu używa takich różnych rzeczy,                  

ale ja teraz do słowa… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bo byśmy za dużo polityki… 

Radny Krzysztof Dąbrowski:  Ja tu przychodzę praktycznie od początku jako 

radny, ale nie w tym rzecz. Wszyscy wiecie, ostatnie 28 lat itd. co się działo              

w naszym kraju i nie ma co teraz tutaj różnych rzeczy mówić, tak jak dzisiaj 
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kolega Michał, bo nie w tym rzecz. Ludzie oceniają pewne rzeczy po wynikach i 

same sondaże teraz mówią same za siebie i więcej nie będę mówił. 

Radny Michał Śliwiński: Tutaj odpowiadając, najprościej jest tak jak Marcin 

zaczął mówić przy absolutorium, że ogólnikami takimi rzucanie, może ktoś się    

na coś złapie, że gdzieś jest oskarżony, tak samo tutaj, mówienie o tym Ellewarr, 

różne rzeczy wymienianie…  2,5 roku, wszędzie przez 28 lat działo się bardzo 

źle, a przez 8 ostatnich najbardziej się działo, przez 2,5 roku co już macie 

prokuraturę swoją i co jest? Cisza? 

Radny Janusz Michalak: Ja jeszcze tylko raz merytorycznie powiem, to co         

do Jurka mówiłem, przystawianie jakichś liczb, cyfr nic nie daje. Niech Pan mi 

powie Pani Michale czy to były nowe stanowiska utworzone, a jeśli nie to trzeba 

było powiedzieć ile poprzednik zarobił i skąd pochodził i tylko to. 

Radny Michał Śliwiński: Przygotowałem sobie też w sensie nagrody, znaczy to 

nie były nowe stanowiska ale to było tak naprawdę wrzucone coś czego nigdy nie 

było. To było przykrycie teraz tego co źle się stało w Warszawie zrzuceniem tego 

na ,,doły”, żeby ,,doły” zaczęły się właśnie bić i ludzie skupili się na tym co się 

dzieje w gminach przy pensjach i przy powiatach przy pensji starosty. 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado 

chciałbym jednak wrócić do tematu, czyli ustalenia wysokości wynagrodzenia 

Pana Starosty i tutaj tak naprawdę pytanie do Pani Prawnik: jaka jest podstawa 

prawna do tego, żeby zmienić wysokość tego uposażenia? O ile nowe 

rozporządzenie wprowadziło nowe minimalne, maksymalne stawki, o tyle nie 

znalazłem tam zapisu, że obligatoryjnie Rada ma się tym tematem zająć. Zresztą 

są takie opinie, gdzie że tak powiem Rada już ustaliła kiedyś                                            

to uposażenie Pana Starosty. Czy teraz musimy to zmieniać? Tym bardziej,                 

że to zostały 4 miesiące. Wprowadzenie dodatkowych jakichś dodatków 

specjalnych, tak żeby zrekompensować Panu Staroście tą obniżkę, no nie wiem 

czy to jest sens. Wiadomo, gdy rada już się zajmuje to ma stosować te nowe 

stawki z nowego rozporządzenia, natomiast pytanie czy Rada obligatoryjnie         

ma się tym zająć. Dziękuje. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Mogę odpowiedzieć czy 

Pani Sekretarz odpowie? 

Radca Prawny Anna Motuk: Nie, ja jestem zdania, że oczywiście, że Rada musi 

podjąć taką uchwałę w związku ze zmianą przepisów co do wynagrodzenia, no 
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ale tam są przecież tylko widełki prawda, a Rada może obniżyć to, bo dzisiaj jest 

ustalane wynagrodzenie Starosty przez radnych i Rada może ustalić w każdej 

wysokości, byleby była niższa od obecnie obowiązujących od 1 lipca stawek. Nie 

rozumiem w związku z tym Pana pytania, no bo skoro są przepisy to tak samo jak 

poprzednie były rozporządzenia o wynagrodzeniu, które ustalało pewne zasady      

i widełki i na podstawie tego Rada uchwalała już wynagrodzenie konkretne 

Starosty, tak samo teraz w związku ze zmianą przepisów i tego rozporządzenia, 

które te widełki zmieniło i trzeba podjąć uchwałę jak ono konkretnie                         

ma wyglądać, bo jak inaczej je ustalić jak nie uchwałą Rady? 

Radny Zbigniew Kuczyński: Mówimy o rozporządzeniu, które przyszło, 

potwierdzone jest, że jest, a wróćmy do tematu podwyżek nauczycieli, że też 

przyszło rozporządzenie o podwyżkach i tego nie zrobiliśmy. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ale pieniądze nie przyszły. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Nie przyszły, a pieniądze dla Starosty przyszły? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie, pieniądze dla Starosty są                 

w budżecie. Szanowni Państwo musimy od 1 lipca wprowadzić zgodnie z tabelą          

i rozporządzeniem nowe zasadnicze wynagrodzenie Starosty z pochodnymi, 

dodatek specjalny jest umotywowany. Ja do tej dyskusji chciałbym jedno dodać, 

decyzja o obniżeniu wynagrodzenia dla samorządowców była właściwie podjęta 

jednoosobowo z całym ciągiem potem ustaw sejmowych i mam pytanie do was, 

możecie źle oceniać lub dobrze prace naszego Starosty czy innych 

samorządowców: dlaczego ktoś podjął decyzję 20 %, dlaczego nie 30 %, dlaczego 

nie 50 % albo 80 %, albo rozporządzenie wydać, że samorządowcy mają 

pracować za darmo? My jesteśmy samorządowcami, my decydujemy o tym           

co mamy robić i ile ma zarabiać nasz Zarząd. Nie powinno tych decyzji    w trakcie 

kadencji być podejmowanych gdzieś w Warszawie. To my powinniśmy 

podejmować takie decyzje. Jeżeli chciało się cokolwiek zrobić to powinno się       

to zrobić od nowej kadencji, natomiast takie wydawanie rozporządzeń to jest 

wręcz nieuczciwe dla samorządowców, bo co to znaczy, że starosta o 20% gorzej 

pracuje czy burmistrz miasta czy prezydent czy marszałek? Nie, tak nie wolno 

było zrobić, zrobiono i musimy nie krzywdzić ludzi po prostu. Ja uważam,              

że działania, które musimy wypełnić zrobimy. Dzisiaj właśnie dlatego stawiam    

to na sesji, bo musimy tą uchwałę podjąć, natomiast sam proces zabierania 

pieniędzy samorządowcom jest wręcz nieuczciwy.  
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Radny Marcin Kosiorek: Miałem nie zabierać głosu w tym temacie, ale skoro 

Pan Przewodniczący tak mówi no to, Panie Przewodniczący niech Pan spojrzy na 

kontekst rzeczy, może Pan tego nie zauważył, mógł Pan tego nie zauważyć. 

Gdzieś rok, półtora roku temu był temat podwyższenia wynagrodzeń, gdzie wasza 

europarlamentarzystka Bieńkowska na tych taśmach tam się śmiała „za 6000,00 

zł to tylko frajer będzie pracował” prawda? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Zgadza się. 

Radny Marcin Kosiorek: I była propozycja taka Prawa i Sprawiedliwości                

w sejmie, żeby podjąć decyzję o podwyżkach dla tych wiceministrów, którzy 

obracają kwotami dużo większymi niż starostowie, burmistrzowie, obracają 

bardzo dużymi środkami i faktycznie ta proporcja zarobków no mogła budzić 

wątpliwości i była propozycja Prawa i Sprawiedliwości, żeby zrobić podwyżki od 

przyszłej kadencji, na co oczywiście był krzyk, larum: obniżać, obniżać i to jest 

kontekst tego o czym Pan mówi, a poza tym ja nie wiem jak było w latach do 

1998 roku, ale od 1998 roku kiedy ja czynnie się tą polityką zajmuje to mimo 

wszystko decyzje samorządów były osadzone w jakichś tam ramach finansowych, 

prawda? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak. 

Radny Marcin Kosiorek: Więc to nie jest tak, że my tu sobie możemy, że np. 

Pan Starosta będzie nie wiem, 60 000,00 zł zarabiał. Nigdy tak nie było i tak nie 

będzie, dlatego mówienie tutaj o tych procentach, to też jest asumpt jakiś                 

do dyskusji. Jeżeli Pan Starosta jest przedstawicielem naszym Związku Powiatów 

i jeżeli ma dostawać jeszcze za to dodatkowe pieniądze to może niech Związek 

Powiatów przedyskutuje temat jak zrobić, żeby jakoś te pensje były 

proporcjonalne nie wiem czy do budżetu czy do czegokolwiek danego, bo są 

powiaty takie jak powiat brzeziński, który jest małym powiatem a są wielkie 

powiaty też i jeżeli mówimy o powiatach to jeszcze, ale o gminach, która ma 

budżet 8 000 000,00 zł a gmina, która ma 200 000 000,00 zł… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze moi drodzy, kończąc, dlatego 

ja tylko chciałem jedno w swojej wypowiedzi pokreślić, że nieuczciwym                  

w stosunku do samorządowców było takie działanie w trakcie kadencji. Resztę 

kto ile powinien zarabiać to rzeczywiście wszyscy powinni usiąść i ustalić te 

widełki, natomiast zabieranie pieniędzy samorządowcom w ciągu kadencji jest 
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nieuczciwe i takie jest moje zdanie. Dobrze, moi drodzy myślę, że nie ma sensu 

żebyśmy dłużej dyskutowali, ja przeczytam projekt uchwały i przegłosujemy.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Starosty Łowickiego.  

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

RPŁ/nie głosował J. Michalak/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 3 

Wstrzymało się  – 3 

Podjęli Uchwałę Nr L/305/2018 RPŁ w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Starosty Łowickiego. /Zał. Nr 10/ 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie podziału Powiatu 

Łowickiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

podziału Powiatu Łowickiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, 

granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  

Radny Gabriel Jędrachowicz: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, po 

pierwsze to co już było dyskutowane wcześniej, ten projekt podziału na okręgi 

wyborcze granic powiatu jest no z trzech propozycji najbardziej tak naprawdę 

krzywdzący dla mieszkańców - tutaj są największe te rozbieżności, jeśli chodzi o 

normę reprezentatywności, także tyle w tym temacie. Natomiast chciałbym 

jeszcze zgłosić poprawkę do paragrafu 3 tego projektu: końcowe zdanie „od daty 

ich otrzymania” - wydaje mi się, że to jest niewłaściwe. Należy zapisać od daty 

jej ogłoszenia, czyli tej uchwały lub też podania do publicznej wiadomości. Nie 

sądzę aby Rada Powiatu miała w zamyśle przesłanie tej uchwały do każdego 

mieszkańca. Dziękuje. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: To znaczy tak, nie chcę się tutaj oczywiście 

z Panem spierać o ten zapis, natomiast z tego co pamiętam ten zapis jest wprost 

przepisany z ustawy, z Kodeksu wyborczego dokładnie. Pierwotnie nawet nie 

został przez nas umieszczony mając na uwadze zasady techniki prawodawczej, 

natomiast w związku ze zwróceniem nam uwagi przez szefową Krajowego Biura 
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Wyborczego Delegatura w Łodzi, na którym byłam osobiście z Panem Starostą, 

na tym spotkaniu u Pani Dyrektor, zwróciła nam uwagę, że ten zapis musi się 

znaleźć w tym projekcie uchwały. Tyle mogę powiedzieć o tym zapisie. 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Jeśli można. Oczywiście zgadzam się, że taki 

zapis mógłby być w stosunku np. do rady gminy, bo oni że tak powiem taką 

uchwałę otrzymują, natomiast wyborcy tej uchwały nie otrzymują. Jeśli 

wyborcom przysługuje prawo odwołania w liczbie przynajmniej 15 i piszemy, że 

„od daty ich otrzymania” no to mogą się odwoływać tak naprawdę do końca, bo 

rada powiatu nie prześle każdemu wyborcy tej uchwały. Ja rozumiem, dlatego 

chodzi mi o zapis nie „od daty ich otrzymania” tylko albo „od daty ogłoszenia” 

lub „od daty podania do publicznej wiadomości” powinien się zapis znaleźć. 

Nigdzie nie jest to napisane i data otrzymania to jest data otrzymania a data 

ogłoszenia może być w zwyczajowy sposób, może być ogłoszone, może być 

podane do publicznej wiadomości lub wywieszone. 

Radca Prawny Anna Motuk: Na 90% Panu powiem, bo w domu ten projekt 

oglądałam i zwróciłam uwagę na słowo „otrzymania”, ponieważ w polskim 

prawie zawsze obowiązywało prawo doręczenia i nadal obowiązuje, ale słowo 

„otrzymania” mi zupełnie się nie podobało, dlatego sprawdzałam to w Kodeksie 

wyborczym i rzeczywiście jest to cytat z ustawy i my nie odpowiadamy za to, że 

ustawa została tak napisana, że tak zostało określone. Oczywiście byłam 

przeciwko umieszczenia całego tego zapisu, tak jak mówiła Pani Sekretarz, bo to 

jest niezgodne ze sztuką, jeżeli chodzi o to odwołanie, ze sztuką tworzenia aktów 

prawnych, ale jeżeli Komisarz Wyborczy takie ustalenia przyjął i tak ma być to 

teraz stosowanie prawa staje się kwestią względną. Także możemy to sprawdzić, 

bo mówię na 90% w Kodeksie wyborczym jest taki zapis i jest to słowo 

„otrzymania”. Trudno żebyśmy szukali innego w związku z tym. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Szanowni Państwo na tym spotkaniu z 

Komisarzem wręcz było wskazanie przez Biuro Wyborcze jak te uchwały mają 

wyglądać, tak żeby nie doprowadzać do tego, żeby Wojewoda je uchylał, więc 

tutaj tak jak Pani Mecenas i Pani Sekretarz mówiły. Rozumiem Radnego, bo to 

taki zapis trochę nijaki, no ale jeżeli mamy podjąć tak jakby nam się wydało 

dobrze i ma być to uchylone i mamy to uchwalać jeszcze raz to tutaj mówię, 

uchwała jest sprawdzona i skonsultowana z Krajowym Biurem Wyborczym. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący to może 10 minut przerwy, żeby 

sprawdzić i wyjaśnić, byśmy mieli pewność 100%. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ale to jest już ustalone. Dobrze, pięć 

minut przerwy.  

PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI OGŁOSIŁ 

PRZERWĘ W SESJI RPŁ O GODZINIE 14:15. 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI WZNOWIŁ SESJĘ 

RPŁ O GODZINIE 14:25. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, proszę o 

zajmowanie miejsc. Bardzo bym prosił Panią Sekretarz lub Panią Mecenas o 

wyjaśnienie do końca tematu, o którym mówiliśmy. Czy tak musi być? 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Może ja odpowiem, ponieważ tutaj 

dyskutowaliśmy z Panem Radnym. Niestety ten zapis w projekcie naszej uchwały 

jest dokładnie taki, jaki jest w ustawie Kodeks wyborczy. Można oczywiście z 

nim polemizować sobie, ale uważam, że nie mamy prawa zmieniać zapisu 

ustawowego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, trudno. Skoro tak musi być. 

Czy są jeszcze jakieś pytania w tej sprawie? Nie ma.  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna. 

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

– pozytywna. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

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

RPŁ/nie głosowali: K. Dąbrowski, M. Kosiorek, Z. Kuczyński, J. Michalak,           

S. Olęcki/: 

Za  – 9 

Przeciw  – 4 

Wstrzymało się  – 3 
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Podjęli Uchwałę Nr L/306/2018 RPŁ w sprawie podziału Powiatu Łowickiego na 

okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym. /Zał. Nr 11/ 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XI/70/2015 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Łowickiego. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Przepraszam, że pozwolę sobie zadać takie 

pytanie, ale zadam je. Czy mam czytać cały projekt uchwały? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie, wszystko było na komisjach. 

Tylko nie wiem czy trzeba jakieś fragmenty przeczytać czy nie? 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Może ja w takim razie powiem, dlaczego te 

zmiany i z czego one wynikają. 11 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa o 

zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 

Ta ustawa wprowadziła zmiany do ustaw ustrojowych samorządów wszystkich 

szczebli oraz właśnie Kodeksu wyborczego między innymi. W naszej ustawie 

ustrojowej, czyli ustawie o samorządzie powiatowym, podzielono te zmiany na 

takich pięć najważniejszych grup, które wymuszają zmiany w statucie. Pierwszą 

grupą tych zmian to jest to, że ustawodawca zdecydował, że od nowej kadencji, 

bo chciałam zaznaczyć, że te zmiany będą obowiązywały od nowej kadencji, 

obrady rady powiatu będą transmitowane a nagrania będą udostępniane na BIP. 

W związku z tym w statucie należy doprecyzować w jaki sposób ta transmisja 

będzie się odbywała, w zasadzie gdzie ona będzie dostępna. Drugą grupą takich 

zmian to jest uszczegółowienie już w ustawie ustrojowej przepisów dotyczących 

interpelacji i zapytań radnych, ponieważ jest to doprecyzowane w ustawie, w 

związku z czym musimy uchylić zapisy ze statutu, żeby nie powielały się one w 

ustawie i statucie, czyli akcie niższego rzędu. Trzecia grupa tych zmian dotyczy 

głosowania jawnego za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i 

utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Stąd też w statucie musi znaleźć 

się zmiana i określenie w jaki sposób to się będzie odbywało i co będzie, jeśli 

jakieś problemy techniczne spowodują, że urządzenie do liczenia głosów nie 

będzie działało i trzeba będzie głosować imiennie. Kolejna, czwarta grupa zmian 

dotyczy wprowadzenia przez ustawodawcę przepisów o konieczności powołania 
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drugiej obligatoryjnej komisji stałej rady a mianowicie obok Komisji Rewizyjnej 

będzie musiała funkcjonować Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Stąd w 

statucie zmiany dotyczące zarówno Komisji Rewizyjnej, jak i Skarg, Wniosków 

i Petycji, ponieważ jak Państwo wiecie teraz to Komisja Rewizyjna zajmuje się 

tymi sprawami, więc trzeba w statucie przenieść to zadanie na nową komisję. 

Piąta grupa takich najistotniejszych zmian dotyczy klubów radnych, związku z 

tym, że ustawa przewiduje wprost zapis, że klub radnych tworzy co najmniej 3 

radnych. My taki zapis mamy w statucie w tej chwili w związku z czym musimy 

ten zapisy uchylić i doszczegółowić pewne sprawy dotyczące klubów. To są 

najistotniejsze zmiany i wyłącznie dotyczą one właśnie zmian wynikających z 

ustawy. Dziękuje. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak jest Pani Sekretarz. O to chodziło, 

żeby to do protokołu było. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? 

Nie ma.  

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

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

– pozytywna. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Przystąpimy do głosowania. 

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

RPŁ/nie głosowali: K. Dąbrowski, M. Kosiorek, J. Michalak, S. Olęcki/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr L/307/2018 RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XI/70/2015 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 12/  
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Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLVII/290/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2018 roku w 

sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

roku 2018. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado, Szanowni Państwo jest to drobna zmiana. Ja tylko dodam, że będziemy się 

poruszać w budżecie jaki otrzymaliśmy w miesiącu marcu, czyli w kwocie 

1 597 958,00 zł i dotyczy przesunięcia kwoty 29 964,00 zł między zadaniami. 

Chcemy dołożyć proszę Państwa te pieniądze na zadanie dofinansowanie 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Ja tu 

powiem Państwu, bo nie powiedziałem na poprzedniej komisji, na Komisji 

Zdrowia mówiłem, że te pieniądze pozwolą na to, że osoby najciężej chore, osoby 

ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i 

młodzież ucząca się i niepracująca, która nie była w roku ubiegłym na turnusach, 

w tym roku będzie mogła wyjechać w 100%, oczywiście jeżeli te dofinansowanie 

przyjmą. Wsłuchujemy się w głos osób niepełnosprawnych. Jak wiecie Państwo 

osoby niepełnosprawne mają mieć ułatwiony dostęp do rehabilitacji, dlatego 

poszliśmy w tym kierunku i proszę Państwa Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych jednogłośnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Ja też na 

Komisji Zdrowia mówiłem, że o ile w przyszłym roku byłaby podobna ilość 

wniosków to osoby, które nie były w tym roku wyjadą, czyli będzie taka 

możliwość, że osoby niepełnosprawne te najciężej chore czy w stopniu lekkim co 

dwa lata będą wyjeżdżać. Taka drobna zmiana. Jeśli są jakieś pytania Szanowni 

Państwo to proszę, jeśli nie to odczytam projekt uchwały. 

Radny Piotr Gołaszewski: Szanowni Radni, tutaj Pan Dyrektor Wójcik 

wnioskuje o to przesunięcie, aczkolwiek nie ukrywam, że na komisjach 

wstrzymywałem się od głosu dlatego, że chciałem ten temat po prostu zbadać i 

zrobiłem to. Panie radny myślę, że to jest zła decyzja i zła uchwała, którą możemy 

podjąć, dlatego że na przykład według właśnie rodziców dzieci 

niepełnosprawnych np. na fotelik dla dziecka wniosek złożony w kwietniu, 

odpowiedź ma być dopiero w sierpniu, czyli już po tym jak Pan to przesunie i 

zmniejszy te środki na ten cel. Z czego Pan to zdjął to Pan dokładnie wie. Zdjął 

to Pan z działu 23, czyli dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, 

rehabilitacyjny i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych. To jest 
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przykład jeden, ale oprócz tego przykładu jednego są przykłady inne, bo nie 

opieram się tylko na przykładzie jednym, Panie Dyrektorze Wójcik. Na przykład 

teraz osoba złożyła wniosek do PCPR, którym Pan zarządza Panie Dyrektorze 

Wójciku, otrzyma odpowiedź według Pana pracowników w 

październiku/listopadzie. Oczywiście już tam tych środków będzie mniej niż to 

było zaplanowane w budżecie o ponad 29 000,00 zł. Oprócz tego Panie 

Dyrektorze Wójcik dlaczego jest tak, że ktoś kto składa wnioski w kwietniu 

otrzymuje odpowiedź w sierpniu a te środki jeszcze później? Dlaczego jest tak, 

że ktoś kto składa wniosek teraz w czerwcu ma otrzymać odpowiedź w 

październiku a środki pewnie na koniec roku? Czy Pan tego nie rozumie, że to 

powinno działać o wiele szybciej? To są wnioski przeważnie na przedmioty 

ortopedyczne, które są potrzebne raczej szybko niż później, niż za pół roku. Ja 

rozumiem, że mamy rok wyborczy i Pan dba może z tego powodu a może nie z 

tego powodu właśnie o turnusy dla osób niepełnosprawnych, pewnej grupy 

pewnie, ale zapomina Pan o tym wszystkim, że na tym ktoś straci. To nie jest tak, 

że Pan tam coś dodaje, Pan tam tylko zabiera komuś a komuś coś daje, Panie 

Dyrektorze Wójcik. Ja proszę radnych, dlatego że nie ukrywam i ja to ostatnie 2 

dni sprawdzałem i pracownicy ośrodka, gdzie pracuje dla osób 

niepełnosprawnych po prostu robiąc wywiad wśród naszych beneficjentów i oni 

wcale nie uważają, że tych środków tam jest za dużo w tym punkcie. Dlatego 

Państwo radni proszę o niegłosowanie za tym projektem. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę o odpowiedź. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Panie Przewodniczący no zarzut o 

kampanię wyborczą to myślę, że jest nie na miejscu. Ja znam kodeks 

postępowania administracyjnego i wiem ile czasu ma PCPR na odpowiedź na 

wiosek - do miesiąca. No więc jeśli Pan przypuszcza to żałuję Panie Radny, że 

Pan nie przyszedł do mnie, nie spytał jak w rzeczywistości wygląda sytuacja. 

Przed chwilą Pan powiedział „przypuszczam”. No wie Pan, jeśli mielibyśmy 

rozmawiać o przypuszczeniach no to byłaby tragedia. Ja znam fakty. Proszę Pana 

fakt faktem jest, że jeśli chodzi o zadanie dofinansowanie do przedmiotów 

ortopedycznych, byłem na spotkaniu z Panią Minister Rafalską i z 

pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, który namawiał 

samorządy, żeby w tym zadaniu było jak najmniej pieniędzy. Wie Pan jak 

argumentują? Że trochę wyręczamy służbę zdrowia. My i tak przeznaczamy na to 

zadanie bardzo dużo, bardzo dużo przeznaczamy. Jest też tak w tym zadaniu, że 

osoby, które nie otrzymają dofinansowania w roku bieżącym mogą złożyć 
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wniosek w roku przyszłym, natomiast te osoby, które nie wyjadą na turnusy a 

złożyły wnioski, mówiłem Państwu jak to wygląda, do dnia 21 czerwca o 

dofinansowania do turnusu - 154 osoby w tym 51 opiekunów - dostało 

dofinansowanie 78 osób na kwotę 70 000 zł, 76 osób nie otrzymało 

dofinansowania. Tak wygląda rzeczywistość na dzień 21 czerwca. Miałem tego 

nie mówić, ale też powiem, był świadkiem Pan Starosta jak rozpatrywaliśmy ten 

wniosek ile jest pretensji właśnie, że ludzie nie dostają dofinansowania do 

turnusów. Proszę Pana powiem jedno, jedna z pań przyszła, krzyczała na mnie 

ogromnie i wie Pan czym mi machała przed oczami? Wizytówką posłanki PIS-u, 

dziękuje. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo. Bardzo proszę ad 

vocem. 

Radny Piotr Gołaszewski: Panie Dyrektorze, ja nie ukrywam, że ja nie jeżdżę 

na spotkania z Panią Minister, bo my nie działamy w rządzie, tylko my działamy 

w podmiocie, który zajmuje się osobami niepełnosprawnymi i dlatego wywiad 

robiłem wśród nich a nie wkoło rządowych.   

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Przecież wiemy, że tych pieniędzy 

jest we wszystkich zadaniach za mało. Pan o tym wie, przecież nie jest Pan 

pierwszy… ale tu nikt nie zabiera, przesuwa. Niech Pan nie mówi, że zabiera, bo 

tych pieniędzy jest zawsze mało i Pan dobrze o tym wie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę odpowiedzieć Panie 

Dyrektorze i tą wymianę kończymy.  

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Mówię, że bardzo takie nie fair 

jest powiedzenie, że przypuszczam. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, dziękuje. Pan Radny 

Śliwiński ma jakieś pytania? 

Radny Michał Śliwiński: Mam pytanko, tak. Mówiłeś Piotrze tutaj o tym 

foteliku i dla mnie jest to do wyjaśnienia. Nawet jeżeli uzyskam więcej informacji 

teraz to zawnioskuję, żebyśmy dzisiaj tej uchwały nie głosowali. Mówisz, że Pani 

złożyła wniosek kiedy? W kwietniu? 

Radny Piotr Gołaszewski: W kwietniu. 
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Radny Michał Śliwiński: Pan Wójcik mówi, że ma miesiąc czasu na to, żeby 

odpowiedzieć. Rozumiem, że zgodnie z KPA poinformował Pan, że jest duży 

natłok obowiązków albo coś tam i sprawa będzie wyjaśniona dopiero w sierpniu, 

tak? Skąd ten termin, który mówi… 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Ja przestrzegam KPA. Nie może 

tak być, że ktoś złożył w kwietniu i jeszcze nie dostał żadnej odpowiedzi. To jest 

po prostu niemożliwe. 

Radny Michał Śliwiński: Ja rozumiem, ale co to w tej odpowiedzi jest? Panie 

Dyrektorze, ja to rozumiem, że Pan musi dawać co miesiąc odpowiedź, że 

rozstrzygnie Pan sprawę później. Dlatego teraz ta sugestia jest, że jak te środki 

zostaną przesunięte to faktycznie może ten fotelik nie być załatwiony dla małego 

dziecka. No dlatego chciałbym to wyjaśnić, bo tak naprawdę padły tutaj mocne 

oskarżenia. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Panie Radny, w czerwcu mieliśmy 

jeszcze w tym zadaniu rezerwę ponad 100 000,00 zł. 

Radny Michał Śliwiński: Jeszcze teraz między nami w sensie na te wnioski, 

które Pan ma, na sprzęt ortopedyczny, które są już teraz w PCPR, rozumiem że 

środki ma Pan… 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Na chwilę obecną wystarczy. Co 

będzie pod koniec roku – nie wiem. 

Radny Michał Śliwiński: Po tych przesunięciach też Panu wystarczy, rozumiem, 

tak? 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Na razie jeszcze są pieniądze na te 

wnioski, które wpłynęły. 

Radny Michał Śliwiński: No i to chciałem usłyszeć, bo była taka Pana sugestia, 

że przesuniemy te środki a ta Pani w ogóle nie dostanie fotelika. To już byłoby 

nie w porządku mocno. 

Radny Michał Śliwiński: Czy ta Pani złożyła już ten wniosek do PCPR? 

Radny Piotr Gołaszewski: Myślę, że tak. 
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Radny Michał Śliwiński: Myślę… No to zupełnie inaczej przedstawiłeś 

sytuację. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, dziękuje. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Ja może tak powiem. Ja rozumiem 

ciebie Piotrku, bo pracujesz z tymi ludźmi, rzeczywiście masz z nimi do czynienia 

i bardzo dużo wiesz, tylko kiedyś moja sąsiadka powiedziała, że wiadomość ze 

źródła, nie moja sąsiadka: wiesz jechałam dzisiaj do Kiernozi było tak ślisko, 

droga w ogóle nie odśnieżona i po prostu zawróciliśmy się w połowie drogi. 

Myślę sobie, że droga krajowa powinna być odśnieżona czy jakaś tam zrobiona, 

ale moja sąsiadka zapomniała mi powiedzieć, że ma opony letnie i to u tego 

źródła.. być może jest inny kontekst, ale ktoś czasami czegoś do końca nie 

dopowie, ale mówi wiesz, droga nie odśnieżona. Także być może to inny 

kontekst, ale ludzie czasami nie do końca powiedzą prawdę. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania?  

Radny Gabriel Jędrachowicz: Ja mam takie krótkie pytanie, żeby podjąć tak 

naprawdę decyzję w kwestii tego przesunięcia. Chciałbym uzyskać taką suchą 

informacją na jaką kwotę są złożone wnioski na dofinansowanie na turnusy, ile to 

procent zabezpiecza w tej chwili te 70 000,00 zł, na ile, że tak powiem złożone są 

na dzień dzisiejszy wnioski na dofinansowanie do sprzętu, jaki procent 

zabezpiecza i ewentualnie jakie kwoty są rocznie potrzebne. To znaczy np. na 

koniec 2017 jak to wyglądało np. jeśli chodzi o dostępne środki i złożone wnioski 

na sprzęt rehabilitacyjny. Wiadomo, że z tego sprzętu osoby niepełnosprawne 

korzystają cały rok, wyjazd jest na 2 tygodnie, więc te osoby korzystają tylko 

przez chwilę, ze sprzętu korzystają cały rok. Dziękuje. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Nie pamiętam ile było na koniec 

ubiegłego roku, niemiej jednak we wszystkich zadaniach tych pieniędzy 

brakowało. Ja sądzę, że jeżeli chodzi o sprzęt rehabilitacyjny to gdzieś 20-30% 

osób nie otrzymała dofinansowania. Jeśli chodzi o turnusy to jest pół na pół. 

Mówiłem wcześniej, że plan w turnusach 70 000,00 zł, do dnia 21 czerwca 154 

osoby się ubiegały. Oczywiście te wnioski cały czas spływają, w tym było 51 

opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 78 osób na kwotę 70 000,00 zł, czyli 

76 osób nie otrzymało dofinansowania. Rozmawialiśmy z Radą Społeczną, bo 

oczywiście ten projekt uchwały został zaopiniowany przez Radę Społeczną i też 

mieliśmy dylematy, bo tych pieniędzy zawsze brakuje, w każdym zadaniu. Tylko 
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powiedziałem i dodałem, że jeśli chodzi o sprzęt rehabilitacyjny to jeśli osoba nie 

otrzyma w bieżącym roku może złożyć w przyszłym i zawsze to jest rolowane i 

osoby otrzymują w roku następnym. Tak już jest od wielu lat i oczywiście, że 

sprzęt jest potrzebny na stałe. Tylko wsłuchujemy się w głos ludzi. Natomiast 

Panie Radny byłem na spotkaniu z pełnomocnikiem rządu, pochwalił te powiaty, 

które nie dają na sprzęt rehabilitacyjny ani złotówki, pochwalił. Ja Panu mówię 

jakie jest założenie rządowe: zakładają, że wyręczamy trochę tymi środkami 

Fundusz Zdrowia. Było pochwalone i cały czas jest mówione „dawajcie jak 

najmniej”. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o dofinansowanie do przedmiotów 

ortopedycznych środków pomocniczych to przecież wiemy, Pan Wicestarosta 

często uczestniczył w zespołach rozpatrujących wnioski, to w większości są 

aparaty słuchowe. My jesteśmy głuchym społeczeństwem a już nie chce mówić 

jak firmy, które zapraszają na bezpłatne badanie słuchu a tu proszę może Pan od 

razu zamówić aparat słuchowy. No tak to wygląda. Natomiast zaręczam Panu 

Radnemu, że nie może być takiej sytuacji, że wniosek jest złożony w kwietniu a 

odpowiedź jest w sierpniu. W PCPR przestrzega się kodeksu postępowania 

administracyjnego, zapraszam do mnie, wyjaśnimy sytuację. Pan mówi „myślę”. 

„przypuszczam” a ja jestem tego pewien. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze. Szanowni Państwo, czy są 

jeszcze jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały przez Pana 

Dyrektora? Nie widzę.  

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje, przystąpimy do głosowania. 

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

RPŁ/nie głosowali: K. Dąbrowski, M. Kosiorek, D. Kosmatka, S. Olęcki/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 3 

Wstrzymało się  – 2 

Podjęli Uchwałę Nr L/308/2018 RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLVII/290/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie 

określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 
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Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018. 

/Zał. Nr 13/ 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr 

XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w 

sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 

października 2012r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.  

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Nie będę czytała całego uzasadnienia, 

powiem tylko, że w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmiany we wszystkim jako 

RODO, w ZOZ dyrekcja chce zmienić stanowisko Administratora 

Bezpieczeństwa Informacji na obligatoryjne ustawowe stanowisko Inspektora 

Ochrony Danych. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo dziękuje Pani Sekretarz. Czy 

są jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały?  

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje, przystąpimy o głosowania.  

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

RPŁ/nie głosowali: K. Dąbrowski, S. Olęcki/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr L/309/2018 RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XXIX/216/2012 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie Statutu 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 14/ 

Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr 

XXXIII/269/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009r. w 



41 

 

sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych 

przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele niezwiązane z 

potrzebami zarządzania dogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

Z-ca Dyrektora PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado, dzisiejszy projekt uchwały spowodowany jest wszczęciem 

postępowania przez służby Wojewody w przedmiocie legalności uchwały, którą 

podjęliśmy w miesiącu marcu 2018 r. Tam służby Wojewody prawnie 

zakwestionowały dwa zapisy: pierwszy to jest powtórzony zapis ustawowy 

dotyczący, że jeden dzień/doba to jest mniej niż jeden dzień zgodnie z ustawą i 

drugi zapis to był, że nie możemy pisać czy to jest zabudowany czy poza terenem 

zabudowanym, z tym, że ustawa z 2009 r., która obowiązuje takie zapisy miała i 

wzorując się na niej takie zapisy zostały również powierzone. Niemniej ta 

uchwała, która dzisiaj będzie przedmiotem debaty reguluje te zapisy i naprawi 

błędy, które są zakwestionowane przez służby Wojewody. 

Z-ca Dyrektora PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski przedstawił projekt 

Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/269/2009 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie stawek za zajmowanie pasa 

drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, 

na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania dogami lub potrzebami ruchu 

drogowego.   

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje Panu Dyrektorowi. Czy są 

pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.  

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

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

RPŁ/nie głosowali: K. Dąbrowski, S. Olęcki/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr L/310/2018 RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/269/2009 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie stawek za 

zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar 
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powiatu łowickiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania dogami lub 

potrzebami ruchu drogowego. /Zał. Nr 15/ 

Ad. pkt 15 

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.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Skarbnik. Czy 

są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję, przystąpimy do głosowania. 

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

RPŁ/nie głosowali: K. Dąbrowski, S. Olęcki/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 7 

Podjęli Uchwałę Nr L/311/2018 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. 

/Zał. Nr 16/ 

Ad. pkt 16 

Rozpatrzenie projektu Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/260/2017 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały 

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

grudnia 2017 r. 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.  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje, przystąpimy do głosowania. 

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

RPŁ/nie głosowali: K. Dąbrowski, S. Olęcki/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 8 

Podjęli Uchwałę Nr L/312/2018 RPŁ zmieniającą uchwałę Nr XLIII/260/2017 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021.     

/Zał. Nr 17/ 

Ad. pkt 17 

Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie 

Łowickim. /Zał. Nr 18/ 

Z-ca Dyrektora PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado informację o przebiegu inwestycji i remontów z załącznikami 

dwoma myślę, że wszyscy Państwo otrzymali. Jest tylko pytanie czy jest 

konieczność czytania tej informacji? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie, uwagi jak są jakieś. Ja spytam 

radnych czy są jakieś pytania, uwagi? 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja mam pytanie dotyczące rowów na drodze 

powiatowej w Reczycach. Ja tu otrzymałem taką informację na początku roku, że 

ze względu na warunki atmosferyczne, było mokro, no nie można tam wnieść 

sprzętu. Następnie po dwóch miesiącach uzyskałem informację, że teraz jest 

sucho, ale w najbliższym czasie być może te działania zostaną podjęte. Z tego co 

ja się orientuje, być może Pan powie inaczej, jak są i ile tych rowów zostało 

wykopanych. Chodzi mi o… 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Ma Pan w informacji. 

Radny Marek Jędrzejczak: Nie, ja pytam ile tych rowów zostało tam 

zrobionych. 

Z-ca Dyrektora PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Rozumiem, że w całym 

powiecie czy… 
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Radny Marek Jędrzejczak: Nie, w Reczycach przy tej drodze, której miało być 

to robione, ponieważ już mamy miesiąc czerwiec, natomiast deklaracja dotycząca 

rowu była w miesiącu styczniu. Ja chciałbym wiedzieć konkretnie jakie działania 

zostały podjęte, jaką ilość już wykopano, jaki odcinek. Początkowo był problem 

natury niezależnej, atmosferycznej. Trudno pogłębiać kiedy jest mokro, ale od 

pewnego czasu, można powiedzieć od marca sytuację mamy taką, że teraz tych 

opadów jest niewiele a więc warunki są dobre. Stąd moje pytanie jakie tutaj te 

prace są zaawansowane, jakie odcinki są wykopane  czy to po prostu jest zrobione 

a jak nie to jaki jest plan, kiedy to zostanie zrealizowane czy w ogóle jest to 

przewidziane do realizacji. Przyznam szczerze, że padła tutaj deklaracja ze strony 

Zarządu, że to zostanie wykonane. Powiem zupełnie szczerze jeszcze 2 tygodnie 

temu ja tam nie widziałem, żeby coś się zmieniło. Takie moje pytanie jako 

mieszkańca tej gminy: „kiedy?”, bo to jest troszeczkę tak, ponieważ odniosłem 

takie wrażenie, że warunki atmosferyczne się zmieniły, zrobiło się sucho, w 

związku z tym problemu nie ma. Tylko za chwilę czy za kilka miesięcy okaże się, 

że znowu mamy opady i znowu jest problem, znowu ludzi zalewa, znowu 

otrzymam informację, że to będzie wykonane. Bardzo bym prosił o odpowiedź na 

to pytanie.  

Z-ca Dyrektora PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Od początku roku 

zrobiliśmy 8 odcinków, czyli na 8 odcinkach tam gdzie było najbardziej, ta 

sytuacja wychodziła w czasie tych opadów, my wykopaliśmy prawie 2,5 km na 

tych 8 odcinkach. Pragnę zauważyć, że kopanie rowu nie polega tylko na tym, że 

my pojedziemy i kopiemy. Dogadujemy się z samorządem gminy, dogadujemy 

się z sołtysem, bo generalnie staramy się, żeby społeczność lokalna również się 

trochę włączyła poprzez podstawienie np. przyczep, wywożenie ziemi i to 

generalnie powolutku robimy. W tej chwili mam jeszcze jedną koparkę 

praktycznie, która ma jakąś tam swoją wydajność i mieliśmy trochę mało ludzi. 

W tej chwili robimy drogi, przede wszystkim dziury, emulsją robimy to, bo 

wiadomo, że mamy… już sekundę, zaraz dojdę do tego, teraz też kosimy bardzo, 

ale otrzymaliśmy jak gdyby teraz zastrzyk od Państwa, od Zarządu - zatrudniamy 

w tej chwili skazanych, czyli te prace, które są ewentualnie powiedziane czy 

ewentualnie są przełożone będą teraz zdecydowanie lepiej wykonane i szybciej, 

bo już będziemy mieli kim to robić. Udało się pozyskać nawet brukarzy, murarzy 

wśród tych skazanych, czyli generalnie chce powiedzieć, że w tym tygodniu 

otrzymaliśmy już tych skazanych. Mamy ośmiu. Będzie nam dużo łatwiej już te 

prace wykonać, chociaż koparka jest często wykorzystywana do takich prac 

interwencyjnych a to przepust zarwany a to gdzieś tam jest zadolenie, gdzieś stoi 
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woda, gdzieś ewentualnie zalewa. Generalnie ona ciągle pracuje, nie stoi. 

Natomiast ja przyjmuje ta uwagę i spróbujemy to jak najszybciej zrobić. 

Radny Marek Jędrzejczak: Panie Dyrektorze ja przyznam się szczerze, że ja 

argumenty, które Pan przedstawił rozumiem. Natomiast jeżeli ja Pana proszę o 

konkretną odpowiedź ja bym bardzo prosił o odpowiedź, czyli na dzień dzisiejszy 

ile jest zrobione tego rowu, jaki odcinek rowu… 

Z-ca Dyrektora PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Jeżeli chodzi o tą 

miejscowość Reczyce - nie, nie zostało tam jeszcze ruszane.  

Radny Marek Jędrzejczak: Nic nie zostało tam zrobione. W związku z tym 

moja prośba jest następująca, dlaczego w takim razie otrzymuje informację w 

styczniu, że to zostanie zrobione? 

Z-ca Dyrektora PZDiT w Łowiczu w Zenon Dąbrowski: Ale to będzie 

zrobione. 

Radny Marek Jędrzejczak: Czas mija, już mamy pół roku za sobą… 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Przecież nikt nie określił kiedy. 

Z-ca Dyrektora PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Będzie. My nie 

mówimy, że nie będzie zrobione. 

Radny Marek Jędrzejczak: Panie Dyrektorze, na dzień dzisiejszy co ja mam 

powiedzieć mieszkańcom, że będzie robione? No jeżeli ja powiedziałem w 

miesiącu lutym, że będzie robione, ja w czerwcu, po pół roku powiem, że będzie 

robione, to ja jestem śmieszny. W ten sposób tak się nie robi. Ja uważam, że lepiej 

jest powiedzieć tak: „Nie mamy koparki, nie mamy możliwości i nie będziemy 

robili” koniec kropka. Natomiast jeżeli składa się konkretną deklarację, że 

zostanie to wykonane, to się to wykonuje. Może być jakiś poślizg. Proszę zwrócić 

uwagę, że ja pytam o to nie na zasadzie 2-3 tygodni, tylko pytałem o to dwa 

miesiące temu, pytam po kolejnych dwóch miesiącach. To nie jest na zasadzie, że 

proszę natychmiast wejść i zrobić. Ja oczekuje od Pana konkretnej informacji, 

kiedy te prace zostaną rozpoczęte. 

Z-ca Dyrektora PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: A może się umówimy 

w ten sposób, że ja może nie w tej chwili, ale skontaktuje się z Panem, ustalimy 

jakiś tam harmonogram i ustalimy konkrety. Proponuje, żebyśmy spotkali się 

poza i porozmawiali. 
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Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Ja jeszcze dodam, bo Pan Jędrzejczak 

troszeczkę żywo reaguje na ten rów, tylko ja bym chciała powiedzieć, że najpierw 

niech rolnicy tego rowu nie zasypują, nie zaorują i po drugie przyjrzyjcie się czy 

tam na tych polach działa sprawnie melioracja. Być może zalewnie pól wcale nie 

jest powodem, że brakuje tego rowu. Być może jest zła melioracja albo jakaś 

awaria, bo cały czas powtarzamy i mówimy, że rów przy drodze nie jest do 

odbierania wody z pola, tylko do odwodnienia drogi. Także proszę tu też nie 

mylić, bo ja wiem, że droga i rów jest pewnie do zrobienia i pewnie to zostanie 

zrobione. Może nie w tej chwili, bo są inne prace pewnie ważniejsze dla 

bezpieczeństwa dróg, ale tak naprawdę najpierw rolnicy sami sobie są winni, bo 

ten rów zaorali i jakby mogli to by zaorali i asfalt a potem jak się coś dzieje no to 

trzeba im robić. Jak sobie zaorali to niech sobie teraz kopią. 

Radny Marek Jędrzejczak: Pani Radna, ja chcę powiedzieć tak, my na temat 

tego jak to tam wygląda mówiliśmy w grudniu, że mamy teren gdzie rolnicy 

zaorali, mamy tereny gdzie jest fragment rowu, mamy rów zarośnięty trawą. Chcę 

powiedzieć tylko tyle, to jest może zgubne natomiast to wcale nie oznacza, że 

ponieważ rolnicy albo zaorali albo jest zarośnięty, że my mamy sobie tak 

powiedzieć „ Dobra, jest zaorane zostawiamy”. Tylko, że my nie jesteśmy od 

tego. My jesteśmy od tego, że ludzie oczekują od nas konkretnych rozwiązań na  

miarę naszych możliwości. 

Radna Irena Kolos: Oczywiście, zgadzam się z Panem, ale ludziom trzeba 

wytłumaczyć… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze. Proszę podać termin i koniec. 

Nie wiem, koniec września? Przybliżony termin proszę podać. Ja myślę, że jak 

się spotkacie termin padnie, ma być zrobione i koniec.  

Radny Janusz Michalak: Panie Dyrektorze ja chciałbym przypomnieć, że drogi 

powiatowe mało jest ich w mieście, ale też są. Jeździcie do Starostwa, bo 

rozumiem, że na Zielkowice to niekoniecznie, ale do Starostwa jeździcie… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja jeżdżę na Zielkowice. 

Radny Janusz Michalak: To powinieneś wiedzieć i powinieneś ich gonić tam za 

tą paszarnią. Cały czas chodnik jest rozwalony. Albo słupki wstawić…  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Naprawione jest to … 
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Radny Janusz Michalak: Ja rozumiem, ale tam samochody jeżdżą, ale przy 

Radzieckiej no naprawdę jest… 

Z-ca Dyrektora PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Naprawiony jest. 

Radny Janusz Michalak: Tak, naprawiony jest? Oj, to zwracam honor. 

Z-ca Dyrektora PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Jeżeli chodzi o te słupki 

przy paszarni to ja byłem osobiście tam rozmawiać z tym Panem co prowadzi tam 

działalność gospodarczą, bo co naprawimy to jest to zepsute i w końcu musimy 

coś wymyśleć już z nimi, ja wiem, że to są powiatowe drogi, ale żeby jak 

wyjeżdżają nie psuć tego chodnika. 

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

do przedstawionej informacji przez Pana Dyrektora? Nie widzę. Bardzo dziękuje 

Panu Dyrektorowi.  

Ad. pkt 18 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 19/ 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy będziemy czytać? Nie, wszyscy 

Państwo dostali materiały. Pytania? Bardzo proszę. 

Radny Marcin Kosiorek: Ja mam pytanie do Zarządu, bo tu widzę, że tam 

wyrażono zgodę na złożenie przez szkoły do różnych… aplikowanie po środki 

zewnętrzne. Ja chciałem się zapytać dlaczego Szkoła Nr 3 nie dostała takiej zgody 

na przystąpienie do projektu prawie za 1 000 000,00 zł na lata 2019-2021? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Już odpowiadam. W momencie kiedy szkoła 

ten wniosek przygotowywała, umówiliśmy się z Dyrektorem Kretem, że 

przeanalizuje możliwości realizacji tego projektu i to będzie warunkiem 

podpisania umowy. Natomiast w tym czasie takiej analizy nie dostaliśmy, 

natomiast dostaliśmy umowę, poprosiliśmy Panią Dyrektor Łazarską, która 

zastępuje Pana Dyrektora Kreta, który jest na zwolnieniu lekarskim o informację, 

otrzymaliśmy pismo, że przy tym naborze szkoła nie gwarantuje realizacji tego 

projektu, więc… Bo projekt jak najbardziej. Chcę przypomnieć, że w tej chwili 

są realizowane, jeden jest w trakcie, drugi teraz się zaczyna i ten trzeci projekt 

przez cały rok 2019 nakładałby się na ten realizowany i w zasadzie słusznie Pani 
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Dyrektor odpowiedziała, że przy tym naborze szkoła nie jest w stanie zrealizować 

tego projektu i z tego też powodu podjęliśmy decyzję o nie podpisywanie tej 

umowy. 

Radny Marcin Kosiorek: Z całym szacunkiem, ale uważam że Pan Dyrektor 

Kret jest lepszym fachowcem od edukacji zarówno od Pana Starosty jak i 

Wicestarosty i z tego co wiem była możliwość wejścia w ten projekt i nawet 

rezygnacji w trakcie… 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący to ta kultura, o którą Pan 

Kosiorek prosił cały czas. 

Radny Marcin Kosiorek: Bo ja nie lubię jak ktoś mi wciska jakiś…. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ale ja absolutnie, Panie Przewodniczący… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, mam prośbę – niech 

dokończy Pan Kosiorek, Pan Starosta odpowie. Ja byłem przy tych rozmowach i 

na końcu też powiem swoje zdanie. Bardzo proszę, czy Pan Radny jeszcze coś 

chciał? Nie. Pan Starosta coś chciałby odpowiedzieć? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak. Ja absolutnie nie neguje fachowości 

Pana Dyrektora Kreta i Pani Dyrektor Łazarskiej i dlatego też wtedy, kiedy trzeba 

było podpisać ten wniosek poprosiłem o to, żeby Pani Dyrektor, ponieważ 

zastępuje Dyrektora w czasie nieobecności i odłożyliśmy tą naszą rozmowę na 

godzinę, półtorej, skonsultowała się z Panem Dyrektorem, żeby przeanalizowali 

i po tym czasie dostałem na piśmie informację, że szkoła nie gwarantuje 

zrealizowania tego projektu i gdybym uzurpował sobie lepszą wiedzę do edukacji 

niż Pan Dyrektor Kret i Pani Łazarska po prostu taką decyzję podjął bym sam 

skoro uważam, że to oni wiedzą ile mają uczniów i ile potrzeba godzin na 

zrealizowanie tego projektu, dlatego właśnie poprosiliśmy Pana Dyrektora i Panią 

Dyrektor. Dostaliśmy odpowiedź, że nie gwarantują, więc to co mówiłem przy 

wystąpieniu przy absolutorium - oglądamy każdą złotówkę i nie stać nas na to, 

żebyśmy tracili środki na wkład własny do projektu, którego nie mamy gwarancji, 

że go zrealizujemy. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Ponieważ ja byłem przy 

końcówce tych rozmów chciałbym poinformować Państwa, że tak - projekt został 

dostarczony dwie godziny przed terminem możliwości odwiezienia umowy do 

Łodzi i podpisania, z niepodpisanymi dokumentami. Gdy ja wprost się Pani 
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Dyrektor Łazarskiej spytałem czy Pan Dyrektor jest tak obłożnie chory, bo ona 

nie potrafiła odpowiedzieć na większość pytań, projekty się nakładały, ci sami 

uczniowie i ci sami nauczyciele byli w te dwa projekty włożone i gdy spytałem 

się Pani Dyrektor czy Pan Dyrektor jest tak poważnie chory, że nie może z nią 

skonsultować odpowiedziała mi „tak, skonsultujemy”. W wyniku tej konsultacji 

powstało pismo i oświadczenie, że ten projekt przy tym naborze nie może być 

zrealizowany. Gdyby Starosta podpisał tą umowę a projekt nie byłby 

zrealizowany to wtedy Starosta miałby dyscyplinę i wtedy byłaby sytuacja 

odwrotna. Bardzo dziwne było pójście akurat na zwolnienie Dyrektora Kreta, 

którego znam od dziecka i szanuje, że w momencie kiedy wiadomo, że z tym 

projektem było coś nie tak poszedł na zwolnienie lekarskie. Oświadczam to, bo 

to wynikało z treści rozmowy z Panią Dyrektor Łazarską. Czy są jeszcze jakieś 

pytania do Zarządu? Nie ma.  

Ad. pkt 19 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Teraz ja powiem Państwu co robiłem 

w okresie między sesjami: 3 maja brałem udział w obchodach święta 3-go Maja, 

5 maja w obchodach wojewódzkich w OSP Maurzycach, 8 maja w uroczystej 

Sesji Rady Miasta, gdzie wręczono honorowy tytuł Stanisławowi Rotstadowi, 19 

maja w Nocy Muzeum w Łowiczu i w Nieborowie, 24 maja w bardzo ciekawym 

wieczorze autorskim Zbigniewa Kostrzewy, 25 maja brałem udział w 

uroczystości 40-lecia Zakładu Karnego w Łowiczu, 2 czerwca w obchodach 100-

lecia OSP w Zielkowicach, 8 czerwca brałem udział w wyborach i walnym 

zgromadzeniu zjazdu Europejskiej Unii Kobiet - bardzo serdecznie gratuluje Pani 

Krysi Brodeckiej, która jest z nami i została ponownie na kolejne lata, także 

gratuluje. Było całe szefostwo z Warszawy, bardzo ładna uroczystość. O 14:00 

byłem na zjeździe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pilaszkowie z okazji 

110-lecia ZNP, 9 czerwca brałem udział w pikniku w ZSP Nr 2 na Blichu, 12 

czerwca prowadziłem tutaj sesję nadzwyczajną, 13 czerwca brałem udział w 

jubileuszu 40-lecia Koła Diabetyków w Łowiczu, 21 czerwca brałem udział w 

XIII Międzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych na naszym OSiR i to było 

o 14:00, a o 18:00 brałem udział w uroczystościach 90-lecia urodzin biskupa 

Alojzego Orszulika, brałem udział w posiedzeniach Zarządu i w posiedzeniach 

Komisji.  
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Przewodnicząca Oddział EUK Krystyna Brodecka: Panie Przewodniczący, 

Panie Starosto, członkowie Zarządu, minęła pierwsza kadencja od powstania 

Oddziału Powiatowego Europejskiej Unii Kobiet, kadencja która wykazała że 

jesteśmy pomostem dla wszystkich problemów kobiet łącznie z art. 7 o przemocy. 

Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować całemu Zarządowi za 

umożliwienie naszych działań i zamierzeń. Pragnę podziękować 

Przewodniczącemu Rady, moim koleżankom, zastępczyni przewodniczącego 

Irence Kolos, Małgosi Ogonowskiej, wszystkim, którzy nam sprzyjają, którzy 

naprawdę służą nam pomocą, ponieważ jest prawo w bezprawiu i często sprawca 

ma silniejszą wolę niż kobieta, która została pokonana. Rozpoczęłyśmy 8 czerwca 

drugą kadencję. Myślę, że nadal mogę liczyć na wsparcie Zarządu i na wsparcie 

wszystkich osób życzliwych. Dziękuje bardzo. Kończę tylko myślą „Bądźcie z 

nami kobietami, gdzie jest ład, charyzma i stanowczość”. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo. Szanowni Państwo 

ja jeszcze w tym punkcie ponawiam prośbę, bo wiem, Marek mi przekazywał, że 

do Kartuz z jednego klubu nikt nie ma chęci jechać. Prosiłbym o kandydaturę, 

jeżeli byłaby na wyjazd w piątek, sobotę i niedzielę. Przemyślcie do końca sesji 

jeszcze. Proponuje z dobrej woli, nie na siłę. Nie wiem, czy są do mnie jeszcze 

jakieś pytania? Nie. 

Ad. pkt 20 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

Radny Marek Jędrzejczak: Zwróciła się do mnie mieszkanka naszej gminy z 

taką o to prośbą, ja może odczytam to pismo, które skierowała: „Zwracam się z 

uprzejmą prośbą o zabezpieczenie ogrodzenia przy posesji w Krępie 79A pod 

koleją w gminie Domaniewice. Posesja znajduje się przy skrzyżowaniu po stronie 

firmy OSMAN. Samochody, które skręcają w tamtą stronę zawadzają o 

ogrodzenie. Mało tego na asfalcie leżą kamienie, które po przejechaniu 

samochodu strzelają w moją stronę do posesji, jest to niebezpieczne dla życia. Też 

na tym skrzyżowaniu zdarzają się kolizje drogowe. Zwracam się też z prośbą o 

założenie oświetlenia ulicznego przy drodze Chruślance od strony 14 do 

przejazdu kolejowego w Krępie pod koleją, ponieważ jest po drugiej stronie 14 

oświetlenie a od tej strony nie ma.” Jest takie pytanie dlaczego, bo tutaj ja się 

zatrzymam, po stronie w kierunku Łyszkowic jest oświetlenie, a po drugiej stronie 

w kierunku Rogóźna nie ma tego oświetlenia, po drugiej stronie skrzyżowania. Ja 

nie wiem jak to kiedyś było robione w każdym razie tak właśnie jest. Z jednej 
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strony to oświetlenie jest po drugiej nie ma. Momencik ja dokończę: „Mieszkam 

przy tej drodze. Jest to odcinek niebezpieczny, ponieważ zatrzymują się tam 

przeróżne samochody z różnego rodzaju pochodzenia. Młodzież organizuje sobie 

schadzki. Proszę również o założenie progu zwalniającego na drodze Chruślance, 

ponieważ pojazdy jeżdżące przekraczają prędkość, prowadzą tam wyścigi na 

terenie zabudowanym. Jest to odcinek niebezpieczny dla ludzi i dla dzieci w tej 

wsi. Proszę o pozytywne załatwienie mojej prośby”. Ja chcę powiedzieć tak, ja 

nie przesądzam kwestii związanych z możliwościami technicznymi czy można to 

zrobić czy nie, natomiast ja tylko chcę zwrócić uwagę na to, że z punktu widzenia 

bezpieczeństwa to oświetlenie tam gdyby było, przyczyniłoby się do poprawy - 

to pierwsza rzecz. Druga rzecz trzeba wziąć pod uwagę dosyć istotną kwestię, że 

znajduje się ta ten zakład samochodowy OSMAN i tych samochodów 

ciężarowych jest bardzo dużo a ciekawostka polega na tym, że jedną z dróg 

dojazdowych tej firmy jest zakręt przy samej posesji na wąskiej drodze, zakręt 

przy posesji tej mieszkanki. W związku z tym, jeżeli ktoś by źle zebrał to 

podejrzewam, że znalazłby się na posesji tej mieszkanki. W związku z tym to 

oświetlenie, szczególnie jak jest widno to ten problem jest mniejszy, natomiast 

jeżeli jest ciemno to taka sytuacja może mieć miejsce. Dwa to kwestie związane 

z tym, że na tym odcinku niektórzy sobie robią wyścigi. W związku z tym no 

możliwość tych stopów tam czy jakiejś kładki założenia, żeby jednak ograniczyć 

możliwości ścigania się tam byłyby wskazane. 

Radna Małgorzata Ogonowska: Chciałabym zapytać tylko Pana Radnego. 

Kiedy Pan dostał to pismo? 

Radny Marek Jędrzejczak: Jakiś czas temu. 

Radna Małgorzata Ogonowska: To chce Panu powiedzieć, że już wiele rzeczy 

jest tam jest nieaktualnych. Nie wiem dlaczego ta Pani złożyła to pismo, ponieważ 

tak: przy drodze, przy skręcie tam zostało nawiezione, nie wiem jak to nazwać 

piach czy tam żwir, żeby tam poprawić ten skręt, wjazd. Do tego ma być 

postawiony słupek przy tej drodze, żeby z daleka było widać czy jest ten płot czy 

go nie ma. Rozmawiałam z Panią osobiście i wyjaśniłam, że progu zwalniającego 

nie może być, ponieważ jest to droga powiatowa, natomiast na powiatowych nie 

możemy czegoś takiego robić. No i oświetlenie leży w gestii gminy, ponieważ tak 

chyba z ustawy czy jak to tam wychodzi. Te sprawy już tam w miarę z Panią 

rozmawiałam, załatwiłam, więc pismo nie wiem kiedy wpłynęło, że Pan je dzisiaj 

czyta. 
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Radny Marek Jędrzejczak: To jest rzecz istotna a mianowicie taka: dlaczego ja 

czytam dzisiaj? Bo dzisiaj jest sesja. Ostatnia była miesiąc temu, nawet nie było. 

Chcę powiedzieć tylko, że to jest pierwsza rzecz. Druga, jeżeli chodzi o całą tą 

sytuację proszę powiedzieć tak, że jeżeli Pani Radna w ten sposób to przedstawia 

i ja uważam, że moim obowiązkiem jest przedstawić prośbę konkretnej osoby, 

mieszkanki. Ona nie musi znać zasad jakie obowiązują. Ona się zwraca z 

konkretną prośbą i ja na tą prośbę odpowiadam, to jest pierwsza rzecz. Druga 

rzecz bardzo istotna, że ja na pytanie, które do niej skierowałem: dlaczego akurat 

zwróciła się z prośbą do mnie w tej sprawie. Otrzymałem informację - bo Pan 

Wójt skierował ją do mnie. W związku z tym, jeżeli Pan Wójt skierował ją do 

mnie to ona do mnie przyszła i takie pismo mi przedstawiła a ja mam obowiązek 

takie pismo przedstawić, to jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o te słupy 

energetyczne to uważam w ten sposób, że mówimy o drodze naszej, ja nie jestem 

tutaj osobą upoważnioną do tego, żeby zadawać sobie teraz pytanie kto tam je 

powinien postawić, natomiast one powinny… Przy drodze powiatowej to jest 

zadanie gminne? 

Radny Jarosław Papuga: Tak. Mało tego przy drodze krajowej jest to też 

zadanie gminne.  

Radny Marek Jędrzejczak: No to pytanie jest następujące: dlaczego akurat 

przyszła do mnie? Ja w każdym razie nie uważam tego, że nie powinniśmy o 

takich rzeczach mówić, bo one dotyczą naszego bezpieczeństwa. Natomiast jeśli 

chodzi o sam ten próg to powiem zupełnie szczerze,  że ja nie znam takich 

przepisów, natomiast jeżeli ja spotkałem się na drogach z tymi progami, jeżeli 

prawo wyklucza taką możliwość to zgoda, ale jeżeli prawo nie zabrania… czy jest 

zapis konkretny mówiący, że niewolno takiego progu na drodze powiatowej 

zainstalować?  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Walczyliśmy ponad rok czasu z Wojewodą, 

żeby zostawić progi na moście przy Kompinie i musieliśmy zdjąć.   

Radny Marek Jędrzejczak: Ale powiem tylko tyle, to w takim razie można 

byłoby pokusić się o czy jakiś dodatkowy znak czy jakiś inny sposób, żeby jednak 

ograniczyć tam czy można byłoby pokusić się o to, żeby ktoś zaczął się też tym 

interesować. 

Wicestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki: Jest Komisja Bezpieczeństwa. 
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Radny Marek Jędrzejczak: Powiem zupełnie szczerze, jeżeli są wyścigi to jest 

to niebezpieczne. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja odpowiem w ten sposób – po pierwsze to 

dziękuje Pani Radnej Ogonowskiej za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi w 

pierwszym tym toku dyskusji, natomiast jest coś takiego jak mapa zagrożeń i 

dzisiaj najlepsze rozwiązanie to jest wejście w aplikacje mapazagrozen.pl i 

wpisanie na tej drodze znaczka, oznaczenie, że to jest szczególnie niebezpieczne. 

Policja wtedy musi podjąć interwencję w tym rejonie i w tym temacie. 

Przestrzegam jednak, ponieważ parę Pań bardzo na odcinku między Julianowem 

a Nieborowem rzetelnie do tych informacji podeszło i z tego co wiem to dwie już 

zapłaciły mandat za brak pasów, bo ta policja tam wtedy jest, to tak z rozsądkiem 

do tego podchodzić, ale jest taka aplikacja, to można zrobić. Natomiast na 

Chruślance, powiem szczerze nawet nie będziemy aprobować o progi 

zwalniające, bo najbardziej konkretnym to jest skrzyżowanie z drogą gminną to o 

czym Pan mówi. My broniliśmy progów w Kompinie, no bo to miało sens i miało 

znaczenie, żeby spowolnić ruch przed drewnianym mostem. Tutaj co napiszemy? 

Spowolnimy ruch przed wyścigami? 

Radny Marek Jędrzejczak: Ale np. tam znak ograniczający jest? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Znaczy jeśli jest to teren zabudowany to 

samo z siebie jest 50. 

Radny Marek Jędrzejczak: W każdym razie próbować podejmować takie 

działania. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To doprowadzi tylko do tego, że jak ktoś się, 

że tak powiem szurgnie z 30 na 80 to zostawi prawo jazdy na 3 miesiące. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: I kto będzie winny? Radni powiatowi. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie ryzykowałbym. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Taki żart tylko. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Proszę Państwa, bo taka sytuacja jest na 

drodze krajowej nr 14 w miejscowości Jamno, tam jest teren zabudowany, ale tam 

nie ma 50, tam jest 40 i potem są lamenty i płacze, że Panie Starosto no ja miałam 

90 a nie 100, ale 91 powiedzmy to jest przekroczenie o 50. A wszyscy liczą, że 

50+50 to jest 100. 
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Radny Jarosław Papuga:  Ja chciałem Panu Radnemu odpowiedzieć, że zasadę 

stosowania progów zwalniających regulują przepisy w załączniku nr 4 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury chyba z 3 lipca 2003 roku, ale u Pana 

Radnego Kosmatki na osiedlu grupa mieszkańców walczyła o progi zwalniające 

i po 3 latach, kiedy Pan Wójt im te progi zamontował przyszli z wielką prośbą, 

żeby te progi zdjąć, bo już wytrzymać z nimi nie mogą. To tak na marginesie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy są jeszcze w sprawach 

różnych jakieś sprawy? Nie. Szanowni Państwo pozwólcie, że jeszcze ja pół 

minuty. Wpłynęła do mnie rezolucja Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa p. 

Bogusława Kośmidera, pozwólcie że ją przeczytam.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił Rezolucję Nr 78/II/18 

Rady Miasta Krakowa podjętą w dniu 23 maja 2018 r. do radnych, prezydentów, 

wójtów, burmistrzów i marszałków województw, do Rad Miast Metropolitarnych 

Rzeczpospolitej, do Sejmików Województw Rzeczpospolitej, do rad miast, gmin 

i powiatów w sprawie ochrony i promocji flagi Unii Europejskiej. /Zał. Nr 20/. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Byłem zobowiązany to przeczytać. 

Czy są jeszcze jakieś pytania? 

Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący pytanie trochę do Pana trochę 

do Starosty. Wiem, że Pan uczestniczy w spotkaniach w Muzeum w Piwnicy. Czy 

tam coś się zmieniło czy nic? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: No niestety się nie zmieniło. Miałem 

interwencje wczoraj po południu, wieczorem i dzisiaj rano od mieszkańców. 

Powiem tak, ja nie pozwolę z siebie zrobić idioty. Pewne ustalenia najemcy 

zapadły po mojej wypowiedzi i deklaracji w połowie maja. Jeżeli do 1 lipca 

ustalenia, które były do zrobienia nie będą zrealizowane będę wnioskował o 

wypowiedzenie umowy dzierżawcy. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Szkoda. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szkoda, dlatego tak zrobiłem. Nie 

byłem za tym, żeby zamknąć, bo jest tam jakaś placówka, jest jakiś dochód dla 

nas, coś się dzieje, natomiast to co się wokół się dzieje i najemca, który uważany 

jest za poważnego człowieka no różne uwagi nawet sobie czyni. Do 1 lipca jest 3 

dni. Jeżeli nie, będę wnioskował o wypowiedzenie umowy dzierżawy, ja 

osobiście jako radny.  
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja chciałem radnemu Jędrzejczakowi 

odpowiedzieć. Z tych uwag, które zostały zawarte oprócz sali nr 26, która ma być 

realizowana w tą sobotę, wszystkie inne uwagi zostały usunięte. Natomiast jeżeli 

chodzi, bo tam wspomniał Pan też o drzwiach wejściowych, te drzwi nie były w 

tym zakresie tego ostatniego remontu, to nie była realizacja tego zadania. One 

były raz w ramach gwarancji naprawiane i z tego co mam informację one są już 

po gwarancji. Jeżeli trzeba będzie jakąś naprawę dodatkową zrobić no to już musi 

ją zrobić ZOZ. Natomiast z tych działań, które były z remontu wskazano 18 

punktów i 17 punktów zostało zrealizowane, sala nr 26 ma być realizowana w tą 

sobotę. 

Radny Marek Jędrzejczak: Jeszcze takim istotnym jest fakt, że w trakcie 

naprawy one zostały uszkodzone. Ci panowie, którzy naprawiali tak się do tego 

przyłożyli, że przy okazji jak naprawiali to uszkodzili. Czyli mam rozumieć, że 

zdecydowana większość usterek została wyeliminowana i można pojechać i 

zobaczyć poprawiony. Jeszcze jedna rzecz, która mi umknęła tutaj, ale to już jest 

troszeczkę poza sprawą - Pan czy tutaj Członek Zarządu Pan Jacek, powiedział 

mi jak po raz pierwszy o to pytałem, że Zarząd pochyli się nad sprawą bram w 

tym ośrodku. Bo ja też zwróciłem uwagę na to, że Pani Dyrektor stwierdziła, że 

szczególnie wieczorem no jest ciężko zwłaszcza kobiecie zajmować się tą bramą, 

która jest w tej chwili. Czy byłaby możliwość, bo tam nie ma pracownika i jednak 

przydałby się człowiek, ktoś albo inaczej, żeby ta brama była zamykana w sposób 

elektryczny czy w jakiś inny sposób. W każdym razie Zarząd miał się pochylić 

nad sprawą bramy. Ja już nie będę negocjował czy ona ma być nowoczesna czy 

mniej nowoczesna. W każdym razie czy nowa brama będzie czy nie?  

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Pani Doktor była u mnie w tej 

sprawie, rozmawialiśmy, to jest kwestia około 15 000,00 zł, a my nie jesteśmy w 

stanie w tej chwili tych 15 000,00 zł… 

Radny Marek Jędrzejczak: Czyli wniosek z tego, że Zarząd się nie pochylił. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo czy są jeszcze 

jakieś sprawy różne? Nie ma. 

Ad. pkt 21 

Zakończenie obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął posiedzenie L Sesji Powiatu Łowickiego. 
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