
1 
 

PROTOKÓŁ Nr XXXI/17 

z obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 31 stycznia 2017 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 XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa               

i Porządku Powiatu Łowickiego za 2016 rok. 

6. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego. 

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli                  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego                                            

w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Łowicki. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej                  

w Łowiczu. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2716E Różyce – 

Jasieniec odcinek Kocierzew Północny – Lipnice znajdujący się                

w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

dotyczącej zadań Starosty Łowickiego. 
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12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie        

w Łowiczu. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu            

na 2017 rok.  

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę                  

Nr XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 

roku  w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020. 

15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego                       

z działalności w okresie między sesjami. 

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

18. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady XXXI 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?  

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym zgłosić do programu naszej sesji 

dodatkowy punkt tutaj w punkcie pomiędzy 10 a 11 ewentualnie albo jak tutaj 

Rada pozwoli między 12 a 13 dlatego, że ten punkt dotyczy również skargi i 
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proszę o wprowadzenie punktu dotyczącego rozpatrzenia skargi na działalność 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, chodzi o pismo – znak       

RP-3.1411.7.2016 z 14 listopada z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 

Uzasadnienie: na sesji w dniu 22 grudnia w punkcie 10, jak wynika z protokołu, 

może nie będę czytał całości, Państwo myślę, że się zapoznali też z treścią 

protokołu, Rada Powiatu głosowała…czy są pytania… no może tu ostatnią 

końcówkę tylko przeczytam – Pan Przewodniczący: ,,Tu w uchwale powinno być 

czy zasadna czy niezasadna’’, Pan Stanisław Olęcki: ,,Wniosek Komisji jest, że 

skarga jest zasadna’’, Przewodniczący: ,,Czy są pytanie do przedstawionego 

projektu uchwały? Skoro nie ma, przystępujemy do głosowania’’. Za było 5, 

przeciw było 12 i jest zapis: ,,nie podjęli uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie’’. W świetle 

rozpatrywanych skarg na Komisji Rewizyjnej i dzisiaj dwóch skarg, wiemy 

doskonale, że każdą skargę, która wpływa powinniśmy rozpatrzyć, zgodnie z 

paragrafem 19 naszego Statutu Rada rozpatruje wszystkie sprawy za pomocą 

uchwał, naruszyliśmy tutaj zapisy k.p.a. oraz zapisy naszego Statutu, nie mówiąc 

już o terminach wszystkich, jestem daleki od tego, żeby sądzić, że tak miało być, 

że tak było zaplanowane, ale żeśmy to przekroczyli, krótko mówiąc Rada nie 

wykonała czynności, które obligują z k.p.a. do rozpatrzenia skargi, myślę, że to 

nie jest pierwszy, bo przypomnę, że organ nadzoru już upominał Radę Powiatu 

Łowickiego odnośnie skargi na Pana Dyrektora też Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie i DPS-u, gdzie też przekroczyliśmy terminy i nie wywiązaliśmy 

się z nałożonych przez ustawę obowiązków. W związku z tym, żeby jakoś 

nadrobić i zapobiec pewnym działaniom notorycznym tak naprawdę, łamaniom 

ustaw, chciałbym wnieść tutaj punkt do podjęcia uchwały w tej sprawie, którą 

powinniśmy rozpatrzeć miesiąc temu. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ja rozumiem, że wnosimy do 

porządku obrad można wnieść punkt, chciałbym, żebyśmy… to jest dosyć 

obszerne to, co przedstawił Radny Miedzianowski – materiał i byśmy mogli 

podjąć decyzje czy wprowadzać ten punkt czy nie mając te materiały przed sobą, 

bo jestem akurat facetem, jestem wzrokowcem i chciałbym wiedzieć tak 

naprawdę o co chodzi Panu Miedzianowskiemu. Tym bardziej biorąc pod uwagę, 

że często górnolotnych słów, że coś jest łamane prawo, paragrafy, a tak naprawdę 

potem z tych paragrafów niekoniecznie wiele wynika, także chciałbym, abyśmy 

mogli dostać materiały i wtedy podejmiemy decyzję czy wprowadzamy punkt czy 

nie. Myślę, że… ile trzeba przerwy Panu Miedzianowskiemu, żebyśmy te 

materiały dostali? 
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Radny Wojciech Miedzianowski: Ja chętnie przedstawię to publicznie w tym 

momencie, jeżeli chodzi o podstawę prawną jak Państwo chcecie… Może jeszcze 

poprosimy o opinię radców prawnych? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę o opinię Pani Radcy. 

Radca Prawny Anna Motuk: Jeżeli Pan Radny wywodzi z zapisów w protokole, 

ja sobie tego dokładnie nie przypominam, opieram się tylko teraz na tym, co Pan 

powiedział przed chwilą, z zapisów w protokole, gdzie Pan Przewodniczący 

stwierdził po głosowaniu, że Rada nie podjęła uchwały, tak? Dobrze to cytuje? 

No to to są wnioski zbyt daleko idące, bo Rada podjęła uchwałę, może nie podjęła 

uchwały, która w zaproponowanej treści brzmiała, że skarga jest… proszę mi 

przypomnieć… że niezasadna? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bezzasadna. 

Radca Prawny Anna Motuk: Że jest niezasadna i uchwałę o takiej treści Rada 

nie przyjęła, więc sformułowanie w protokole, że Rada nie podjęła żadnej 

uchwały jest niewłaściwe, ale to nie zmienia sytuacji, że Rada nie podjęła 

uchwały o treści, że skarga jest bezzasadna. Dalej możemy sobie tylko 

interpretować, czyli w związku z tym prawdopodobnie Radni uznali, że skarga 

jest zasadna. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ja w dalszym ciągu wracam do 

tego, żebyśmy… bo to uzasadnienie, które zostało nam przedstawione do 

wprowadzenia tego punktu jest takie dosyć bardzo płynne i znając działania 

Radnego Miedzianowskiego, on często podchodzi do tego, że ktoś coś nie 

zrozumie tak jak on by chciał przedstawić i potem jest: proszę zapisać w 

protokole, bo odpowiedź uzyskał całkiem inną niż oczekiwał. Chciałbym, 

żebyśmy dostali na piśmie to, co Pan Miedzianowski chce, jeżeli Pan 

Miedzianowski nie jest przygotowany, to myślę, że Klub ,,Porozumienie 

Łowickie’’ będzie głosował przeciwko wprowadzeniu tego punktu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy ja mam rozumieć, że Pan 

Miedzianowski musi przedstawić wniosek na piśmie na kolejna sesję? 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja proszę Pana Miedzianowskiego, a tak no to 

mówię, jaki będzie rezultat głosowania, że my będziemy głosować przeciwko, 

jeżeli nie dostaniemy tego, w sensie wytłumaczenia, bo tak Pan Miedzianowski 
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zazwyczaj coś rzuca dosyć chaotycznie i potem oczekuje, żebyśmy podejmowali 

decyzje szybko. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 13:30 ogłosił przerwę w 

obradach XXXI Sesji RPŁ. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 13:40 wznowił obrady 

XXXI Sesji RPŁ. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, przystąpimy do 

dalszej części naszych obrad. Czy ktoś chciałby jeszcze w tej sprawie odnośnie 

dodatkowego punktu zabrać głos? Bardzo proszę Panią Sekretarz o wyjaśnienie 

sytuacji związanej z podjęciem poprzednio uchwały. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Znaczy mogę tylko wyłącznie przypomnieć 

ewentualnie jak to było. W momencie, kiedy był rozpatrywany ten punkt i 

Przewodniczący poprosił o stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o 

stanowisko tej Komisji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że 

Komisja jest za tym, aby skarga była uznana za zasadną. W związku z czym mając 

na uwadze, że jest to projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi i uznania jej 

za zasadną, taka uchwała została poddana pod głosowanie. Nie mam protokołu 

przed sobą, z tego co pamiętam 5 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały, 

12 radnych głosowało przeciwko tej uchwale i nie pamiętam ilu radnych się 

wstrzymało, przepraszam, ale kilka głosów też było wstrzymujących. Należy 

więc uznać, że uchwała w sprawie uznania skargi za zasadną nie została przyjęta 

i tyle, Rada w ten sposób podjęła decyzję. Tyle mogę powiedzieć w tym temacie, 

takie są fakty. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeszcze chciałbym parę wyjaśnień, czyli 

ogólnie rzecz ujmując głosowaliśmy nad przyjęciem uchwały a nie nad tym czy 

skarga jest zasadna czy nie. Nie no, proszę powiedzieć, to jest pierwsza sprawa. 

Druga sprawa, jaka informacja poszła do organu nadzoru i czy w ogóle poszła, bo 

skoro skarga i uchwała nie zostały rozstrzygnięte, to jak został powiadomiony, 

druga sprawa – jak wygląda zapis w protokole, że uchwała nie została przyjęta i 

trzecia sprawa, którą bym prosił o wyjaśnienie: w piśmie do mnie Pana 

Przewodniczącego było, że projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nie 

uzyskał wymaganej większości, czyli jak głosujemy nad projektami uchwał, gdzie 

są w Statucie, że głosujemy nad projektami uchwał, w których paragrafach jest 

zapisane i kiedy głosowaliśmy nad rozpatrzeniem skargi, czyli uznaliśmy, że 



6 
 

skarga jest zasadna lub nie, czyli nie naruszaliśmy k.p.a. poproszę o te 

wyjaśnienia na piśmie. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, jeżeli moglibyśmy przejść do 

głosowania, bo myślę, że zaczynamy realizować ten punkt, który jeszcze nie 

został wprowadzony. Bardzo proszę Panie Przewodniczący o przejście do 

głosowania. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20, nieobecna 

Radna Z. Rogowska - Tylman/: 

Za  – 9 

Przeciw  – 11 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o odrzuceniu wniosku Radnego W. Miedzianowskiego o 

wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia skargi na 

działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z XXX Sesji RPŁ został 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady, czy są uwagi do protokołu z XXX RPŁ?  

Radny Wojciech Miedzianowski: Automatycznie, jak Pan Przewodniczący się 

zapewne domyśla jest uwaga i prośba o zapisanie w protokole dzisiejszej sesji: 

niezrealizowanie punktu 10 poprzedniej sesji przez Radę Powiatu, czyli nie 

rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum… 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Proszę dodać, że to według Pana 

Miedzianowskiego. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Nie Pani Przewodnicząca, to według zapisu 

protokołu: nie podjęli uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Proszę o zapisanie 

tego w protokole. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20, nieobecna 

Radna Z. Rogowska - Tylman/: 

Za  – 8 

Przeciw  – 10 

Wstrzymało się  – 2 
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Nie przyjęli wniosku do protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego, 

zgłoszonego przez Radnego W. Miedzianowskiego. 

Radny Michał Śliwiński: Rozumiem, że wniosek, który został zgłoszony przez 

Radnego Miedzianowskiego zostanie dopisany do jakichś uwag do protokołu, 

który był z  poprzedniej sesji czy nie? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie ma, ale przegłosować trzeba. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Bardzo proszę o wskazanie podstawy prawnej 

przegłosowania tego wniosku do protokołu, w którym paragrafie Statutu jest, że 

głosujemy, przegłosowujemy wnioski do protokołu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja mam tak w scenariuszu, no nie 

wiem. Czy będzie można to zobaczyć? 

Radny Stanisław Olęcki: Proszę Państwa, czy my jesteśmy tutaj po to, żeby 

rozwiązywać problemy czy stwarzać problemy? Bo ja mam poważne wątpliwości 

czy służymy temu pierwszemu czy temu drugiemu. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Dobra, już nie szukajcie, jest – paragraf 16. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Ja nie rozumiem pytania. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Pytanie było normalnie.  

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Nie było normalnie. To nie jest paragraf 16. 

Radny Wojciech Miedzianowski: To jest paragraf 15 Pani Jaros, pkt 6 ppkt 3, 

który wskazuje, które wnioski są przegłosowywane. Cieszę się bardzo, że aparat 

pomocniczy tak rozbudowany… 

Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Łowickiego za 2016 rok. 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak przedstawił sprawozdanie z Powiatowej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za 2016 rok. /Zał. Nr 3/ 

Radny Wojciech Miedzianowski: W informacji dotyczącej posiedzeń Komisji 

jest taki zapis, że np. ,,na posiedzeniach Komisji w trakcie omawiania zagadnień 

zgłaszane są wnioski, które są ujmowane w protokołach a następnie przesyłane 



8 
 

według kompetencji’’. Jak by Pan był łaskaw coś bliżej powiedzieć, jakie te 

wnioski, na co Komisja zwracała uwagę i o czym zostali poinformowani wójtowie 

i burmistrzowie. 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: Ostatni taki wniosek dotyczył 

sprawdzenia przez zarządców dróg wszystkich drzew pod kątem suchych gałęzi 

– chodziło o to, żeby w przypadku wiatrów oberwane konary nie spowodowały 

zagrożenia w ruchu drogowym. Wysłaliśmy pisma do wszystkich zarządców dróg 

na terenie Powiatu Łowickiego, podpisane przez Pana Starostę Łowickiego. 

Radny Stanisław Olęcki: Ja sygnalizowałem na sesji nadzwyczajnej, że zjazd z 

obwodnicy na autostradę w kierunku Nieborowa jest bardzo niebezpieczny i 

prosiłem o interwencję w tej sprawie, o przedłużenie barierek z obu stron. Czy w 

tym temacie było coś robione i czy Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

się wypowiedziała? 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: Znaczy chciałbym wyjaśnić proszę 

Państwa, że ta Komisja Bezpieczeństwa i Porządku to nie jest ta sama komisja, 

która się znajduje przy Powiatowym Zarządzie Dróg, także tutaj ta sprawa do nas 

nie trafiała. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja tutaj chciałbym odpowiedzieć Radnemu 

Olęckiemu, ponieważ jest to w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, ten 

odcinek, ten zjazd, że tak powiem z tej 70-tki, rozmawiałem z Panią Dyrektor 

bodajże 2 tygodnie temu sygnalizując sytuację, natomiast mamy się umówić na 

dłuższą rozmowę. Wszystko jest zrobione zgodnie z projektem, natomiast 

wszyscy dobrze wiemy, bardzo prozaiczna rzecz, jaki był drogowskaz na 

autostradzie – Jamno a nie Łowicz, stwarzał wiele problemów i było wszystko 

zgodnie z projektem i zgodnie ze stanem faktycznym. Jestem, że tak powiem w 

kontakcie z Panią Dyrektor, spróbujemy rozmawiać na ten temat, żeby ten rów 

zabezpieczyć. Natomiast od razu zaznaczam, że Generalna Dyrekcja to jest taka 

trochę jak Polska Kolej. 

Radny Stanisław Olęcki: Być może, że zgodnie z projektem, ale zgodnie z 

bezpieczeństwem i logiką to nie ma nic wspólnego. Ja jeżdżę tam i już jeżdżę na 

pamięć ale wszyscy, którzy jadą po raz pierwszy na pewno im ciarki przez plecy 

przechodzą. Niech Pani Dyrektor przejedzie się późnym wieczorem, mglistym 

dniem i sama się przekona. Może jest to zgodnie z prawem, ale z 

bezpieczeństwem nie ma nic wspólnego. 
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Jak najbardziej się zgadzam. 

Radny Jerzy Wolski: Co prawda to jest sprawozdanie z działalności Powiatowej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016, ale chciałbym tutaj jedno słowo 

powiedzieć. Pewnie wszyscy Państwo wiedzą, że mamy ptasią grypę, pierwszy 

przypadek w województwie łódzkim, łabędź, który został powiedzmy znaleziony 

przez PSP między naszymi mostami w Łowiczu, zostało to potwierdzone i tutaj 

trzeba przyznać, że Komisja Bezpieczeństwa pod zarządzaniem Pana Starosty 

zadziałała bardzo szybko, bardzo sprawnie. W ciągu kilkudziesięciu godzin 

odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego, wczoraj o godzinie 10:00, byli 

przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, był Nadzór Budowlany, Ci, którzy 

powinni być merytorycznie. Byli wójtowie, bądź ich przedstawiciele, oczywiście 

my jako lekarze weterynarii z całego Powiatu Łowickiego. Być może, że się nic 

więcej nie zdarzy, ale sztab kryzysowy zadziałał naprawdę profesjonalnie. To był 

weekend, sobota – niedziela, wczoraj o 10:00 rano byli w zasadzie wszyscy, 

którzy powinni być i naprawdę pełen szacunek za profesjonalizm. 

Radny Janusz Michalak: Ja może a pro po, żeby nie było tak słodko Panie Jurku, 

to był długi weekend, bo to myśmy zgłosili Straży w piątek, ale to nie o to chodzi, 

tylko że Panie Starosto, ja chciałbym, aby Pan zwrócił uwagę służbom, nie wiem 

czy na najbliższym posiedzeniu sztabu kryzysowego, że ZUK to nie jest śmietnik, 

że jak nie pomysłu co z czymś zrobić to wtedy się jedzie do ZUK-u. dzwoni się, 

bo jedyny dyżurny telefon, oprócz pewnie tych alarmowych to jest telefon na 

ujęcie wody i dzwoni się, że zdechł jakiś ptak i trzeba go zabrać. No dzwonią… 

okej, niech dzwonią, ale po czym przyjeżdża służba, a jak mieliśmy możliwość 

przeczytać w mediach to służby są profesjonalne i przygotowane, 6 panów 

uzbrojonych w odpowiedni strój przywozi do ZUK-u zdechniętego ptaka i 

przekazują go portierowi w ZUK-u, Szkoda jeszcze, że nie zawieźli na ujęcie i 

nie wrzucili za płot, takie to było profesjonalne, przekazują portierowi, mało tego 

jeszcze protokół mu każą podpisać, że przyjął i są zadowolone i to tak jest w 

różnych sprawach. Ja dzisiaj wysłałem pismo do wszystkich służb, do Pana 

Burmistrza, do Sanepidu, do Weterynarii, do Policji i do Straży, że ostatni raz coś 

takiego się zdarzyło i nie będę przyjmował takich rzeczy. Ja rozumiem, że jeśli 

by ZUK był wyposażony w specjalną lodówkę, stroje… no gdzie ja mam to w 

kosztach zapisać teraz? Nawet jeśli, czy powinienem wysłać teraz pracowników, 

bo to oczywiście musieli przyjechać dyżurni z wodociągów, wziąć tego ptaka 

zawieźć do schroniska i w schronisku wrzucić do lodówki, zamrażarki. I teraz tak, 

wszystkie psy powinienem przebadać i tych co obsługują schronisko, portiernię i 
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wszystkich dyżurnych z wodociągów? No wiem, że wszyscy podchodzą 

profesjonalnie, bo sam do mnie Komendant dzwonił i pytał, gdzie może 

zutylizować te stroje tak, a moi mają stroje za 100 zł, nie tak jak Straż Pożarna 

odpowiednie za tysiące złotych. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja myślę, że tutaj odpowiedzi udzieli Pan 

Tomasz Kurczak, ponieważ rzeczywiście czasami jest to problem. 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: Szanowni Państwo, w celu wyjaśnienia 

chciałbym powiedzieć jak to wyglądało. W sobotę było bardzo dużo zgłoszeń do 

Komendy Powiatowej PSP właśnie w związku z ptakami padłymi, po konsultacji 

z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, który wyraźnie określił, że ptakami, które 

budzą podejrzenia przenoszenia wirusa, tj. mewa, gęś, łabędź, kaczka, inne ptaki 

nie zagrażają, traktowane są padłe ptaki jako mówić krótko odpad i za utrzymanie 

czystości i porządku w gminie odpowiada właściwy burmistrz, wójt. My po 

pytaniu Państwowej Straży Pożarnej, gdzie takie padłe ptaki, no bo niestety 

mieszkańcy zgłaszali, oni musieli czy chcą czy nie chcą wyjazdowo pojechać do 

tych ptaków, pytaliśmy przedstawiciela Urzędu Miasta Łowicza, w jaki sposób 

chcą zabrać te ptaki padnięte i przekazać do odpowiednich służb w celu utylizacji. 

Uzyskaliśmy odpowiedź, że tą jednostką będzie Zakład Usług Komunalnych, 

dlatego też Państwowa Straż Pożarna pojechała do Państwa, także mówię, to nie 

jest tak, że my zadecydowaliśmy czy Komenda sama zadecydowała. 

Radny Janusz Michalak: Panie Tomku, nie pracuje Pan od wczoraj i wie Pan, 

że ujęcie wody to nie jest jedyne miejsce, gdzie ZUK prowadzi działalność i chyba 

najgorsze miejsce, gdzie można byłoby dzwonić. 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: Ja mówię, to nie była nasza decyzja. 

Rozmawialiśmy z przedstawicielem Urzędu Miasta, który się zajmuje sprawami 

zarządzania kryzysowego i on taką lokalizację podał proszę Państwa. Wiadomo, 

że w gminach wiejskich jest o tyle prościej dlatego, że maja umowy podpisane 

np. z firmą Hetman, która zabiera odpady właśnie tego typu, natomiast tutaj no to 

proszę Państwa… 

Radny Janusz Michalak: Nie wnikajmy, bo zabrniemy. Umowy mamy, tak jest, 

ja też mam umowę. 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: Ja mówię tylko, że po prostu sam 

osobiście rozmawiałem co z tym robimy. 
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja myślę, że tak, bo dokładnie to, co Radny 

Michalak powiedział, żebyśmy za daleko nie zabrnęli. Przedstawiciel Miasta 

wyznaczył Zakład Usług Komunalnych, jako jednostkę, która ma tym się zająć, 

ma to odebrać. Moja propozycja jest taka, Panowie, Pan Dyrektor Zakładu Usług 

Komunalnych i Pan Tomek uzgodnicie pod jaki telefon dzwonimy, żeby 

rzeczywiście… bo zgadzam się jak najbardziej, że ujęcie wody jest najmniej 

odpowiednim miejscem, do którego należało to dostarczyć. Zakład Usług 

Komunalnych jest jednostka Miasta, skoro Miasto taką decyzję podjęło no to my 

z tą decyzją nie bardzo chcemy dyskutować, chyba że będzie inne stanowisko 

Miasta, no to nie ma problemu. Tak naprawdę dostarczając to do ZUK-u i 

odwożąc do schroniska to czasami pewnie dwa razy bliżej do tego schroniska 

bezpośrednio jest niż do ZUK-u. Tylko niech Miasto wyznaczy, że jest to ZUK 

nie schronisko, to bardzo logiczne zresztą, bo to schronisko jest akurat na terenie 

Miasta i to aż się prosi, żeby to w ten sposób się odbywało. Myślę, że Panowie to 

załatwicie, bo… 

Radny Janusz Michalak: Nie, ja nie będę załatwiał, bo ja nie jestem ani 

podwładnym Pana Kurczaka ani podwładnym osoby, z którą on rozmawiał, więc 

to powinno być załatwione… 

Radny Jerzy Wolski: U Burmistrza. 

Radny Janusz Michalak: Oczywiście i czekałem na to, że przyjdzie jakiś 

protokół z wczorajszego posiedzenia, nawet… 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Był Wiceburmistrz na tym posiedzeniu. 

Radny Janusz Michalak: No i pytałem go i nic. To jest groźne i jakie ptaki są… 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Dobrze. Panie Tomaszu, proszę przygotować 

pismo do Burmistrza, ja je podpiszę, o wyznaczenie miejsca i wtedy będzie… 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja jeszcze chciałbym zgłosić propozycję 

Panie Starosto, żeby jednak porozmawiać, jeśli będzie kolejne spotkanie tego 

zespołu albo nawet i bez, niech te służby, które są uprawnione w Straży, te 6 osób, 

nie wożą do ZUK-u czy do schroniska, tylko po prostu aż do miejsca, gdzie 

zostanie to zakopane czy zutylizowane, bo przekazywanie do osób, które są czy 

to w schronisku czy to w ZUK-u, które nie mają ani przeszkolenia ani 

zabezpieczenia, to to się mija w ogóle z celem. 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: To jest zadanie własne gmin.  
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Radny Wojciech Miedzianowski: Nie zmienia to faktu, że jest luka pomiędzy 

dostarczeniem, Panie Tomku. To się ewidentnie rozniesie. 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: Znaczy proszę Państwa, chciałbym 

wyjaśnić. Jest ustawa, ustawa obliguje samorząd terytorialny – mówimy tutaj o 

szczeblu gminnym, miejskim, do utrzymania porządku i czystości w gminie. 

Wyjaśniam jeszcze raz, są kategorie ptaków, które w przypadku zgłoszenia, że 

jest padły, mówiłem: gęś, mewa, łabędź, kaczka, pobierane są próbki przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, jeżeli jest zgłoszenie od PSP to Powiatowy 

Lekarz Weterynarii jedzie na miejsce, pobiera próbki i on przejmuje tego ptaka w 

celu badania pod katem H5N8, czyli mówimy o ptasiej grypie. Natomiast 

pozostałe ptaki zawsze padały proszę Państwa i zawsze się zdarzało, że one w 

tym okresie zimowym po prostu padają. Natomiast tylko to, że wystąpił ten łabędź 

spowodowało, że ludzie po prostu zgłaszali to nagminnie do Komendy 

Powiatowej PSP, no tak się złożyło, że akurat z terenu miasta tylko, tak, no i Straż 

Pożarna, mówiąc kolokwialnie coś z tym ptakiem musiała zrobić. Zadzwonili do 

nas co mają zrobić, zadzwoniliśmy do przedstawiciela Urzędu Miasta, gdzie 

mamy to dostarczyć, przekazaliśmy do PSP i tak PSP do Państwa podjechała. 

Radny Jerzy Wolski: Słuchajcie Państwo, jestem troszkę, że tak powiem z 

branży. Pewnie, że są przypadki, gdzie jest przejechany pies, kot itd., na różnych 

miejscowościach, gminach itd. Gospodarz gminy, gospodarz samorządu, tak 

samo jak i Pan Burmistrz jest odpowiedzialny za sprzątnięcie zwłok, to jest jedna 

rzecz, ale rzecz ważniejszą chciałem powiedzieć w kontekście choroby zakaźnej, 

która wystąpiła u nas. Każda gmina ma podpisaną umowę z lekarzem weterynarii, 

każda gmina i myślę, że Burmistrz też, nie wyobrażam sobie, bo jeśli będzie 

podejrzenie nie wiem, wścieklizny czy czegokolwiek czy będzie to w weekend - 

sobotę, niedzielę czy tak jak tutaj ta sytuacja, która się wydarzyła... Być może, że 

to nie PSP, PSP powinno to w jakiś sposób organizacyjnie zrobić, ale ten łabędź 

faktycznie powinien trafić do lekarza powiatowego, bądź lekarza, który ma 

podpisaną umowę z Burmistrzem. Każda gmina ma podpisaną umowę, bo wójt 

jest zobowiązany podpisać umowę w razie bezpańskiego psa czy w razie złapania 

takiego pieska czy przekazania go na obserwację czy w sytuacji podejrzenia tutaj 

ptasiej grypy, także proszę się doinformować, myślę, że u Burmistrza Kalińskiego 

musi być taka umowa z lekarzem weterynarii. Wiem na przykład z kim Gmina 

Zduny ma podpisaną umowę i oni są 24 na dobę do dyspozycji i w tej sytuacji tak 

powinno to się zdarzyć. 
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Radny Janusz Michalak: Ja jeszcze tylko uzupełnię, że z tą odpowiedzialnością 

na terenie gminy nie tak do końca, bo na drodze powiatowej odpowiada 

Powiatowy Zarząd Dróg, na drodze krajowej… 

Radny Jerzy Wolski: Nie. 

Radny Janusz Michalak: Jak to nie? 

Radny Jerzy Wolski: Jeśli w Zdunach leży pies przejechany to kto, Zarząd Dróg 

ma go sprzątnąć? 

Radny Janusz Michalak: Oczywiście. Zarządzający drogą. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: W pasie drogowym. 

Radny Janusz Michalak: W pasie drogowym. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Bo poza pasem drogowym to nie. 

Radny Janusz Michalak: Kiedyś sam pojechałem w niedzielę na Poznańską, 

wziąłem tą tzw. gapę, bo dla ludzi to nie ma wrona, kruk czy inne, tak, dlatego 

powiedzenie, że cztery tylko typy zwierząt czy jak Pan to określił 

,,kategorie’’…A kto się zna czy to jest mewa czy to jest rybitwa czy coś innego? 

Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: To znaczy chciałem wyjaśnić, jakie jest 

postępowanie. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Proszę Państwa, ja wczoraj specjalnie na 

posiedzenie tego sztabu kryzysowego lekarzy i wójtów, wraz z lekarzami 

weterynarii, z lekarzem powiatowym i wójtami specjalnie nie zaprosiłem 

mediów, żeby nie doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, jaka się wydarzyła, że 

wszystko co było do zebrania jest do zebrania. Po tym spotkaniu przygotowaliśmy 

komunikat, który dostarczyliśmy do wszystkich mediów po to, żeby nie wzbudzić 

paniki, natomiast to, co my w tej chwili robimy na sesji to ja Panie Dyrektorze 

współczuję i nie wiem czy tam jakiegoś kontenera nie trzeba będzie postawić, 

tylko nie wiem jeszcze gdzie. 

Radny Janusz Michalak: Kontener to nie problem, tylko trzeba wiedzieć gdzie 

i kto go powinien postawić. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Nie róbmy z czegoś, bo zrobimy straszne 

zamieszanie i okaże się, że niepotrzebnie. Przypadek ptasiej grypy był 25, dzisiaj 

jest 31 czyli jest 6 dni, brakuje nam jeszcze 24 dni, żebyśmy zapomnieli o tym i 
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byli skreśleni z listy przypadków ptasiej grypy na mapie Polski, z terenu 

zagrożonego, po 30 dniach od wykrycia. Ten łabędź jestem przekonany, że on 

przypłynął Bzurą, tutaj go mróz złapał i tu skończył. Może gdyby to wytrzymało 

do południa to by popłynął do Sochaczewa i byłby problem nie nasz. Proszę 

Państwa, zakończmy tą dyskusję, bo narobimy krzywdy sobie. Natomiast to co 

powiedziałem Panie Tomku, pismo do Burmistrza napiszemy. 

Ad. pkt 6 

Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego. 

Dyrektor CKTiPZŁ w Łowiczu Maciej Wójcik przedstawił informację o 

działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 4/ 

Radny Marcin Kosiorek: Myślę, że to będzie pytanie bardziej do Pana Starosty, 

ale czy nie należałoby się zastanowić i w kontekście tej naszej dyskusji na 

wczorajszej Komisji, no bo powiedzmy sobie szczerze, w jaki sposób promuje 

Powiat Święto Policji czy Powiatowy Dzień Strażaka? Czy to musi robić 

Centrum? Bo to nie jest promocyjne działanie tak. Równie dobrze moglibyśmy 

tutaj wpisać Święto Starosty Figata prawda, bo to jest coś takiego. To z jakichś 

innych pieniędzy i innych działań powinno iść, takie nasze zdanie jest i to właśnie 

też odzwierciedla jakby spojrzenie na promocję. 

Radny Jerzy Wolski: A jak przyjedzie Wojewoda Łódzki? 

Radny Marcin Kosiorek: Był już. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Ja myślę, że to jest tak, że trzeba by było… 

są to instytucje, które w samej nazwie mają ,,powiatowe’’ i Powiatowa Policja i 

Powiatowa Straż i tutaj nie widzimy nic zdrożnego w tym, że akurat w Centrum 

Promocji jest ujęte Święto Policji. Myślę, że to są również, tym bardziej, że w tej 

chwili nie jest to już tylko czysto…inaczej, żeby to dobrze ująć - na to święto nie 

przychodzą już sami policjanci, przychodzą również rodziny, są to otwarte 

imprezy i myślę, że można by się zastanawiać czy umieszczać to gdzie indziej, 

natomiast myślę, że to tak czy inaczej uczestnikiem tego jest Powiat a Centrum 

Promocji jest jednostką powiatową. Tworzyć coś nowego tylko dlatego, żeby 

uczestniczyć w tych dwóch imprezach… przecież można, tylko pytanie po co? 

Radny Marcin Kosiorek: Bo to nie chodzi o tworzenie czegoś nowego, bo to 

dobrze takie święto równie dobrze może zorganizować przede wszystkim 
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instytucja, w której to święto się odbywa, bo i tak musi no i jest od tego Wydział. 

Natomiast chodzi, powiem już wprost, chodzi o sposób i widzenie tego czy ma 

być Centrum Promocji, że Centrum Promocji powinno promować na zewnątrz i 

o tym mówił też, rozmawialiśmy wczoraj na tej Komisji, więc to nie jest impreza, 

która spowoduje, że coś zostanie w Łowiczu wypromowane. Ja nie neguje sensu 

tej imprezy, tylko chodzi o jakby sposób poprowadzenia tego. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Rozumiem intencję, natomiast na 

usprawiedliwienie tego powiem jedną rzecz: po ubiegłorocznym Święcie Policji 

przynajmniej 6 osób z rodzin policjantów, które były na tym święcie powiedziały 

mi, że po raz pierwszy były w łowickim Muzeum. W dużej mierze to jest pewnie 

tak, że jeździmy Bóg wie gdzie po świecie, a jak byśmy zapytali kto płynął 

Kanałem Elbląskim to nie wiem czy połowa nas płynęła. Natomiast intencje 

Radnego rozumiem, jak najbardziej rozumiem, natomiast gdzieś… no przełożenie 

tego do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych też by miało powiedzmy i plusy 

i minusy, przełożenie do Zarządzania Kryzysowego, które współpracuje z Policją 

i ze Strażą no też by miało powiązanie, ale czy byłoby do końca właściwe – trudno 

powiedzieć. No są rzeczy, na które stu procentowych odpowiedzi nie będzie. 

Radny Piotr Gołaszewski: Panie Dyrektorze, mam do Pana takie pytanie: niech 

Pan nam powie, w jaki sposób zwiększyć obłożenie w hotelu? Jakie Pan podejmie 

działania, żeby to zrealizować? 

Dyrektor CKTiPZŁ w Łowiczu Maciej Wójcik: Przede wszystkim organizacja 

wycieczek, jestem już na końcówce podpisania umów z dużymi biurami podróży, 

no jest tu tylko jeden problem, że mamy 30 miejsc w hotelu, natomiast nie będzie 

problemu, żeby po bardzo preferencyjnych cenach skorzystać, jeżeli wycieczka 

przyjedzie 45-50 osób, żeby część osób umieścić w innym obiekcie, niedaleko 

naszego obiektu i przede wszystkim chciałbym położyć duży nacisk na 

organizację Zielonych Szkół dla dzieci. W poprzedniej formie, gdzie pracowałem, 

gdzie zarządzałem cieszyło się to bardzo dużym powodzeniem i między innymi 

to jest ta reklama na… przepraszam nie reklama, tylko uczestnictwo w targach 

turystycznych, gdzie też szkoły na te targi przychodzą i przedstawiciele szkół – 

dyrektorzy.  

Radny Piotr Gołaszewski: Znaczy wydaję się, że te działania są raczej okresowe 

niż całoroczne. Mi chodziło bardziej o to, żeby działania całoroczne były 

wdrażane. 
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Dyrektor CKTiPZŁ w Łowiczu Maciej Wójcik: Jeżeli chodzi o Zielone Szkoły 

to jest całoroczne działanie. Natomiast będziemy uczestniczyć i uczestniczyliśmy 

w wielu branżowych targach, wydaliśmy nasz firmowy mały folderek na razie, w 

ramach określonych środków i jest to poniekąd promocja zarówno Powiatu – 

Ziemi Łowickiej, jak i naszego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji. 

Ad. pkt 7 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła sprawozdanie z 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Łowicki. /Zał. Nr 5/ 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

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

RPŁ/nie głosował K. Dąbrowski/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XXXI/178/2017 RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.          

/Zał. Nr 6/ 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego. 
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Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność 

Powiatu Łowickiego. 

Radny Piotr Gołaszewski: Te zadłużenia, o których tutaj jest napisane w 

uzasadnieniu są, mniej więcej za jakie okresy te osoby nie płacą, jakie to są 

środki? 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska: Tutaj zadłużonych jest 

dwóch najemców, to jedno zadłużenie to było około 4 000,00 zł, z tego co wiem 

ta Pani była u nas z wnioskiem o nabycie i w najbliższych dniach miała spłacić a 

może nawet już spłaciła a ta druga osoba ma większe, ma zadłużenie około 

10 000,00 zł. 

Radny Janusz Michalak: Uzupełniając, ta druga nie deklaruje? 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska: To znaczy dwie osoby są 

zainteresowane nabyciem a trzecia osoba na ten moment ma te 10 000,00 zł, 

wystosujemy również pismo do tej Pani z ofertą. 

Radny Janusz Michalak: Czyli to są te lokale na strychu, tak? 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska: Tak, te na strychu. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jaka wartość jest tych mieszkań i jaka będzie 

mniej więcej suma z zastosowaniem bonifikaty? 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska: Znaczy tam wartości się 

kształtują około, nie mam w tej chwili przy sobie tych danych, ale tak jak 

pamiętam to około 50 tys. zł wartość, to przy takiej bonifikacie 95%... plus koszty 

nabycia aktu. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Nie wiem czy do Pani Kasińskiej, bardziej 

pytanie do Zarządu, bo Zarząd tak mniej więcej ustala i proponuje, tak. Z tego co 

tutaj padło to rozumiem, że dwie osoby są zadłużone w spłatach, największe 

zadłużenie to 10 tys. zł, tak… 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska: Około. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Około 10 tys. zł i komornik egzekwuje już te 

należności i jak to wygląda z tymi spłatami należności? Jeśli egzekwuje to 

rozumiem, że jakieś tam wpływają do nas na konto środki. 



18 
 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska: Tak, do szkoły a szkoła 

przekazuje do nas z tym, że ta ściągalność nie jest aż taka duża, no bo te przepisy 

odnośnie uposażenia, jakie ta Pani ma, tą emeryturę, to tylko jakiś tam procent 

może być ściągnięty, więc nie są to duże spłaty, ale regularnie są ściągane. Z 

miesiąca na miesiąc dochodzi kolejny czynsz, więc jakby tutaj… 

Radny Wojciech Miedzianowski: No tak Pani Aniu tyle, że zakup jest mało 

realny przez te osoby, no bo jeśli mają emerytury i to idzie na czynsz, no to… 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska: Przez tą jedną osobę być 

może, że nie, ale ta druga osoba, no były dzieci tej Pani akurat i one tutaj 

deklarowały, że pomogą mamie spłacić ten dług i napisała ta Pani wniosek o to, 

że jest zainteresowana nabyciem. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

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

RPŁ/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XXXI/179/2017 RPŁ w sprawie sprzedaży lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 7/ 

Ad. pkt. 10  

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego 

z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2716E Różyce – Jasieniec odcinek 

Kocierzew Północny – Lipnice znajdujący się w granicach 

administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy.  

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado, stawiam pod obrady dzisiejszej Sesji projekt Uchwały RPŁ 

sporządzony przez PZDiT. Państwo otrzymaliście ten projekt wcześniej, 

chciałbym tylko Państwa poprosić o wprowadzenie dwóch autopoprawek do tego 

projektu: pierwsza autopoprawka jest w paragrafie 1 punkt 1 tego projektu 

Uchwały i polega na tym, że należałoby wykreślić słowo w ostatnim już zdaniu 

„remontu” a wpisać słowo „modernizacji’’ tej drogi. Druga autopoprawka 

dotyczyła również paragrafu 1, ale w punkcie 2, gdzie prosilibyśmy Państwa o 
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wykreślenie zbędnych, niepotrzebnych słów „lecz nie więcej niż 50% wartości 

wkładu własnego”.  

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Nie więcej niż 50% to jest bardzo 

ważne. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Jest ten zapis zbędny, dlatego 

że będzie to w porozumieniu zawarte między Gminą Kocierzew Południowy a 

Starostwem, gdy będziemy już pisać porozumienie. Jeśli państwo pozwolicie to 

teraz odczytałbym cały… 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Jaka jest różnica między remontem a 

modernizacją? 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Polega to na tym, że może od 

podstaw. Gmina Kocierzew przygotowała projekt własnej Uchwały, jako remont, 

który zmieniła z jednego powodu, jeżeli byłoby remont nie można by było 

pozyskać środków zewnętrznych, bo remont polega na tym, że są środki bieżące, 

natomiast jeżeli będzie to modernizacja będą to środki inwestycyjne, dlatego 

można złożyć wtedy projekt do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na 

działanie inwestycyjne i to jest tylko ten jeden szczegół, który trzeba będzie 

zmienić i w związku z tym Gmina Kocierzew Południowy również ma projekt 

Uchwały, gdzie nazwała to zadanie modernizacja, nie remont. W związku z tym 

jest prośba o zmianę tego małego akapitu, było to konsultowane z Gminą 

Kocierzew i w związku z tym poprosiliśmy o tą zmianę, żeby nie było żadnych 

powodów, żebyśmy nie otrzymali tych środków.   

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Ja mam jednak obawy, co do tego 

zapisu „nie więcej niż 50%”, bo ja tak naprawdę umowy nie będę widziała, więc 

jaką mam pewność, że taki zapis będzie? A jak jest w uchwale to już zostaje. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Tak, ale jest to naprawdę zapis 

zbędny, niepotrzebny bo ustawa o samorządach powiatowych mówi o 

porozumieniach   i ustawa nie wymaga w ogóle, żeby pisać procenty tylko określić 

kwotę. W związku z tym jest to zapis zbędny i zgodnie z ustawą o samorządach 

w porozumieniu nie trzeba tego pisać procentowo tylko określić kwotę, która jest 

w ustawie do 160 tys. zł.  

Radny Janusz Michalak: Ja akurat tutaj popieram Panią Przewodniczącą, 

wyjaśnienie Pana nie satysfakcjonuje mnie, bo nie po to jest, że procentów 50 czy 
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45, tylko nie więcej niż 50, czyli jeżeli robota będzie za połowę to i połowę 

pieniędzy dajemy a nie 160 tys. zł. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Bo nie wiemy, jaki będzie przetarg.  

Dyrektor PZDiT Zenon Dąbrowski: Tak tylko, że zobaczcie Państwo, że w 

projekcie uchwały jest do 160, nie ma, że 160, tylko jest do 160, ale w sumie jeżeli 

będzie porozumienie podpisane, w porozumieniu określi się konkretne zasady.  

Radny Marcin Kosiorek: Chciałem się zapytać, bo tu Pana widzę pierwszy raz, 

podpisane jest Dyrektor, po pierwsze co z Dyrektor Gajek, nie jest już 

Dyrektorem? Jak by Pan mógł parę słów o sobie powiedzieć, jeśli można w tym 

punkcie.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

przede wszystkim zakończymy temat tego projektu, bo myślę, że jest to 

najistotniejsze i na tym powinniśmy się głównie skupić. Jest taka zasada w 

Urzędzie Marszałkowskim, że jeden samorząd może złożyć wniosek na jedną 

drogę. Gmina Kocierzew nie miała w tym roku tak dużych środków, żeby swoją 

drogę zgłosić do tego programu, udało się nam porozumieć, że przekażemy na 

rok 2017 odcinek drogi Kocierzew Północny – Lipnice i to Gmina Kocierzew 

złoży wniosek na naszą drogę do Urzędu Marszałkowskiego. My przeznaczamy 

z puli 2 milionów, które zapisaliśmy w budżecie na modernizację dróg 

powiatowych w Powiecie Łowickim kwotę do 160 tys. zł. Ta kwota zabezpiecza 

możliwość złożenia wniosku.  

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Czy my przekazujemy gminie tą drogę 

na czas nieokreślony? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Na jeden rok, na czas inwestycji. Szanowni 

Państwo, myślę że tutaj toczenie czy to będzie 50% czy do 50%, ja rozumiem 

intencje Radnego Michalaka, natomiast gdybyśmy tą drogę wyremontowali za 

160 tys. zł no to sorry, ale nie wiem, gdzie za te pieniądze można taki remont 

przeprowadzić. 

Radny Janusz Michalak: To budzi podejrzenia.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie to nie budzi podejrzeń, bo w montażu 

finansowym tej modernizacji są środki Urzędu Marszałkowskiego do 60% 

kosztorysu. No nie zdarzyło się, że będzie 60, bo raczej starają się dzielić te środki 

tak, żeby wszystkie samorządy otrzymały. Nie ukrywam, że liczymy na to, że 
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między 35 a 40, chcielibyśmy, żebyśmy taką kwotę dostali. Gdybyśmy taka kwotę 

dofinansowania dostali przy założeniu naszych 160 tys. zł, środków gminy, która 

w tej chwili zapisała dużo wyższa kwotę, bo do złożenia jest 260 tys. zł, mamy tą 

drogę wyremontowaną i myślę, że to jest ten cel najważniejszy, żebyśmy go 

osiągnęli, bo odcinek drogi jest dosyć pokaźny - 3 km. Planowany tam jest 

również udział naszych prac z przyczyny takiej, że wieś Lipnice jest taka 

specyficznie położoną wsią o przebiegu drogi ze wschodu na zachód, gdzie 

zabudowania i gospodarstwa są po północnej stronie dużo wyżej niż droga i ta 

część południowa, więc musimy tam jeszcze doprowadzić i udrożnić te 

odwodnienia, które są i wykonać kilka nowych. Jeśli wyjaśniłem tutaj 

wątpliwości co do tej drogi to się cieszę, jeżeli są pytania to postaramy się na nie 

odpowiedzieć. Druga rzecz nie związana już z tym punktem, wyjaśnienie dla Pana 

Radego Kosiorka, Pani Dyrektor Anna Gajek-Sarwa jest na zwolnieniu 

lekarskim, teraz już jest urlop i na czas usprawiedliwionej nieobecności Pani 

Dyrektor powołany został na to stanowisko Pan Zenon Dąbrowski, jako Dyrektor. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, tak się 

składa, że tak jak Pan Starosta powiedział to jest dosyć duży odcinek drogi i ja się 

cieszę jako radny powiatowy, że przejęła tą drogę Rada Gminy, bo na ten cel 

Radni ostatnio na Sesji przeznaczyli 480 tys. zł i Rada Gminy musi po prostu 

wziąć kredyt na to zobowiązanie. Mało tego, duża część radnych i sołtysów są 

troszeczkę zaskoczeni, że nie będą robić swoich działań na terenie gminy tylko 

po prostu angażują się w naszą drogę. Tak jak nieraz w tym pomieszczeniu 

mówiliśmy, że jeżeli gmina wyłoży złotówkę my dokładamy też złotówkę. To 

jeśli Rada Gminy przeznaczyła 480 tys. to my też powinniśmy złotówkę do 

złotówki dołożyć, bo jest dosyć duży zakres robót. Tym bardziej Panie Starosto, 

jak Pan w Lipnicach na zabraniu w lipcu był, chodzi o te przepusty, o te różne 

tam rzeczy to było sugerowane, żeby mieszkańcy się dokładali do tych 

przepustów, za własne pieniądze wykonywali. To skoro gmina przeznaczyła 480 

tys. zł to my też powinniśmy złotówkę do złotówki przeznaczyć, bo po prostu tak 

powinno być, tym bardziej, że Pan tu ile razy mówi, że jeżeli gmina włoży 

złotówkę my też złotówkę dokładamy. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak, rzeczywiście gmina takie środki 

zabezpieczyła, natomiast musimy pamiętać o rzeczy takiej, że w momencie 

otrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego gmina swój udział pomniejszy. 

To jest jedna kwestia i myślę, że tutaj będzie solidarnie złotówka do złotówki przy 

tej drodze i powiatu i gminy. Jeżeli chodzi o nakład na drogę to myślę, że powiatu 
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będzie większy, bo trochę mija się Pan z prawdą tłumacząc, że mieszkańcy mają 

zrobić sobie przepusty. Pan posłucha do końca, bo umowa  z mieszkańcami jest 

trochę inna, mieszkańcy zakupią przepust, same rury, natomiast my zainstalujemy 

te przepusty. Na to chcemy się zgodzić, to co ja powiedziałem o specyfice, zresztą 

myślę, że tutaj Radny Michalak tą specyfikę tej miejscowości zna, natomiast nie 

chodziło o to żeby zrobić tylko tak jak jest w projekcie dwa przepusty na całej 

długości wsi, bo taki jest projekt i tak może zlewnia wody pokazywać, że to 

wystarczy, natomiast chodzi o to, żeby zabezpieczyć ta drogę przede wszystkim 

tam gdzie są te przepływy wody a woda pokazuje, gdzie chce płynąć. Nikt jakoś 

jeszcze tego nie zmienił i myślę, że nie zmieni, tylko woda pod górę nie chce 

płynąć i płynie w tych miejscach, w których są... Z tych przepustów cztery są, 

które są do wyczyszczenia, do zmodernizowania, natomiast dodatkowych byłoby 

chyba 14. Jest pomysł jak to zrobić, jak tą wodę z tej północnej części zebrać i 

przeprowadzić na południową tak, żeby zabezpieczać drogę. Wiemy dobrze, że 

nie było takiego zabezpieczenia na drodze Szczudłów, Świące w tamtych 

rejonach, chciałbym żebyśmy takich rzeczy uniknęli. Myślę, że ci ludzie, którzy 

tam mieszkają i ci którzy się zdeklarowali, że takie przepusty są gotowi zakupić 

po to, żeby tą drogę odprowadzić, wiedzieli co mówią najlepiej. Panie Radny 

Dąbrowski, myślę że może Pan być spokojny, że ten udział złotówki do złotówki 

będzie, natomiast gmina nie poniesie tutaj większego uszczerbku, a my będziemy 

mieli możliwość złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na inną naszą 

drogę.  

Radny Michał Śliwiński: Taki pomysł z przepustami też był robiony przez drogę 

w Gminie Łowicz, akurat przez moją miejscowość. Powiem, że to jest bardzo 

dobry pomysł, przynajmniej wiemy o tym jak jest z przepustami przed domami. 

Czasami są zasypane te rowy, były i teraz żeby nie robić konfliktu naprawdę 

można było to ładnie uporządkować, tylko uczulam na jedną rzecz: u mnie akurat 

konflikt powstał na wsi wtedy, jeżeli najpierw była mowa, że przepust ma być 50 

potem 40 a potem, że wystarczy 30 i tutaj to musi być tutaj ujednolicone, żeby 

było wiadomo, że każdy jaki ma być, żeby ten przepust u każdego był taki sam, 

bo wiadomo, że to się różni ceną i potem ludzie mają problem z tym, że ten musiał 

kupić większy, ten mniejszy. Ja rozumiem co mówisz, bo jak kończy się rów to 

trzeba inny przepust zastosować. Tam akurat było tak, że ci co kupili wcześniej 

50 i było tak 50 potem 30 i tak na przemian. W tym temacie, żeby to ujednolicić, 

żeby potem ludzie znowu się nie wkurzali, tak naprawdę na nas będą się wkurzać, 

bo powiedzą, że nie ma decyzyjności jaka miała być średnica odnośnie 

standardów tych przepustów. 
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Radny Janusz Michalak: Chciałem zapytać, jaki będzie zakres tej modernizacji, 

to znaczy co, to będą nakładki, tak? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Proszę Państwa jeszcze raz chcę powiedzieć, 

przeznaczyliśmy na drogi 2 miliony złotych. Policzyliśmy, że do rozpoczęcia 

potrzeba nam 160 tys. zł, jeżeli brakło by 15-20 tys. no to przecież nie zrobimy 

tak, dlatego że trzeba dołożyć 20 tys. zostawimy 3 km drogę nie zrobione. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: A jak braknie 150 tys.? 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: To będzie się gmina martwić, bo my ją 

przekazujemy gminie.  

Radny Krzysztof Dąbrowski: Napisze Pani w protokole to. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przystąpimy do głosowania z tym, że 

rozumiem, że z tymi dwoma poprawkami, o które zawnioskował Pan Dyrektor. 

Radny Jerzy Wolski: Tak było na Komisji Gospodarczej. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak jest, tak właśnie było na Komisji. 

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

RPŁ/: 

Za  – 20 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XXXI/180/2017 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządu drogą powiatową nr 2716E Różyce – Jasieniec odcinek 

Kocierzew Północny – Lipnice znajdujący się w granicach administracyjnych 

Gminy Kocierzew Południowy. /Zał. Nr 8/ 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, ja rozumiem, że w tej chwili 

uchwała już została podjęta i droga należy do Gminy Kocierzew na obecna 

chwilę? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak. 
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Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

dotyczącej zadań Starosty Łowickiego. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Olęcki: Proszę Państwa, 

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze skargą i rekomenduje co następuje. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Olęcki przedstawił projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań Starosty 

Łowickiego. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja mam tylko prośbę, no nie wiem, może 

obsługa prawna powie, jakie są terminy rozpatrzenia tej sprawy?  

Radca Prawny Anna Motuk: Chodzi Panu o terminy wynikające z Kodeksu 

postępowania administracyjnego?  

Radny Wojciech Miedzianowski: Chodzi mi o terminy rozpatrzenia sprawy od 

daty wpłynięcia pisma Pana Ruczajskiego. 

Radca Prawny Anna Motuk: Czyli chodzi Panu o sprawę merytoryczną. Proszę 

Pana, sprawy w postępowaniu administracyjnym załatwia się bez zbędnej zwłoki, 

taka jest zasada, niezwłocznie na ile to jest możliwe. Terminem podstawowym 

jest termin miesięczny i w skomplikowanych przypadkach terminy mogą być 

wydłużone do dwóch miesięcy.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Czy w takim razie był Pan Ruczajski 

informowany, że sprawa jest skomplikowana i musi być przedłużony termin? 

Radca Prawny Anna Motuk: A ja proszę Pana nie jestem Dyrektorem Wydziału 

Komunikacji. 

Radny Wojciech Miedzianowski: A ja nie chcę, żeby Pani odpowiadała.  

Radca Prawny Anna Motuk: Chce Pan, wyraźnie chce. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja zadałem pytanie i mam nadzieje, że ktoś 

odpowie. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Jeśli mogę Panie Przewodniczący, co prawda 

już dosyć szczegółowo rozmawialiśmy o tym na Komisji Rewizyjnej, ale może w 

obecności całej Rady jeszcze raz powtórzę. Pan Ruczajski złożył pismo w sprawie 
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czasowego wyrejestrowania pojazdów, które to pismo zostało niezwłocznie 

załatwione, bowiem w ciągu dwóch, trzech dni została wysłana odpowiedź Panu 

Ruczajskiemu, więc trudno tutaj mówić o tym, że sprawa nie została rozpatrzona 

niezwłocznie. Na kolejne pismo również została niezwłocznie udzielona 

odpowiedź. 

Radny Michał Śliwiński: Chyba nie o tym Pan Miedzianowski mówił, bo my 

teraz tutaj posługujemy się pismami, które były skierowane do Pana Ruczajskiego 

tylko o tym, że Pan Ruczajski zaskarżył nas do Wojewody, Wojewoda przysłał 

do nas pismo, Wojewoda poinformował Pana Ruczajskiego, że przekazał pismo 

do rozpatrzenia Radzie Powiatu Łowickiego, o to chodzi Panu, Panie Wojtku? 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Ja zrozumiałam to pytanie inaczej, czy Pan 

Ruczajski został przez organ powiadomiony o tym, że sprawa jest 

skomplikowana, tak? 

Radny Michał Śliwiński: Nie rozpatrzyliśmy w ciągu miesiąca i jeżeli nie 

rozpatrzyliśmy w ciągu miesiąca to trzeba poinformować Pana Ruczajskiego, że 

nastąpi rozpatrzenie na przykład za miesiąc. O to chodzi Panie Wojtku? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym się dowiedzieć, czy sprawa jest w 

toku? 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Sprawa jest w toku.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli czekamy na co? Czy ktoś podejmie 

decyzję jakąś administracyjną? Co jeszcze musimy rozpatrzeć przez Wydział 

Komunikacji, przez Starostę? 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Olęcki: Szanowni Państwo, ja 

zapoznałem się z tymi dokumentami i z korespondencji wynika, że Pan Ruczajski 

nie zgadza się mimo, że wykładnia prawna mówi zupełnie inaczej. Pan Ruczajski 

ma prawo do własnych ocen, natomiast w moim przekonaniu Urząd ma 

obowiązek stosować się do prawa.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dlatego został powiadomiony w 

odpowiednim terminie przez Wydział Komunikacji o swoim stanowisku i teraz 

musimy podjąć tą Uchwałę.  

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nie głosowali: P. Gołaszewski, M. Jędrzejczak, M. Kosiorek, D. Kosmatka, Z. 

Kuczyński, J. Michalak/: 
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Za  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 4 

Podjęli Uchwałę Nr XXXI/181/2017 RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

dotyczącej zadań Starosty Łowickiego. /Zał. Nr 9/ 

Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Olęcki przedstawił projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Olęcki: Komisja Rewizyjna 

bardzo dużo czasu poświęciła tej skardze, wystąpienia były bardzo emocjonalne, 

żeby nie mówić wzajemne oskarżenia. Komisja się nad tym dwukrotni pochyliła 

i doszła do takiej sentencji, natomiast jednocześnie Komisja rekomenduje, by 

sprawę tą Starosta przeanalizował szczegółowo. 

Radny Janusz Michalak: Może ja nie pytanie, tylko chciałbym tutaj jakichś 

deklaracji, bo z dokumentów jakie krążą w obiegu sprawa nie jest jednoznaczna 

czy Stowarzyszenie utraciło zdolność do aplikowania o środki PFRON-owskie, 

tak ustaliliśmy, prawda Wysoka Komisjo? Dlatego powtórne rozpatrzenie tego 

pozwoliłoby na możliwość jednak aplikowania, czyli nie blokowalibyśmy 

Stowarzyszenia przez trzy lata, nie straciliby szansy. Tutaj gdyby rozpatrywać 

sprawę na podstawie dokumentów można by zinterpretować to zarówno w jedną 

jak i w drugą stronę.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Olęcki: Proszę Państwa, o tyle 

sprawa jest taka a nie inna, że dotyczy to osób niepełnosprawnych i niewolno 

doświadczać bezdusznymi decyzjami administracyjnymi osób już 

doświadczonych. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja myślę, że Panu Radnemu Michalakowi 

chodzi o to, o czym rozmawialiśmy na Komisji i Zarządzie. Ja już taką decyzje 

podjąłem, ujmiemy również to w planie kontroli tak, żeby dogłębnie to 

przeanalizować to jedna rzecz, a druga rzecz zobowiązanie, które wobec Komisji 

podjąłem będzie zrealizowane.  
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja też uważam, że będzie to najlepsze 

rozwiązanie. Czy są jeszcze jakieś pytania w tej sprawie? Nie widzę. 

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

nie głosował Z. Kuczyński/: 

Za  – 15 

Przeciw  – 1 

Wstrzymało się  – 4 

Podjęli Uchwałę Nr XXXI/182/2017 RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu i 

uznali ją za bezzasadną. /Zał. Nr 10/ 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2017 

rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: W projekcie Uchwały RPŁ, którą 

Państwo otrzymaliście następuje autopoprawka i w paragrafie 1 punkt 3 paragraf 

12 otrzymuje brzmienie: były „Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane 

kwoty dotacji, zgodnie załącznikiem nr 1, z tego dla jednostek sektora finansów 

publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w 

łącznej wysokości 3 617 915,00 zł” po autopoprawce będzie to kwota                          

3 777 915,00, związane jest to z dotacją dla Gminy Kocierzew w wysokości 

160 000,00 zł. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

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

nie głosowali Z. Kuczyński, J. Michalak/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 5 

Podjęli Uchwałę Nr XXXI/183/2017 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. 

/Zał. Nr 11/ 

 



28 
 

Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego 

na lata 2017-2020. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającego Uchwałę Nr XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 

grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

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

nie głosowali Z. Kuczyński, J. Michalak/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 5 

Podjęli Uchwałę Nr XXXI/184/2017 RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017-

2020. /Zał. Nr 12/ 

Ad. pkt 15 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy przedstawił sprawozdanie Zarządu Powiatu 

Łowickiego z działalności w okresie między sesjami. /Zał. Nr 13/ 

Radny Jerzy Wolski: Mam takie pytanie, może nie wagi państwowej, ale musze 

zapytać. Panie Starosto, wyrażono zgodę na zawarcie umowy partnerskiej z 

Powiatem Tatrzańskim, w 2004 roku podpisywaliśmy, byłem świadkiem nawet 

podpisania umowy z Powiatem Tatrzańskim, Kartuskim, czy coś nowego się 

wydarzyło, nie bardzo rozumiem, czy umowa z 2004 wygasła? To jest moje jedno 

pytanie. ZSP Nr 3 w sprawie zawarcia umów najmu - nieodpłatne użyczenie sali 

gimnastycznej w Pelikanie dla tej młodzieży, czy ja dobrze rozumiem, że przecież 

kiedyś Ekonomik na OSIR miał swoje zajęcia w-f czy płaciliśmy za to czy też 

nie? Bo tutaj mnie bardzo pozytywnie zaskakuje nieodpłatne użyczenie sali. 
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Wiem kto to jest Kamil Górski, bo to jest oczywiście Prezes Pelikana, ale w 

poprzednich latach jakoś chyba nasze szkoły korzystały odpłatnie, proszę mi to 

wyjaśni, bo jestem ciekaw tego.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Jeżeli chodzi o pytania, które wcześniej Pan 

Radny zadał, czyli porozumienie z Powiatem Tatrzańskim, Powiat Tatrzański 

aplikuje do Urzędu Marszałkowskiego o środki na targi, oni robią takie targi 

produktu regionalnego, zaprosili do tego projektu Powiat Łowicki i Powiat 

Kartuski, ponieważ Powiat Tatrzański nie ma umowy z Powiatem Świdnickim, 

więc te dwa Powiaty mają zaproszenie do tego projektu i takie porozumienie 

dostaliśmy z Powiatu Tatrzańskiego. Wspólnie z Panią Starostą Powiatu 

Kartuskiego postanowiliśmy rekomendować do naszych Zarządów stanowisko, 

że skoro nasz partner chce się ubiegać o środki na takie przedsięwzięcie, no to 

było by wręcz nietaktem gdybyśmy nie zechcieli w tym pomóc i w tym 

uczestniczyć. Natomiast drugą rzecz, o którą Pan Radny pytał, o ZSP nr 3, są to 

dzieciaki z klubu Pelikan, które zimą korzystają z naszej hali sportowej przy ZSP 

nr 3. W związku z tym, że jest to młodzież raz, a dwa jest to hala w trakcie 

trwałości projektu, udostępniamy tą halę nieodpłatnie. Rzeczywiście kiedyś za 

zajęcia w-f szkoła z Kaliskiej korzystając z sali OSIR-u była to usługa odpłatna.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można prosić Zarząd coś bliżej o tych 

Dyrektorach ZSP nr 4 i I LO.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Zacznę od ZSP Nr 4, mniej skomplikowana 

sytuacja, Zarząd przyjął wynik konkursu, w którym Pani Dyrektor uzyskała 

rekomendacje Komisji, podjął stosowną Uchwałę, uzgodniliśmy z Panią 

Dyrektor, że jutro odbędzie się przekazanie aktu powołania. 

Radny Wojciech Miedzianowski: A w I Liceum? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Natomiast w I LO jest o to tyle sprawa 

bardziej skomplikowana, że z kandydatem, który zwyciężył konkurs, żeby to 

ładnie powiedzieć - nie doszliśmy do porozumienia w kwestiach finansowych, po 

czym ogłosiliśmy kolejny konkurs. 

Radny Janusz Michalak: Bardziej chyba warunków zatrudnienia. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Proszę Państwa, człowiek, który prowadzi 

dwie firmy nie bardzo mógł się pogodzić z tym, że musi je zlikwidować, nie 

zawiesić, zlikwidować. Sposób zatrudnienia, jako powołanie też nie do końca mu 
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odpowiadało, ale generalnie nastąpiła pomyłka w wyliczeniu wynagrodzenia. My 

zaproponowaliśmy… 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Dużo? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: …lepiej niż mają dyrektorzy jako 

nauczyciele, natomiast nie mogło to odbiegać od realiów, gdzieś te realia muszą 

być zachowane, faceci o kasie nie rozmawiają. Nie ma umowy, gdyby była 

umowa byłaby to kwota jawna dzisiaj, natomiast chce powiedzieć, że rozstaliśmy 

się bardzo przyjaźnie, podyskutowaliśmy długo, bo ponad dwie godziny ta 

rozmowa trwała. Pan Romuald Kłosiński z przyjemnością myślę, że podzielił się 

swoimi pomysłami, jakie chciałby wdrażać jako dyrektor i generalnie na koniec 

doszliśmy do wniosku, że to jest jeszcze nie czas głównie na zarobki menagera w 

oświacie. Do 8 lutego jest czas na zgłaszanie ofert. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Poproszę jeszcze Zarząd o jakieś informacje 

dotyczące tej nieruchomości w obrębie Śródmieście i tych rozmów, które tutaj się 

toczyły.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Wpłynęła oferta, tutaj akurat jest to oferta 

imienna. Pan Jbeili złożył ofertę na zakup w trybie bezprzetargowym posesji 

naprzeciwko Starostwa, kwotę też mogę ujawnić, bo to żadna tajemnica 1 mln zł  

netto. Poinformowaliśmy go, że w lutym odbywa się kolejny przetarg i 

zapraszamy go do przetargu. Jak to przełożyć na kwotę brutto to po tej 

kompensacie za grunty w strefie konserwatorskiej, gdzieś tam wcale nie jest 

daleko.  

Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Starosto, jaka jest sytuacja z prosektorium?  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Z prosektorium zgodnie z Uchwałą Rady 

Powiatu, która przeznaczyła tą nieruchomość do sprzedaży i tą procedurę 

uruchomiliśmy, bodajże w marcu będzie pierwszy przetarg na sprzedaż 

prosektorium.  

Radny Krzysztof Dąbrowski: A cena wywoławcza jaka jest? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Cena wywoławcza 1 620 000,00 zł. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś pytania do 

Zarządu?  
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Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można jeszcze spytać o ten punkt 

dotyczący inwestycji rekomendowanych do RPO. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To o czym rozmawialiśmy wczoraj na 

Komisji, co przedstawiał Pan Dyrektor, te inwestycje Zarząd zarekomendował, 

przygotowujemy dokumentacje i praktycznie i w oświacie, czyli w szkołach, w 

Szpitalu i Starostwie, tam, gdzie będzie możliwy nabór przygotowujemy 

dokumentacje, będziemy chcieli te wnioski składać. 

Radny Wojciech Miedzianowski: W tym roku jeszcze? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie wszystkie są chyba w tym roku, trzeci 

kwartał to jest ogłoszenie, część jest w czwartym kwartale nabór a część jest w 

czwartym kwartale ogłoszenie a w pierwszym i drugim 2018 nabór. Chcielibyśmy 

aplikować do tych inwestycji, o których mówiliśmy na Komisjach. Trzeba wziąć 

jeszcze pod uwagę przy tych inwestycjach, że troszeczkę się to zmieniło, bo to 

dofinansowanie jest nadal do 85%, ale VAT jest niekwalifikowany i tak naprawdę 

de facto to będzie 63,75. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś pytania do 

Zarządu? Nie widzę.  

Ad. pkt 16 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: 22 grudnia brałem udział w opłatku 

Urzędu Miasta i Starostwa w naszym Muzeum, 23 grudnia również w spotkaniu 

z naszym Biskupem Łowickim - wieczorne spotkanie opłatkowe w Kurii, 5 

stycznia brałem udział w pożegnaniu zastępcy Komendanta Policji Pana Rubina 

i przywitanie nowego zastępcy Jerzego Olejniczaka. Brałem udział również w 

Koncercie Dobroczynnym w Muzeum na rzecz chorej Magdy, 7 stycznia brałem 

udział w spotkaniu z Fundacją „Czyń Dobro”  oraz olimpijczykami Województwa 

Łódzkiego, o 16:00 w tym samym dniu w WOK brałem udział w uroczystościach 

związanych z wyborem Łowiczanina Roku, o 18:00 byłem na studniówce w ZSP 

Nr 4. 13 stycznia brałem udział w Polonezie i Mszy Świętej dla maturzystów, 14 

stycznia brałem udział w studniówce II LO. Brałem udział w posiedzeniach 

Zarządu i w posiedzeniach Komisji naszej Rady. Czy są do mnie jakieś pytania? 

Nie widzę, dziękuje.  
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Ad. pkt 17  

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja mam pytanie do Pana Starosty, na poprzedniej 

sesji na moje pytanie dotyczące realizacji inwestycji związanych z budową 

chodnika na ulicy Długa Wieś, ta sprawa ciągnie się już trzeci rok, powiem w ten 

sposób, że miałem nadzieję, że zostanie w końcu rozwiązana. Odpowiedź, którą 

od Pana otrzymałem brzmiała, że inwestycje w Domaniewicach związane są z 

budową chodnika na ulicy Długa Wieś i na ulicy Klonowej - Wójt Gminy 

wybierze inwestycję, która zostanie zrealizowana. To była informacja, którą 

otrzymałem od Pana na poprzedniej sesji, ja ją przyjąłem do wiadomości. Tak się 

składa, że w piątek uczestniczyłem w sesji Gminy Domaniewice i zadałem 

pytanie Wójtowi „Panie Wójcie, którą inwestycję Pan wybrał, bo ja otrzymałem 

miesiąc temu na Sesji Powiatowej informację od Pana Starosty, że Pan decyduje 

jaka inwestycja będzie zrealizowana”. Nie ukrywam, że Wójt stwierdził, że nie 

wie, on po prostu był zaskoczony w ogóle, że taka sytuacja ma miejsce, że on 

może cokolwiek wybierać. Odniosłem takie wrażenie, że jest w ogóle 

niezorientowany w całej tej sytuacji. Bardzo bym prosił o taką odpowiedź 

dotycząca po pierwsze tego jaka inwestycja będzie realizowana, jeżeli od 

gospodarza gminy nie uzyskałem takiej informacji to mam nadzieje, że uzyskam 

od Pana. Druga to taka dosyć istotna, kto tak naprawdę będzie podejmował 

decyzję? Bo jeżeli Wójt jest nie bardzo zorientowany a od Pana usłyszałem, że to 

on ma zdecydować, które inwestycja będzie realizowana, w związku z tym jest 

troszeczkę taka sytuacja dla mnie niezrozumiała. Bardzo bym prosił o 

wyjaśnienie, jak ta inwestycja będzie realizowana i kto będzie dokonywał 

wyboru, bo przyznam się szczerze, że w tej chwili to naprawdę nie wiem kto 

będzie dokonywał.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Rzeczywiście może nie do końca fortunnie 

Panu to odpowiedziałem, ale już nie wnikając jak to zabrzmiało, natomiast 

rzeczywiście tak powiedziałem, że będziemy realizować tą inwestycję w 

porozumieniu, bardziej mi chodziło o taki sens w porozumieniu z Gminą 

Domaniewice. Powiem tak, jestem już po rozmowie, ponieważ przygotowaliśmy 

dla kilku gmin już propozycje, jestem w trakcie rozmów z wójtami i również 

jestem po rozmowie z Wójtem Domaniewice, jestem po rozmowie z Panią Anią 

Majewską, Pani Ania ma do końca tego tygodnia, umówiliśmy się, że przemyśli 

propozycje, ja przedstawiłem, co Zarząd jest władny zaproponować bez  

specustawy, bez rzeczoznawcy, na zasadzie porozumienia, jakie zawieramy z 
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innymi właścicielami. Po rozmowach z Panem Wójtem i po przeanalizowaniu 

wniosków, bo to nie jest tylko wniosek Pana Radnego na chodnik na Długiej 

Wieś, ale również jest wniosek Pani Radnej Małgorzaty Ogonowskiej, która 

wnioskowała o jezdnię od momentu wjazdu na kopalnię i dalej, natomiast po 

analizie i po rozmowach z Panem Wójtem będziemy rekomendować dokończenie 

ulicy Klonowej w kierunku Skaratek, na co jest projekt i realizacja chodnika od 

wjazdu na cmentarz do zejścia na 14-stkę do przejścia. Taka jest na dzisiaj 

decyzja, taką propozycję Wójt złoży radnym Gminy Domaniewice na 

dofinansowanie tego zadania.  

Radny Marek Jędrzejczak: W związku z tym co Pan powiedział, czyli jak 

rozumiem, kto decydował o tym, jaka inwestycja zostanie przeprowadzona? Czy 

Panowie między sobą  doszliście do takiego wniosku, że będzie realizowana ulica 

Klonowa? Dla mnie jest to istotna kwestia, ponieważ spośród tych dwóch 

inwestycji, nie oszukujmy się, inwestycja na ulicy Klonowej jest to inwestycja  o 

kosztach znacznie niższych niż zrobienie chodnika na ulicy Długa Wieś.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: No nie do końca, mam szacowanie to jest 

920 metrów nakładki i to jest koszt około 200 tys. zł.  

Radny Marek Jędrzejczak: Ale gdzie? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Odcinek drogi Domaniewice – Skaratki, to 

jest kontynuacja ulicy Klonowej i na to mamy dokumentację.  

Radny Marek Jędrzejczak: Aha, czyli Pan uwzględnia oprócz chodnika 

również tą nakładkę, tak? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak.  

Radny Marek Jędrzejczak: Tego nie wychwyciłem, w związku z powyższym 

ta nakładka plus chodnik.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Dokładnie tak, na tą nakładkę, bo my robiąc 

projekt na ulicę Klonową, projekt i dokumentację zrobiliśmy aż do skrzyżowania 

na Skaratkach. Natomiast w tym etapie wykonane było do przejazdu, natomiast 

na ten rok dokończenie to jest 920 metrów od przejazdu kolejowego w kierunku 

Skaratek.  

Radny Marek Jędrzejczak: Panie Starosto, ja bardzo cieszę się, że będzie taka 

inwestycja realizowana. Nie ukrywam, że w przypadku chodnika na ulicy Długa 

Wieś ta prośba moja jest kierowana bezpieczeństwem. Proszę pamiętać o jednej 
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rzeczy, że tam jeździ bardzo wiele samochodów ciężarowych, tam nie ma 

porządnego zabezpieczenia i ten wniosek, który prosiłem o rozpatrzenie… ja 

bardzo się cieszę, bo każda inwestycja w naszej gminie jest dla mnie bardzo 

ważna, nie ukrywam, że warto byłoby pokusić się najpierw zastanowieniem, bo 

tutaj chodzi o kwestię bezpieczeństwa. To co Pan powiedział przyjmuje z 

zadowoleniem, bo ja się cieszę z każdej inwestycji, natomiast muszę powiedzieć 

tylko tyle, że bardzo mi zależy na inwestycji, jeśli chodzi o chodnik Długa Wieś. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja to jak najbardziej rozumiem, dlatego to 

nie było na zasadzie takiej, że albo to albo nic. Mieliśmy trzy warianty, mieliśmy 

drogę od zjazdu na kopalnię na Długiej Wsi, dalej mieliśmy chodnik na Długiej 

Wsi i mieliśmy w zasadzie kontynuację tego na co mamy dokumenty - jest to 920 

metrów od przejazdu, kontynuacja tego na co mamy dokumentację plus 

chcielibyśmy doprowadzić do wybudowania tego chodnika od zejścia do 

Kościoła do 14-stki do przejścia. Szanowni Państwo, nie chcę opowiadać o 

spotkaniu z Panią Anią, bo to jej obiecałem, umówiliśmy się, że do końca tego 

tygodnia Pani Ania podejmie decyzję. Ja powiedziałem co możemy, jako Zarząd 

zaproponować na już, na zasadzie ugody, bez żadnego wywłaszczania, bez 

rzeczoznawcy, robimy i tyle. Ma czas do końca tygodnia, chciałbym to 

uszanować, natomiast poinformowałem, że jesteśmy zainteresowani budową tego 

chodnika tak czy inaczej. Jeżeli nie będzie porozumienia będziemy zmuszeni 

wystąpić ze specustawy o wywłaszczenie pod chodnik. 

Radny Marek Jędrzejczak: Panie Starosto, w związku z deklaracją, którą 

przyjmuję mam do Pana taką prośbę, jeżeli w tym roku ta inwestycja zostanie 

zrealizowana ta nakładka plus ten chodnik, chce zwrócić się, żeby został 

zrealizowany w kolejnym budżecie chodnik na ulicy Długa Wieś. Myślę sobie  w 

ten sposób, że mieszkańcy na to zasługują, byłbym wdzięczny gdyby 

uwzględniono w kolejnym budżecie tenże chodnik, ileż można czekać. Nie chce 

narzucać, bo uważam, że obie inwestycje są ważna, potrzebne, natomiast my nie 

możemy gardzić tych mieszkańców, bez przerwy mówić, co roku przekładać tą 

inwestycję, nie teraz bo inne. Pora podjąć decyzję, jak ja rozmawiam to co mam 

tym mieszkańcom powiedzieć? Że znowu nie uwzględniono, bo inna jest 

inwestycja przyjęta? Dla mnie takim właściwym czasem był rok ten, że wtedy mi 

się wydawało, że to jest ustalone. Bardzo bym prosił o uwzględnienie tej 

inwestycji w budżecie na 2018 rok, w końcu ta inwestycja powinna zostać tam 

zrealizowana. Ja nie wiem jak to jest, ale tam przecież tych samochodów jeździ 

bardzo dużo, przecież zniszczenie drogi to powoduje, w związku z tym za chwilę 
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pojawi się problem z samą drogą. Jednak jak dwa samochody się mijają to tam 

tych dziur jest coraz więcej i będzie coraz więcej, dlatego że to nie jest droga 

przystosowana do takiego transportu i do takiej ilości samochodów. Warto 

byłoby, żeby zapewnić to podstawowe bezpieczeństwo i po drugie dokonać i 

modernizacji samej drogi. Jest podatek pobierany od samochodów ciężarowych.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ale on pozostaje w gminie. 

Radny Marek Jędrzejczak: No zostaje w gminie, ale można się w jakiś sposób 

dogadać. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Radny, żeby w jakiś sposób dobrnąć 

chcę powiedzieć, że i Radna Ogonowska i Wójt wcale nie mówią, że Długa Wieś 

jest nie do zrobienia, natomiast nie „da się zjeść ciastka i mieć ciastko”. Dzisiaj 

padł wybór na to, żeby dokończyć to co zaczęliśmy, na co mamy dokumentację 

już. Być może, że pojawią się nowe programy, być może że spróbujemy a jak nie 

to będziemy robić po kawałku. Mnie cieszy, że mówi Pan, że nie jest przeciwny 

tej inwestycji, która jest planowana w Domaniewicach.  

Radny Marek Jędrzejczak: Dlaczego mam być przeciwny? Byłoby to z mojej 

strony nieporozumieniem, gdybym powiedział w ten sposób, tylko że ja 

proponuje rozwiązanie chociaż takie, które wydaje się być rozwiązaniem również 

sensownym. Zacznijmy tą inwestycję, przecież to nie jest tak, że ona musi być 

zrealizowana. Z tego co ja się orientuje budowa chodnika nie polega na tym, że 

od razu robimy 100%. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak jest, tak również było z ulica Klonową, 

była zdobiona do przejazdu, nie była też na raz zrobiona. 

Radny Marek Jędrzejczak: Dobrze, proszę Pana my cały czas jesteśmy na 

poziomie ogólności. Przed chwilą Pan powiedział: ,,a będą programy’’, to jest 

wszystko uzależnione a jak nie będzie programów to znaczy, że nie będzie? Jeżeli 

ja uzyskam od Pana deklarację to, że my zaczynamy… 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja Pana rozumiem, tylko niech Pan zrozumie 

rzecz taką, nie można nie szanować Wójta, który chce wyłożyć pieniądze na naszą 

drogę, wszyscy i zresztą Pan to też tu podkreśla, że dobrze, że to będzie zrobione 

i że będzie skończone. Rozumiem Pana niezadowolenie, że nie jest to Długa Wieś 

a są to Skaratki i też myślę, że Pan stoi w takim rozkroku, bo też Pan jest za 

Klonową i Skaratkami, bo to też jest w Gminie Domaniewice. Też jest Pan za 

chodnikiem tutaj od Kościoła do pasów na 14-stce, bo tu naprawdę mnóstwo ludzi 
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z kościoła wychodzi i musi... mało tego, większość tych ludzi przechodząc do 

sklepu, bo muszą zejść, gdzie miejsc parkingowych, no naprawdę tu jest duży 

ruch.  

Radny Marek Jędrzejczak: Panie Starosto, Pan powtarza moje słowa, kiedy ja 

mówiłem o uzasadnieniu tej inwestycji, tylko mi zależy, żeby te inwestycje 

zostały zrealizowane. Ja oczekuje od Pana, bo ja nie jestem osoba taką, która 

będzie mówiła proszę tu natychmiast. Nie, ja chciałbym od Pana usłyszeć 

deklaracje chociaż taką, że w kolejnym budżecie rozpoczniemy inwestycje, ja nie 

mówię, że od razu zostanie zrobiona, rozpoczniemy inwestycję budowa chodnika 

na ulicy Długa Wieś. To jest dla mnie konkret, ja nie mówię, że od razu zostanie 

zrobione, ale przynajmniej taką deklarację. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Moja deklaracja jest taka, że w propozycji 

inwestycji w Gminie Domaniewice chodnik na Długiej Wsi się znajdzie. Tylko, 

żeby Pan zrozumiał co ja powiedziałem, w propozycji inwestycji na rok 2018 

chodnik na Długiej Wsi się znajdzie. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja mam nadzieje, że on się w propozycji znajdzie i 

w realizacji się znajdzie. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tego Panu życzę. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Przewodniczący, tu przed chwilą dyskusję 

słyszeliśmy, to jest nic nowego, bo obiektywnie trzeba powiedzieć, że ta nasza 

kadencja obecna to jest najgorsza odnośnie inwestycji drogowych. Tak jest, 

najmniej robimy na drogach. Wracając do tematu, tak się złożyło, że wczoraj 

zapomniałem jeszcze jednego tematu poruszyć, a jestem zobowiązany przez 

Sołtysa i Radnych z Wicia. Panie Starosto, na skrzyżowaniu w Wiciu zaczął być 

udrożniany tam rów i to ponoć Rejon Dróg zaczął tą robotę wykonywać i ona jest 

niedokończona ponoć z jednego powodu, że nie było czym ziemi wywozić. Nawet 

chodzili po Wiciu, żeby ktoś tam przyczepę postawił czy coś, a my mamy w 

Rejonie zwiększone zatrudnienie, mamy samochody, no żeby to dokończyć i… 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Znaczy to co na skrzyżowaniu w Wiciu jest 

zrobione to jest to, co w pasie drogowym, to jest rów odkopany, ziemia jest na 

gruncie Pana Kołodziejczyka, który chciał zagospodarować tą ziemie, więc nie 

było potrzeby odwożenia jej. Natomiast z tego co ustaliliśmy na miejscu, nie 

wiem czy to jest już zrobione, ale problem jest odprowadzenia wody z tego 
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skrzyżowania w kierunku zachodnim rowem gminnym do rowu melioracyjnego. 

Wie Pan, o który odcinek chodzi i przez czyje podwórko. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Z tego co mi mówili to temat jest niedokończony 

i dlatego poruszam ten temat. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Poza pasem drogowym nie my możemy, 

natomiast jeżeli chodzi o ziemię no to myślę, że tutaj nie było potrzeby, zresztą 

stosujemy taką zasadę, że jeżeli odtwarzamy rowy, to jeżeli rolnicy podstawiają 

przyczepy to my nie wysyłamy tam swojego transportu, natomiast oni zabierają 

sobie ziemię. Tutaj Pan Kołodziejczyk poprosił, żeby to zostawić na jego gruncie 

on sobie zagospodaruje, bo ma tam jakieś potrzeby i nie negujemy tego.  

Radny Jarosław Papuga: Ja tutaj bym prosił, żeby się nie dziwić temu, że tych 

dróg jest troszeczkę mniej. Narodowy Program Dróg Lokalnych na rok 2016 

został przez Ministra Spraw Wewnętrznych na Województwo Łódzkie 

zmniejszony o 50%. Ja nie chce się zastanawiać nad przyczynami akurat takiego 

działania, ale mieliśmy 112 milionów na drogi lokalne, mamy 65 do podziału,  w 

związku z tym to zdziwienie jest trochę niepotrzebne, bo skoro zmniejszyły się 

środki to więcej nie będziemy z tego powodu robili. Jeśli chodzi o ilość tych dróg 

to i tak uważam, że wspólnie z gminami jest ich robione sporo, ale to jest moje 

zdanie. Panie Starosto, chciałbym odnieść się do tej koparki, którą zakupiliśmy, 

ona będzie potrzebna na terenie naszej gminy na dwie rzeczy: jedna rzecz to jest 

to zebranie pobocza przy drodze Arkadia-Bełchów, za autostradą na tym odcinku, 

co jest chodnik, po prostu tam dużo wody stoi na tej drodze i kiedyś już to 

zgłaszałem, tylko wtedy jak puści mróz wiadomo, to jest jedna rzecz. I druga no 

już od dłuższego czasu w miejscowości Karolew, tam Pan sołtys domaga się 

odwodnienia drogi, tam była część robiona, ale nie to akurat gdzie zgłaszał, 

chodzi tutaj akurat o ten odcinek przy domu… 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Przy Domu Spokojnej Starości. 

Radny Jarosław Papuga: Też, ale po drugiej stronie. Tam się problem zaczął, 

kiedy powstał Dom Ludowy.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tam jest problem, który musi rozwiązać 

gmina i tam już byli pracownicy, uzgodnili, po prostu jest przepust zamontowany 

niezgodnie z pozwoleniem na zjazd, za wysoko. Problem polega na tym, że 

odwodnienie nie spowoduje spuszczenia tej wody, bo ten przepust jest dużo 

wyżej. On tak był zamontowany, jak był rów, tak jak zakładano i jest tam trochę 
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problemu z tym. Ta część gdzie mieszkańcy zgłaszali na początku Karolewa 

została zrobiona i myślę, że tam już nikt nie ma kłopotów. Była rozmowa i ten 

przepust miał być przebudowany i wtedy my jesteśmy dalej gotowi odtworzyć 

rów, bo tam ten rów został zasypany. Co do Arkadia - Bełchów to jest bardziej 

Dzierzgów – Bełchów, będziemy się przygotowywali do tego, żeby również te 

pobocza zbierać, nawet gorszą drogą z takim wysokim poboczem to jest droga od 

Niedźwiady do Złakowa.   

Radny Krzysztof Dąbrowski: Tak się składa, że ja pamiętam pierwszą kadencję 

samorządu, nie było środków Unijnych i tak było więcej robione jak w obecnej.   

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja też Panu Papudze odpowiem, że może być 

nawet milion złotych, ale jak się pisze złe wnioski to nawet o ten milion się nie 

powalczy. Proszę nie zmieniać, bo ja zrozumiem wszystkich, którzy chcą zrzucić 

na coś innego, ale jeśli nie ma planu objazdów, czyli dokumentu, który był 

wymagalny, nie ma pozwoleń. Ja mam nadzieje, że z chwilą, z którą się 

zwiększyła obsada PZDiT to na przyszły rok będzie wszystko dobrze i Powiat 

jakieś środki dostanie. Skoro mówimy o drogach to Szanowni Panowie, możecie 

przedstawić jakiś plan inwestycji drogowych na terenie Powiatu czy tylko tak 

urywkowo będziemy dostawać tą informację? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie wyrywkowo, tylko ja powiedziałem, że 

do każdej inwestycji drogowej, a chcemy ją robić w każdej gminie, będziemy 

Państwa informować. Taką domówioną na dzisiejsza Sesję to była inwestycja w 

Kocierzewie, na sesję lutową będziemy chcieli wprowadzić to o czym mówiłem 

w Gminie Domaniewice. Mogę powiedzieć, że na dzisiaj w zasadzie kwestią 

domówioną jest droga w Gminie Łyszkowice i jest to droga 27495E, odcinek 

Stare Grudze, długość 2380 metrów zaczynając od przejazdu kolejowego, to jest 

nakładka plus wyniesione przejście dla pieszych na ulicy Księstwa Łowickiego 

przy szkole i to jest kwestia Gminy Łyszkowice. Również w Gminie Chąśno 

mamy ustaloną propozycje, którą Wójt przedstawi Radnym, to jest droga 2727 od 

drogi Wojewódzkiej w miejscowości Mastki w kierunku zachodnim. Pierwsza 

część to jest 1690 m, druga część to jest 1070 metrów i to będą takie rzeczy o 

których już wiemy, że na tych drogach chcemy i takie propozycje na lutową sesję 

będziemy składać w partnerstwie z gminami. W obróbce jest Gmina Zduny, gdzie 

chcielibyśmy wspólnie z gminą składać wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, 

ponieważ tu jest większa robota, droga 2709 Złaków Kościelny – Złaków 

Borowy, długość 2770 metrów. Chyba jedna z gorszych dróg w tej chwili, ale 

tutaj chcielibyśmy skorzystać z programu Urzędu Marszałkowskiego i na tą drogę 
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składać wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, tylko my jako Powiat. Takich 

dalej zaawansowanych rozmów to jest to co powiedziałem, to już będziemy 

chcieli na lutowej sesji wprowadzić i zaproponować utworzenie tych zadań.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Czy w Gminie Zduny była rozmowa na temat 

drogi Wiskienica Górna do Bąkowa, chodzi o ten słynny odcinek od 

skrzyżowania do przejazdu?  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Rozmawialiśmy również na ten temat, 

natomiast generalnie chcielibyśmy wszystkie gminy w jakiś sposób w miarę 

sprawiedliwie podzielić. Gmina Zduny jest gminą, która ma największą ilość 

dróg, więc dlatego padł pomysł, żeby w Gminie Zduny zrobić tą drogę z udziałem 

wniosku do Urzędu Marszałkowskiego i też było rozważane to czy poszerzenie 

między Sobotą a Bąkowem czy Wiskienica tam od przejazdu w kierunku granicy 

Powiatu Kutnowskiego, czy Złaków Kościelny – Złaków Borowy. Na ten 

moment chcemy przygotować wniosek i złożyć na drogę Złaków Kościelny – 

Złaków Borowy.  

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Mam pytanie do Pana Radnego 

Miedzianowskiego, niedawno byłam w Bielawach i bardzo mnie zdziwił fakt, gdy 

zobaczyłam, że Pani z usługi Rady przyjeżdża do Pana do domu z materiałami na 

sesje i komisje. Chciałabym się Pana zapytać, bo w dzisiejszych czasach, kiedy 

działa internet wszyscy radni wyrazili zgodę, oprócz Pana oczywiście, na to by 

takie materiały dostawać na e-maile. Chciałam zapytać czy nie wyraził Pan tej 

zgody, bo nie ma internetu, czy nie umie odczytać e-maila, czy może po prostu z 

premedytacją utrudnia Pan prace Paniom z Rady obsługi narażając na koszty 

oczywiście Starostwo?  

Radny Wojciech Miedzianowski: Bardzo się cieszę, że Pani porusza ten temat, 

ja tylko przypomnę, że w Statucie jest obowiązkowo w formie papierowej i tak 

radni muszą dostać, a z drugiej strony czy spytała Pani Pana Starostę, ile jeździ 

do domu? Ile wyjeżdża na koszt Powiatu? Ja bardzo proszę dostarczać w formie 

papierowej zgodnie ze Statutem tak jak było, jest i będzie. Taka jest moja wola 

Pani Przewodnicząca i Pani chce zabrać moją wolę, przepraszam? Chce Pani chce 

naruszyć nie wiem, wolę radnego?  

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Ja się pytam Pana czy Pan nie umie 

odczytać e-maila, bo Pan jako jedyny z naszej Rady nie wyraża takiej zgody a 

byłoby Paniom wygodniej… 
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Radny Wojciech Miedzianowski: Ale to nie ma znaczenia czy ja muszę.  

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Ja wiem, że Pan nie musi. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jak nie muszę to po co Pani mi to mówi. Ja 

nie muszę, taką podjąłem decyzję. Ja bardzo proszę o dostarczanie mi 

dokumentów. Ja bardzo proszę, żeby Pani spytała Pana Starostę o wyliczenie 

kosztów miesięcznych dojazdu do domu, to o co walczyliśmy dwa lata temu i to 

o co publicznie wszyscy się zwracali, żeby Pan Starosta nie nadużywał swoich 

kompetencji, nie wykorzystywał samochodów służbowych do prywatnych 

wyjazdów. Troszczy się Pani o wydatki publiczne, proszę sprawdzić Pana 

Starostę. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Ja zadałam Panu konkretne pytanie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Pozwólcie Państwo, że jeszcze ja 

przeczytam pismo, które wpłynęło do mnie od Klubu Radnych ,,Porozumienie 

Łowickie’’, skierowane na moje ręce. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił pismo Klubu Radnych 

,,Porozumienie Łowickie’’. /Zał. Nr 14/  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Skoro takie pismo dostałem będę 

musiał skierować to do odpowiednich służb, które wystąpią o zapytanie o dane i 

na przyszłą sesję wprowadzimy to do porządku obrad.  

Ad. pkt 18  

Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zakończył obrady XXXI Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego 

 

Protokołowały: 

W. Kwasek 

B. Prus - Miterka 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 
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