PROTOKÓŁ Nr XXXV/17
z obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 23 maja 2017 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a
– 21
– 20 (nieobecny R. Malesa)
– /Zał. Nr 1/
– /Zał. Nr 2/

Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności
Wyniki głosowań z Sesji

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Rady
Powiatu Łowickiego Nr XXIX/216/2012 z dnia 31 października 2012
r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej.
4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały nr
VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 20107 roku
w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej –
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej i uchylenia
Uchwały nr XXI/155/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
rocznych za odpłatne użytkowanie.
5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na
2017 rok.
6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę
XXX/168/20016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.
7. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył obrady XXXV Sesji Rady Powiatu.
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Ad. pkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze
udział 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje.
Ad. pkt 3
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Rady Powiatu
Łowickiego Nr XXIX/216/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie
Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Inspektor Wydziału ES Anna Sobczyk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXIX/216/2012 z dnia 31
października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jakieś pytania lub uwagi do
przedłożonego projektu Uchwały? Nie widzę.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
RPŁ, nie obecny R. Malesa/:
Za
– 19
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXXV/198/2017 RPŁ zmieniającej uchwałę Rady Powiatu
Łowickiego Nr XXIX/216/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie
Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej. /Zał. Nr 3/
Ad. pkt 4
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały nr
VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2007 roku
w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej – Centrum
Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej i uchylenia Uchwały nr
XXI/155/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za odpłatne
użytkowanie.
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Dyrektor CKTiPZŁ w Łowiczu Maciej Wójcik przedstawił projekt Uchwały
RPŁ w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z
dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki
organizacyjnej – Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej
i uchylenia Uchwały nr XXI/155/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
za odpłatne użytkowanie.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania do przedstawionego
projektu?
Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można prosić, pytanie dotyczące
uchwały o użytkowaniu, bo Zarząd rozumiem podpisał już umowę, chciałbym
spytać o warunki tej umowy dla Centrum.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Znaczy, stworzono do tego aktu
notarialnego, ponieważ ta umowa była zawarta aktem notarialnym, w tej chwili
jest to aneks do tego aktu notarialnego i kwota dzierżawy jest 320 zł.
Radny Wojciech Miedzianowski: Czy to jest tyle samo co poprzednio?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To jest tyle co było po 90% bonifikacie
z 6 700,00 zł.
Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli mniej więcej na tych samych
warunkach po prostu ta umowa. Chciałbym prosić o uszczegółowienie tych
działalności gospodarczych, jakie Zarząd tutaj widzi w związku z tą zmianą, tak,
dlaczego ta zmiana, jakie Zarząd przewiduje posunięcia i czego konkretnie to
dotyczy.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Generalnie to dotyczy uporządkowania
wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej, która była do tej pory również
prowadzona przez Centrum i działalności handlowej i działalności usługowej,
natomiast tu zostało to uszczegółowione.
Radny Wojciech Miedzianowski: To ja może sprecyzuje, ponieważ tutaj
w tych zmianach jest prowadzenie wynajmu obiektów będących w użytkowaniu,
obiektów, czy Zarząd przewiduje, że zwiększy się, krótko mówiąc baza
nieruchomości Centrum?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie możemy wykluczyć, że się nie
zwiększy, bo jeżeli taka możliwość i potrzeba będzie to majątku nigdy za dużo,
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natomiast głównie tu chodzi, chociażby w takich kwestiach wynajmu sali
konferencyjnej.
Radny Wojciech Miedzianowski: To nie obiekt w takim bądź razie, bo to są
pomieszczenia.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Może jest to bardziej uogólnione.
Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli nic krótko mówiąc na razie Centrum
dodatkowo, Zarząd nie zamierza przedstawić Radzie, żeby przekazać, tak?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Na ten moment nie.
Radny Wojciech Miedzianowski: To drugie pytanie może Panie Starosto, jak
już tutaj dyskutujemy, prowadzenie usług gastronomicznych, w tym małych
punktów gastronomi, czy Pan Dyrektor mógłby coś na ten temat powiedzieć?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Już informuje, od tego sezonu
turystycznego w skansenie, Centrum jest operatorem Karczmy w skansenie
i bardzo wszystkich chętnie zapraszamy.
Radny Wojciech Miedzianowski: To ja mam pytanie w takim razie, czy
Centrum posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia Karczmy?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak, posiada.
Dyrektor CKTiPZŁ Maciej Wójcik: GHP, GMP, HCPP wszystko mamy
zrobione.
Radny Wojciech Miedzianowski: Jest, tak? Dobrze, to kończąc to jeszcze
bym poprosił w takim bądź razie, niekoniecznie dzisiaj, ale na piśmie opinię
prawną, co do ustawy, tak zwanej ustawy antyalkoholowej prowadzonej przez
instytucję kultury, czyli ustawa względem ustawy o organizowaniu działalności
kulturalnej. Ale to powiedzmy, że do końca tygodnia można przesłać na e-maila
do mnie.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy ktoś jeszcze ma pytania to
projektu tej uchwały?
Opinia Komisji Edukacji,
i Promocji – pozytywna.

Kultury,
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Sportu,

Turystyki,

Młodzieży

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
RPŁ/nie obecny R. Malesa/:
Za
– 16
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–4
Podjęli Uchwałę Nr XXXV/199/2017 RPŁ w sprawie zmiany Uchwały nr
VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie
utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej – Centrum Kultury, Turystyki i
Promocji Ziemi Łowickiej i uchylenia Uchwały nr XXI/155/2012 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zgody na udzielenie
bonifikaty od opłat rocznych za odpłatne użytkowanie. /Zał. Nr 4/
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.
Radny Wojciech Miedzianowski: Pytanie dotyczące zmian, jeśli można tutaj
Zarząd prosić o wyjaśnienia, zabezpieczamy 65 000,00 zł na wynagrodzenia
w PZDiT. Czym to jest spowodowane i dlaczego akurat teraz?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Spowodowane to jest tym, że przy
tworzeniu budżetu zmniejszyliśmy ten paragraf, ten rozdział o kwotę bodajże
74 000,00 zł. Korzystaliśmy z dwóch stażystów przez okres pół roku, sprawdzili
się i wyraziliśmy zgodę no to, żeby o te dwie osoby zwiększyć zatrudnienie i to
jest zabezpieczenie środków na ich wynagrodzenia.
Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli będą dwa etaty dodatkowo, rozumiem,
chociaż tam w budżecie to zdaje się, że było o 20% zwiększenia w ogóle na te
wydatki w 2016 r.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie, to aż tak nie wyglądało, natomiast czy
to będą dwa etaty dodatkowe - no nie do końca tak, bo dwóch pracowników jest
na długotrwałym, znaczy mówię o tych pracownikach, którzy są w działaniu, że
tak powiem, są na długotrwałych zwolnieniach i po prostu ich wynagrodzenia,
gdybyśmy ich nie zdjęli przy tworzeniu budżetu wystarczyłyby na pokrycie tych
nowo zatrudnionych. Natomiast trudno było przewidzieć, jak będzie ze
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sprzedażą, bezpiecznie było wtedy te środki zdjąć, a w tej chwili możemy o tą
kwotę zwiększyć.
Radny Wojciech Miedzianowski: Dziękuję. To teraz te 5 800,00 zł dla
Biblioteki, czy Biblioteka bierze udział w jakimś wniosku?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie, jest to zwiększenie dotacji
podmiotowej. Więcej się dzieje w Bibliotece niż było w planach. Przy budżecie
też miała Biblioteka zmniejszony budżet, nie jest to duża kwota.
Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym się spytać w ogóle, ile jest
wolnych środków za rok 2016, ponieważ w tej chwili, jakby no wkładamy te
840 tys. zł ileś, a ile jest w ogóle?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ogólna kwota była około 2 950 000,00 zł.
Po tych zmianach, które w tej chwili dokonamy będzie to kwota około
1 700 000,00 zł.
Radny Wojciech Miedzianowski: Czy w takim razie, bo rozumiem, że
zwiększamy tam jeszcze 650 000,00 zł w Kiernozi?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Zwiększamy kwotę 640 000,00 zł tam do
końca realizacji tego zadania, pozostała kwota 1 640 000,00 zł. Natomiast na
koniec kwietnia firma zakończyła realizację zadania przewidzianego na rok
2017 i tak naprawdę powinna zejść z budowy i wrócić na tą budowę 1 stycznia.
Natomiast domówiliśmy się z wykonawcą, że kwotę 640 000,00 zł to będzie to
minimum, co wykonawca potrzebuje, żeby nie schodzić z budowy i tą budowę
realizować. Myślę, że to bardzo rozsądne rozwiązanie, nie będzie gonitwy od 1
stycznia do 30 czerwca, żeby budynek zakończyć i oddać, te prace będą
prowadzone. Na dzień dzisiejszy budynek jest nakryty, zamontowane są okna,
będą realizowali instalacje wewnętrzne. Pozostanie kwota do zapłaty 1 miliona
zł, natomiast wynika to z umowy - ostatnia transza nie może być mniejsza niż
bodajże 900 kilkanaście tys. zł, więc tutaj wszystko jest zabezpieczone
z wolnych środków, te 640 000,00 zł przeznaczmy i realizujemy dalej
inwestycje. Jeśli Państwo Radni przy tej okazji, jak jesteśmy przy Ośrodku to
chcę powiedzieć, że z 3 100 000,00 zł wnioskowanych na dofinansowanie
budowy MOS w Kiernozi, dosłownie 15 minut temu dostaliśmy informację, że
otrzymaliśmy dofinansowanie na poziomie 2 804 000,00 zł na razie. To są
środki, które są już zagwarantowane, bo to nie jest tak, że tyle mamy przyznane,
tylko tyle z podziału środków wynika. Jeżeli w wyniku przetargu pojawią się
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oszczędności to będzie to uzupełnione do 3 100 000 zł, także myślę, że duży
sukces. No może nie aż tak bardzo potrzeba o tych środkach już myśleć, bo
pojęliśmy decyzję, że przygotowujemy się i składamy wniosek na
termomodernizację i modernizację tego budynku, który pozostał, czyli tej starej
części Ośrodka, tak żeby w całości było to doprowadzone do takiego
zakończenia stanu czyli nowa część i stara część będzie jak nowa.
Radny Wojciech Miedzianowski: Jasne, rozumiem, to ja sobie pozwolę
jeszcze raz może postawić wniosek, może Zarząd rozpatrzy, żeby przemyśleć i
całą budowę zakończyć w tym roku mimo wszystko.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Pan Radny taki wniosek złożył i powiem
tak, rozsądek i rozmowa z wykonawcą dała wypracowanie takiego podziału
zadań. Być może, że nie będzie to 30 czerwiec, być może to będzie wcześniej,
ale ma być to zgodnie ze sztuką budowlaną i bez jakichś wielkich…
Radny Marek Jędrzejczak: Chciałbym się dopytać w piśmie dotyczącym, Pani
Dyrektor z Biblioteki przedstawiła wydatki, tam był fundusz reprezentacyjny 10
zł. Chciałem się zapytać o taką rzecz, na te spotkaniach, na ten poczęstunek w
Bibliotece można byłoby przeznaczyć większą kwotę w budżecie.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Radny już odpowiadam, bo
rzeczywiście Pani Dyrektor Biblioteki takie kwoty często podaje, ponieważ
podaje to w rzeczywistych kosztach na dane spotkanie. Ostatnio było
w Bibliotece takie przedsięwzięcie „Dziennikarze czytają dzieciom”, no jeżeli
tych osób tam było niewiele i tak naprawdę faktycznym kosztem była herbata,
no to tak Pani Dyrektor to ujmuje. Natomiast no rzeczywiście i to zwiększenie
dotacji też jest w kwocie takiej bardzo niewielkiej.
Radny Marek Jędrzejczak: Przyznam, ze jest bardzo ciekawa forma promocji,
jeżeli podaje się tylko herbatę, ja nie myślałem, że jest aż tak źle, jakieś
ciasteczka czy jakieś coś wypadało by zrobić.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Jeżeli robi to w takiej formie no to trudno
jej, natomiast są to środki do dyspozycji Pani Dyrektor i my nie ingerujemy ile i
na co ona wydaje.
Radny Marek Jędrzejczak: Panie Starosto, ja tylko proszę o to, żeby Pani
Dyrektor uwzględniła, a sugestia ze strony Pana na Panią, żeby jednak
uwzględniła, że to nie jest też tak, bo te 40 zł. Nie wiem ile wydaje się jej to
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zasadne, ja myślę z czego wynika to 10 zł, ja wiem z czego, z ogólnego
założenia że proszę oszczędzać i żeby te wydatki były jak najmniejsze.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Pani Radny, ale naprawdę proszę mi
wierzyć, naprawdę Zarząd tutaj nie wyznacza Pani Dyrektor wielkości kwoty,
jaką przeznacza na jakiś poczęstunek po przedsięwzięciu, jakie realizuje.
Natomiast Pani Dyrektor jest skrupulatna i to w ten sposób rozpisuje, nawet
jeżeli tam wcześniej ma jakieś ciastka zakupione no to ich tutaj… No nie chce
ingerować w jej wydatki.
Radny Jerzy Wolski: Panie Marku ja bywałem w różnych Bibliotekach
w ciągu swego życiorysu, ale nigdy nie chodziłem tam na herbatę, ale to już tak
pominąwszy. Panie Starosto, Szanowny Zarządzie, ja się bardzo cieszę, że tutaj
w tych zmianach, może nie zmianach budżetowych dotyczących PZDiT, że
pochwalono pracę dwóch stażystów, praktykantów, że znaleźli tam pracę, bo od
wielu, wielu lat na Komisji Gospodarczej ja sam osobiście naciskałem, mamy
naprawdę już dobre dozbrojenie, że tak powiem, mocno usprzętowione PZDiT
jest, a po prostu brakowało fizycznie ludzi. Jeszcze by było fajnie, żeby ci
ludzie, pewnie nie każdy, ale muszą być specjalistami w obsłudze naprawdę
profesjonalnego sprzętu i naprawdę mam nadzieje, że będzie ich widać częściej,
powiedzmy na każdych gminach, na Gminie Bielawy i na Gminie Zduny
szczególnie, o czym dyskretnie przypominam Panie Starosto.
Radny Wojciech Miedzianowski: Idąc śladem Radnego Jurka spytam co
z drogami Panie Starosto? Czy środki wolne będą przeznaczone nie tylko na
wynagrodzenia, ale również i na remont drogi?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Na razie czekamy na rozstrzygnięcia
przetargów. Pierwszy przetarg, który został rozstrzygnięty na Domaniewice
unieważniliśmy, to znaczy poprosiliśmy PZDiT, żeby unieważniło ten przetarg i
rozpisało drugi. Myślę, że gdzieś tam te kwoty pewnie będą się zbliżać do tych
założonych przez nas, więc na razie poczekamy na rozstrzygnięcie większości
przetargów, bo projekty już są, może nie wszystkie, ale większość projektów już
jest, więc te przetargi odbędziemy, policzmy środki i pozostały nam do
realizacji zadań tak naprawdę dwie gminy, Gmina Bielawy i Gmina Kiernozia i
tam podejmiemy decyzje o wielkości zadań, które zrobimy. Powiem tak, ta
kwota 1 700 000,00 zł jest potrzebna, żeby zabezpieczyć wszelkie rzeczy
przetargowe, bo tutaj są rzeczy, na które starczy pieniędzy, są rzeczy z których
zostanie pieniędzy, natomiast no musimy mieć jakieś pole manewru, żeby
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podejmować stosowne decyzje. Mieliśmy zabezpieczone 230 000,00 zł na
wymianę okien budynku Starostwa, oferta jest 160 000,00 zł, a następna jest
260 000,00 zł, jest prawie 100 000,00 zł różnicy. Wydział Inwestycji i
Zamówień Publicznych dokonał zapytań w firmach, w których ta firma
instalowała okna i są instytucje, jest sporo instytucji samorządowych, ale są
instytucje zadowolone z wykonawstwa i z jakości.
Radny Wojciech Miedzianowski: Idąc śladem tutaj, bo Pan mówi o
Starostwie, to ja spytam, bo jest w budżecie 200 000,00 zł na
termomodernizacje, czyli co Zarząd zrobił, gdzie ta termomodernizacja się
odbędzie? I drugie pytanie, co z wnioskiem dotyczącym szkół, bo tutaj na MOS
rozumiem, że już został rozstrzygnięty i jesteśmy w tej puli, kwestia jest
wysokości dotacji.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ale to ja mówiłem na tamtej sesji chyba
już, tamten jest pozytywnie rozpatrzony.
Radny Wojciech Miedzianowski: Ale przepraszam, bo ja musiałem wyjść
wcześniej, dlatego nie wiem.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To jest jak najbardziej, dzisiaj nawet
zresztą przesuwaliśmy środki na wkład własny. Jest to wniosek na ogólną
wartość projektu 3 479 769,97 zł, natomiast środki własne to kwota
1 064 560,00 zł, z których dzisiaj 78 000,00 zł w tej uchwale wprowadzamy,
natomiast środki unijne to kwota 2 415 209, 24 zł z całego projektu
Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli z tym wnioskiem szkół, no bo teraz to
jest tak mała ta pula środków własnych na ten rok. Czy będzie zwiększona, czy
ruszymy z tym wnioskiem? Tak wynika z harmonogramu?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak.
Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli w przyszłym roku… dobra. To jeszcze
z termomodernizacją jakby Pan był łaskaw.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Termomodernizację mamy na budynku
ZSP nr 4, ZSP nr 1, ZSP nr 2, Borówku i Kiernozia, a i PZDiT jest jeszcze, tam
jest współwłasność, więc tutaj jest no tak nie do końca. Jeżeli będzie problem
albo będzie nam to zaniżało punkty to się po prostu wycofamy.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy są jeszcze jakieś
pytania?
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Radny Marek Jędrzejczak: Ja mam prośbę o to, żeby zostały wycięte przy
drogach rowy, bo są bardzo pozarastane.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: W tej chwili są trzy kosiarki bijakowe,
które wykaszają trawy. W pierwszej kolejności wykaszamy w obrębach szkół,
skrzyżowań niebezpiecznych, bo to jest najważniejsze. Po dzisiejszej sesji
myślę, że w miarę szybko uda się sprowadzić czwartą kosiarkę, ponieważ jest
ciągły remont kosiarek rotacyjnych, które nie są przystosowane do tego, żeby
wykaszać pobocza, szkoda pieniędzy na remonty. Chcę powiedzieć, że
zdecydowaliśmy się na zakup tej kosiarki, no chociażby z takiego powodu, że
uzyskaliśmy całkiem przyzwoitą kwotę, no to jest dopiero rozstrzygnięcie
zapytania ofertowego, więc to jeszcze chwilę będzie trwało, ale firma
zaoferowała w tym roku za zrębki prawie 18 tys. zł, to nie jest mała kwota, więc
gdyby coś no to warto nad tym pracować. A mamy w wyniku tego, że szkoła na
Blichu dostała duży traktor, dwa traktory z Blichu są eksploatowane w tej chwili
w PZDiT.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze pytania do
przedłożonego projektu Uchwały?
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych
RPŁ/nie głosowali: D. Kosmatka, M. Kosiorek, J. Michalak, R. Malesa, P.
Gołaszewski/:
Za
– 15
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXXV/200/2017 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2017
rok. /Zał. Nr 5/
Ad. pkt 6
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę 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
zmieniającej uchwałę XXX/168/20016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22
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grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania do przedłożonego
projektu Uchwały? Nie widzę.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych
RPŁ/nie głosowali: D. Kosmatka, M. Kosiorek, J. Michalak, P. Gołaszewski,
R. Malesa/:
Za
– 15
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXXV/201/2017 RPŁ zmieniającej uchwałę
XXX/168/20016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na
lata 2017-2020 /Zał. Nr 6/
Ad. pkt 7
Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zakończył obrady XXXV Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.

Protokołowały:
W. Kwasek
B. Prus – Miterka
Przewodniczący RPŁ
/-/ Krzysztof Górski
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