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PROTOKÓŁ Nr LIII/18 

z obrad LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 26 września 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 LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 

6. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2018/2019. 

7. Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 w szkołach 

ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych działających na 

terenie powiatu oraz ocena przygotowania szkół  

ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych do nowego roku 

szkolnego 2018/2019. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2019 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku 

położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia 

od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy. 
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10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2018 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 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. 

12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

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

15. Zakończenie obrad LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1  

Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady LIII 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. 

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: Panie Przewodniczący, ponieważ 

otrzymaliśmy uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego a ta uchwała z kolei 

jest spójna uchwałą z naszą i Rady Miasta, która będzie obradowana jutro, 

chciałbym żebyśmy wprowadzili jeden punkt z uchwałą Rady Powiatu w 

sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2752 E Łowicz – Polesie – 

Stachlew, odcinek od 1-go Maja w Łowiczu oraz drogi nr 2713 E Wszeliwy – 
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Błędów od ul. Armii Krajowej w Łowiczu oraz drogi powiatowej nr 2754 E od 

ul. Stanisławskiego w Łowiczu na terenie Gminy Miasto Łowicz. Ja powiem o 

co chodzi: to przygotowywaliśmy już dosyć dawno, natomiast były potrzebne 

konsultacje jak również podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa 

Łódzkiego tak, żeby można było przekazać miastu drogę Armii Krajowej od 

przejazdu do rozwidlenia ul. Armii Krajowej i Chełmońskiego, czyli do 

kapliczki, miasto chce tam prowadzić inwestycję, to jest jedno przekazanie. 

Drugie przekazanie to jest ul. 1-go Maja od ronda w kierunku Zielkowic znowu 

do ronda, bo teraz jest już tam nowe rondo, tu by się kończyła ulica miejska i 

trzeci odcinek ulicy to jest od początku ul. Stanisławskiego, czyli od Nowego 

Rynku do ronda przy starostwie. Jest to uporządkowanie, bodajże 2 lata temu 

czy ponad 2 lata temu wyraziliśmy na to zgodę, wszelkie procedury przeszły, 

dzisiaj taką uchwałę byśmy podjęli kończącą. Wiem, że miasto ma na jutrzejszą 

sesję też przygotowaną taką uchwałę mówiąca o przyjęciu, to jest jedna zmiana. 

Druga zmiana to jest już zmiana w budżecie, my na poprzedniej sesji 

przeznaczyliśmy środki na zadanie budowa chodnika w miejscowości 

Mysłaków i odcinka od drogi wojewódzkiej do kościoła w Oszkowicach. Środki 

są zabezpieczone. Dzisiaj polegałoby to na utworzeniu tych dwóch zadań pod 

nazwą już tak jak Pani Skarbnik ostatecznie odczyta. To wszystko. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, dziękuje Panie Starosto. Czy 

są jeszcze jakieś inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Przystąpimy do 

głosowania. 

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

RPŁ/: 

Za  – 21 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zadecydowali o wprowadzeniu do porządku posiedzenia projektu uchwały RPŁ 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2752 E Łowicz – Polesie 

– Stachlew, odcinek od 1-go Maja w Łowiczu oraz drogi nr 2713 E Wszeliwy – 

Błędów – Łowicz, odcinek ul. Armii Krajowej w Łowiczu oraz drogi 

powiatowej nr 2754 E ul. Stanisławskiego w Łowiczu na terenie Gminy Miasto 

Łowicz. 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
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3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 

6. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2018/2019. 

7. Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 w szkołach 

ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych działających na 

terenie powiatu oraz ocena przygotowania szkół  

ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych do nowego roku 

szkolnego 2018/2019. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2019 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku 

położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia 

od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie pozbawienia 

kategorii drogi powiatowe nr 2752 E Łowicz – Polesie – Stachlew, 

odcinek od 1-go Maja w Łowiczu oraz drogi nr 2713 E Wszeliwy – 

Błędów – Łowicz, odcinek ul. Armii Krajowej w Łowiczu oraz drogi 

powiatowej nr 2754 E ul. Stanisławskiego w Łowiczu na terenie 

Gminy Miasto Łowicz. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2018 rok. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 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. 
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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 LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołów z LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z LII Sesji RPŁ zostały 

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

Powiatu Łowickiego? Nie widzę. 

Ad. pkt 5 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji 

kultury za I półrocze roku budżetowego.  

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła informację o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz informację o przebiegu 

wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. /Zał. Nr 3/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Czy są pytania do tego 

punktu, bo wszystko było na komisjach omawiane szczegółowo. Nie widzę. 

Dziękuje bardzo Pani Skarbnik. 

Ad. pkt 6 

Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2018/2019. 

Dyrektor Wydziału Sylwia Walkiewicz przedstawiła informację o naborze do 

klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. /Zał. Nr 4/ 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jakieś pytania do Pani 

Dyrektor? To było wszystko na komisjach, była okazja się pytać. Widzę, że nie 

ma pytań.  

Ad. pkt 7 

Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 w szkołach ponadgimnazjalnych i 

placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz ocena 

przygotowania szkół  ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych do 

nowego roku szkolnego 2018/2019. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła informację nt. 

podsumowania roku szkolnego 2017/2018 w szkołach ponadgimnazjalnych i 

placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz ocena 

przygotowania szkół ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych do 

nowego roku szkolnego 2018/2019. /Zał. Nr 5/ 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Chciałabym tylko zauważyć, że 

według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo dojrzałości w skali 

kraju uzyskało 79,7% tegorocznych absolwentów: z pośród liceów maturę zdało 

85,3% absolwentów a technikach 69,6%. Patrząc na zdawalność matur w 

szkołach prowadzonych przez Powiat Łowicki w liceach maturę zdało 95,77% 

absolwentów a w technikach 73,33%. Po poprawkach w liceum było to 98,40% 

a w technikach 82%. Jest to wynik powyżej średniej krajowej. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja na komisji pytałem i w związku ze 

zdawalnością tego egzaminu zawodowego, bo te dane, które otrzymaliśmy no 

nie wskazują, że te wyniki są wysokie. Ja chciałem się dowiedzieć takiej rzeczy, 

jak na tle innych powiatów, bo tutaj padło takie określenie, że te wyniki i tak są 

wysokie, bo na ogół zdawalność egzaminów zawodowych jest dosyć niska, ale 

tak mnie zainteresował jeden fakt, jak to wygląda na tle innych powiatów, jeżeli 

chodzi o zdawalność egzaminów. Czy on jest podobny czy też niższy, wyższy? 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Odniosę się tutaj do 

województwa łódzkiego, ponieważ jeśli chodzi o inne egzaminy zawodowe to z 

danych OKE Łódź wynika, że w sesji zimowej 2018 roku średnia zdawalność w 

województwie łódzkim wyniosła 51,24%, natomiast w sesji letniej 2018 r. 

55,9% także nasze szkoły uzyskały zdawalność wyższą niż w województwie 

łódzkim. Jeśli byśmy zsumowali jest to blisko 68%. 
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Radny Marek Jędrzejczak: Dziękuje bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Czy są jeszcze jakieś 

pytania do Pani Dyrektor? Jeżeli nie ma dziękuje bardzo. 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2019 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Łowickiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

Radna Iwona Grzegory-Gajda: Ja mam pytanie do Zarządu, ponieważ w tym 

punkcie, krótko rzecz biorąc są rozdawane pieniądze na różne stowarzyszenia. 

Jest tak, że są pieniądze na Powiatowy Związek Sportowy i chciałabym się 

dowiedzieć, dlaczego Zarząd nie bierze udziału w podsumowaniu tego 

zakończenia rywalizacji, bo widzę na zdjęciach, że mimo to, że powiat daje 

pieniądze na związek to ktoś inny wręcza nagrody końcowe. No bo trochę jest to 

dziwne, że pieniądze, które są na Związek dawane a później nagrody wręcza 

Wiceburmistrz, który nie daje żadnych pieniążków. Jest to dla mnie trochę 

dziwne, dziękuje. 

Radny Michał Śliwiński: Ale to rozumiem, że Zarząd w przyszłości dopilnuje 

tego, żeby faktycznie przypilnować kto ma wręczać nagrody, które my 

przyznajemy. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Nagrody faktycznie wręczał Wiceburmistrz, ale 

pieniążki poszły na nagrody z Miasta, dlatego że pieniążki, które mamy i w 

dotacji z powiatu nie wystarczają na wszystko i tutaj szkoły się domagały, jeżeli 

chodzi o podsumowanie. Ja zgłosiłem ten problem do Miasta i Miasto no po 

prostu zezwoliło na zakup nagród. To takie wyjaśniające. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, dziękuje bardzo. Czy są 

jeszcze jakieś pytania w tej sprawie? 

Radny Krzysztof Dąbrowski: To czemu jesteśmy gorsi od miasta? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie wiem. 

Radna Iwona Grzegory-Gajda: To ja się zapytam w takim razie, powiat ile dał 

pieniążków? Dał 20-parę tysięcy to ile dało miasto skoro wręcza nagrody 

Burmistrz? 

Radny Zbigniew Kuczyński: Proszę Państwa ja powiedziałem wyraźnie, że na 

to zadanie akurat, które nie było ujęte w terminarzu finansowym i jeżeli chodzi 

o dotację z powiatu, Miasto dało na podsumowanie zawodów sportowych. 

Przecież Miasto oprócz tego daje obiekt jeden i drugi, pozycja jeżeli dobrze 

pamiętam za wynajem obiektów sportowych, z których my korzystamy jest w 

wielkości na cały sezon, żebym nie skłamał chyba 2 000,00 zł. To te 2 000,00 zł 

tak naprawdę my jako szkoły przejadamy w tydzień a imprezy cały rok trwają. 

Pytanie jest, jest udział Miasta czy nie ma udziału Miasta? Czy chcecie Państwo 

żebym obliczył ile to kosztuje? Nie róbmy tego, że tak powiem a jak macie 

życzenie ja mogę policzyć. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Ja rozumiem, że ktoś z 

powiatu był zapraszany do wręczenia nagród. Dziękuje bardzo, czy są jeszcze 

jakieś pytania? Nie widzę. 

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

– pozytywna. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo. Przystąpimy do 

głosowania. 

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

RPŁ/nie głosowali: G. Bogucki, J. Michalak, J. Papuga/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LIII/326/2018 RPŁ w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2019 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi 
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oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. /Zał. Nr 6/ 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w 

Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego zawarcia tej umowy. 

Główny Specjalista Biura GN Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą 

kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego 

w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia 

od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Aniu. Czy są 

pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie ma. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Przystąpimy do 

głosowania. 

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

RPŁ/nie głosowali: R. Malesa, J. Michalak/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr LIII/327/2018 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu 

użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. 

Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia tej 

umowy. /Zał. Nr 7/ 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący bardzo bym prosił o 

dosłownie 10 minut przerwy, żeby wprowadzić ten punkt o przekazaniu dróg. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, zarządzam 10 minut 

przerwy. 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI OGŁOSIŁ 

PRZERWĘ W OBRADACH RADY POWIATU ŁOWICKIEGO O 

GODZINIE 13:50. 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI WZNOWIŁ 

OBRADY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 14:00.  

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie pozbawienia kategorii 

drogi powiatowe nr 2752 E Łowicz – Polesie – Stachlew, odcinek od 1-go 

Maja w Łowiczu oraz drogi nr 2713 E Wszeliwy – Błędów – Łowicz, 

odcinek ul. Armii Krajowej w Łowiczu oraz drogi powiatowej nr 2754 E ul. 

Stanisławskiego w Łowiczu na terenie Gminy Miasto Łowicz. 

Dyrektor PZDiT Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowe nr 2752 E Łowicz – Polesie – 

Stachlew, odcinek od 1-go Maja w Łowiczu oraz drogi nr 2713 E Wszeliwy – 

Błędów – Łowicz, odcinek ul. Armii Krajowej w Łowiczu oraz drogi 

powiatowej nr 2754 E ul. Stanisławskiego w Łowiczu na terenie Gminy Miasto 

Łowicz. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Dyrektor. Pan 

Starosta uzasadnienie do tej uchwały przedstawił. Czy są jakieś pytania do 

przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania.  

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

RPŁ/nie głosował M. Kosiorek/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr LIII/328/2018 RPŁ w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowe nr 2752 E Łowicz – Polesie – Stachlew, odcinek od 1-go Maja w 

Łowiczu oraz drogi nr 2713 E Wszeliwy – Błędów – Łowicz, odcinek ul. Armii 

Krajowej w Łowiczu oraz drogi powiatowej nr 2754 E ul. Stanisławskiego w 

Łowiczu na terenie Gminy Miasto Łowicz /Zał. Nr 8/ 
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Ad. pkt 11 

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. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 

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

RPŁ/nie głosował M. Kosiorek/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 2 

Podjęli Uchwałę Nr LIII/329/2018 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.  

/Zał. Nr 9/ 

Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 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 RPŁ 

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. Przystąpimy do 

głosowania. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych 

RPŁ/nie głosował M. Kosiorek/: 

Za  – 15 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 5 

Podjęli Uchwałę Nr LIII/330/2018 RPŁ 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. /Zał. Nr 10/ 

Ad. pkt 13 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 11/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Materiał Państwo otrzymali, czy 

chcą Państwo, żeby to czytać? Chyba nie. Czy są jakieś pytania do Zarządu 

odnośnie prac w okresie pomiędzy sesjami? Nie widzę. Dziękujemy Zarządowi 

za przedłożenie pisemnego sprawozdania. 

Ad. pkt 14 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności 

w okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Teraz kilka zdań ode mnie odnośnie 

mojej pracy w okresie między sesjami. 30 sierpnia brałem udział w pożegnaniu 

Dyrektora Zakładu Karnego Krzysztofa Sznicera i powitaniu nowego Dyrektora 

Tomasza Sawickiego, 1 września o godzinie 11:00 brałem udział w 79. rocznicy 

wybuchu II Wojny Światowej na cmentarzu na ul. Listopadowej, 2 września 

brałem udział o godzinie 12:00 w 100-leciu OSP Kiernozia a o 14:00 w 

Dożynkach gminnych Gminy Łowicz. 8 września brałem udział w czytaniu 

ogólnopolskim „Przedwiośnia” Żeromskiego w Sali Barokowej naszego 

Muzeum, 9 września brałem udział w Dożynkach Powiatowych w Bednarach, 

14 września o 10:00 brałem udział w bardzo ładnym święcie szkoły + rocznicy 

walk nad Bzurą w Kocierzewie. 21 września o godzinie 10:00 w naszym I LO 

brałem udział w Święcie Zdrowia i Sportu, o 17:00 w naszym Muzeum była 

wystawa ceramiki Pani Jadwigi Dębskiej twórczyni ludowej, która była m.in. z 

nami w Zakopanym, bardzo ładne wyroby tworzy, 22 września o 17:00 w II LO 

brałem udział w monodramacie „Lewa wspomnienie prawej” w ramach 
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Europejskiej Ligi Kobiet, brałem udział również w posiedzeniach Zarządu oraz 

w posiedzeniach Komisji.  

Ad. pkt 15 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Stanisław Olęcki: Ja mam pytanie do Zarządu: czy będzie jubileusz 

zespołu Blichowiacy? Pytam jako absolwent tej szkoły i Przewodniczący Rady 

Wychowanków. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Jubileusz 70-lecia Blichowiaków Zarząd 

zorganizował na Łowickich Żniwach, natomiast no taki wewnętrzny jubileusz 

już w samej szkole to jest w gestii dyrektora i kierownictwa zespołu. To co było 

na Żniwach Zarząd wygospodarował środki na tą uroczystość, zespół 

Blichowiacy od radnych, od powiatu dostali stroje narodowe, które kosztowały 

19 800,00 zł bodajże i o tym była mowa i te życzenia były na Łowickich 

Żniwach. Zresztą były zespoły zaproszone, które też i składały życzenia, i 

chcieliśmy to podnieść do takiej rangi większej niż do udziału w szkole a czy 

szkoła sama w sobie zorganizuje trudno mi powiedzieć. 

Radny Marek Jędrzejczak: Przy okazji zapytam, bo ja myślę, że to było 

gdzieś 1,5 roku temu. może krócej i była wizyta przedstawiciela sejmiku, osoby 

zajmującej się sprawami promocji naszego województwa i w trakcie pokazany 

nam został informator. Ja chciałem zapytać kiedyś o to, ale dopiero teraz mi się 

przypomniało, bo w informatorze, który nam był wtedy prezentowany nie było 

naszego Sanktuarium w Domaniewicach i Pan, który prezentował powiedział, że 

w kolejnym już będzie. W związku z tym mam takie pytanie czy… 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Były Domaniewice w kolejnym, bo to był 

Sylwester Pawłowski Przewodniczący ROT i wiem, oglądałem w którymś 

wydaniu, nie wiem czy w kolejnym, ale Domaniewice były przedstawione jako 

Sanktuarium, natomiast będą również przygotowywane, no zwrócona jest uwaga 

na to żeby jednak nie omijać tego sanktuarium. 

Radny Marek Jędrzejczak: Nie, ja tylko wtedy miałem zapewnienie, że w 

kolejnym się znajdzie. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ale w ogóle, żeby umieszczać. 
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Radny Gabriel Jędrachowicz: Panie Starosto ja mam takie pytanie odnośnie 

rowów przy drogach powiatowych. Mieliśmy ubiegły rok mokry, wiosnę mokrą, 

od maja tak naprawdę na nadmiar deszczu i wody nie narzekamy. To był 

najlepszy czas teraz do września na udrożnianie, odtwarzanie tych rowów przy 

drogach powiatowych. Chciałem poprosić o taką informację ile tych rowów 

przy drogach powiatowych zostało udrożnionych, odtworzonych, bo tak 

naprawdę przez te parę miesięcy my nie mieliśmy żadnej informacji. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Dobrze, poproszę Panią Dyrektor, żeby 

przygotowała takie zestawienie jaka długość rowów i w jakich miejscowościach, 

jest odtworzonych. 

Radny Stanisław Olęcki: Ja na jednej z komisji spotkałem się z opinią Pana 

Dyrektora z PZDiT, że to nie są rowy odwadniające, tylko to są rowy osuszające 

drogę, tak na marginesie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Taka nazwa jest. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Szanowni Państwo ja pewną rzecz 

wyjaśnię, bardzo dobrze to ujął Radny Olęcki, że to jest rów osuszający koronę 

drogi, natomiast w praktyce jest to również tak, że jest to rów odprowadzający 

wodę z posesji, z pól często też i o ile nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby 

ta woda tym rowem przy drodze powiatowej również osuszyła pola i 

zabudowania, tylko jest jeden warunek: musi mieć ten rów drożny odpływ, bo 

jeżeli my ten rów odtworzymy a nie możemy go otworzyć dalej niż pas 

drogowy no to zrobimy tylko zbiornik wodny przy koronie drogi i doprowadzi 

to do tego, że nasączamy koronę drogi wodą i nic poza tym. Nie można 

powiedzieć, że jest z tym źle, może nie jest bardzo dobrze, ale też nie można 

powiedzieć, że wójtowie nie współpracują, bo my bardzo mocno na to 

zwracamy uwagę. Tam, gdzie wójt zobowiązuje się udrożnić rów 

odprowadzający od tego rowu przydrożnego no to dla nas jest to zbawienne, bo 

odtwarzając ten rów wiemy, że nie niszczymy swojej drogi. Gdzieniegdzie są 

problemy z tym odwodnieniem, ale muszę powiedzieć, że w większości 

przypadków wójtowie chcą współpracować i dokładają do tego. No nie 

wszędzie spółki wodne to zrobią. Wiadomo jak te spółki wodne działają, jedne 

są dobre, drugie złe, ale często jest tak, że tam gdzie spółka wodna tego rowu 

nie odtworzy to wójtowie włączają się w odtworzenie bądź nawet stworzenie 

nowego odprowadzenia. Taki przypadek był na końcu Kocierzewa Północnego, 
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gdzie trzeba było położyć rów kryty i zrobiła to gmina w celu odprowadzenia 

wody. 

Radny Jarosław Papuga: Ja mam takie pytanie, bo z tego co wiem to wpłynęło 

jakieś pismo do Przewodniczącego od pracowników PZDiT, czy coś wiadomo 

na temat tego pisma? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Pismo do wiadomości, bo to pismo jest do 

Dyrektora PZDiT, natomiast jest do wiadomości Zarządu, Starosty i 

Przewodniczącego Rady o podwyżki, natomiast te podwyżki są realizowane 

corocznie w wymiarze takim jak planujemy to w starostwie i na razie one nie 

odbiegają od innych. Ja wiem, że można by, żeby ci ludzie zarabiali więcej, 

natomiast no musi to być wszystko w jakimś takim porządku. 

Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym wrócić do tych rowów pobocznych. Zawsze 

na komisji od wielu lat o tym rozmawiamy. Pewnie, że jak się jedzie drogą 

krajówką powiedzmy, ja jeżdżę często od Łowicza do Zdun, to wiem ile razy w 

roku są te rowy naprawdę wyczyszczone, wygolone. Chciałoby się, żeby nasze 

takie były. Nie wiem czy brak ludzi czy brak środków, pewnie i tego i tego, ale 

tak jak pamiętam parę lat temu pytałem Panią Dyrektor Gajek dlaczego wycina 

się trawę, wtedy tak bardzo mokro, tego trawska było dużo, dlaczego tak krótko 

cięta a by się chciało, żeby troszkę dalej no to usłyszałem informację, że to nie 

jest wycinanie rowu tylko pokazanie poboczy, wyczyszczenie pobocza, żeby 

było widać. Chciałoby się, żeby to było tak ładnie i fajnie. Być może, że i brak 

środków. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Rzeczywiście parę lat temu tak było. Na 

dzisiaj, proszę Państwa, kosimy przynajmniej trzykrotnie w ciągu roku i kosimy 

już do koryta, do dna rowu, czyli są przynajmniej dwa pokosy a często 

przechodzimy na drugą stronę przyrowiny tam, gdzie są zakrzaczenia. Ja myślę, 

że jeżeli chodzi o zakrzaczenia to wszyscy mogą już naocznie stwierdzić i 

zobaczyć, że tych zakrzaczeń… One rosną cały czas, bo taka jest natura, z nią 

walczyć się nie da, natomiast nie ma szpalerów gałęzi wzdłuż dróg 

powiatowych. Są jakieś tam odrosty od drzew, natomiast takich samoistnych 

zakrzaczeń można powiedzieć, że no gdybym powiedział że 100% to może bym 

zgrzeszył, ale jak powiem 95% jest odkrzaczonych dróg to nie skłamię. Także 

my jesteśmy w tym wykaszaniu już myślę, że bardzo daleko. Marzeniem by 

było, żebyśmy wykaszali cały pas drogowy, bo to by było po pierwsze 

utrzymanie w lepszej drożności rowów przydrożnych i estetycznie też by było. 
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Nie ma rowu przydrożnego przy drodze powiatowej, który nie byłby w tej 

chwili koszony do dna skarpy tej od strony asfaltu i to jest przynajmniej dwa a 

w wielu przypadkach trzy razy a tam gdzie są newralgiczne skrzyżowania, 

szkoły jest to robione zawsze przed końcem roku, przed rozpoczęciem roku, tak 

żeby to bezpieczeństwo było jak najlepsze. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja chciałbym wrócić do tych podwyżek co tu 

Radny Papuga podniósł temat. Ja się tak zastanawiam i obserwuje jakiś czas, 

chyba wy wszyscy też wiecie, czy przypadkiem nie mamy za dużo ludzi w 

administracji?  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Od razu odpowiadam. Ludzi w 

administracji mam mniej niż mieliśmy. 

Radny Janusz Michalak: Miły człowieku o czym ty gadasz, trzech dyrektorów 

w takiej firmece, jeden kierowca... 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ale ja nie kwestionuje układu stanowisk 

gdzie indziej, więc myślę, że nie ma potrzeby… 

Radny Janusz Michalak: Ja jestem radnym tego powiatu… 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o ilość 

zatrudnionych w administracji, ta ilość nie wzrosła. Kiedyś mieliśmy dyrektora, 

zastępcę dyrektora, kierownika. Dzisiaj mamy dyrektora i dwóch zastępców. W 

kadrze zarządzającej nie zmieniło się nic. Pan Rybarczyk odszedł na emeryturę, 

Pan Gołębiewski też odszedł na emeryturę, także jeżeli chodzi o stan 

pracowników w administracji się nie zmienia a zadań przybywa. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ponieważ tutaj pojawił się ten problem, ja bym 

prosił o to, żebyśmy też mieli informację taką konkretną i tutaj Zarząd bym 

prosił o przygotowanie informacji dotyczącej podwyżek dla tych ludzi, którzy 

tam pracują, ponieważ z tego co ja się orientuję, tam jest bardzo w tej chwili już 

nisko, mówię o pracownikach, którzy na co dzień są na drogach, jeżeli chodzi o 

kadrę nie wypowiem się, bo nie wiem, natomiast muszę powiedzieć tylko tyle, 

że my też nie możemy tak prowadzić rozmowy na zasadzie, że te podwyżki 

otrzymują. Ja bym prosił o taką informację jak to się kształtuje powiedzmy z 

perspektywy dwóch/trzech lat. Proszę zwrócić uwagę jednak, że ta minimalna 

rośnie a z tego co ja tam rozmawiałem niektórzy mają na poziomie minimalnej. 
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Już chyba nikt nie ma na poziomie 

minimalnej. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ale to bym chciał mimo wszystko wiedzieć czy 

tutaj jest taka sytuacja, że następuje taki wzrost. W każdym razie w tej chwili to 

jest taka rozmowa nie mając żadnych informacji dotyczących wynagrodzeń tych 

ludzi i to byłby pierwsza rzecz, no w tym momencie będziemy wiedzieli czy ta 

prośba ze strony pracowników i w jakim stopniu możemy odpowiedzieć na tą 

prośbę. To jest sprawa dosyć istotna, ponieważ z tego co ja się tam zdążyłem 

zorientować to jednak mimo wszystko oni narzekają. Ta sytuacja na tle innych 

grup, zresztą w ogóle sytuacji w kraju no to troszeczkę oni zaczynają odstawać i 

myślę sobie, że warto byłoby się zastanowić nad tym, żeby jednak pomyśleć o 

takim rozwiązaniu, które byłoby dla tych pracowników satysfakcjonujące. To 

pierwsza rzecz. Druga, ponieważ ten problem rowów się tutaj pojawił, ja bardzo 

proszę o to, żeby zostało dotrzymane, padło takie zapewnienie, jeżeli chodzi o 

Reczyce, że tam przynajmniej ten fragment zostanie zrobiony. Zbliża się okres 

jesienny, nie wiemy jaka ta jesień będzie, w związku z tym bardzo bym prosił, 

żeby zacząć przynajmniej, jeżeli chodzi o Reczyce, bo ja sobie zdaję sprawę, że 

będzie raczej trudno, żeby zrealizować to w 100%, ale przynajmniej ten 

najgorszy odcinek, żeby został przed zimą zrobiony. Dziękuje bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Rozumiem, że pierwszy temat 

chciałby Pan na piśmie, tak? 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja myślę, że wszyscy byśmy chcieli mieć taką 

orientację. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Szanowni Państwo od trzech lat te 

podwyżki są regularne co roku. Na ten rok też przyjęliśmy do założeń 5% takiej 

ustawowej podwyżki dla wszystkich. Natomiast w PZDiT jeszcze o tym co nie 

jest ujmowane w tym wynagrodzeniu zasadniczym, ale jest również system 

premiowy, do którego Dyrektor PZDiT ma dostęp i tam gdzie widzi, że to 

zaangażowanie jest większe ma możliwość takową premię dać. Natomiast 

wiem, że i również w trakcie roku chyba były dwa bodajże albo trzy przypadki, 

gdzie były podwyżki dla konkretnych osób, które wykazywały się dużym 

zaangażowanie w pracę z pośród tych osób, które pracują na drodze. 
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Radny Marek Jędrzejczak: Żebyśmy się zrozumieli - ja tego nie neguję, tylko 

że ja po prostu nie mam faktów i ja chcę się zapoznać z informacją jak to 

wygląda. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Rozumiem, bez nazwisk Pani Dyrektor 

przygotuje. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Skalę podwyżek, tak jest. Średnią 

wynagrodzeń ilości ludzi i podwyżki. Wracając do tych poboczy, wiecie no 

może na drogach specjalnie się nie znam, ale te sześć lat jak dyrektorowałem w 

rejonie dróg, no trochę przyglądałem się drogom. Niedobrą rzeczą przy koszeniu 

rowów jest to, że to wszystko co jest ścięte zostaje i to wszystko i zdmuchiwane 

jest i przy deszczach to tworzy taki nawis, który te rowy zapycha i ja wiem, że 

nie ma metody po koszeniu, żeby zbierać tą trawę i te krzewy i te resztki, ale to 

też tworzy taką masę, która zapycha rowy i tu jest problem, ale myślę, że to nie 

jest na razie do rozwiązania przy tym sprzęcie. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący mamy na to sposób. 

Mamy głowicę do odmulania i te rowy, które są odtwarzane, bo trudno jest 

pracować tą głowicą w rowie nieodtworzonym, ale jeżeli ten rów jest 

odtworzony i rok czy do dwóch lat po odtworzeniu rowu ta głowica daje radę, 

żeby z narowu właśnie ten humus czy pozostałości z gałęzi pozostałe... Proszę 

Państwa my co roku, nie wiem ile w tym roku było sprzedane zrębków, ale co 

roku po zimie sprzedajemy dosyć znaczną ilość zrębków, który pozyskujemy z 

gałęzi z zakrzaczeń przydrożnych. Nie wiem ile w tym roku było, ale w zeszłym 

roku wystarczyło to na kosiarkę, więc to nie są takie małe ilości. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Wiem, widziałem jak pracuje ta 

głowica, natomiast bezpośrednio po koszeniu to…  

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, ja chciałbym wrócić, tutaj cały czas 

wokół pieniążków PZDiT mówimy. Dwa lata temu, rok temu Pan Starosta, w 

zasadzie dosprzętowiliśmy PZDiT, praktycznie mamy wszelaki sprzęt i ja nie 

raz zadawałem pytanie dlaczego tego sprzętu tak mało widać, by się należało 

żeby on był optymalnie maksymalnie wykorzystywany i Pan Panie Starosto 

powiedział coś takiego, słuchaj to muszą być fachowcy, którzy mają takie, takie 

i takie uprawnienia, nie zwykły traktorzysta a tacy za takie pieniądze do nas do 

PZDiT tacy ludzie nie przyjdą, bo prywaciarze ich biorą. No i coś w tym jednak 
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jest. Ja nie mówię o tych pracownikach fizycznych, ale może by należało o tym 

pomyśleć skoro mamy sprzęt i nie mamy fachowców. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Jeżeli chodzi o operatorów to mamy pełną 

obsadę. Nikogo nam nie brakuje. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze dziękuje. Czy są jeszcze 

jakieś zapytania, interpelacje, sprawy różne? Nie widzę. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, najprawdopodobniej 

będziemy prosić Radnych w okolicach 10 października, nie wiem czy to 9 czy to 

8, trudno jeszcze powiedzieć, ponieważ mamy skargę na opłaty drogowe. Teraz 

tak, nie wprowadziliśmy dzisiaj tego, bo to dosłownie dwa dni temu dostaliśmy. 

Musimy to przygotować, bo nie zgadzamy się z tą skargą tym bardziej, że już 

dwa powiaty w województwie się nie zgodziły i wygrały tą skargę wojewody. 

My uważamy, że chcemy pozostać przy tym naszym stanowisku, jeżeli chodzi o 

opłaty za holowanie i takie stanowisko przygotowujemy, natomiast ono będzie 

możliwe po opracowaniu przez prawników gdzieś w okolicach 7-8 października. 

Jeżeli to przygotujemy to będę prosił o krótką sesję nadzwyczajną, żebyśmy 

taką uchwałę podjęli, natomiast następna sesja wypada już po wyborach. 

Kadencja jest do 17 listopada, nikt tej kadencji nie skrócił, więc pracujemy do 

17 listopada. Na październikowej sesji jest gorąca prośba, żebyśmy przyjechali 

na sesję przygotowani do fotografii… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ale tą na koniec października? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Na koniec października, tak. 

Wicestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki: Jeszcze jedna może poza sesją 

dobra wiadomość, zakończyła się sprawa w Piaskach Bankowych. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Pozwolenie na budowę jest ważne z 14 

grudnia 2013 roku wydane przez Starostę Łowickiego i wyrok jest ostateczny. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, jeszcze 

rozumiem że jedna sesja zwyczajna w październiku będzie i bardzo prosiłbym 

właśnie o przyjście tak, żebyśmy mogli zdjęcie wspólne sobie zrobić. Chodzi o 

to żeby było nas jak najwięcej dlatego proszę, nadzwyczajna to swoją drogą a 

zwyczajną zrobimy pod koniec października. 
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Ad. pkt 16 

Zakończenie obrad LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął posiedzenie LIII Sesji Powiatu Łowickiego. 

 

Protokołowała:  

Wioleta Kwasek  

Beata Prus – Miterka 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 

 


