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PROTOKÓŁ Nr  LII/18 

z obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 29 sierpnia 2018 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 21 

Radnych obecnych na Sesji  – 20 (nieobecny M. Kosiorek) 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołów z L i LI Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w 

zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego. 

6. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Łowiczu. 

7. 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. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia 

Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w 

Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych 

oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Łowickiego, 

o których dane są przekazywane do tego rejestru. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2018 rok. 
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12. 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. 

13. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

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

16. Zakończenie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady LII sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze 

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

podejmować prawomocne decyzje. 

Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Porządek obrad wraz z materiałami 

Szanowni Radni otrzymali, czy są wnioski do porządku obrad? Bardzo proszę 

Panie Starosto. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado, ponieważ został ogłoszony termin składania wniosków do 

Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 

2016-2019, ten termin to jest 15 września, więc musielibyśmy zwołać sesję 

nadzwyczajną gdybyśmy dzisiaj tego nie zrobili. Propozycja Zarządu jest taka, 

żebyśmy autopoprawką dzisiaj wprowadzili Uchwałę Rady Powiatu w sprawie 

zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach programu pn. 
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„Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, 

natomiast samo zabezpieczenie byłoby wpisane w budżet roku 2019 i 

nazwalibyśmy to tak jak co roku to czynimy „Modernizacja dróg powiatowych 

na terenie Powiatu Łowickiego celem poprawy bezpieczeństwa” kwota 

2 000 000,00 zł. Dzisiaj przyjmujemy tą uchwałę jako uchwałę intencyjną, która 

pozwoli złożyć w terminie wniosek na to działanie. Ja chcę powiedzieć, że 

rozważamy jeszcze to co mówiłem na komisjach, bo będzie najprawdopodobniej 

możliwość złożenia dwóch, nie jednego tylko dwóch, więc podzielilibyśmy to 

działanie, które już raz podchodziliśmy do tego programu tj. ciąg drogi 

przebiegający od powiatu zgierskiego przez Bielawy, Sobotę, Bąków przez trasę 

92 do Śleszyna z tym, że te projekty zawierałyby, tutaj jeszcze PZDiT pracuje 

nad tym jakby to najkorzystniej ująć, ale najprawdopodobniej byłyby to projekty 

na zasadzie granica powiatu łowickiego i zgierskiego do Bielaw do 

skrzyżowania z 703 – jeden odcinek i drugi odcinek od Soboty do trasy 92. 

Panie Przewodniczący, jeśli byłaby przychylność to w dowolnym miejscu, bo tu 

nie wprowadzamy tego ani do WPF ani do budżetu. Jest to uchwała intencyjna, 

więc w dowolnym punkcie, gdzie wygodniej by było to prośba o umieszczenie 

tego projektu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje Panie Starosto. Czy są 

jeszcze jakieś inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Musimy 

przegłosować. 

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

RPŁ/ nieobecny M. Kosiorek, nie głosowali: P. Gołaszewski, I. Grzegory – 

Gajda, R. Malesa, J. Michalak/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zadecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Programu pn. 

„Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ponieważ innych wniosków nie ma 

to ja proponuję, aby tą uchwałę wprowadzić w punkcie X. przed uchwałą 

odnośnie zmian w budżecie. 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołów z L i LI Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w 

zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego. 

6. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 

7. 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. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia 

Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w 

Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia 

środków na realizację projektu w ramach Programu pn. „Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych 

oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Łowickiego, 

o których dane są przekazywane do tego rejestru. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2018 rok. 

13. 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. 

14. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 
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16. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

17. Zakończenie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołów z L i LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z L Sesji RPŁ zostały 

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

Powiatu Łowickiego? Nie widzę. Również protokół z LI Sesji RPŁ zostały 

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

Powiatu Łowickiego? Nie widzę. Dziękuje bardzo. 

Ad. pkt 5 

Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w 

zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja mam prośbę, ponieważ to było na 

komisjach, to tylko jakby Pani mogła ogólny zarys powiedzieć i te 

najważniejsze rzeczy, bo materiały mamy i na komisjach to było wszystko.  

Pani Małgorzata Górczyńska: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata 

Górczewska, jestem pracownikiem Biura Powiatowego Departamentu Płatności 

Bezpośrednich.  

Pani Małgorzata Górczyńska przedstawiła informację na temat wdrażania 

programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa na 

terenie Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 3/ 

Pani Małgorzata Górczyńska: Jeżeli są jakieś pytania to proszę bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani. Na komisjach 

było to też przedstawione, mamy materiały, także bardzo dziękuje. Czy są jakieś 

pytania do przedstawionego materiału?  

Radny Jerzy Wolski: Ja bardzo dziękuje za komentarz w tej sprawie. Obydwie 

Panie były u nas na Komisji Gospodarczej i faktycznie była dyskusja, były 

pytania, były odpowiedzi. Oczywiście materiał mamy bardzo obszerny, kto 

chciał się z tym zapoznać, tam jest dużo cyferek i dużo tego co mnie też 

niepokoiło, wiem że i kolegów. Nie każdy jest przecież rolnikiem, ale w tej 
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branży prawie, że wszyscy. Powiat Łowicki jest taki jaki jest i powiaty ościenne 

to jest gospodarka drobno towarowa. Oczywiście to nie jest komentarz do tego, 

bo takie są fakty, ale zadałem pytanie co do pomocy w sprawie klęski suszowej, 

że ostatnie 3 lata, że do 30%, weź to udowodnij czy tak czy tak. Z tego co 

wiemy, przerabialiśmy to już lat temu kilka, no pakiet jakiś poszedł, z tego nic 

nie wynika, to muszę głośno powiedzieć po raz kolejny, bo jeśli na sto osób 

złoży powiedzmy dofinansowanie powiedzmy do tzw. suszy to nie wiem może 

jedna, może dwie dostaną albo nie, bo to jest technicznie nie do udowodnienia 

powiedzmy ile było rok temu, dwa lata temu itd. to jest jedna rzecz. Na temat 

afrykańskiego pomoru świń też wyraziłem swoje zdanie. Jestem lekarzem 

weterynarii, wiem bo mam trochę większą wiedzę, bo mamy to na co dzień. 

Decyzje ministra poprzedniego, na szczęście już go nie ma, decyzje które 

zostały podjęte no to… stodoła kończy się palić no to studnie się kopie? W tej 

chwili całe zadanie Ministerstwa Rolnictwa i Inspekcji Weterynarii polega na 

tym, że my mamy namówić około 90% rolników w Polsce a w Powiecie 

Łowickim to nawet 90-kilka, bo jest kilka dużych gospodarstw takich 

poważnych, mówię o fermach świńskich, ale ci którzy mają powiedzmy 

20,30,40 całe lata z tego żyli, bo mieli 2,3,4,5 macior i świniaki i świetnie z tego 

jakoś tam żyli albo sobie dorabiali a w tej chwili nasza inspekcja, może nie tyle 

agencja, inspektorzy mają namówić subtelnie, żebyście najlepiej zrezygnowali z 

tego to będzie mnie problemów z afrykańskim pomorem świń, my wam na 3 

lata damy jakieś tam pieniądze, ale wygasić. Przecież to jest paranoiczne dla 

mnie. Ja to powiedziałem na komisji i mówię to tu, teraz, oficjalnie i głośno. No 

to co wymyślono za ciężkie nasze pieniądze, ja już nie komentuje tego, że 

poprzedni Minister, którego już nie ma wymyślił 1000 kilometrowy mur między 

Białorusią a Łotwa i Ukraina, żeby dziki nie przechodziły. Przecież te dziki to 

już przeszły 3 lata temu. Za 315 000 000,00 zł ogłoszono głośno projekt, że my 

wreszcie się weźmiemy za to. No przecież to jest paranoiczne i ja to musze 

powiedzieć po raz kolejny, mówiłem to już oficjalnie głośno, ale to nie jest 

komentarz do Pani wypowiedzi tylko materiał, który wiem, ja te cyfry znałem 

od dawna. No tak się postępuje z gospodarką drobnotowarową, którą się 

wygasza subtelnie, delikatnie itd. i będą nasi inspektorzy łącznie z inspektorami 

weterynarii będą chodzili „Słuchaj, no po co ci te świnie? Wygasimy ci je, daj 

sobie spokój, bo ty nie dasz sobie rady z matami, tym wszystkim”. 

Dofinansowanie 70%, żeby kupić sobie matę i gumowce i coś jeszcze do tego. 

No przecież to jest paranoiczne. Kto to wymyślił? Dziękuje bardzo. 
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Radny Stanisław Olęcki: Ja mam pytanie: za 2017 rok wszystkie dopłaty 

wpłynęły, natomiast wielu rolników nie otrzymało decyzji o płatnościach to 

znaczy rozliczenia tego. 

Pani Małgorzata Górczyńska: Za 2017 rok mamy już wszystkie wydane 

decyzje, jakieś pojedyncze przypadki, no dosłownie może trzy nie są wydane, 

pozostali mają. Nie możliwe, żeby nie dostali. 

Radny Stanisław Olęcki: To ja jestem jednym z tych trzech. 

Pani Małgorzata Górczyńska: Chodzi o wpływ środków na konto, tak? 

Radny Stanisław Olęcki: Nie, dokumenty, decyzje o płatności. Tam, gdzie jest 

stałe rozliczenie ile i za co dostałem. 

Pani Małgorzata Górczyńska: A już wiem o co chodzi. Jeżeli ktoś złoży 

wniosek i my wydamy decyzję, w których nie będzie żadnych pomniejszeń to 

my nie wysyłamy do rolników takich decyzji, bo to świadczy o tym, że 

spełniliśmy całe żądanie rolnika. Taki jest przepis. Ewentualnie, jeżeli 

stosowane są jakieś pomniejszenia i dla tych wszystkich większych 

gospodarstw, bo tam jest tak zwany współczynnik korygujący to do tych 

wysyłamy a ktoś kto wnioskował o jakąś tam powierzchnię, dostał wszystko, nie 

było żadnych pomniejszeń to decyzji nie dostaje. Oczywiście zawsze można 

wystąpić do nas z prośbą o odpis tej decyzji. 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja mam pytanie do Pana Radnego Wolskiego, bo 

tutaj mówił właśnie, że ktoś tam namawia, chodzi za inspekcje, po cichu 

namawia rolników do tego… 

Radny Jerzy Wolski: Nie, nie po cichu. Oni legalnie, oficjalnie. 

Radny Piotr Gołaszewski: Pan mi nie przerywa. Ciekawy jestem czy ma Pan 

na to jakąś dokumentację czy Pan to sam wymyślił, czy są jakieś dokumenty 

oficjalne, że każą tak robić? Nie wiem. Czy to jest Pana jakaś wyobraźnia? 

Powiem tak. 

Radny Jerzy Wolski: Mam stek dokumentów urzędowych z ministerstwa przez 

lekarza wojewódzkiego, powiatowego i my terenowi. 

Radny Piotr Gołaszewski: No i co tam jest napisane, bo stek dokumentów to 

mi nic nie mówi? Może stek bzdur. 
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Pani Małgorzata Górczyńska: Tak, ale tu też jest tak, że jak nie spełni tych 

warunków to musi te świnie zlikwidować. 

Radny Jerzy Wolski: Nie, albo spełni warunki. Właśnie to chciałem 

powiedzieć. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Albo spełni warunki utrzymania a te 

warunki są dosyć jednak trudne. 

Radny Piotr Gołaszewski: Tak było zawsze. 

Radny Jerzy Wolski: Nie, nie, nie. Zagrożenie jest zupełnie inne. Jest trochę 

inne zagrożenie. 

Radny Michał Śliwiński: Piotrze, jakbyś słuchał tego co mówiła Pani Małgosia 

to byś wiedział, że pojawił się program i to jest rozwinięcie tego programu 

właśnie, także to jest jedna rzecz a druga to mam pytanie. Czy jeżeli chodzi o tą 

klęskę suszy, kukurydza jest wyłączona z tej klęski suszy? Akurat dzisiaj 

miałem telefon od kolegi, który pracuje w firmie, którzy podpisują z rolnikami 

kontraktacje na ileś tam ton i teraz rolnicy w jakiś sposób nie mogą mu 

udowodnić tego, że mają mniejsze plony, ponieważ do nich komisja nie 

pojedzie, bo moją kukurydzę, kukurydza nie jest wyjęta spod oceny komisji. 

Problem też jeszcze jest drugi, że rolnikowi mógłby to zrobić zakład 

ubezpieczeniowy, który go ubezpieczył, ale wiemy o tym, że mało kto 

ubezpiecza, bo kara, która jest to jest tam 2 € i ma ją ściągać gmina, także nikt 

się w to nie bawi, bo nawet same koszta administracyjne byłyby większe. 

Dziękuje. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Czy są jeszcze jakieś 

pytania do Pań? Dziękuje Paniom bardzo za materiał, za lekcję i za odpowiedzi. 

Ad. pkt 6  

Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Łowiczu. 

Inspektor PINB Zofia Więcław przedstawiła informację o działalności 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu. /Zał. Nr 4/ Jeżeli 

są szczegółowe zapytania to bardzo proszę. 
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Radny Jerzy Wolski: Nie wiem czy do Pani pytanie czy może do Dyrektora 

Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, bo tutaj Pani Dyrektor wymieniła 

inwestycje, które zostały oddane, musiały przejść przez nadzór budowlany to 

jest rzecz oczywista. W Jackowicach powstała czy jest w trakcie realizacji 

fabryka barwników czy farb itd. Wiem, że jest środowisko lokalne po raz 

kolejny mocno tam temat jest nagłośniony, zniesmaczony, być może, że to nie 

jest kwestia nadzoru budowlanego a wiem, że tam już coś się dzieje a lokalni 

ludzie są troszkę tam zniesmaczeni, oburzeni i nie wiem czy to ochrona 

środowiska, prawdopodobnie przez Panią Burą musiał odbiór tego budynku 

przejść, bo tam temat jest bardzo gorący, a szczególnie w miejscowości 

Jackowice, gdzie lat temu 2-3 pamiętacie Państwo jak powstawała może nie 

fabryka, Pani Dyrektor pamięta, tam gdzie jest skład węgla i produkcja białego 

kruszywa. Działo się, oj się działo i tutaj na sesji był niejaki Pan Adam Domżał, 

był przedstawiciel miejscowego społeczeństwa. W tej chwili to samo się dzieje 

właśnie z fabryką produkcji barwnika. Tam już coś się dzieje i wiem, że coś się 

pewnie wydarzyć. Pani Dyrektor ma jakąś wiedzę czy być może w ochronie 

środowiska coś tam jest? 

Inspektor PINB Zofia Więcław: Szanowni Państwo w organie nadzoru 

budowlanego prowadzone było postępowanie właśnie w związku z 

interwencjami mieszkańców gminy Zduny w sprawie budynku magazynowo-

produkcyjnego. Okazało się, że właściciele, którzy nabyli budynek, to była 

spółdzielnia produkcyjna, jeśli się nie mylę, w akcie notarialnym mieli wpisane, 

że oni kupili budynek produkcyjno-magazynowy. Ci właściciele dokonywali 

chyba 3-krotnie jak się nie mylę zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w 

Łowiczu w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym zgłoszenia wykonania 

robót, bardzo różnych, w budynku produkcyjno-magazynowym. Te zgłoszenia 

zostały skutecznie przyjęte. My dokonywaliśmy jako organ Nadzoru 

Budowlanego w związku z tym, że nie było sprzeciwu kontroli realizacji 

zgodnie z dokonywanymi zgłoszeniami, bo takim materiałem dowodowym 

dysponowaliśmy i zakończyliśmy to postępowanie. No, ale mieszkańcy, tak jak 

Pan Radny mówi, nie ustępują, bo chyba widzą co się dzieje i wpłynęło do mnie 

na początku tego roku, ale z materiałem dowodowym z końca 2017 roku pismo 

od Wójta Gminy Zduny, w którym zawarty był wniosek właścicieli, czyli tej 

spółki aktualnej, wniosek do Wójta Gminy Zduny o wydanie decyzji o 

warunkach zabudowy w związku z zamiarem zmiany sposobu użytkowania 

budynku magazynowego na produkcyjno-magazynowy. No i to wzbudziło moje 

ogromne zainteresowanie, bo my mamy dokumenty, że jest to budynek 
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produkcyjno-magazynowy a tu inwestor po tylu miesiącach występuje z takim 

wnioskiem. Bardzo długo trwa poszukiwanie dokumentu, z którego wynika 

jakie było poprzednie przeznaczenie, bo ten akt notarialny jest tylko jedyny i do 

tej pory nie wiadomo jaki budynek ta spółka kupiła. Niemniej jednak proszę 

Państwa, ja tutaj głośno pozwolę sobie powiedzieć, to jest bardzo takie, może to 

nie jest właściwe słowo zwłaszcza z moich ust, ale dość sprytne działanie 

inwestora, który właściwie wszystkie roboty, które chyba potrzebuje mieć 

wykonane pod cel założony to chyba w ramach tychże zgłoszeń wykonał. W 

związku z czym będzie bardzo trudna sytuacja dla organów nadzoru i 

architektury, żeby naprawdę można było jakąś inną decyzję wydać. Po prostu 

każda sprawa musi być udowodniona i jeżeli, proszę Państwa, mówimy o 

samowolnej zmianie sposobu użytkowania to przede wszystkim musimy 

pozyskać dokument, z którego wynika dotychczasowa funkcja obiektu, a jeżeli 

obiekt został sprzedany to są obiekty te po GSO-owskie, to Państwo doskonale 

wiedzą z jakich lat pochodzą, żadnych dokumentów nie ma, także sprawa jest 

bardzo trudna. W skali kraju to jest sporo tego typu inwestycji, gdzie 

rzeczywiście takie luki w dokumentach formalnych są one wykorzystywane. 

Tyle mogę w tym temacie powiedzieć. Wiem, że niezadowoliłam, ale no 

niestety nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. 

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

do Pani Inspektor? Nie widzę. Dziękuje Pani Inspektor i za przedłożone 

sprawozdanie i za ciężką pracę w inspektoracie i życzę nie wyprostowania, ale 

wyczyszczenia niektórych spraw kadrowych w zespole. 

Ad. pkt 7 

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, Panie 

Starosto, Wysoka Rado zmiana ta polega na tym, że Zarząd zwiększył nam 

środki o 36 001,00 zł. Główna zmiana wynika ze zmiany Rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie algorytmu, na podstawie którego przekazywane są środki 

do powiatu. Szanowni Państwo zgodnie z tym Rozporządzeniem środki w 2018 

r. na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w 
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Warsztatach Terapii Zajęciowej zwiększają się o 600,00 zł. W związku z tym, 

że mamy 60 uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Parmie i Urzeczu 

kwota ta została zwiększona o 36 000,00 zł. No i tak przypadkowo złotówkę 

nam jeszcze dołożyli. Nawet dzwoniliśmy czy się nie pomylili, ale okazuje się, 

że każdy powiat dostał złotówkę lub dwa więcej i nie wiadomo co z tym zrobić, 

już teraz żartuję. Szanowni Państwo bardzo dobrze, że te środki zostały 

zwiększone, gdyż rosną koszty utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

koszty paliwa, energii i płace. To pozwoli normalnie funkcjonować Warsztatom. 

Ja tylko dodam jeszcze, że na podstawie tego Rozporządzenia środki w 2019 r. 

średnioroczne na uczestnika będą wynosić 17 796,00 zł a w 2020 i latach 

kolejnych 18 996,00 zł i to jest taka zmiana. Te środki musieliśmy dopisać 

właśnie do zwiększenia dofinansowania kosztów tworzenia Warsztatów i tą 

złotówkę na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Szanowni 

Państwo, jeżeli pozwolicie to przedstawię projekt uchwały. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił projekt Uchwały 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.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo dziękuje Panu Dyrektorowi. 

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, przystąpimy do 

głosowania. 

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

RPŁ/ nie obecny M. Kosiorek/: 

Za  – 20 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LII/319/2018 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 5/ 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora II 

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie zwolnienia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 

Kopernika w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Dyrektor. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący możemy prosić o 5 minut 

przerwy? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, 5 minut przerwy. 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI OGŁOSIŁ 

PRZERWĘ W OBRADACH RADY POWIATU ŁOWICKIEGO O 

GODZINIE 13:55. 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI WZNOWIŁ 

OBRADY  RADY POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 14:10. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, Pani Dyrektor 

przedstawiła projekt Uchwały. Czy są pytania do przedstawionego projektu 

Uchwały? Nie widzę. Proszę o opinię Komisji Edukacji. 

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 19 Radnych 

RPŁ/ nieobecny M. Kosiorek, nie głosował J. Wolski/: 

Za  – 15 
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Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 4 

Podjęli Uchwałę Nr LII/320/2018 RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora II 

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych /Zał. Nr 6/. 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na 

realizację projektu w ramach Programu pn. „Rozwoju Gminnej i 

Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Programu pn. 

„Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak jak wcześniej mówiłem nie 

wprowadzamy tej uchwały ani do budżetu ani do WPF. Jest to uchwała 

intencyjna. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, bo to wiadomo, że jest program lata 

2016-2019. Wiadomo, że już rok 2016, 2017 i 2018 mamy za sobą, czyli zostaje 

nam rok 2019, no to jest rzecz oczywista, prawda? Teraz tak, współpraca z 

gminami Powiatu Łowickiego na rok 2019, bo ja rozumiem, że to jest uchwała 

intencyjna. Bardzo się cieszę na Komisji Gospodarczej zawsze mówimy ile by 

tych milionów nie było na inwestycje drogowe to zawsze będzie kilka razy za 

mało. To jest jasna sprawa, bo wszyscy jeździmy po tych naszych drogach i 

wiemy jak to wygląda. Dlatego może chciałbym rozszerzenie. Ta kwota 

2 000 000,00 zł czym ma skutkować? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tutaj ta kwota 2 000 000,00 zł to jest ta 

sama ścieżka, którą realizowaliśmy do tej pory co roku przeznaczając 

2 000 000,00 zł w budżecie przy własnych środków na realizację zadania o 

nazwie „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego celem 

poprawy bezpieczeństwa”. Tak to nazwaliśmy i od kilku lat to tak 

wprowadzamy. Natomiast to pozwala nam na to, żeby do 15 września złożyć 

wniosek do starej Schetynówki a teraz tego programu „Rozwoju Gminnej i 

Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. 
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Radny Jerzy Wolski: Dziękuje bardzo. 

Radny Marek Jędrzejczak: Bo to jest intencyjna, ale czy Zarząd już 

zastanawiał się jakie drogi będą modernizowane już konkretnie w ramach 

ewentualnych środków, które zostaną pozyskane? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To jeżeli chodzi o Schetynówkę to ja już 

mówiłem przy wprowadzaniu, ale powiem jeszcze raz. Tutaj mamy taką, to jest 

zawsze wybór między złym i niedobrym, bo każda droga by mogła być. 

Natomiast z tej dokumentacji, którą posiadamy, bo taką dokumentację mieliśmy 

zrobioną na całą drogę przebiegającą przez Powiat Łowicki od Powiatu 

Zgierskiego do Powiatu Kutnowskiego i tutaj najbardziej, jeżeli chodzi o 

pozyskanie punktów, bo tu nie ma co się oszukiwać, tu albo się zdobędzie 

punkty i załapiemy się na to finansowanie albo tych punktów nie zbierzemy, 

tyle że złożymy wniosek, więc tutaj w tym roku no najprawdopodobniej, bo to 

się jeszcze waży, ale pewnie zostanie tak, że będzie można złożyć dwa wnioski. 

To jeden wniosek byłby od Powiatu Zgierskiego do Bielaw do skrzyżowania, do 

tej drogi, którą robiliśmy wcześniej jako też Schetynówkę, to byłby jeden 

odcinek i drugi byłby od Soboty do trasy 92. 

Radny Marek Jędrzejczak: Moje pytanie jest z tym związane, ponieważ 

uważam, że takiej inwestycji wymaga Chruślanka. Jak patrzę na tą drogę to 

przyznam się szczerze, że jest już w coraz gorszym stanie i wydaje mi się, że 

warto byłoby jednak pomyśleć o modernizacji. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Jak najbardziej. Tutaj nie neguje tej 

sugestii, natomiast jeżeli wziąć pod uwagę stan Chruślanki a stan nawierzchni 

od Powiatu Zgierskiego do Bielaw to zdecydowanie tu jest gorsza nawierzchnia. 

To jest jedna rzecz a druga rzecz – odcinek od Soboty do trasy 92 w dużej części 

niespełna kryteriów drogi powiatowej, bo tam robimy elementami, bo jest od 92 

do Bąkowa Dolnego, ten drugi jest Dolny a do Górnego jest poszerzenie 

zrobione. Poszerzenie zrobiliśmy wcześniej do Górnego. Teraz robimy mostek + 

kilometr między Górnym a Dolnym, natomiast od Dolnego do Soboty nie ma 

poszerzenia, więc ta Chruślanka to co najważniejsze spełnia kryteria drogi, czyli 

szerokość. Tam gdybyśmy robili jest wymagana nakładka ewentualnie 

przepusty, które były niedawno wymieniane. Na ten rok propozycja jest tych. 

Poza tym tutaj jest parę elementów takich, za które są dodatkowe punkty: 

szkoły, straże, są trzy kościoły - to wszystko jest punktowane. 
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Radny Jerzy Wolski: Ja zgadzam się tutaj z kolegą Markiem, bo faktycznie 

znam te drogi może tak jak mało kto, tak jak i kolega tutaj, który jest 

mieszkańcem Bogorii to wiemy to, ale tutaj jak zwykle przy tych 

Schetynówkach czy jak zwał jak zwał, te takie pomniejsze drogi, które są często 

kilometrowe odcinki i w jeszcze gorszym stanie, bo i Bogoria do Strugienic w 

sumie i ta nieszczęsna Wiskienica do torów…  Ja myślę, Panie Starosto gdyby 

ten projekt przeszedł to wreszcie będzie to zrobione, prawda? Od torów do 

Wiskienicy. To jest chyba najgorsza droga jaka może być. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: W tym projekcie nie ma tego odcinka od 

torów do Wiskienicy. 

Radny Jerzy Wolski: Ale właśnie wiem, że ta kochana punktacja, bo parę lat 

jestem tutaj radnym i tego typu drogi, czasami 800 metrów, no nigdy mają być 

nie zrobione? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Radny, ale tutaj jest cały czas to co 

mówimy, dopóki kolej nie przejdzie jest to bez sensu 800 metrów robić, bo oni 

nam to rozwalą. Kolej jeżeli tego nam nie poprawi, ale przynajmniej nie 

będziemy jej robić dwa razy tylko zrobimy raz. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy są jeszcze jakieś 

pytania? Szanowni Państwo przystąpimy do głosowania. 

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

RPŁ/ nieobecny M. Kosiorek/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr LII/321/2018 RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na 

realizację projektu w ramach Programu pn. „Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” /Zał. Nr 7/. 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz 

określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Łowickiego, o których 

dane są przekazywane do tego rejestru. 
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych do Rejestru Należności 

Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu 

Łowickiego, o których dane są przekazywane do tego rejestru. 

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 20 Radnych 

RPŁ /nieobecny M. Kosiorek/: 

Za  – 20 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LII/322/2018 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz 

określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Łowickiego, o których dane 

są przekazywane do tego rejestru. /Zał. Nr 8/ 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

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. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Przystąpimy do 

głosowania. 

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

RPŁ /nieobecny M. Kosiorek/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 6 

Podjęli Uchwałę Nr LII/323/2018 RPŁ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 9/. 

Ad. pkt 12  

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 

rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Do projektu uchwały, który Państwo 

otrzymaliście jest jedna autopoprawka. Dotyczy ona wprowadzenia po stronie 

dochodów środków z ubezpieczenia i przeznaczenia ich na malowanie 

pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W związku z 

tym, że zostały zalane pomieszczenia ubezpieczyciel wypłacił ubezpieczenie i 

przekażemy je w formie wydatków na remont. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo dziękuje Pani Skarbnik. Czy 

są pytania do przedstawionego projektu Uchwały?  

Radny Marek Jędrzejczak: Ja mam takie pytanie, tu jest taka inwestycja pn. 

„Modernizacja drogi powiatowej Domaniewice – Długa Wieś” i jest suma 

wyszczególniona 264 000,00 zł. Ja na komisji dowiedziałem się od Pana 

Wicestarosty, że gmina będzie percypowała w wysokości 100 000,00 zł. 

Łącznie to będzie suma 364 000,00 zł i chciałem się dowiedzieć, w ramach tych 

środków czy będzie to cała droga, ona zostanie w całości zmodernizowana za te 

pieniądze, bo z tego co ja pamiętam oprócz tego było również 100 000,00 zł 

przeznaczone na chodnik w tym roku w budżecie, takie pieniądze. To wszystko 

jest ta sama droga, bo wiadomo, że chodnik jest przy tej samej drodze i chciałem 

się dowiedzieć jak tu konkretnie będzie ta inwestycja wyglądała, bo 

podejrzewam, że ponieważ droga jest dosyć długa to nie wiem czy po prostu te 
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364 000,00 zł na modernizację wystarczy. Przyznam się szczerze, przecież były 

organizowane przetargi, Państwo macie wiedzę dotycząca jak to będzie 

zrealizowane i chciałem się dowiedzieć jaki tu jest plan, jeżeli chodzi o 

modernizację, bo tutaj jest uwzględnione w sposób ogólny modernizacja drogi, 

więc ja konkretnie chciałem się dowiedzieć jaki odcinek, co będzie zrobione za 

te pieniądze. Dziękuje bardzo. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Obejmuje to odcinek 1453 metry. Całość 

kosztować będzie 524 992,96 zł. To już jest cena z projektem, z nadzorem i 

wykonawstwem po przetargu za ten odcinek i to będzie dokończenie, tam jest 

pierwsza część zmodernizowana i ten odcinek brakujący między tym odcinkiem 

zmodernizowanym a granicą powiatu. 

Radny Marek Jędrzejczak: Znaczy, bo o tyle to jest istotne pytanie, ponieważ 

ten drugi odcinek jest w stanie, ja mam przynajmniej na podstawie sygnałów ze 

strony mieszkańców, no wyjątkowo trudny, jeżeli chodzi o dziury i tam 

naprawdę ta inwestycja… 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Cały ten odcinek będzie, ponieważ tutaj nie 

wiem albo dwóch albo trzech, chyba dwóch właścicieli, nie chcę strzelać, nie 

dogadali się z dwoma właścicielami bodajże, jeżeli chodzi o ten chodnik i 

będzie tutaj na zasadzie ZRID-u robione wywłaszczenie pod chodnik na tej 

pierwszej części. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ale dobrze, ja teraz jak dobrze rozumiem, czyli 

tak, będzie nakładka na tym odcinku co Pan powiedział ponad 1500 metrów… 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie, 1453 metry, ten odcinek brakujący. 

Radny Marek Jędrzejczak: Rozumiem, a jeżeli chodzi o chodnik, jaka długość 

chodnika zostanie wykonana? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: W tej chwili żadna. Plan chodnika to był od 

kaplicy do końca tych zabudowań po lewej stronie, tej najgęstszej zabudowy. 

Natomiast tam dwóch chyba, których nie zadziałało, czyli ZRID. 

Radny Marek Jędrzejczak: Czyli rozumiem, że na ten rok, jeżeli chodzi o 

Długą Wieś powiedzmy jest przewidziana modernizacja tego drugiego 

najbardziej… 
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak jest. Tak, żeby była zakończona droga 

tym bardziej, że powiat zgierski swoją część tam od Lubiankowa zrobił nawet 

chyba 27 metrów jest w naszym powiecie zrobione. 

Radny Marek Jędrzejczak: Dla mnie najistotniejsze jest to, że ta druga część 

jest w wyjątkowo złym stanie. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Będzie zrobione. 

Radny Marek Jędrzejczak: Pierwsza część można powiedzieć, że też już w 

gruncie rzeczy bardzo taka…  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Proszę Pana, jesteśmy po przetargu. Jeżeli 

dzisiaj podejmiemy uchwałę do 1 września mamy termin związany z ofertą z 

firmy, nie wiem, która firma to wygrała akurat, ale do 1 września mamy 

zarezerwowany czas, że jeżeli dzisiaj będzie uchwała do 1 jest umowa i będzie 

to realizowane. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Czy ktoś jeszcze chciałby 

zabrać głos w tej sprawie? 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 20 Radnych 

RPŁ/nieobecny M. Kosiorek/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 3 

Podjęli Uchwałę Nr LII/324/2018 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.  

/Zał. Nr 10/ 

Ad. pkt. 13 

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. 
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

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

grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Skarbnik. Czy 

są pytania do przedstawionego projektu Uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Przystąpimy do 

głosowania. 

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

RPŁ/nieobecny M. Kosiorek/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 2 

Podjęli Uchwałę Nr LII/325/2018 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./Zał. Nr 11/ 

Ad. pkt 14 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 12/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo otrzymaliście ten 

materiał. Czy są jakieś uwagi do Zarządu? Bardzo proszę Panie Starosto o 

przedłożenie. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący jeszcze wracając do 

tej uchwały, którą przyjęliśmy intencyjną, bo nie odzywałem się wcześniej, bo 

mi się zagubiła kartka, ale mi się znalazła a myślę, że jeśli jest wola to jeszcze 

takie krótkie informacje do tego. Te wnioski, które byśmy składali to byłaby to 

Bielawy – Waliszew, czyli od Bielaw do granicy powiatu byłoby to 

4 966 metrów, szerokość 5,2 i tu byłaby kwota wnioskowana z szacowania 

1 032 928,00 zł i drugi odcinek Sobota – Bąków i do DK92 to 4 781 metrów i tu 

kwota wnioskowana 1 864 590,00 zł. 
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Radny Jerzy Wolski: Czyli od trasy do Wiskienicy i do… 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Od trasy to nie byłoby, natomiast te 

odcinki, po pierwsze to jest tak Wiskienica – DK92 to są 3 odcinki, one mają po 

4,5 metra szerokości i tutaj jest 3 859 metrów, ale mówię to jest ten odcinek. 

Natomiast w tym wnioskowanym byłoby prawie 10 km drogi a dofinansowanie, 

o które byśmy się ubiegali to byłoby 2 900 000,00 zł, czyli praktycznie na 

maksa byśmy walczyli o dofinansowanie. 

Radny Jerzy Wolski: Procentowo ile to by było? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tam jest 50%, ale nie więcej niż 

3 000 000,00 zł, także nawet gdybyśmy tą Wiskienicę dołożyli to punktów nie 

zyskamy. 

Radny Jerzy Wolski: Do 50%, w tamtym roku w Złakowie miało być do 50% 

a dostaliśmy 9%. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Złaków to było co innego. To był inny 

program. Tu jest granica. Nie dostaniemy więcej niż 3 000 000,00 zł. 

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

Radny Zbigniew Kuczyński: Powołanie komisji przetargowej, jeżeli chodzi o 

„W szkole jak w pracy…”, jeżeli chodzi o dostawę wyposażenia stacji kontroli, 

to na Blichu? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie. 

Radny Zbigniew Kuczyński: A gdzie? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Na Podrzecznej. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Do naszego technikum. Czy są 

jeszcze jakieś pytania do Starosty i do Zarządu? Nie widzę. Dobrze, Szanowni 

Państwo dziękuje Panu Staroście za przesłanie wcześniej sprawozdania i za 

odpowiedzi. 

Ad. pkt 15 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności 

w okresie między sesjami. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo teraz moje 

sprawozdanie, pozwólcie kilka minut. 21 lipca brałem udział w spotkaniu z 

delegacjami zaprzyjaźnionych powiatów, 22 lipca o 10:00 brałem udział w 

obchodach 100-lecia powrotu sióstr Bernardynek do Łowicza, o 14:00 brałem 

udział w Łowickich Żniwach w Maurzycach, 1 sierpnia o godzinie 17:00 brałem 

udział w obchodach 70. rocznicy Powstania Warszawskiego na Cmentarzu 

naszym Katedralnym, 10 sierpnia o 14:00 prowadziłem sesję nadzwyczajną 

Rady Powiatu Łowickiego, od 13 do 15 sierpnia byłem w delegacji naszego 

powiatu w Zakopanym na Święcie Oscypka, 25 sierpnia o 12:00 brałem udział 

w obchodach 100-lecia OSP Niedźwiada, 26 sierpnia brałem udział w 

Biesiadzie Łowickiej w Maurzycach oraz brałem udział w posiedzeniach 

Komisji i posiedzeniach Zarządu.  

Ad. pkt 16 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja muszę powiedzieć tak, że ja prosiłem pod 

koniec ubiegłego roku i teraz mamy już końcówkę 8 miesiąca i prosiłem o to, 

żeby rozpocząć pracę związane z rowami na Reczycach przy Chruślance. Chce 

powiedzieć, że mimo, że padła kiedyś deklaracja, że my oczywiście to będziemy 

robić, ale warunki atmosferyczne, zima nie pozwalają. Potem okazało się, że 

warunki atmosferyczne to znaczy jest mokro i nie pozwala do końca kopać. 

Minęły kolejne miesiące i jak zdążyłem się zorientować w tej sprawie nie 

zrobiono nic. Nawet nie wykopano 100 metrów, 50. Nic, kompletnie nic. Ja 

uważam, że oczywiście sama inwestycja to jest dosyć długi odcinek, ale jeżeli to 

będzie się odbywało na zasadzie takiej, że nie robimy nic to przyznam się 

szczerze kiedy nastąpi początek? Tu był Dyrektor z wydziału dróg i powiedział 

w ten sposób, że się ze mną skontaktuje, pewne rzeczy sobie ustalimy. Do dnia 

dzisiejszego ze mną się nie skontaktował i myślę sobie w ten sposób, że to nie 

jest rozwiązanie. Jeżeli pada deklaracja, że my to będziemy robić to będziemy to 

robi,ć natomiast mijają kolejne miesiące i nawet metr nie został zrobiony tego 

rowu a przynajmniej uważam, że czekanie do jesieni aż przyjdzie taki okres, że 

znowu się okaże, że jest za mokro potem znowu przyjdzie zima, więc 

uniemożliwia no i minie rok a jak przyjdzie okres taki deszczowy i okaże się, że 

znowu ludzi zalewa to przyznam się szczerze, że no nie powinno tak być, bo to 

jest rozwiązanie na lata i przyznam się szczerze powinno to być zrobione. 

Dziękuje bardzo. 
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Jak najbardziej rozumiem Pana, natomiast 

no muszę tutaj PZDiT usprawiedliwić. Wybierają te odcinki, które rzeczywiście 

zagrażają albo są takie, które tak jak Pan powiedział ,,lata’’. Troszeczkę czasu 

pochłonęło chociażby zrobienie zadania, które tak naprawdę nie było ani w 

planie ani w projekcie, bo mamy nowy plac manewrowy na Blichu. Okazało się, 

że pod tym placem przechodzą zbieracze i teraz tak ułożenie tego nowego placu 

i zostawienie tego co było pod spodem byłoby totalną porażką. Z tego co wiem 

koparka blisko 2 tygodnie temu tam walczyła, tak żeby wszystko to co jest pod 

spodem zabezpieczyć, wymienić rury, odwodnić salę gimnastyczną. Tam były 

kiedyś ogródki, więc ta melioracja była po prostu pozarastana. Rozmawiałem, 

nie powiem już kiedy, bo trudno mi jest tutaj w czasie to określać, ale 

rozmawiałem z Dyrektorem na temat rowu przy Chruślance – wie, natomiast są 

rzeczy ważne i ważniejsze. Wybierają ważniejsze. Pewnie te miejsca, gdzie są 

zabudowania w samych Reczycach tutaj od mostku na Chruślance w kierunku 

do strażnicy no nie wierzę, żeby przed zimą nie były udrożnione, bo tak 

naprawdę rów przy Chruślance trzeba by wykopać cały, na całych 16 

kilometrach. Odtworzyć ten rów. Natomiast tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś 

tam zagrożenie podtopieniami no to tu jest w Reczycach w kierunku tego mostu 

do strażnicy tak naprawdę, no może tam ze 200 metrów dalej. Także myślę, że 

ten newralgiczny odcinek przed zimą PZDiT zrobi. 

Radny Jerzy Wolski: Ja, Panie Starosto skoro jesteśmy przy drogach wiemy 

wszyscy, że jest robiona droga wojewódzka inwestycja od Chruślina aż do 

Brzozowa i są drogi objazdowe przez nasze drogi powiatowe, no i przez drogi 

gminne też, a więc przez Chruślin, masa ludzi jedzie przez Traby, dużo ludzi 

jedzie od Soboty przez Urzecze i jakoś muszą sobie dawać radę i to ma trwać do 

nie wiem 2019-2020 roku. Wiem, że ten temat był poruszany na sesji Gminy 

Bielawy, akurat Jacka Chudego nie ma, on też tam zabierał głos, wójt Kubiński 

swoje drogi gminne powiedzmy ile ma to łata na bieżące. Słuchajcie, ja tam 

jeżdżę kilka razy dziennie. Jest ruch taki nieprawdopodobny, samochody ciężkie 

i cięższe, pewnie że jeździ policja i jeżdżą inni, ale te drogi z dnia na dzień nam 

się, Jacku ja mówię o drodze objazdówce od drogi wojewódzkiej, wiadomo, że 

droga do Bielaw, już nie mówię o rozkopanej w Bielawach to jest już temat 

inny, ale chciałem się Pana Starosty zapytać czy monitorujecie te drogi nasze 

powiatowe, a więc Chruślin, Wojewodza przez Gaj aż do samych Bielaw i druga 

Urzecze? Ta z tygodnia na tydzień robią się nowe dziury, urywają się pobocza. 

Czy jest jakaś umowa może z firmą, która robi drogę wojewódzką i po zejściu z 

tej budowy ona nam naprawi? Już nie mówiąc o tym, że naprawy bieżące 
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naszych dróg powiatowych chyba w naszej gestii są, bo naprawdę tam co 

tydzień jest masakrycznie i to jest kupa kilometrów naszych powiatowych dróg 

rozjeżdżonych strasznie. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: No więc tak, to jest przede wszystkim 

trudny partner, bo tą inwestycję wygrała EUROVIA. To już i dla inwestora jest 

to trudna sytuacja i dla wszystkich właścicieli dróg tutaj patrz gmina i powiat 

wokół tej inwestycji. Na bieżąco Zarząd pilnuje tych uszkodzeń, one są 

naprawiane. W miarę możliwości wymuszane jest na inwestorze, żeby też 

uczestniczył w tych naprawach. Uczestniczy, może nie tak jakbyśmy chcieli, bo 

jak pokażą się 3 dziury a jest 4 to już ta czwarta nie jest naprawiona, tylko są 

naprawione dwie. No jest to pilnowane. Dyrekcja PZDiT spotykała i spotyka się 

z Zarządem Dróg Wojewódzkich, kilkakrotnie już się spotykali i to wszystko 

jest monitorowane, opisywane, zabezpieczane, natomiast skróciliśmy ze 

względu na niedotrzymanie tam, gdzie się udało, że tak powiem wypchnąć ich z 

dróg powiatowych, to w dwóch przypadkach chyba jest skrócony objazd przez 

drogi powiatowe, ale tak naprawdę to oni zeszli z dróg powiatowych i weszli na 

drogi gminne tym objazdem no to też jest nasze samorządowe. To nie załatwia 

na tyle spraw co byśmy chcieli. Natomiast doświadczenia z EUROVIA ma tu 

Janusz już i wiele osób ma i wszyscy powiedzą to samo, że jakby się dało to im 

dalej tym lepiej. 

Radny Jerzy Wolski: Ja zadam pytanie jeszcze raz. Czy jest jakaś rękojmia czy 

jest podpisana umowa, że od chwili, czy jest napisane gdzieś to, że my 

wyegzekwujemy po prostu zniszczenia, które po skończonej inwestycji 

powstały? Sugestie były, różne problemy, ale coś tam się powiedzmy udało od 

nich, no nie wiem. Ale teraz pytanie, bo ja przypominam sobie sytuację taką, 

kiedy jeszcze Dyrektorem dróg był Andrzej Sałuda, już byłem wtedy radnym, 

kiedy droga była robiona od Kutna przez Beldno do Zdun itd., cała trasa A2 była 

zrywana no i jeździli wszyscy oczywiście naszymi drogami powiatowymi i był 

podobny zapis, że firma, nawet nie pamiętam nazwy tej firmy, może ta firma, 

może inna, tak był zapis, że oczywiście oni jak zejdą z tej drogi to te drogi 

wszystkie poboczne, a więc nasze powiatowe oni to zrobią. Dwa lata były walki, 

Czarek Dzierżek wtedy już był Starostą, nic ale to nic nie udało się wyrwać, 

nawet złotówki. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Jurku to jest sytuacja podobna jaka była z 

autostradą. Jak po COVEC przejęła firma następna to wypowiedziała się w ten 
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sposób, że no tak, ale my nie potrzebujemy już waszych dróg, bo my mamy 

techniczne. Także tu na bieżąco to co się udrze od nich, tak brzydko mówiąc… 

Radny Janusz Michalak: Panie Starosto, ale to my zarządzamy drogami w 

Powiecie Łowickim i organizację ruchu zatwierdza w Pana imieniu PZDiT. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: No więc Panowie zapis jest, że pozostawią 

drogi w stanie niepogorszonym. No to taki jest. Tylko teraz jest kwestia ile się 

po drodze, bo ja nie bardzo, to co powiedziałeś, po wszystkim to już jest takie 

sobie. Ja w trakcie czegoś tam nie urwiesz czy destruktu czy jakieś roboty od 

nich no to później jest kłopot, bo później to ci zostaje sąd. Oni zejdą z budowy i 

pójdą.  

Radny Jerzy Wolski: A czy jak komuś swoje podwórko udostępnię na tydzień 

czasu... 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Dopóki oni tego podwórka potrzebują to 

jeszcze z tobą rozmawiają a jak już skończą to sobie idź do sądu. 

Radny Janusz Michalak: To trzeba było nie dawać. 

Wicestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki: Muszą. 

Radny Janusz Michalak: Co muszą? Nic nie muszą. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ale Janusz nie prawda, bo jeżeli my nie 

damy to da wojewoda.  

Radny Janusz Michalak: No dobrze to niech wojewoda da to będzie do kogo 

się odezwać chociaż, jak sobie EUROVIA pójdzie. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Szanowni Państwo uczestniczyłem w spotkaniu 

zorganizowanym przez Wójta Bielawy i bardzo dużej grupy mieszkańców 

gminy Bielawy, którzy sfrustrowani są tą organizacją ruchu, która tam została 

zatwierdzona. Nie ma ruchu wahadłowego. Wszyscy jeżdżą po bocznych 

drogach rozjeżdżając je, tak jak tutaj Radny Wolski czy Pan Starosta mówi, 

rzeczywiście tak jest. Natomiast na spotkaniu była uzgodniona taka kwestia, że 

wykonawca, czyli firma EURAVIA zacznie w końcu pracować na tej drodze, bo 

rozkopano część i roboty stanęły. Te roboty następują. Mamy nadzieje, że w 

najbliższym czasie ta droga przez Bielawy będzie przejezdna a co za tym idzie 

firmy, które pracują od wielu, wielu lat na tym terenie, dzisiaj tracąc dochody 
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powrócą do tego dobrego swojego stanu. Jest problem dlatego, że wiele firm 

tworzonych przez wiele lat czy to masarnia w Bielawach czy u Pana Koteckiego 

ogromny sklep z maszynami, narzędziami do produkcji rolniczej tak naprawdę 

dzisiaj stoi. To spotkanie wymusiło na pracownikach Urzędu Marszałkowskiego 

na wykonawcy i podwykonawcach większej staranności i szybszego 

wykonywania tych robót na terenie Bielaw i okolicznych... Widać, że coś się 

dzieje. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy ktoś jeszcze w sprawach 

różnych, interpelacjach ktoś chciałby zabrać głos? Nie. Szanowni Państwo 

pozwólcie jeszcze ja dwa zdania. Dostaliście druki odnośnie oświadczeń 

majątkowych na dzień 16 września i bardzo proszę, żeby w terminie oddać to do 

Biura Rady. Mam tylko taką uwagę, że przy wyliczeniu dochodów własnych i 

diet przemnożyć wszystko przez 8 miesięcy, do końca sierpnia, dochody i diety. 

Natomiast majątki jak się zmieniły to proszę o rzetelne wypełnienie i 

przekazanie do Biura Rady na dzień 16 września. Uczciwe i rzetelne. 

Ad. pkt 17 

Zakończenie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął posiedzenie LII Sesji Powiatu Łowickiego. 

 

Protokołowały:  

Beata Prus – Miterka  

Wioleta Kwasek  

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 


