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PROTOKÓŁ Nr XXXII/19 

z obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 28 lutego 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 XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjcie wniosków do protokołów z XXXI Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2017 rok. 

6. 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. 

7. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.  

8. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.  

9. Informacja z działalności Stowarzyszenia Łowicka Grupa Rybacka, 

w tym także w zakresie gospodarki finansowej. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  

w Powiecie Łowickim do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia 

sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 

11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego                

z działalności w okresie między sesjami. 

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

14. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady XXXII 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 wniosków do porządku 

obrad z materiałami Szanowni Radni otrzymali, czy są wnioski do porządku 

obrad?  

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, chciałbym prosić  

o zmianę w programie polegającą na przeniesieniu punktu 9 tj.: „Informacja z 

działalności Łowickiej Grupy Rybackiej” do punktu 5. Ja muszę wyjść,  

a chciałbym być na tym punkcie.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący i Panie Radny 

Miedzianowski, bardzo bym prosił, żeby tego nie robić, ponieważ pracownik 

PZDiT siedzi w Urzędzie Marszałkowskim przed drzwiami Departamentu 

Rolnictwa z gotowym wnioskiem i czeka na potwierdzenie podjęcia Uchwały 

budżetowej, żebyśmy ten wniosek mogli z czystym sumieniem i zgodnie  

z prawem dzisiaj złożyć, więc dlatego gorąca prośba Panie Przewodniczący, 

żebyśmy punkty związane z budżetem przyjęli jak najwcześniej. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja mam propozycje, żeby wyjść 

obydwu Panom naprzeciw i po tych dwóch punktach budżetowych, Pan 

Komendant się nie pogniewa, przed stanem ochrony przeciwpożarowej zrobimy 

9  punkt, dobrze? Będzie jako 7, bo te dwie uchwały budżetowe pojadą. 
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Radny Wojciech Miedzianowski: Taka jest wola Rady, prosiłbym w każdym 

bądź razie, bo ja chciałbym wyjść, bo nie wiem czy zdążę wrócić i chciałbym, 

żeby to było jak najszybciej po prostu. Myślę, że przy zmianie budżetu też nie 

zajmie dużo czasu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja proponuję, żebyśmy jako 7 punkt 

wprowadzili ten punkt odnośnie Grupy Rybackiej, zamienili 9 na 7.  

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

RPŁ/nie głosowali: K. Dąbrowski, R. Malesa, Z. Rogowska - Tylman/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 1 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o przeniesienie punktu 7 z porządku obrad w brzmieniu: 

„Informacja z działalności Stowarzyszenia Łowicka Grupa Rybacka, w tym 

także w zakresie gospodarki finansowej” do punktu 9. 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjcie wniosków do protokołów z XXXI Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2017 rok. 

6. 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. 

7. Informacja z działalności Stowarzyszenia Łowicka Grupa Rybacka,  

w tym także w zakresie gospodarki finansowej. 

8. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.  

9. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  

w Powiecie Łowickim do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 
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11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

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

14. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 4 

Przyjcie wniosków do protokołów z XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z XXXI Sesji RPŁ zostały 

wyłożone do wglądu w Biurze Rady, czy są uwagi do protokołu z XXXI RPŁ? 

Nie widzę. Protokół z XXXI Sesji został przyjęty.  

Ad. pkt 5  

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2017 

rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ  

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania do przedstawionego 

projektu Uchwały? 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja mam pytanie odnośnie drogi powiatowej 

Domaniewice – Skaratki, nakładka zwiększenie o 100 tys. zł, chciałem prosić  

o wyjaśnienie. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To jest wkład z budżetu Powiatu 100 tys. zł 

plus będzie wkład Gminy i będzie to nakładka kończąca inwestycję ulicy 

Klonowej - Skaratki. Pozostaje zadanie chodnika przy ulicy Klonowej 

skrzyżowanie z 14-tką, ponieważ do końca lutego byłem umówiony na 

informację od Pani - właścicielki posesji tej narożnej, ona do dzisiejszego dnia 

do mnie nie dotarła, kurtuazyjnie odezwę się pytając czy coś w sprawie ma 

dopowiedzenia, jeśli nie rozpoczynamy procedurę wywłaszczenia ze specustawy 

i budujemy chodnik, myślę że to będzie w drugiej połowie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś pytania do 

przedstawionego projektu Uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych 

RPŁ/nie głosowali: R. Malesa, W. Miedzianowski, Z. Rogowska - Tylman/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 1 

Wstrzymało się  – 5 

Podjęli Uchwałę Nr XXXII/184/2017 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2017 

rok. /Zał. Nr 3/ 

Ad. pkt 6 

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 20 Radnych 

RPŁ /nie głosował I. Grzegory - Gajda/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 1 

Wstrzymało się  – 7 

Podjęli Uchwałę Nr XXXII/185/2017 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 4/ 

Ad. pkt 7 

Informacja z działalności Stowarzyszenia Łowicka Grupa Rybacka, w tym 

także w zakresie gospodarki finansowej. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, punkt wniesiony 

na prośbę Zarządu, wysłaliśmy stosowne pismo do Łowickiej Grupy Rybackiej 

zaraz po poprzedniej Sesji prosząc, żeby do 15 lutego skierowano do nas 

odpowiedź. Odpowiedź dostaliśmy 23 /Zał. Nr 5/, już po wysłaniu zaproszeń, 
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jest tutaj bardzo krótka informacja z przytoczeniem danych odnośnie statutu. 

Ponieważ z tego pisma niewiele wynika bardzo proszę przedstawiciela Powiatu 

w Grupie Rybackiej o zabranie głosu, Pana Jacka Chudego.  

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, 

Szanowni Państwo, chciałem Państwu przedstawić szerokie sprawozdanie z 

ostatniego roku działalności Łowickiej Grupy Rybackiej. Niestety muszę 

Państwa zawieść, ponieważ informacje, jakie ja posiadam są mniej więcej takie, 

jak w piśmie od Pana Prezesa Zarządu, które otrzymaliśmy na wniosek Pana 

Przewodniczącego Rady Powiatu. Uczestniczyłem w walnym zebraniu w 

Walewicach w ubiegłym roku, na którym Pan Dyrektor Łowickiej Grupy 

Rybackiej szeroko omówił kwestie związane ze złą oceną strategii Grupy i  

trwającym procesie odwoławczym. Była deklaracja, że zostanie spotkanie 

kolejne na koniec sierpnia powołane, nie odbyło się. Ja przeglądałem 

kilkakrotnie stronę Łowickiej Grupy Rybackiej i mogę powiedzieć tylko, że na 

dacie 24 marca 2016 roku życie w Łowickiej Grupie Rybackiej zamarło, bo 

nawet na dzień dzisiejszy nie zmieniono tam składu Zarządu, który uległ 

zmianie na tym spotkaniu, na walnym zgromadzeniu, na którym ja byłem. 

Figuruje tam Pan Tomasz Fabiański, a powinien być Pan Jacek Chołuj. 

Szanowni Państwo, również z wielkim zdziwieniem przyjmuję informację od 

Prezesa Zarządu, że rozpoczyna się obecnie proces likwidacji. Żadnej, a 

przynajmniej my jako członek zwyczajny Łowickiej Grupy Rybackiej takiej 

informacji nie posiadaliśmy. No cóż, nie przyszła do nas żadna informacja, jako 

do członka o tym, że proces likwidacji się rozpoczyna, nie odbyło  się zebranie 

w sierpniu, także bardzo przepraszam, ale nie mogę Państwa w tych wszystkich 

kwestiach, które Państwo podnosiliście w wielu dyskusjach i w wielu 

zapytaniach wam odpowiedzieć. Myślałem, że Łowicka Grupa Rybacka 

przedstawi jakieś sprawozdanie, aczkolwiek tutaj zostaliśmy pouczeni w 

paragrafie 9 pkt. 1 jakie mamy prawa i obowiązki w tym piśmie. Oczywiście 

przyjmujemy, bo statut został uchwalony i obowiązuje, znamy te zapisy statutu, 

aczkolwiek ciśnie się na usta pytanie co dalej z Łowicką Grupą Rybacką? Jak 

wygląda ten proces odwoławczy? Jakie są dalsze koleje tych odwołań? I co dalej 

z działalnością? To  chyba wszystko, co mam Państwu do powiedzenia w tej 

kwestii.  

Radny Zbigniew Kuczyński: W czasie trzeba zapłacić składkę członkowską.  

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Tak, składka członkowska zgodnie ze statutem do 

końca pierwszego kwartału ma być uiszczona.   
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Radny Michał Śliwiński: Mam pytanie pod tym kątem, bo tutaj jest w piśmie, 

że Zarząd rozpoczyna obecnie procedurę likwidacji Stowarzyszenia Lokalnej 

Grupy Rybackiej i czy jako członkowi czy Przedstawicielowi Członka Powiatu 

jest coś koledze wiadomo na ten temat? Bo tak naprawdę to nie jest, mi się 

wydaje, decyzja samego Zarządu, tylko myślę, że podejmuje walne 

zgromadzenie.  

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Tak też rozumiem, że walne zgromadzenie 

powinno podejmować takie decyzje, natomiast ja tak już powiedziałem 

wcześniej, bo mówiłem o tym, że informację taką jako przedstawiciel podjąłem 

razem z otrzymanym tym pismem, tak jak i Państwo w tym samym czasie, więc 

nie mam więcej tu do powiedzenia.  

Radny Marcin Kosiorek: Najpierw pytanie do Pana Przedstawiciela Jacka, ile 

razy uczestniczył Pan w spotkaniach i co Pan wniósł na tych spotkaniach? Bo 

rozumiem, że przedstawia Pan nam tutaj jakąś straszną sytuację, to co Pan 

zrobił, jako nasz Przedstawiciel, Przedstawiciel Powiatu, żeby do takiej sytuacji 

nie doszło? 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Ale do jakiej sytuacji? Musi Pan bardziej 

szczegółowo artykułować swoje pytanie. Ja natomiast powiem, że 

uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu, tak jak Pan pewnie słyszał przed 

chwilą. Na tym Walnym Zgromadzeniu przedstawione przez Dyrektora 

informacje polegały na tym, że zostało grono członków poinformowane o tym, 

że strategia Łowickiej Grupy Rybackiej na następny okres programowania 

została oceniona z ilością punktów, która nie dawała możliwości brania udziału 

w naborze na kolejny okres i że trwa proces odwoławczy. Nie wiem o co chce 

mnie Pan zapytać, bo mógłbym wnosić wiele kwestii, natomiast byłem 

przekonany i jestem przekonany o tym, że jeżeli trwał proces odwoływania się 

od decyzji tego gremium, które oceniało strategię, należało spokojnie poczekać. 

Ja żałuje tylko tego, że tak jak się umawialiśmy w sierpniu nie zostaliśmy 

poinformowani, czy ten proces został już zakończony, tak naprawdę do 

dzisiejszego dnia nie wiemy czy ten proces został zakończony czy też nie, Panie 

Marcinie, ponieważ informacji z Łowickiej Grupy Rybackiej do przedstawicieli, 

a przynajmniej do mnie nie dotarły.  

Radny Marcin Kosiorek: Czyli z tego wnioskuje, że nic Pan nie zrobił i tak 

moglibyśmy tą piłeczkę sobie odbijać. Panie Starosto czy Panie 

Przewodniczący, należymy jeszcze do innych stowarzyszeń, prawda?  
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Lokalna Grupa Działania Ziemia Łowicka. 

Radny Marcin Kosiorek: A do tego Stowarzyszenia Gminy, Powiatów 

dorzecza Bzury? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Też należymy. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeszcze Regionalna Organizacja 

Turystyczna, Panie Starosto. 

Radny Marcin Kosiorek: Do Związku Powiatów Polskich? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak. 

Radny Marcin Kosiorek: I jakoś nie zauważyłem tego, żebyśmy tutaj 

omawiali na sesjach działania tych Stowarzyszeń i dawali sprawozdania. To jest 

bardzo nieładne co zrobiliście moim zdaniem, bo wszyscy wiemy o co tutaj 

chodzi i ten pin pong jest taki… no możemy to robić, możemy się bawić w to, 

opowiadać historię o bocianach etc., natomiast to jest niepotrzebne moim 

zdaniem. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Jeżeli uważa Pan, a ma Pan Prawo mieć odmienne 

zdanie, że cokolwiek tu nie jest potrzebne to tak naprawdę odczytując Pana 

intencje można by wysnuć wniosek, że najlepiej byłoby nie należeć do żadnej 

grupy wsparcia finansowego, nie wspierać się przy realizacji jakichkolwiek 

zamysłów środkami zewnętrznymi, ale to jest Pańska subiektywna opinia i 

ocena. 

Radny Marcin Kosiorek: Absolutnie tego nie powiedziałem, wyrażam tylko 

zdziwienie, że w tej chwili rozdzielamy szaty nad jedną sytuacją i która jest 

oczywista i ma dużo szerszy kontekst. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Ja nie widzę żadnego kontekstu, natomiast chcę 

powiedzieć… 

Radny Marcin Kosiorek: Przepraszam, ale to jest wiedza na poziomie 

gimnazjum, że każda sytuacja ma jakiś kontekst.  

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Jeżeli ma Pan taką wiedzę, to gratuluję wiedzy 

gimnazjalnej. 

Radny Marcin Kosiorek: Każda sytuacja ma jakiś kontekst. 
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Radny Michał Śliwiński: Tutaj do Radnego Kosiorka powiem tak, we 

wszystkim widzisz jakieś drugie dno, wielkie przekręty, niewiadomo co. Nie, 

my po prostu zaniepokojeni sytuacją, jaką słyszeliśmy, dowiadywaliśmy się z 

mediów chcieliśmy się dowiedzieć, jak naprawdę wygląda sytuacja w Grupie 

Rybackiej. Ja chcę złożyć wniosek o to, żebyśmy przełożyli ten punkt na 

następną sesję i zaprosili Pana Prezesa, żebyśmy mogli te informacje tak 

naprawdę uzyskać, bo nie chcemy się dowiadywać, że ktoś gdzieś napisał w 

mediach tylko chcemy być, jako członek traktowani poważnie, bo jeżeli miało 

być spotkanie w sierpniu a tego spotkania nie było i dostajemy lakoniczną 

odpowiedź, że jest procedura likwidacyjna, no to my też płacimy tam składki i 

też się zastanawiamy czy te składki płacić. Myślę, że tak to wygląda. Jeżeli 

mówi się, że wniosek jest napisany dobrze, potem okazuje się, że jest procedura 

odwoławcza i nie wiemy co dalej z ta procedurą odwoławczą to chcemy się 

dowiedzieć, co jest. Ja wnioskuje, żeby ten punkt kontynuować na następnej 

Sesji i zaprosić Pana Prezesa, bądź kogoś z Zarządu, żeby nam przedstawił tą 

sytuację.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Jeżeli będzie taki wniosek Zarządu to 

oczywiście 

Radny Stanisław Olęcki: Panie Radny Kosiorek, bociany już w drodze, 

nawyków chyba nie zmienią, ale ja nie wiem dlaczego od razu jest tyle 

nerwowej sytuacji skoro Grupa działa od wielu lat. Z tego, co wiem zostały tutaj 

zagospodarowane duże pieniądze, ja o nic nie podejrzewam, bo nie mam wiedzy 

i cieszę się, że jakaś złotówka z zewnątrz wpływa do Powiatu Łowickiego  

i w tym Powiecie zostaje na plus dla tego Powiatu. Pan Prezes Zarządu Jarosław 

Foks nie wysilił się, powiem bardzo delikatnie i nie złożył jakiejś oferty 

współpracy i chęci wyjaśnienia a ja odczytuje z wypowiedzi Pana Radnego 

Kosiorka, że cały ten proces likwidacji to jest dzięki Panu Jackowi Chudemu, 

który był mało aktywny i dlatego tak się stało. Jest Dyrektor, specjalnie chce 

zostać pomimo swoich obowiązków i nam na ten temat wypowiedzieć się i nie 

róbmy tu politycznych hucpy, tylko na ile możemy sprawę wyjaśnić 

wyjaśnijmy.  

Radny Marcin Kosiorek: Nie odbieram tego jako hucpy politycznej, tylko 

personalnej po prostu, taka zwykła, ludzka zawiść, tak to odbieram. 

Radny Stanisław Olęcki: Nie będę tego komentował, każdy ma prawo do 

swoich poglądów, a Wicemarszałek Terlecki powiedział „że stan wypowiedzi 
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zależy od stanu umysłu, a stan umysłu od wielu cech przyrodzonych  

i nabytych”. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy ktoś chciałby zabrać głos? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jako Radny chciałbym się spytać, kiedy 

Przedstawiciel występował do Grupy o jakiekolwiek informacje, kiedy był w 

Grupie i proszę to na piśmie przedstawić Panie Reprezentancie. Chciałbym 

również się dowiedzieć, kto reprezentuje w Regionalnej Organizacji 

Turystycznej Powiat Łowicki, jakie podejmowane były działania, jaką funkcję 

pełni i co Powiat zyskał, że tam jest, czyli o co zabiegał, jakie wnioski składał 

do Regionalnej Organizacji Turystycznej? 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ja w dalszym ciągu 

podtrzymuje wniosek, żeby zdjąć ten punkt z porządku obrad i żeby go umieścić 

w następnej sesji i poprosić Prezesa. Teraz odpowiem, realizujmy ten jeden 

punkt, który mamy, jeżeli Pan Radny Miedzianowski ma pytania to te pytania 

będą realizowane w punkcie, w którym będzie składał interpelacje, wolne 

wioski, zapytania. I tutaj wracając jeszcze, bo Wojtek sam uderzasz tak 

naprawdę i odbijasz ten pin pong, próbujesz dalej uskuteczniać. Nie mając 

pisma z Grupy Rybackiej pozwoliłem sobie wejść na stronę Grupy Rybackiej, 

która nawet nie jest aktualna, nie mówiąc kto jest tam szefem tej Grupy 

Rybackiej, w sensie prowadzenia tego biura.  

Radny Jarosław Papuga: Mowa tu była o zawiści i się okazuje, że będziemy 

mieli Organizacje Turystyczną sprawdzaną, przy okazji i wszystkie inne 

Stowarzyszenia, do których należy Powiat i to w ogóle nie jest zawistne. Jeżeli 

chodzi o to pismo przedstawione przez Pana Prezesa, ja go nie znam osobiście 

powiem szczerze, natomiast tekst, jaki tu został zamieszczony jest taki 

troszeczkę na odczep się, w stylu co was to obchodzi, co tam się dzieje, tak go 

przynajmniej odbieram. Umieszczenie tutaj słowa ,,rozpoczynający obecnie 

proces likwidacji’’, on się może rozpoczynać całymi latami, nigdy się nie 

skończyć. Ja bym wolał wiedzieć, jeżeli się rozpocznie to kiedy i żeby był jakiś 

jeden konkret, bo byłoby to zasadne, żeby ktoś tutaj powiedział, bo powiem 

wprost i to naprawdę mówię od członków tej grupy również, którzy mi mówią, 

że ta grupa będzie funkcjonowała dopóki nie skonsumuje wszystkich pieniędzy  

z konta tej Grupy, no niestety, takie są słuchy. Tam było ponad 200 tys. zł, która 

część z nich była wpłacana przez członków i teraz Powiat ma podstawy do tego, 

żeby się zastanawiać czy płacić dalej składki czy dalej tych składek niestety nie 
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płacić. Na stronie Grupy Rybackiej rzeczywiście istnieją zamieszczone życzenia 

Wielkanocne, niestety nie na ten rok tylko na ubiegły. Wszystko wskazuje na to, 

że ta ,,rybka’’ już tam nie istnieje, także nie rozumiem tutaj zdenerwowania i 

szczególnie tej odpowiedzi związanej z kontrolą wszystkich pozostałych 

Stowarzyszeń, wcale nie odwetowej.  

Radny Stanisław Olęcki: Ile Powiat Łowicki wpłacił do Grupy Rybackiej? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Składka roczna jest 10 tys. zł, grupa była 

zawiązana w 2009 roku to jest około 60 tys. zł.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja myślę, że Zarząd w tak niepewnej 

sytuacji zaproponuje, żebym na kolejnej sesji wprowadził ten punkt, jeżeli 

będzie taka potrzeba będziemy na kolejnej sesji rozpatrywać.  

Radny Janusz Michalak: Teraz mi się urodziło pytanie po pytaniu Stanisława,  

o ile samorząd powiatowy występował do Łowickiej Grupy, a ile mógł uzyskać? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Mógł uzyskać tyle, ile uzyskał, natomiast 

wnioski, które były składane to było oznakowanie szlaku kajakowego, zakup 

kajaków, przyczepki i Blich miał jeden projekt - stroje i instrumenty bodajże. 

Radny Janusz Michalak: To może pomogę Panu Staroście przypomnieć sobie, 

niepisany, ale prawie, że formalny - uzgodnienia z samorządami gminnymi były 

takie, że każdy z samorządów gminnych mógł ubiegać się o 1 milion zł, 

samorząd powiatowy o 800 tys. zł i była to pula pieniędzy przeznaczona tylko 

na samorządy. Niestety, kiedyś Państwo, pewnie Michał sobie przypomina, 

chcieliście mnie prawie do prokuratora podawać za to, że nie chciałem 

skorzystać z propozycji Pana ówczesnego Wójta Gminy Łyszkowice, chodziło 

tam o jakieś kilkadziesiąt tysięcy. Nawet jako fachowca na Komisję go 

poprosiliście Rewizyjną i zarzucaliście, że zrezygnowaliśmy z inwestycji, na 

którą mogła być dotacja kilkadziesiąt tysięcy. Proponowałbym się uderzyć w 

serce i przypomnieć, jak to było.  

Radny Marcin Kosiorek: To ja może bym zaproponował rozszerzenie tej 

informacji, nie tylko Łowicką Grupę Rybacką, tylko o przygotowanie takiej 

informacji z innych instytucji, w których my jesteśmy członkiem i płacimy 

składki, tak – Regionalna Organizacja Turystyczna, to Stowarzyszenie Gmin i 

Powiatów Dorzecza Bzury czy tam Związek Powiatów Polskich, jakie korzyści 

finansowe z tych organizacji, w których jesteśmy członkami mamy i wtedy ja 
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rozumiem, że nie jest to personalne, natomiast absolutnie dla mnie to jest 

oczywiste, że jest to personalne. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja też mam pytanie, to co Pan Radny Michalak 

powiedział, były Wójt z Łyszkowic był fachowcem w Grupie Rybackiej? 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Chyba coś źle zrozumiałeś. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja myślę, że Zarząd będzie musiał 

się do tego ustosunkować, jeżeli będzie taka propozycja na kolejnej sesji 

będziemy kompleksowo rozpatrywać. 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, ja tylko w kwestii takiego 

wyjaśnienia, że jak najbardziej takie informacje z Regionalnej Organizacji 

Turystycznej i ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i ze 

Związku Powiatów przygotować taką informację możemy i ją przygotujemy, 

natomiast musimy mieć świadomość, że żadna z tych organizacji nie jest 

organizacją, która dysponuje środkami, o które samorząd może się ubiegać. 

Natomiast dobrze, taką informację co jest procedowane, nad czym pracujemy w 

tych organizacjach złożymy na ręce Pana Przewodniczącego. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: I co tam słychać jeszcze w Piaskach 

Bankowych. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ale Piaski Bankowe to jest całkowicie inny 

temat, bo to jest Związek Międzygminny i tutaj Powiat nie jest członkiem tego 

związku. Nie wiem z czym miało się wiązać to pytanie i na co można by było 

odpowiedzieć. Jedyne co mogę powiedzieć to to że w 2012 roku osobiście 

podpisałem pozwolenie na budowę tego zakładu i ubolewam, że on jeszcze nie 

funkcjonuje, bo cena za śmieci również u mnie, jako mieszkańca rośnie. To 

pozwoliło by na to, żeby jednak te odpady zagospodarować w sposób właściwy, 

natomiast my nie mamy tam udziałów. Jedyne co ze Związkiem Gminnym nas 

wiąże to to, że w 2012 roku podpisałem pozwolenie na budowę.  

Radny Zbigniew Kuczyński: Był zatwierdzone punkty poszczególnej sesji, 

czemu nikt od razu nie pamiętał o przeniesieniu? 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Ale punkt był na tej sesji a następnej 

też będzie ten sam. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Na tej był punkt, Radni chcieli, żeby 

był na tej Sesji omawiany a ponieważ nie ma pełnych informacji i są pytania, 
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przeniesiemy ten punkt na kolejną sesję, ten punkt ponownie wprowadzimy  

z danymi, które przedstawił Starosta, że będą też uzupełnieniem.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja to co powiedziałem, że Regionalnej 

Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury  

i ze Związku Powiatów przygotujemy takie sprawozdanie i złożymy je na ręce 

Przewodniczącego. Jeśli Przewodniczący uzna, że te sprawozdania należy 

powielić i dać każdemu Radnemu to tak zrobimy.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja tą informację przeczytam na 

kolejnej sesji, natomiast rozumiem, że teraz musimy przegłosować wniosek  

o tym, żeby na kolejna Sesję punkt o Grupie Rybackiej wnieść do porządku 

obrad. 

Radny Michał Śliwiński: Zaprosić Pana Prezesa… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak, zaprosimy Pana Prezesa i na 

kolejnej sesji ten punkt będziemy przedkładać.  

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

RPŁ/nie głosowali: K. Dąbrowski, M. Kosiorek, W. Miedzianowski/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 2 

Wstrzymało się  – 4 

Zdecydowali o przeniesienie punktu: „Informacja z działalności Stowarzyszenia 

Łowicka Grupa Rybacka, w tym także w zakresie gospodarki finansowej” na 

sesję w marcu 2017 roku.  

Ad. pkt 8 

Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.  

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Jacek Szeligowski przedstawił 

informacje na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 6/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Na oddaniu sali szkoleniowej byłem 

na pełnej wersji z Panem Starostą, widzieliśmy większość tych ćwiczeń, 

dziękujemy za działania, za opiekę przeciwpożarową, za współpracę  

z ochotniczymi strażami. Bardzo dziękujemy Panu Komendantowi za 
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przedłożenie materiału i za to co robicie w Komendzie Powiatowej pod Pana 

przywództwem.  

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie 

Komendancie zwracam się do Pana jako druh ochotnik, jako mieszkaniec 

Powiatu Łowickiego z ogromnymi podziękowaniami za ten ogromny wkład 

pracy, jaki włożył Pan w ostatnim okresie, a jest kilka bardzo istotnych kwestii, 

które chciałbym tutaj w swojej certacji przedstawić. To, że samozachwytu nie 

może być to zgadzamy się obydwaj i wspólnie dlatego, że przed nami w 

dalszym ciągu ciężka praca. Odbyliśmy szkolenia w zakresie katastrofy 

kolejowej, Amoniak 2016, ale przed nami również inne zagrożenia. 

Wojewódzki i Powiatowy Lekarz Weterynarii zwraca się do nas o 

przeprowadzenie szkoleń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, to coś 

nowego dla zarówno druhów ochotników, jak i strażaków Państwowej Straży 

Pożarnej. Bardzo dziękuje za to zaangażowanie i profesjonalizm. Należy tutaj 

podkreślić szczególnie, że gdyby nie ten cykl szkoleń, który odbywa się ciągle, 

przygotowanie strażaków do bezpośredniej akcji, ubezpieczenia, których nie 

było wcześniej oraz badania lekarskie, to całokształt, który składa się na to, że 

możemy dzisiaj powiedzieć, tak jak Pan Komendant między wierszami chciał 

nam to przekazać, że im więcej potów w ćwiczeniach tym mniej łez w boju. To 

bardzo istotna kwestia, doświadczamy tego i chcielibyśmy, żeby sytuacji jakichś 

kryzysowych podczas akcji nie było. W Powiecie Łowickim, jak Pan 

Komendant zauważył jest 106 jednostek, nie wiem czy Państwo wiecie 106 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 18 w Krajowym Systemie, 

łącznie 4989 osób na dzisiaj, to armia ludzi, to pół pułku, jak ktoś był w wojsku. 

Bardzo cieszę się, że wspomaga Pan, Panie Komendancie w doborze sprzętu 

druhom ochotnikom. My dzisiaj w Powiecie Łowickim mogę powiedzieć, że nie 

możemy się wstydzić za to co mamy, dlatego że ten sprzęt, który jest w 

posiadaniu zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży 

Pożarnych to sprzęt najwyższej klasy, zarówno ochrony osobistej, jak i 

samochody bojowe, jak również inny sprzęt wykorzystywany podczas akcji. W 

PSP, tak jak wiemy doskonale, może Pan zadysponować dwoma zastępami, 

może Pan dysponować wspomagającymi autami i dowódcą, który jest 

nieodzowny podczas wszelkiego typu akcji. Ta współpraca, która została 

nawiązana kilka lat temu dzisiaj daje ogromne owoce. Uczestniczyliśmy 

wspólnie w pożarze lasu i chociażby na przykładzie tej akcji możemy 

powiedzieć, że jest pełen profesjonalizm ze wszystkich stron uczestników. 

Bardzo serdecznie Panu za to wszystko dziękuje, proszę przekazać strażakom  
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z PSP najlepsze życzenia, deklaracje dalszej współpracy i wszystkiego 

najlepszego dla Pana Komendanta i strażaków PSP.  

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Jacek Szeligowski: Dziękuje i z 

wzajemnością, mam nadzieję, że będziemy dalej realizować również owocnie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Panu 

Komendantowi i Panu Prezesowi Zarządu Powiatowych Ochotniczych Straży 

Pożarnych za przedłożone dane.  

Radny Stanisław Olęcki: Proszę Państwa, ja w ciągu dwóch lat byłem 

światkiem trzech dużych zdarzeń drogowych i zawsze była taka kolejność, 

najpierw przyjeżdżała straż, później policja a na końcu ci co byli najbardziej 

potrzebni - pogotowie. Byłem na towarzyskim spotkaniu, gdzie byli strażacy  

i jeden ze strażaków powiedział, dlaczego straże nie występują do Unii 

Europejskiej o dofinansowanie? Obecny europoseł powiedział, że było takie 

wystąpienie, ale w Unii Europejskiej stwierdzono, że Straże Ochotnicze Unii 

Europejskiej są 20 lat za Polską.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Sprzętowo tak, chociaż  

w zachodnich krajach pogotowie i straż połączone są w jedną organizację. Czy 

jeszcze ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie?  

Radny Jarosław Papuga: Ja chciałbym podziękować właśnie za pójście  

w kierunku szkolenia, gdyż choćbyśmy nie wiem jaki sprzęt mieli, ale jednak 

ludzie i kapitał ludzki zawsze jest największy. Ja miałem kiedyś przyjemność 

być przy kilku zdarzeniach i wiem, że towarzyszą tam emocje i jeżeli ktoś jest 

przeszkolony, dużo bardziej profesjonalnie może się dzięki temu zachować. 

Chcę zwrócić też uwagę, że tutaj Państwowa Straż Pożarna szkoli w zakresie 

udzielenia pierwszej pomocy, w zakresie używania czujników dymów. Tutaj  

w moim gimnazjum również uczestniczyli druhowie, także serdecznie za to 

dziękuje.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Służba w straży to rzeczywiście 

piękna i chwalebna rzecz, wiem coś na ten temat.  

Ad. pkt 9 

Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych. 
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Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła informację o sieci 

szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz 

demograficznych. /Zał. Nr 7/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania do przedłożonej 

informacji? Nie widzę. 

Ad. pkt 10  

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie projektu dostosowania 

sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Łowickim do 

nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych 

i specjalnych. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 

w Powiecie Łowickim do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania do przedłożonego  

projektu Uchwały? Nie widzę.  

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży  

i Promocji – pozytywna. 

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

RPŁ/nie głosowali: D. Kosmatka, Z. Kuczyński/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 7 

Podjęli Uchwałę Nr XXXII/186/2017 RPŁ w sprawie projektu dostosowania 

sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Łowickim do nowego 

ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

/Zał. Nr 8/ 

Radny Stanisław Olęcki: Będę posądzony tutaj o wycieczki personalne, ale nie 

mogę oprzeć się wrażeniu, że koledzy siedzący po drugiej stronie są przeciwko 

tej propozycji zmian, które Ministerstwo Edukacji wnosi i które są jakby z 

Urzędu zaproponowane. Panowie czy jesteście totalnie przeciwni wszystkiemu 

co się dzieje w Powiecie, czy też jesteście przeciwni zmianie w oświacie? Być 

może macie większą wiedzę i coś za tym się kryje, bo 170 ekspertów 
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zmieniających program to tajemniczy ludzie. Wczoraj rodzice szkół specjalnych 

podnieśli larum, że te szkoły będą bardzo okrojone finansowo. Jeśli macie 

większą wiedzę to podzielcie się, bo może głosowałem źle.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja tak ogólnie powiem tylko Panie Radny, 

po prostu baliśmy się czy tylko przyjmujemy projekt Uchwały czy jest ładny czy 

zły czy też dokonujemy zmiany sieci szkół. To u nas ostatnio w Radzie jest 

bardzo praktykowane i my tak sobie przyjmujemy. Odrzucacie Państwo 

projekty, bo wam Państwu się nie podobają, ale tak naprawdę nie przyjmujecie 

Uchwały konkretnej i dlatego właśnie lepiej się wstrzymać Panie Olęcki, bo nie 

wiemy. Przyjęliśmy sieć szkół Panie Przewodniczący, czy tylko projekt 

Uchwały? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Projekt Uchwały przyjmujemy w tej 

chwili. 

Radny Wojciech Miedzianowski: To znaczy, że nie mamy sieci, tylko projekt 

nam się spodobał, to proszę wrócić do protokołu z grudnia. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja rozumiem Pana oburzenie i Pana 

złośliwość w tej wypowiedzi. 

Radny Wojciech Miedzianowski: To nie jest złośliwość tylko łamanie prawa 

przez Pana i Kolegów. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie proszę Pana, ja uważam, że to 

nie jest łamanie prawa, takie są zasady działania Rad, że podejmują Uchwały  

i za tym idą działania wykonawcze.  

Radny Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, czemu Pan jest 

niesprawiedliwy, przecież to nie my zaczęliśmy tą kolejną, niepotrzebną… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy ja się włączam w dyskusję tego 

typu? Nie. 

Radny Marcin Kosiorek: Niech Pan zwraca uwagę wszystkim po prostu, a 

Panu Radnemu Olęckiemu wypada tylko odpowiedzieć w ten sposób, że nie 

pierwszy i nie ostatni na pewno raz przy tej obsłudze prawnej mamy 

wątpliwości, co do jakości stanowionego przez Radę Powiatu prawa i nie 

jesteśmy przeciw, niech Pan tu nie mówi takich rzeczy, bo to nie prawda po 

prostu, nie byliśmy przeciw, tylko wstrzymaliśmy się właśnie z tych względów, 



18 

 

że mamy wątpliwości, co do jakości obsługi prawnej przy niektórych 

uchwałach. Możemy mieć te wątpliwości, nie chcemy tutaj rozpętywać jakichś 

dyskusji na ten temat, dlatego się nie odzywaliśmy. Nie wiem o co Panu chodzi 

po raz kolejny, ja gubię się w tym wszystkim o co Panu chodzi, ale to nie 

ważne. Ważne, że Pan, może powiedzieć, bo od tego jest Rada i wszystko jest 

ok. Możemy mieć te wątpliwości, proszę nie odczytywać je jakoś tam 

potępiania w Czambu, czy czegokolwiek, tylko po prostu tego, że nie jesteśmy 

pewni, dlatego się wstrzymujemy. Nie mamy do was zaufania i to chyba jest 

normalne, wy do nas, my do was.  

Radny Jarosław Papuga: Żaden Radny z koalicji nie jest prawnikiem, 

przynajmniej mi nic na ten temat nie wiadomo, a zastrzeżenia macie do obsługi 

prawnej.  

Radny Stanisław Olęcki: Ja nie chcę tej dyskusji tutaj rozwijać, bo ona nie ma 

znamion dyskusji tylko pyskówki, a chce być daleko od tego, ale jeśli ja mam 

jakieś wątpliwości prawne to pytam, jeśli z czymś się nie zgadzam, bądź mam 

inne zdanie to mówię. Czasami takie uśmieszki i fajnie jest, bo ich mamy to 

właśnie tak to się dzieje.  

Ad. pkt 11 

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 9/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jakieś pytania do 

przedstawionego sprawozdania? 

Radny Jarosław Papuga: Ja mam pytanie odnośnie tej działki 549/9, gdyż 

sprawdziłem ona jest w tym momencie podzielona na mniejsze działki. Czy to 

jest aktualny temat, Panie Starosto? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Dokładnie w tej chwili nie wiem, o którą 

działkę chodzi, natomiast jeżeli chodzi o… 

Radny Jarosław Papuga: Naprzeciwko Straży i OSP. 
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: W wyniku tego podziału zostały te 

wielkości włączone do poszerzenia drogi powiatowej i to jest kwestia, jeżeli jest 

zlecona rzeczoznawcy, więc po negocjacjach nie udało się podpisać 

porozumienia z obecnymi właścicielami i dlatego dokonujemy wyceny przez 

rzeczoznawcę. Tutaj w pierwszym przypadku i w drugim, to co wcześniej na 

poprzednich sesjach mówiłem, zaakceptowano stawkę 6,50 zł w jednym 

przypadku i w drugim 5,00 zł, to jest w ramach negocjacji. Tutaj do takich 

negocjacji, do doprowadzenia ustalenia kwoty odszkodowania nie doszło, więc 

w pierwszej kolejności zlecamy rzeczoznawcy wycenę.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś pytania do 

Zarządu?  

Radny Stanisław Olęcki: Panie Starosto, tutaj wyrażono zgodę na wystąpienie 

do Burmistrza miasta o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 18 drzew na 

terenie ZSP nr 2 RCKUiP”, które to drzewa?? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To są drzewa w ogródku działkowym.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Budynek stajni, tutaj podjęliście Państwo  

zgodę na wyłonienie wykonawcy i nareszcie wiemy, że będzie budynek na cele 

dydaktyczne, co tam jest planowane? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Rozmawiamy cały czas z Uczelnią SGGW 

w Warszawie, jesteśmy po spotkaniu z dziekanem i prodziekanem Wydziału 

Weterynarii, rozmawiałem z rektorem, jest plan, żeby zrobić wspólne 

przedsięwzięcie. Byłaby tam sala dydaktyczna i sala sekcyjna zwierząt dużych 

na potrzeby SGGW.  

Radny Wojciech Miedzianowski: To czwarty punkt - podjęcie Uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru formy przetargu na nieruchomość, 

jakby Pan mógł coś bliżej? I od razu o konkursie do I LO. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tam była sytuacja taka, że w składzie 

Komisji Przetargowej była Pani Dyrektor Świeszkowska, natomiast była na 

zwolnieniu lekarskim i po prostu chodziło o uzupełnienie Komisji.  

Radny Wojciech Miedzianowski: A jak ten konkurs na Dyrektora I LO? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Komisja zakończyła pracę, natomiast jest 

wskazanie kandydata, który uzyskał największą ilość punktów. Jest to Pani 
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Dziekanowska Dorota, z Panią Dorotą jestem umówiony jutro na spotkanie  

w celu omówienia i uzgodnienia ewentualnych warunków zatrudnienia. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jak by tak prosić, jeśli można prosić o 

krótką informację na temat kalendarza imprez oświatowych, które przyjął 

Zarząd i o dodatkach motywacyjnych dla dyrektorów. 

Starosta Krzysztof Figat: Przekażemy, przekażemy. Rozumiem, że Panu 

Radnemu prześlemy. Rozumiem, że Panu Radnemu chodzi o wysokość 

dodatków motywacyjnych dla dyrektorów? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Też. No jak to się kształtuje, czy Pan 

różnicował, bo kiedyś jak żeśmy rozmawiali na komisjach to Pan przedstawiał 

wysokość tych dodatków i się okazywało, że…. 

Starosta Krzysztof Figat: Są zróżnicowane. 

Radny Wojciech Miedzianowski: …w miesiącach letnich było mniej niż 

zawsze mieli. 

Starosta Krzysztof Figat: Dobrze, może rzeczywiście w ten sposób, bo tutaj 

byśmy chyba wchodzili w dane osobowe, są zróżnicowane. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Nie będziemy w dane osobowe wchodzić, 

bo Pan już przedstawiał. 

Starosta Krzysztof Figat: Są zróżnicowane. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ok, ale prosiłbym o tą informację. 

Starosta Krzysztof Figat: No tak, ale pytanie… są zróżnicowane, bodajże od 

300 zł do 650 zł. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ale już Pan kiedyś dawał to. 

Starosta Krzysztof Figat: Dobrze damy. Jak nie jestem pewny, że mogę to 

wolę nie dawać. Spytam i przekaże. 

Radny Marcin Kosiorek: Nie wiem czy ja dobrze zrozumiałem, ale czy 

będziemy robić jakąś pracownię weterynaryjną na Blichu? 

Starosta Krzysztof Figat: Chcemy taki wniosek złożyć wspólnie z SGGW po 

to, żeby tak naprawdę uratować zabytek, bo dzisiaj potrzeb lokalowych na 

Blichu po to, żeby tam tworzyć pracownię nie mamy, natomiast jeżeli chodzi o 



21 

 

wspólne przedsięwzięcie z SGGW – jesteśmy tym jak najbardziej 

zainteresowani. 

Radny Marcin Kosiorek: Żeby nie było tak, jak z tymi dwoma 

gastronomicznymi szkołami, no bo przecież jedna pracownia i to chyba nie za 

jakieś drobne pieniądze jest w Zduńskiej Dąbrowie… Nie ma? 

Starosta Krzysztof Figat: Mówimy o dwóch różnych rzeczach. W szkole w 

Zduńskiej Dąbrowie jest pracownia weterynaryjna, tutaj chodzi dokładnie o salę 

sekcyjną i salę wykładową dla zwierząt dużych, tak to się nazywa. Jeżeli uda 

nam się ten wniosek złożyć i pozyskać środki to po prostu uratujemy kolejny 

zabytek na Blichu. 

Radny Michał Śliwiński: Jeśli mogę się wtrącić to myślę, że chodzi o to, Pan 

Starosta już kiedyś mówił na sesji, że jest możliwość tego, że SGGW 

wynajęłaby potem to pomieszczenie, tak i dlatego, bo dla naszych potrzeb 

szkolnych to nie jest potrzebne. 

Radny Jerzy Wolski: Ja może tylko dopowiem, tutaj inicjatorem tego jest Pan 

Doktor Kaba, którego dobrze znamy… 

Radny Stanisław Olęcki: Doktor habilitowany. 

Radny Jerzy Wolski: Habilitowany, przyjechał z Panem Dziekanem, osobiście 

znam te osoby i po prostu mają taki zamysł, to jest odwieczny problem pewnie i 

studentów medycyny, często nie mają gdzie odbywać praktyk i tak samo jest ze 

studentami weterynarii, wakacyjne praktyki, bo robili rekonesans po lecznicach 

czy bylibyśmy zainteresowani ewentualnie przyjmowaniem takich praktykantów 

na praktyki wakacyjne 4-tygodniowe i to by było powiedzmy może, nie wiem, 

szczegółów nie znam, ale w każdym razie taki jest zamysł, żeby tutaj 

sprowadzać grupę studentów co by mogli odbywać właśnie praktyki – duże 

zwierzęta itd. Wiem, że tam jest jeszcze zamysł, Pan doktor Kaba w Złakowie 

też inwestycje czyni, bo to przytulisko kupił i też ma jakiś zamysł, w jakiś 

sposób to adaptować, w zamyślę, żeby mogli mieć gdzieś bazę noclegową i 

przede wszystkim, żebyśmy my – lecznice terenowe ich wszystkich ogarnęli, 

kolokwialnie mówiąc, w czasie wakacji, także tutaj to też byłby jeden z 

elementów tego szkolenia studentów. Co do finansów to nie wiem, niewątpliwie 

budynek będzie nasz a kto będzie inwestował w środku to już… W każdym 

razie doktor Kaba jest żywo tym zainteresowany, zna środowisko, zna pewnie i 

Blich i dlatego tak sobie pewnie pomyślał, że… 
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Starosta Krzysztof Figat: Ja tylko w kwestii sprostowania tutaj wypowiedzi 

Pana Radnego Wolskiego, praktyki całoroczne, przynajmniej tak deklaruje 

SGGW, nie tylko wakacyjne i nie tylko dla SGGW, nie tylko dla Wydziału 

Weterynaryjnego SGGW, ale również i dla innych uczelni, które mają kierunek 

weterynaryjny. 

Ad. pkt 12 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności 

w okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: 6 lutego byłem na podsumowaniu 

roku i działań Państwowej Straży Pożarnej i oddaniu sali wykładowej, 11 lutego 

byłem na otwarciu wystawy w naszym Muzeum, potem byłem wieczorem na 

spotkaniu z działaczami PSL w Powiecie Łowickim. 16 lutego byłem na 

wydaniu kolejnego tomu Roczników Łowickich, a o 18:00 wieczorem byłem na 

spotkaniu z Uniwersytetem III Wieku na spektaklu teatralnym. 18 lutego byłem 

na Gminnym Święcie Dniu Kobiet Powiatu Łowickiego, 22 lutego byłem wraz z 

Komisją Zdrowia w Szpitalu na częściowym odbiorze Oddziału Wewnętrznego, 

24 lutego byłem na spotkaniu z nowym proboszczem naszej Katedry i 

omówieniu współpracy na 2017 rok, 25 lutego byłem na Gminnym Święcie 

Kobiet w Gminie Nieborów i wczoraj 27 lutego byłem na spotkaniu z Klubem 

Seniora ,,Radość’’. Brałem udział w posiedzeniach Zarządu i posiedzeniach 

Komisji. 

Radny Marcin Kosiorek: Ja z przykrością to powiem, ale Panie 

Przewodniczący, ja jako radny mam prawo to powiedzieć: nie życzę sobie, żeby 

Pan mnie reprezentował na spotkaniach PSL-u. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja byłem na spotkaniu zaproszony… 

mnie tam zaproszono, gdzie indziej… Pan może, to jest święte prawo opozycji, 

że można śpiewać i tańczyć. 

Radny Jarosław Papuga: Rozumiem, że to dotyczy również 

Wiceprzewodniczącego Kosmatki, bo też tam był.  

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Na PSL-owskim nie był. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Na Święcie Kobiet był. Ja nie ruszam 

polityki, ja mówię, gdzie byłem po prostu. 
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Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący tutaj wyjaśnię, bo byłem na 

tym spotkaniu i tam Przewodniczący nie mówi, że reprezentuje Marcina 

Kosiorka, także spokojnie, możesz być spokojny. 

Radny Marcin Kosiorek: Bardzo dziękuję jestem wdzięczny. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Byłem zaproszony i byłem. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Pan Kosiorek zaprosi na swoje 

spotkanie z PIS-u to Pan Przewodniczący… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Też pójdę. Nigdy nie dostałem 

zaproszenia. Proszę nie dotykajmy polityki, ja jestem bezpartyjny. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, Pan był na spotkaniu z 

proboszczem czy z jakimś księdzem i ja też myślę to co Komendant 

Szeligowski, że oni bardzo często potrzebują wsparcia duchowego, może i my 

jako radni też powinniśmy podpisać jakąś umowę z jakimś księdzem, bo 

naprawdę to jest traumatyczne czasami. 

Ad. pkt 13 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Stanisław Olęcki: Ja mam do Pana Starosty zapytanie, co z tym 

zjazdem z obwodnicy do Nieborowa, czy jakieś postępy zostały poczynione, bo 

nadal twierdzę, że jest tam bardzo niebezpiecznie i drugie, od dzisiaj wchodzi 

nowa ustawa o izbach skarbowych i izbach celnych i mam taką propozycję, jeśli 

Państwo uznacie za stosowne, żeby na następną Radę zaprosić przedstawiciela 

Izby Skarbowej, żeby o nowych przepisach nam coś powiedział, z Urzędu 

Skarbowego, dlatego, żebyśmy się nie stali ofiarami jakichś nieznanych nam 

nowych przepisów. I mam tutaj jeszcze prośbę, nie jest to personalne od razu 

informuję, został rozstrzygnięty 14 konkurs na bezpieczne gospodarstwo w 

KRUS-ie i jest ogłoszony 15. Gdyby Dyrektor KRUS-u nam, jeśli nie dzisiaj to 

na następnej sesji nam cos powiedział. Proszę Państwa, trzykrotnie więcej ludzi 

zginęło w gospodarstwach rolnych aniżeli w górnictwie i tutaj jest bardzo dużo 

do zrobienia, natomiast mamy wiele gospodarstw w Powiecie Łowickim, 

którymi naprawdę możemy się pochwalić. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Tak ogólnie, jeśli można Panie 

Przewodniczący i Szanowne Koleżanki i Koledzy, ja rozumiem, że chęć wiedzy 

to jest bardzo pozytywna wiedza, ale chęć właściwie nieposiadania wiedzy… 
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Radny Wojciech Miedzianowski: Szanowni Koleżanki i Koledzy, ja rozumie, 

że chęć wiedzy to jest bardzo pozytywna cecha, ale nieposiadanie wiedzy, które 

podmioty podlegają pod Radę i które Rada może sobie zapraszać. Owszem 

można wystąpić z zaproszeniem, ale tak naprawdę nie dziwmy się, że ktoś nie 

przyjdzie. Wzywacie Państwo, wysyłacie nawet nie zaproszenia żądania  

i niedziwnie się, że ktoś nie przyjdzie, bo te podmioty nie muszą. Dyrektor 

Urzędu Skarbowego nie musi do nas przyjść, bo nam nie podlega, tak naprawdę 

może powiedzieć dziękuje bardzo, ale jadę na urlop na grilla. Może faktycznie 

Pan, Panie Stanisławie odebrał tą uwagę, że trzeba przeczytać, ale tak naprawdę 

w większości to musimy sami sobie dopatrzeć o tym, bo nie możemy zapraszać 

ani Dyrektora KRUS, z jakiej racji my możemy zapraszać? Naprawdę opanujcie 

się troszkę, tak jak kiedyś zapraszaliśmy Fundusz Ochrony Środowiska, bo to 

wtedy politycznie załatwialiście sobie kampanie, robiliście i zapraszaliście, ale 

inne podmioty nie macie prawa. Troszkę zajdźcie na ziemię i naprawdę 

zachowujmy się na tych sesjach jak normalni ludzie, gorąca prośba. 

Radny Piotr Gołaszewski: Jeśli chodzi o reprezentowanie KRUS jest od tego 

w Województwie Łódzkim upoważniony Pan Dyrektor oddziału Tomasz 

Nowicki. Jeśli Pan chce się zwrócić z zapytaniem albo z jakąś formą 

odpowiedzi to bardzo proszę się zwrócić do Dyrekcji w Łodzi. Ja niestety 

takiego prawa nie mam, więc nawet nie mogę tej odpowiedzi udzielić a jeśli 

chodzi o ten konkurs to wiemy, że jest, mamy nawet plan kto ma brać w nim 

udział, każdy może się zgłosić. Więcej na temat KRUS proszę mi na tej sali 

pytań nie zadawać.  

Radny Stanisław Olęcki:  Ta odpowiedź mnie satysfakcjonuje i wiem, gdzie 

się zwrócić, to nie było żadne personalne pytanie. A to ostatnie zdanie Kolego 

zupełnie niepotrzebne, bo bardzo miło się wypowiedziałeś, żeby nie to ostatnie 

zdanie, 100% cię popieram.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Proszę Państwa, najpierw może odpowiem 

na pytanie Radnego Olęckiego. Tak się składa, że w ostatnim czasie mieliśmy 

okazję z Panem Wicestarostą i Panią Dyrektor Muzeum być u Pana Dyrektora 

Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Łodzi w całkiem innej sprawie, ale 

poruszyłem również tą interpelację z ostatniej sesji Pana Radnego Olęckiego. 

Problem polega na tym, że jest to skrzyżowanie z drogą gminną i nie my 

jesteśmy tam stroną. Umówiliśmy się z Panem Dyrektorem, że my pomożemy 

zredagować pismo, rozmawiałem już z Panem Wójtem Gminy Nieborów, on to 

pismo podpisze i wyślemy. Nie będzie tam pewnie wielkich zmian, ale mają to 
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fachowcy obejrzeć i najprawdopodobniej, będą cztery albo pięć sierżantów 

takich odblaskowych, które jak się skręca w lewo będą pokazywały skrajnie 

drogi, to jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, ja bym już nie chciał tu do tego się 

włączać, ani w jakiś sposób ingerować czy kogoś powinniśmy czy ktoś nam 

podlega czy ktoś nam nie podlega. Chce powiedzieć taką rzecz, że na razie nie 

uzyskaliśmy odpowiedzi od Pana Naczelnika Urzędu Skarbowego, a w naszym 

przypadku Pani Naczelnik czy nie zechce przyjść, to może też nie ograniczajmy 

tego, bo wiemy, że Agencja Restrukturyzacji nam nie podlega, a zapraszamy 

kierownika i kierownik mówi, co się tam dzieje, Pan Kurator oświaty nam nie 

podlega, a wykonał telefon do mnie z prośbą o spotkanie z gminami, które się 

odbyło u nas i nie było najmniejszego problemu. Weterynaria w sposób 

merytoryczny też nam nie podlega, a jeżeli jest jakaś wątpliwość czy jest jakieś 

zagrożenie to nawet pomijając skorzystanie z możliwości Zarządzania 

Kryzysowego, takie spotkania z Wójtami organizujemy i pomagamy sobie 

wzajemnie. Jeśli jest taka wola to za nim takiego zaproszenia nie wystosujemy i 

nie dostaniemy odpowiedzi to nie negujmy tego, że ktoś nie chce przyjść, albo 

nie będzie przychodził albo nie będzie z nami w ogóle rozmawiał. Co do KRUS-

u tutaj Pan kierownik się wypowiedział, że nie jest upoważniony do tego, żeby 

jakiekolwiek wyjaśnienie czy informację składać, natomiast wskazał do kogo 

należy to zapytanie skierować. Myślę, że Radny Olęcki, jeśli będzie dalej 

ciekawy tego tematu to poprosi, żeby takie zapytanie skierować do właściwej 

osoby.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Tego nie będę komentował, bo nie warto, za 

to dobrze by było, żeby Pan Starosta lub Zarząd powiedział, kiedy zostaną 

załatane dziury na drogach powiatowych? Dwa z takich miejsc mogę dokładnie 

wskazać - Sobota Rynek, ciężko już przejechać, skrzyżowanie w Złakowie 

Kościelnym w stronę Mastek, tam w ogóle trzeba zrobić odwodnienie. Dobrze 

by było żebyśmy się tym zajęli, a nie zapraszali ludzi, którzy na pewno mają 

dużo pracy innej. I drugie moje pytanie, skoro Pan był z Dyrektorem Muzeum  

w Dyrekcji Dróg Krajowych, rozumiem, że chodzi o zjazd do Skansenu? Jeśli 

nie to proszę mnie sprostować, ale chciałbym wiedzieć o efektach tej rozmowy, 

jeśli tutaj chodzi o te możliwości zjazdu? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Co do Zjazdu do Skansenu została złożona 

propozycja do właściciela, który jest zarządcą terenu po hotelu, na razie to  

w drugą stronę się nie odhaczyło, czekamy. Natomiast co do wspólnego 

spotkania to jeszcze za wcześnie, żeby dzisiaj o tym mówić.  
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Radny Wojciech Miedzianowski: Ale rozumiem, że są starania robione, żeby 

to jakoś załatwić. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Na ten moment za wcześnie. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli to stare rozwiązanie, rozumiem. A co  

z dziurami? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Jeżeli chodzi o dziury, przygotowujemy po 

zimie sprzęt, na pewno najpierw uszy recykler, bo tutaj pozwoli nam to, 

żebyśmy już te największe dziury masą na gorąco naprawiali, natomiast myślę, 

że jeszcze chwilę musimy zaczekać, żeby zdjąć piaskarki. Będą już sukcesywnie 

ekipy pojawiać się na łataniu dziur, wiemy o tym, że one są.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Czy w takim razie Panie Starosto, można się 

spodziewać jakiegoś grafiku i planu pracy, jeśli chodzi o remont dróg, tak jak 

kiedyś to było, że na sekretariacie były do odbioru w Starostwie i kiedy 

ewentualnie takiego grafiku można się spodziewać? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Na razie nie przewidujemy takiego grafiku, 

na bieżąco będziemy realizować naprawy.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli nie wiadomo, kiedy będzie, gdzie 

będziecie robić, bo co miesiąc będziemy się pytać, to przez miesiąc coś tam ci 

pracownicy robią.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Będziemy z tych zgłoszeń, które będą 

wpływać, natomiast również po analizie, którą są najważniejsze będziemy je po 

kolei realizować.  

Radny Wojciech Miedzianowski: To ja proszę przyjąć to zgłoszenie  

w Sobocie i w Złakowie, łącznie z odwodnieniem w Złakowie, bo tam zapchany 

przepust pomiędzy jednym rowem a drugim, tam jest z górki i niestety zalewa.  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Czy my mówimy o drodze między 

Borowym a Kościelnym? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Nie, tutaj to główne skrzyżowanie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś zapytania? 

Radny Jarosław Papuga: Jeszcze odnośnie tego zapraszania czy nie 

zapraszania, ja też jestem za tym, że jeżeli kogoś zapraszamy mógłby nam 
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informacje przedstawić, tym bardziej że zdarza się, że nasz wniosek czy nasze 

pismo może kogoś wybudzić ze snu zimowego, gdyż pismo Łowickiej Grupy 

Rybackiej ma numer 1/2017. Dzięki naszemu wnioskowi Grupa mogła po 

prostu popracować i wytworzyć ten jeden dokument w tym roku. 

Radny Stanisław Olęcki:  Proszę Państwa, dlaczego wspomniałem o Izbie 

Skarbowej, bo mam osobiste bardzo przykre doświadczenia. Kiedyś w sprawie 

spadkowej chciałem zaczerpnąć informacji w Łowiczu, osoba odpowiadająca za 

ten dział powiedziała ,,nie moja sprawa, proszę sobie przeczytać, nie mogę 

udzielić odpowiedzi’’. Pojechałem do Skierniewic odpowiednia osoba 

powiedziała, że są dwie ścieżki postępowania, krótka i długa: długa jest 

bezkosztowna, krótka jest kosztowna, wybór należy do Pana. Jak po 

zakończeniu sprawy poszedłem do Naczelnika podziękować za informację dla 

tej pracownicy, on mówi nie musi Pan dziękować, to należy do jej obowiązków. 

Zależy jak je kto odbiera, można? Można? Można. Trzeba tylko chcieć i nie we 

wszystkim wietrzyć tylko podstęp. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś zapytania? Nie 

widzę. 

Ad. pkt 14  

Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady XXXII Sesji Rady 

Powiatu. 
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