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PROTOKÓŁ Nr  LI/18 

z obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 10 sierpnia 2018 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 21 

Radnych obecnych na Sesji  – 18 (nieobecna I. Grzegory – Gajda, 

Z. Kuczyński, D. Kosmatka) 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ – Stanowisko Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru – Wojewody 

Łódzkiego do postanowienia §2 Uchwały Nr L/305/2018 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Starosty Łowickiego. 

4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie złożenia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ – Stanowisko Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru – Wojewody 

Łódzkiego do części zapisów Uchwały Nr L/307/2018 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr 

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

sprawie uchwalenia Statutu Rady Powiatu Łowickiego. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr 

XLI/279/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w 

sprawie zasad przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

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

rok. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2018-2021. 
9. Zakończenie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady LI sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze 

udział 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym rada może obradować 

i podejmować prawomocne decyzje. 

Ad. pkt 3  

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ – Stanowisko Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru – Wojewody Łódzkiego 

do postanowienia §2 Uchwały Nr L/305/2018 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 

Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ – 

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru – 

Wojewody Łódzkiego do postanowienia §2 Uchwały Nr L/305/2018 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Starosty Łowickiego.  

Radny Marcin Kosiorek: Czy ja mógłbym prosić albo czy ktoś mógłby mi 

przybliżyć, bo nie wziąłem ze sobą tego stanowiska Wojewody? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie wiem czy Pani Mecenas ma 

może? 

Radca Prawny Anna Motuk: Mam. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: To stanowisko chciałby Pan, żeby 

przeczytać, tak? 

Radny Marcin Kosiorek: Nie, nie, tylko chciałbym do ręki dostać. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę. 

Radny Marcin Kosiorek: Ja poprzednio to uważałem, że to… znaczy 

spodziewałem się czegoś takiego co zrobiliście, że przyznaliście drugi dodatek 

specjalny, a to się raczej nie zdarza. Poza tym z tego co ja się orientuję to są i 

orzeczenia i prawodawstwo takie, że dodatki mogą stanowić od 20 do 40% tej 

głównej części zarobków, natomiast fatalne jest to, że musimy się tutaj spotykać 

dzisiaj w tej sprawie i jeszcze raz zajmować się rzeczą, nad którą naprawdę była 

z naszej strony jakaś taka wola nierobienia awantury na ten temat na poprzedniej 

sesji i nie chcielibyśmy tej awantury robić, ale na miły Bóg, czy my naprawdę 

musimy przyznawać dodatek specjalny za to, że Pan Starosta… Panie Starosto 

ile razy był Pan na Radzie Muzeum? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Na każdej jestem. 

Radny Marcin Kosiorek: Ale ile razy w roku? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Na każdej jestem. 

Radny Marcin Kosiorek: Świetnie, ale ile razy w roku? Dwa razy był Pan? 

Raz w roku? Myślę, że jak to przeliczymy na ten dodatek to wychodzi, że Pan 

za posiedzenie Rady, która trwa około godziny ma płatne za tą godzinę 2 000,00 

zł czy 3 000,00 zł, 4 000,00 zł, no nie wiem. Dlatego też wypada tu powiedzieć 

w tej chwili to, wypowiedzieć tą wątpliwość i to, że musimy się tym zajmować, 

i przerzucać się z Panem Wojewodą pismami i chodzić po sądach. Ja rozumiem, 

że to jakaś linia ogólna, tak? Taka linia partii jest, że idziemy do sądu z takimi 

rzeczami, bo mieliśmy tu popis poprzednio Radnego Śliwińskiego, który tu 

machał różnymi kartkami i bawił się w politykę, co nie zostało mu przerwane a 

jakby osobną sprawą jest jakby osądzanie samego siebie i swoich kompetencji w 

spółkach. Dlatego naprawdę nie powinniśmy dzisiaj tutaj być. Dziękuje. 

Radny Michał Śliwiński: Ja przedstawiłem na poprzedniej sesji jaka była 

geneza tego tak naprawdę, zdejmowania wynagrodzeń dla samorządowców. 

Chcieliście przykryć i bardzo ładnie się wam udało i teraz należałoby w dalszym 

ciągu, tak z punktu zarządzania zasobami ludzkimi ja mam takie pytanie: 

przyjmujemy tego samego dnia akurat, w którym podejmowaliśmy, mieliśmy 

się dostosować do tego, co rząd PiS-u nam zafundował, przyjęliśmy 

absolutorium Starosty za wykonanie budżetu, za wykonanie dobrych inwestycji, 

teraz mamy ocenę pracownika i robimy ocenę pracownika. Jeżeli ktoś z panów, 

nie wiem Marcin czy robiłeś ocenę pracownika kiedyś? Nie, pewnie nie robiłeś. 
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Oceniamy prawnika dobrze i za to, że wykonywał bardzo dobrze pracę mamy 

obniżyć mu pensję, ponieważ tak sobie zażyczył naczelnik państwa, żeby 

przykryć swoje wynagrodzenia, dodatkowe nagrody dla ministrów i innych 

swoich pociotków w spółkach. Tylko dlatego ta sprawa jest i to trzeba się 

przyznać do tego i nie wyciągać nam, że taka jest linia partii. Mamy też swoją 

faktycznie linię partii. Wasza linia jest taka a nasza jest taka i tak naprawdę po 

to są radni, żeby radni ustalali wynagrodzenie dla wójtów, burmistrzów, 

starostów, marszałków, a nie żeby z Warszawy ktoś ustalał jakie mają mieć 

wynagrodzenia. Za chwile radni nie będą potrzebni, bo będzie decyzja z góry: 

„tak ma być” i rady mogę być rozwiązane, bo tak naprawdę myślę, że to w tym 

kierunku też wszystko idzie. 

Radny Marcin Kosiorek: No tak, bo tutaj czytam o tej konstytucji tam w tych 

uzasadnieniach. Ja rozumiem, że jest jedynie słuszny jeden rodzaj demokracji. 

Ja przypomnę, że i książki na ten temat, na temat Łowicza powstały na temat 

pierwszego starosty. Różne są modele funkcjonowania rządu i samorządu, 

bardzo różne i jeden model nie świadczy o tym, że jest to model totalitarny czy 

jakiś tam inny. Są bardzo różne po prostu modele i można się o tym spierać, ale 

bez pogardy i jakiejś takiej… no bo ja mógłbym odbijać piłeczkę na temat tych 

pracowników w spółkach Skarbu Państwa, ale to nie ma sensu, prawda? Dlatego 

ja jestem przeciwny, żeby zajmować i specjalnie zwoływać sesję dlatego, że 

czyjaś kieszeń tam jest lżejsza albo cięższa. Jeżeli mamy płacić 4 000,00 zł za 

godzinę posiedzenia Radu Muzeum no to trochę jest to groteskowe. 

Radny Michał Śliwiński: Tak naprawdę te punkty, była odpowiedź do Pana 

Wojewody, że będzie sesja 28 sierpnia, tak Panie Przewodniczący? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak. 

Radny Michał Śliwiński: Te punkty przy okazji zmian w budżecie, bo to tak 

naprawdę ta sesja jest głównie po to, żeby wprowadzić te zmiany budżetowe. 

No to jak już sesja się odbywa no to przy okazji są wprowadzone te punkty. 

Taka odpowiedź poszła do Pana Wojewody, że najbliższa sesja będzie 28 

sierpnia. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Gdybyśmy na najbliższej sesji nie 

wprowadzili tego to byłoby to niezgodne z prawem. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Oczywiście. Tak, tą sprawą 

zajmowalibyśmy się na zwykłej sesji - nie na nadzwyczajnej, po prostu 
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dołożone są te punkty. Ja nie będę powtarzał swojej wypowiedzi z poprzedniej 

sesji. Jest to specyficzna sytuacja. Zmiana wynagrodzenia w trakcie kadencji 

uważam jest bardzo nieuczciwą rzeczą w stosunku do samorządowców i dlatego 

tą sprawę trzeba jak najszybciej przeciąć i po to przygotowany jest drugi projekt 

uchwały. Trudno, pójdziemy na drogę sądową i niestety to musi tak wyglądać. 

Gdyby to było zrobione tak, że od nowej kadencji jest zmienione 

wynagrodzenie: prezydentów, burmistrzów, marszałków, wójtów – nie ma 

problemu. Natomiast styl i termin w jakim to wprowadzono musi wzbudzać 

sprzeciw każdego z samorządowców, takiego, który myśli tylko o samorządzie a 

nie o polityce.  

Radny Marcin Kosiorek: Muszę to powiedzieć Panie Przewodniczący. Pan 

startował i zdobył mandat z listy Platformy Obywatelskiej. Jak Pański premier 

zabrał mi pieniądze z otwartego funduszu emerytalnego w ogóle nawet nie 

pytając mnie o zdanie to to jest okej? Ja nie powiem, że to wbrew umowom 

jakimś tam i w trakcie kadencji itd., natomiast mam inne pytanie. Czy sesja 

zwołana w trybie nadzwyczajnym to faktycznie może tak być, że kilka spraw 

tam może być, bo tak coś mi się kojarzy, że kilka różnych spraw… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie wiem, nie ma takich zastrzeżeń. 

Natomiast jestem żywym przykładem odnośnie OFE, co do grosza z OFE, które 

było na moim koncie wpłynęło na moje konto w ZUS i nikt mnie nawet o 1 

grosz nie oszukał. Ja na sobie mam taki przykład. Natomiast niszczy się 

samorządy i ja jako 32- letni samorządowiec będę o tym mówił zawsze. Czy 

jeszcze ktoś chciał zabrać głos na ten temat? Nie. Przystąpimy do głosowania. 

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

RPŁ, nie głosował J. Michalak/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 5 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr LI/313/2018 RPŁ – Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego 

w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru – Wojewody Łódzkiego do postanowienia 

§2 Uchwały Nr L/305/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 czerwca 2018 

r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Łowickiego. /Zał. Nr 3/ 

Radny Marcin Kosiorek: W kwestii formalnej, czy ja mógłbym zobaczyć, nie 

musi być teraz, może być na maila przysłany wniosek o powołanie tej sesji w 

trybie nadzwyczajnym? Dziękuje bardzo. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze. 

Ad. pkt 4 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie złożenia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Panie Przewodniczący to uzasadnienie jest bardzo 

długie. My jesteśmy przygotowani do dzisiejszej sesji i zapoznaliśmy się. Może 

by Pan nie czytał tego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy możemy odstąpić od 

czytania uzasadnienia i treści skargi, którą złożymy ewentualnie do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czy są pytania co do 

przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie ma przystąpimy do głosowania. 

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

RPŁ/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 7 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LI/314/2018 RPŁ w sprawie złożenia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego /Zał. Nr 4/ 

Ad. pkt 5  

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ – Stanowisko Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru – Wojewody Łódzkiego 

do części zapisów Uchwały Nr L/307/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

27 czerwca 2018r. zmieniającej Uchwałę Nr XI/70/2015 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Rady 

Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Panie Starosto przeczyta Pan projekt 

uchwały? 
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Znaczy jeśli jest potrzeba to będę czytał 

natomiast jest to dostosowanie Statutu do aktów wyższego rzędu i tu nic nowego 

nie wprowadzamy. Czy jest potrzeba? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dostali Państwo materiały. Czy są 

pytania do przedstawionego wcześniej projektu uchwały Państwu? Tam chodzi 

o media i nagrywanie. Dobrze, czy są pytania? Nie, to przystąpimy do 

głosowania. 

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

RPŁ: 

Za  – 12 

Przeciw  – 4 

Wstrzymało się  – 2 

Podjęli Uchwałę Nr LI/315/2018 RPŁ – Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego 

w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru – Wojewody Łódzkiego do części zapisów 

Uchwały Nr L/307/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 czerwca 2018 r. 

zmieniającej Uchwałę Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 

sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Rady Powiatu Łowickiego.      

/Zał. Nr 5/ 

Ad. pkt 6 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr 

XLI/279/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w 

sprawie zasad przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej uchwałę Nr XLI/279/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 

sierpnia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium za wyniki w nauce 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Dyrektor. Czy 

są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuje Pani 

Dyrektor. Przystąpimy do głosowania. 

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

RPŁ/: 

Za  – 18 
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Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LI/316/2018 RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XLI/279/2013 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad 

przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki. /Zał. Nr 6/ 

Ad. pkt 7  

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 

rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Skarbnik. Czy 

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

głosowania. 

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

RPŁ/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 6 

Podjęli Uchwałę Nr LI/317/2018 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. 

/Zał. Nr 7/ 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

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

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego 

na lata 2018-2021. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 

grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Skarbnik. Czy 

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

głosowania. 

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

RPŁ/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 7 

Podjęli Uchwałę Nr LI/318/2018 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr XLIII/260/2017 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021.    

/Zał. Nr 8/ 

Ad. pkt 9 

Zakończenie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął posiedzenie LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Protokołowała:  

Wioleta Kwasek  

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 

 


