PROTOKÓŁ Nr XXXVI/17
z obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 21 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a
– 21
– 21
– /Zał. Nr 1/
– /Zał. Nr 2/

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

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXIV i XXXV Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum, w
Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i
Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu za 2016 rok.
6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za
2016 rok.
7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie absolutorium dla
Zarządu Powiatu Łowickiego za 2016 rok.
9. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w
Powiecie Łowickim.
10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ – Stanowisko Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru – Wojewody
Łódzkiego do postanowień § 1 pkt 2 Uchwały Nr XXXV/199/2017
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2017 r. 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
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11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

25 kwietnia 2012 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
rocznych za odpłatne użytkowanie.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania
fragmentem drogi powiatowej nr 2752E ul. 1-go Maja w Łowiczu na
terytorium Gminy Miasto Łowicz.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu i zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu
na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku
położonym w Łowiczu przy ul Stanisławskiego 30.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na
2017 rok.
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.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie
między sesjami.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył obrady XXXVI Sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przed kolejnym punktem porządku
obrad bardzo proszę Panią Dyrektor Sylwię Walkiewicz o zabranie głosu.
Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Szanowni Państwo, na przełomie
roku 2016/2017 odbyły się konkursy na stanowiska dwóch dyrektorów ze szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki. Zbliża się
zakończenie roku szkolnego, dzisiejsza Sesja niech więc będzie okazją do
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gratulacji i podziękowań dla nowych i odchodzących dyrektorów naszych szkół.
W szczególny sposób chcemy podziękować dwóm Paniom, które zakończyły
swą pracę na stanowiskach Dyrektorów, Pani Elżbiecie Skonecznej - byłemu
Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu oraz Pani Zofii
Szalkiewicz - byłemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w
Łowiczu. Pani Elżbieta Skoneczna w I LO pracuje od 1990 roku jako nauczyciel
języka polskiego, od 2007 roku pełniła funkcję Dyrektora szkoły. Uczniowie
przygotowywani przez Panią Elżbietę Skoneczną uczestniczyli w olimpiadach i
w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych osiągając znamienite wyniki. Za
osiągnięcia uczniów szkoła jest corocznie wyróżniana w rankingu szkół
prowadzonych przez tygodnik „ Perspektywy”. Corocznie w gronie uczniów
znajdują się stypendyści Prezesa Rady Ministrów. I Liceum sprawuje patronat
nad Gimnazjum w Dzierzgówku oraz Szkołą Podstawową nr 2 w Łowiczu. Od
wielu lat szkoła współpracuje z Zespołem Kolegiów Nauczycielskich w
Łowiczu, należy do Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce i
Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Współpracując z Polskim Towarzystwem
Osób Niepełnosprawnych, Pani Elżbieta Skoneczna czynnie działa na rzecz
dzieci i osób niepełnosprawnych. Jako członek Komitetu Organizacyjnego
obchodów 160 rocznicy urodzin Józefa Chełmońskiego była pomysłodawczynią
i organizatorką konkursu plastycznego i literackiego. Pani Zofia Szalkiewicz
pełniła funkcje Dyrektora ZSP nr 4 w Łowiczu od 1991 roku. Uczniowie szkoły
pod jej kierownictwem osiągali znaczące sukcesy w olimpiadach, konkursach
przedmiotowych i tematycznych oraz we współzawodnictwie sportowym. Z jej
inicjatywy w 2005 roku powołano Stowarzyszenie Wychowanków Szkół
Handlowych i Ekonomicznych w Łowiczu. We współpracy z tym
Stowarzyszeniem zorganizowała w 2006 roku uroczyste obchody 100-lecia
szkoły oraz pierwszy zjazd wychowanków, a w 2011 uroczystość 105-lecia
szkoły połączone z drugim zjazdem wychowanków. Cennym przedsięwzięciem
było podjęcie inicjatywy rewitalizacji pomnika patrona szkoły Władysława
Grabskiego. Dzięki zaangażowaniu i staraniom Pani Zofii Szalkiewicz w 1998
roku ZSP nr 4 w Łowiczu przeniósł się do nowo wybudowanego obiektu
szkolnego. Nadano szkole imię Władysława Grabskiego oraz ufundowano
sztandar. Pani Szalkiewicz nawiązała też stałą współpracę ze szkołami
noszącymi imię Władysława Grabskiego w Polsce. We współpracy ze Szkołą
Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zorganizowała dla
pedagogów i nauczycieli Powiatu Łowickiego seminarium „Prawa człowieka a
odpowiedzialność”. W 2008 roku zrealizowała swój autorski projekt pod nazwą
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„Arboretum szkolne” polegające na zagospodarowaniu dziedzińca szkoły na
teren rekreacyjny dla uczniów. Obie Panie przez wiele lat z wielkim
zaangażowaniem kierowały powierzonymi im szkołami. Dokładały wszelkich
starań by prowadzone przez nie placówki oświatowe nieustannie rozwijały się i
umacniały swą pozycję. Zarówno I LO jak i ZSP nr 4 w Łowiczu to szkoły o
znaczącym prestiżu cieszące się zaufaniem uczniów. Jest to wielką zasługą obu
Pań. Chcemy dziś podziękować za te lata, kiedy sprawowały Panie funkcje
Dyrektorów szkół. Gratulacje kierujemy dziś również do dwóch Pań, które w
tym roku rozpoczęły swą pracę na stanowiskach Dyrektorów szkół, Pani Ewie
Bury - Dyrektora ZSP nr 4 w Łowiczu oraz Pani Doroty Dziekanowskiej Dyrektora I LO w Łowiczu. Poproszę wszystkie Panie o podejście, poproszę
również o podejście Pana Przewodniczącego Krzysztofa Górskiego, Starostę
Krzysztofa Figata i Wicestarostę Grzegorza Boguckiego. Niestety nie mogła być
dziś z nami Pani Zofia Szalkiewicz, w jej imieniu bardzo proszę o odebranie
podziękowania przez Panią Ewę Bury.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat, Wicestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki
wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Łowickiego Krzysztofem Górskim
przekazali podziękowania dla Dyrektorów szkół.
Dyrektor I LO w Łowiczu Elżbieta Skoneczna: Proszę Państwa, ,,finis
coronat opus’’, jak mówi Olga Tokarczuk „jest czas powitań, ale jest czas i
pożegnań”. Ja dziękując Państwu wszystkim, całej Radzie Powiatu, Zarządowi
Powiatu Łowickiego chciałam powiedzieć, tak jak powiedział Horacy „Życie
nie dało śmiertelnym niczego poza ciężką pracą”, a ponieważ przepracowałam
w szkole właśnie w I Liceum no trochę lat, nie będę mówiła ile, bo to tak
prawda, to życzę również nowej Pani Dyrektor, żeby tak długo, jak ja pracowała
i żeby ta szkoła, jak zawsze mawia Pan Starosta była takim towarem
eksportowym Powiatu Łowickiego, także dziękuje bardzo wszystkim za
współpracę.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Szanowne Panie, ja pozwolę sobie jeszcze
dołożyć kilka słów do tego co przedstawiła Pani Dyrektor, dla Pani Dyrektor
Skonecznej i również dla Pani Dyrektor Szalkiewicz, która dzisiaj nie mogła
być, ale chciałbym, żeby te życzenia były dla obu Pań, podziękowania za to co
zrobiłyście w tych placówkach, myślę że są to dobre placówki i pozostawiacie je
na dobrym poziomie i w dobrych rękach. To, że w dobrych rękach myślę, że
jesteśmy spokojni, i Pani Dyrektor Dziekanowska i Pani Dyrektor Bury są
doświadczonymi pracownikami oświaty i wierze, że ta poprzeczka, która została
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zawieszona przez poprzedniczki będzie tylko i wyłącznie podnoszona,
wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, chciałbym o jeszcze jednej rzeczy
powiadomić Szanownych Radnych i przekazać podziękowania, które wpłynęły
na moje ręce od Wojewody Łódzkiego - Pana prof. Zbigniewa Rau, pozwolę
sobie je odczytać.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat odczytał podziękowania Wojewody
Łódzkiego Zbigniewa Rau. /Zał. Nr 3/
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Również te podziękowania chciałbym
dołożyć dla Dyrektora Szpitala w Łowiczu. Mieliśmy poszkodowanych tego
wypadku również w naszym Szpitalu. Panie Tomku, Panie Zbyszku i Panie
Jacku pokażcie się, wszyscy was znają, natomiast chcę powiedzieć, że przy tych
działaniach wykazaliście się wszyscy Panowie zaangażowaniem ponad, tak
nieładnie mówiąc, ponad normatywnym. Nie było tutaj żadnych rzeczy, że to
jest poza godzinami pracy czy w czasie wolnym, wszyscy byliście
zaangażowani i udało nam się przeprowadzić to chyba wzorowo, skoro ktoś
zechciał to zauważyć i Pan Wojewoda taki list na moje ręce przesłał. Jeszcze raz
dziękuje bardzo.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 12:25 ogłosił przerwę w
obradach XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 12:35 wznowił obrady
XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
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?
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado
bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad Uchwały zmieniającej
uchwałę, w której udzieliliśmy dotacji dla Gminy Kocierzew, polegającej na
modernizacji drogi na odcinku Jasieniec-Kocierzew Północny, to jest droga
2716E. Przeznaczyliśmy tam kwotę 160 tys. zł., Gmina Kocierzew złożyła
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, otrzymała dofinansowanie w wysokości
131 tys. zł i wkład własny plus środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego i
nasza kwota pozwoliły na ogłoszenie przetargu. W wyniku rozstrzygnięcia tego
przetargu brakuje 56 tys. zł do utworzenia tego zadania. Po podziale na Gminę
Kocierzew i środki Powiatu to jest kwota po 28 tys. zł i o taką kwotę chcemy
zwiększyć dotację do tego zadania, z kwoty 160 tys. zł do kwoty 188 tys. zł i
będzie Gmina mogła już podpisać umowę z wykonawcą i realizować to zadanie.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czyli rozumiem, że ten punkt byłby
wprowadzony, jako punkt 13 przed zmianami?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Bez znaczenia Panie Przewodniczący, tak
żeby było przed zmianami w budżecie oczywiście, ale to tutaj pozostawiamy do
decyzji. Zmiany w budżecie mamy w punkcie 13, więc każdy dogodny przed
13.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czyli zmiany w budżecie będą 14.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Dobrze, może być, dziękuje bardzo.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś wnioski do
porządku obrad? Nie widzę.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych
RPŁ/nie głosowali: I. Grzegory – Gajda, Z. Kuczyński, J. Michalak/:
Za
– 13
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–5
Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: ,,Rozpatrzenie
projektu Uchwały RPŁ zmieniającą uchwałę nr XXXI/180/2017 z dnia 31
stycznia 2017 roku 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 ’’.
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Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXIV i XXXV Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum, w
Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i
Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w
Łowiczu za 2016 rok.
6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za
2016 rok.
7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie absolutorium dla
Zarządu Powiatu Łowickiego za 2016 rok.
9. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w
Powiecie Łowickim.
10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ – Stanowisko Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru – Wojewody
Łódzkiego do postanowień § 1 pkt 2 Uchwały Nr XXXV/199/2017
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2017 r. 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 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
rocznych za odpłatne użytkowanie.
11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania
fragmentem drogi powiatowej nr 2752E ul. 1-go Maja w Łowiczu na
terytorium Gminy Miasto Łowicz.
12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu i zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu
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13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku
położonym w Łowiczu przy ul Stanisławskiego 30.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą uchwałę nr
XXXI/180/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku 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.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na
2017 rok.
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.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie
między sesjami.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego

Ad. pkt 4
Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXIV i XXXV Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z XXXIV i XXXV Sesji
RPŁ został wyłożony do wglądu w Biurze Rady, czy są uwagi do protokołu z
XXXIV i XXXV Sesji RPŁ? Nie widzę. Protokół z XXXIV i XXXV Sesji
został przyjęty.
Ad. pkt 5
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum, w
Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i
Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za
2016 rok.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła informację o przebiegu
wykonania planu finansowego w Muzeum, w Powiatowej Bibliotece Publicznej,
8

w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2016 rok. /Zał. Nr 4/
Ad. pkt 6
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2016
rok.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu za 2016 rok.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania do przedstawionego
projektu Uchwały? Nie widzę.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych
RPŁ/nie głosowali: Z. Kuczyński, W. Miedzianowski/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXXVI/202/2017 RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2016 rok.
/Zał. Nr 5/
Ad. pkt 7
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2016 rok.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła Uchwałę nr III/65/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia
26 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu
Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2016 rok. /Zał. Nr 6/
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych
RPŁ/:
Za
– 12
Przeciw
–1
Wstrzymało się
–8
Podjęli Uchwałę Nr XXXVI/203/2017 RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2016 rok. /Zał. Nr 7/
Ad. pkt 8
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie absolutorium dla Zarządu
Powiatu Łowickiego za 2016 rok.
Radny Stanisław Olęcki przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej w
sprawie oceny sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2016
rok oraz informację, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt. 3 tj. informację o stanie
mienia jednostki samorządu terytorialnego i udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu oraz Uchwałę Nr III/156/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 13 czerwca 2017 r. /Zał. Nr 8/
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania?
Radny Wojciech Miedzianowski: Szanowni Państwo, ponieważ ustawa
o finansach mówi, że budżet musi być realizowany zgodnie z prawem, ale
również mówi, że musi być wykonany gospodarnie i efektywnie, tu w imieniu
również Radnych kolegów PiS i Sprzymierzeni pragnę poinformować, iż nie
zgadzamy się z takim zarządzaniem budżetem Powiatu, którego ostatni element,
czyli gospodarność, efektywność i rzetelność naruszają i krótko mówiąc budzą
duże wątpliwości, w związku z tym będziemy głosować przeciw udzieleniu
absolutorium temu Zarządowi.
Radny Michał Śliwiński: Chciałem zapytać się, bo to jest takie rzucanie takich
mocnych słów, które tak naprawdę nie mają żadnego uzasadnienia,
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przynajmniej ja tego nie widzę. Jeżeli mógłbym prosić Pana Wojtka
Miedzianowskiego o to, żeby mi przynajmniej przybliżył, dlaczego tak sądzi.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, stało
się troszeczkę inaczej niż zazwyczaj to bywało przy absolutoriach, bo o ile
pamiętam zawsze po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej miał
prawo zabrać głos ten, który będzie oceniany. Szkoda, że dzisiaj się tak nie
stało. Szkoda, bo myślę, że warto powiedzieć, co w 2016 roku się wydarzyło i
może po przedstawieniu tego ktoś będzie miał inne zdanie, ale przejdźmy do
tego, co chciałem powiedzieć. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 29 grudnia
2015 roku 11 Radnych zaufało temu Zarządowi, który tam siedzi, zaufało
budżetowi, który przedstawiliśmy, a budżet tegoż 29 grudnia planowany na
2016 rok przedstawiał się następująco: dochody na poziomie 66 189 629,16 zł,
na wydatki zaś zaplanowaliśmy 66 135 051,50 zł. To był plan, jaki udało nam
się w budżecie 2016 roku założyć do wykonania, ale również od razu
założyliśmy sobie pewne działania, że nie chcemy patrzeć na wskaźniki czy ten
budżet jest realizowany zgodnie z upływem czasu i spokojnie siedzieć i
przyglądać się. Założenie było takie, że robimy wszystko, aby te dochody
wzrosły, robimy wszystko, aby inwestycje wzrosły i przygotowujemy się mocno
do tego, abyśmy mogli aplikować po środki zewnętrzne, bo tak naprawdę na
początku roku 2016 nie było jeszcze informacji do jakich wniosków, po jakie
pieniądze będziemy mogli sięgać. Natomiast wiedzieliśmy o dwóch rzeczach,
wiedzieliśmy że będziemy inwestować w oświatę, wiedzieliśmy że będziemy
inwestować w bezpieczeństwo i wiedzieliśmy że będziemy inwestować w
zdrowie. Na początku tworzenia tego budżetu, wszyscy pamiętają, nie było
nawet jednej złotówki właśnie na zabezpieczenie zdrowia. Przecież w budżecie,
który przedstawialiśmy na 2016 rok 29 grudnia nie było na remont szpitala
zapisane nawet jednej złotówki. To były zadania dla Zarządu, to była prośba o
zaufanie, ale i duża odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to, żeby ci, którzy
nam zaufali na nas się nie zawiedli. W trakcie roku, Szanowni Państwo,
dochody zwiększyliśmy do 69 064 509,59 zł mimo tego, że w 2016 roku nie
uzyskaliśmy dochodów za sprzedaży majątku. Natomiast, jeżeli chodzi o
wydatki zaplanowaliśmy je na 71 604 160,00 zł, z czego wykonaliśmy
69 274 332,00 zł. Tak wyglądał budżet w suchych cyfrach. Natomiast chce
powiedzieć, że na wydatki inwestycyjne w bezpieczeństwie, czyli najprościej
rzecz ujmując w drogach, zaplanowaliśmy 3 159 724,00 zł i - wykonaliśmy
3 078 337,21 zł. Co się na to złożyło? Szanowni Państwo, złożyło się na to
15 889 metrów bieżących nakładek asfaltowych, 732 metry bieżące ciągów
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pieszych i chodników, 2236 metrów bieżących przebudowy dróg. Również
niewielką kwotą, ale myślę że, jeżeli dojdzie to do skutku, a wierzę, że dojdzie
to do skutku, bo zaangażowane są w to cztery samorządy, jest to samorząd
wiodący, Urząd Miasto Łowicz, Gmina Łowicz, Gmina Nieborów i Powiat
Łowicki, jest to przedsięwzięcie „Perły Księstwa Łowickiego”, ciąg pieszorowerowy z Łowicza do Nieborowa, do Pałacu, jest możliwość na to pozyskać
środki zewnętrzne. Na ten moment nakład Powiatu niewielki, trochę ponad 6
tys. zł, ale wniosek jest doprecyzowany, studium jest wykonane, mapy są
zrobione, jest to w realizacji. Na to bezpieczeństwo udało nam się pozyskać
kwotę 229 870,00 zł na przebudowę drogi Parma-Zawady w Gminie Łowicz, w
tym roku zresztą będziemy tą inwestycję wspólnie z Gminą Łowicz
kontynuować. Myślę, że będzie to bardzo istotny ciąg drogi z Gminy Łowicz
poprzez Gminę Łyszkowice, tak żeby odciążyć przejazd przez miasto. Również
powiększaliśmy nasz majątek i możliwości, które pozwalają pracy na naszych
drogach. W ramach zakupów inwestycyjnych dokonaliśmy zakupu koparkoładowarki ze sprzętem za prawie 130 tys. zł, Patchera prawie 200 tys. zł,
piaskarkę 70 tys. zł, pług śnieżny 6 tys. zł i zagęszczarkę 30 tys. zł. Myślę, że na
drogach widać, że to bezpieczeństwo się poprawia i widać, że nasz Powiatowy
Zarząd Dróg i Transportu tam istnieje, funkcjonuje i widać, że idziemy ku
lepszemu. Przejdę do ochrony zdrowia, do zadania, którego nie było w
budżecie. W marcu wprowadziliśmy kwotę 1 600 000,00 zł, potocznie mówiąc
na remont oddziału wewnętrznego. Natomiast Szanowni Państwo, ten remont
oddziału wewnętrznego zakończył się kwotą 1 919 412,48 zł. Zwiększaliśmy w
czerwcu tą kwotę, a zwiększaliśmy ją dlatego, że nie chcieliśmy remontu
połowicznego, nie chcieliśmy remontu kosmetycznego, chcieliśmy poważnego
dostosowania naszego szpitala w jednym elemencie, bo tak naprawdę efektem
końcowym został objęty tylko jeden element - oddział wewnętrzny, ale
Szanowni Państwo, ja powiem tak, żeby to się mogło stać to w piwnicy naszego
szpitala powstała nowa wentylatorownia, która nie obsługuje tylko oddziału
wewnętrznego. Na parterze powstała nowa instalacja wentylacji w
pomieszczeniach apteki. Na pierwszym piętrze był właściwie remont, ale on się
nie skoczył jeszcze na pierwszym piętrze, on poszedł dalej na drugie piętro, bo
tam też było to w ciągu całej infrastruktury remontowej. Wiele rzeczy zostało
przy okazji tego remontu zrobione, które będą zmniejszać koszty remontu
innych oddziałów, jak chociażby piony zasilania w wodę, są zrobione od piwnic
aż do samej góry z wyjściami na każdym piętrze. Mówimy proszę Państwa, o
oddziale wewnętrznym, a tak naprawdę nigdy nie powiedzieliśmy o
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laboratorium czy może nie mówiliśmy tego głośno. Proszę Państwa, w
laboratorium poza ścianami i oknami, które były wcześniej wymienione w 2009
roku zostało zrobione wszystko, poczynając od podłogi przez ścianę, instalacje,
aż po sufit. Na koniec jeszcze z innych środków za kwotę 11 tys. zł Rada
przeznaczyła środki na wymianę wszystkich lodówek, które są w laboratorium,
niektóre pamiętały pewnie jeszcze tamto stulecie. Naprawdę bardzo duże
przedsięwzięcie, przedsięwzięcie, które myślę, że żadnemu z nas nie spędza snu
z powiek i pozwala wejść na ten oddział między pacjentów i tam z nimi
rozmawiać, prawie 2 mln zł na ten remont. Proszę Państwa, ale to nie jest tylko
2 mln zł, to jest jeszcze tytaniczna praca w trudnych warunkach pracowników
szpitala. I tutaj Panie Dyrektorze w tym miejscu dla całej załogi szpitala, dla
Pana, dla kierownika oddziału, dla kierowniczki laboratorium, dla kierownika
apteki, całego tego pionu, gdzie całe to przedsięwzięcie się działo i również dla
ordynatora chirurgii za pomoc w przeprowadzeniu tego remontu na pracującym
oddziale. Szanowni Państwo, szpital mimo tak poważnego remontu wykonał
kontrakt na poziomie 104%, to też są pieniądze, tego nikt nie wyceniał, tego nikt
nie liczył. Natomiast ja chcę powiedzieć jedną rzecz, dwa razy była taka
sytuacja w szpitalu, że gdyby coś się wydarzyło na wewnętrznym to ratownicy
byli przygotowani na to, że będą wynosić chorego w niezastygniętym betonie,
tak najprościej rzecz mówiąc. Nie były to komfortowe warunki pracy, natomiast
Panie Dyrektorze za to wszystko proszę podziękować całej załodze.
Prowadziliśmy remont w szpitalu, ale cały ten rok 2016 były przymiarki,
pomysły i założenia, co będziemy robić dalej. Nie wyobrażam sobie szpitala
powiatowego w Łowiczu, w powiecie 80-tysięcznym bez tych oddziałów, które
dzisiaj są. Zresztą tutaj Radny Marcin Kosiorek kiedyś mnie pytał, jak będzie
wyglądał czy jakie będą możliwości w zderzeniu zamysłów z programem
JOWISZ, który Ministerstwo Zdrowia przyjęło. No niestety, dla nas nie jest to
najlepsze rozwiązanie, ponieważ chociażby taka drobna, aczkolwiek bardzo
istotna rzecz, gdzie program zakłada 470 łóżek pediatrycznych w województwie
łódzkim, a w tej chwili jest 640, na ten oddział nie ma co liczyć na żadne
dofinansowanie przy remontach. Szanowni Państwo, oświadczam, że jako
Starosta i w imieniu Zarządu, którym jest mi dane kierować i z czego jestem
dumny nie ma opcji takiej, że oddziału pediatrycznego nie będzie w łowickim
szpitalu. Będziemy pewnie wydawać swoje środki, ale taki oddział być musi.
Szanowni Państwo, trzeci obszar, który jest w powiecie bardzo ważnym
obszarem, bardzo wrażliwym obszarem to oświata. Chcę powiedzieć jedną
rzecz, że pewnie czasami jesteśmy postrzegani za Zarząd, który bardzo
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skrupulatnie patrzy na te środki, za Zarząd, który szuka rezerw, tak to robimy.
Proszę Państwa, tak to robimy, ale nie chcemy zabierać środków dzieciom, nie
chcemy zabierać środków nauczycielom, my chcemy je racjonalnie wydawać,
racjonalnie wydawać to znaczy poprawiać to na czym ta grupa pracuje. Efektem
tego jest projekt i rozpoczęcie budowy Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi,
miejsca chyba najgorszego dla zamieszkiwania tam, bo tam przecież ta młodzież
przebywa siedem dni w tygodniu, wyjeżdżają tylko na święta i wakacje. Były to
warunki niedobre. Po wielu latach prób i tutaj również chcę podziękować
poprzedniemu Staroście, bo za poprzedniego Zarządu to się rozpoczęło,
natomiast zmodyfikowaliśmy ten projekt, dostosowaliśmy go do możliwości
i rozpoczęliśmy budowę. Efektem tej budowy i podpisania umowy w trybie
inwestycji 3 letniej, bo pragnę powiedzieć, że rozpoczynaliśmy ją bez środków
zewnętrznych, z własnego budżetu za kwotę 4 mln zł, w 2016 roku mieliśmy
zaplanowane, że zrobimy stan zero. Mieliśmy chyba szczęście do firmy, która
wygrała przetarg, bo dzisiaj z firmami, które stają do przetargu bywa naprawdę
bardzo różnie. Kryterium ceny jest kryterium może dobre, właśnie dla jak
najmniejszej kwoty przeznaczonej na wykonanie zadania, ale nie zawsze
dobrym na to, żeby było to racjonalnie, rzeczowo i odpowiedzialnie. Dla nas na
szczęście przetarg wygrała firma ze Skierniewic, która rzeczywiście jest firmą
rzetelną i tutaj do tej pory, do tego momentu nie możemy, że tak powiem złego
słowa na firmę powiedzieć. Zakres robót, który był przewidziany na 2016 rok to
stan zero. Zakres, który był przeznaczony na rok 2017 to stan surowy
zamknięty, chce powiedzieć, że ten stan surowy zamknięty już osiągnęliśmy na
dzień 28 kwietnia. Dzięki Państwu, dzięki Radzie przeznaczyliśmy kwotę 640
tys. zł z wolnych środków, w tym roku firma nie zeszła z budowy, prowadzi
nadal tą inwestycje, a my dzięki ciężkiej pracy pracowników Starostwa 22
grudnia złożyliśmy wniosek i na tą inwestycje otrzymaliśmy dofinansowanie w
kwocie 3 100 000,00 zł. Niestety w wyniku zmiany kursu euro ostatecznie do
umowy Urząd Marszałkowski zaproponował nam kwotę 2 660 000,00 zł, to jest
również duża kwota, natomiast nie poprzestajemy na tym w tym roku. W
programie o termomodernizacji wpisujemy budynek, który pozostał w Kiernozi
tak, żebyśmy na 2018 rok mogli oddać cały kompleks w większości nowy,
a w pozostałej części wyremontowany. Również przeznaczaliśmy te środki
na doposażenie i wyposażenie szkół. Pokrótce chce powiedzieć, że w roku 2016
na różne pomoce dydaktyczne wydaliśmy kilka takich najprostszych kwot, które
podam, ZSP nr 1 - 25 tys. zł, II LO - 26 tys. zł, MOS w Kiernozi - 19 tys. zł,
dla ZSP nr 2 ciągnik wartości 355 tys. zł. Również złożyliśmy 22 grudnia w tym
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samym czasie projekt „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej
kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”, łączna kwota
w projekcie trzyletnim 3 479 769, 97 zł. W tym przypadku jesteśmy już
po podpisaniu umowy na projekt związany z Kiernozią, czekamy na
wyznaczenie terminu. Jeżeli chodzi o oświatę w budżecie w roku 2016 plan
różnicy subwencji między kosztami 2 473 960,00 zł, efekt końcowy 1 472 921,
62 zł. Proszę Państwa, łatwo policzyć, jeden mln zł wygospodarowany.
Szanowni Państwo, czy to dużo, czy to dobre wykonanie budżetu, czy to
właściwa praca Zarządu - to wy podniesiecie rękę, to wy powiecie, że
przyjmujemy to, to wy powiecie - macie pracować tak dalej i jeszcze lepiej, tego
od was oczekujemy. Oczekujemy tego, żebyście stali za nami i dopingowali do
jeszcze lepszej pracy. Oczekujemy od was wytykania błędów, bo nie ma nikogo
kto błędów nie popełnia, natomiast żeby można było robić takie rzeczy,
pozyskiwać środki czasami potrzebne jest odrobinę ryzyka. Uczciwie powiem,
że jak zawoziliśmy wniosek na projekt „Umiem, wiem, potrafię” na 3,5 mln zł
to nikt nie wierzył, że coś nam z tego wyjdzie, bo było bardzo wiele niejasności,
ale był stworzony formalnie dobrze, pomysły są w kierunku zawodowym czego
nam wszystkim w Polsce dzisiaj brakuje i jednak ten pomysł uzyskał pozytywną
opinię. Ja chce powiedzieć na koniec tylko jedną rzecz, na początku tej kadencji
mówiłem, że Zarząd którym jest mi dane kierować będzie prowadził politykę
taką, żebyśmy mogli w momencie, kiedy będzie możliwość składania
wniosków, będzie możliwość pozyskiwania środków mogli aplikować o jak
największe środki. Pewnie moglibyśmy niektóre rzeczy zrobić wcześniej, ale
tylko z własnych pieniędzy, więc chce powiedzieć, że na początku tego budżetu,
na koniec roku 2016 mogliśmy pozwolić sobie na zaciągnięcie 7 mln kredytu,
gdyż mieliśmy wskaźnik zgodnie z ustawą o finansach publicznych 3,82 przy
dopuszczalnym 5,64. Chcę powiedzieć, że na koniec maja, tak liczony trochę
jeszcze bez sprawozdań, te wskaźniki są mniej więcej na poziomie 2,45 do 7,09
dopuszczalnego. Na dzisiaj myślę, że gdybyśmy potrzebowali 10 mln zł kredytu
Regionalna Izba Obrachunkowa taką opinie by nam udzieliła. Czekamy,
przygotowujemy duży projekt na szpital, chcemy realizować dalej inwestycje w
oświacie nie zapominając o inwestycjach drogowych i związanych z
bezpieczeństwem. Szanowni Radni, ocenę pozostawiam wam, mnie pozostaje
tylko powiedzieć, że dziękuje moim kolegom z Zarządu, dziękuje Pani
Sekretarz, dziękuje Pani Skarbnik, dziękuje Dyrektorom za prace w roku 2016 i
za wyniki, które przedstawiłem, jeszcze raz dziękuje bardzo.
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Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, Koleżanki i Koledzy chciałbym
zabrać tutaj dwa zdania w kwestii, no w końcu rozmawiamy o absolutorium
za 2016 rok. Ja sobie wynotowałem na Komisji Gospodarczej kilka cyferek
to będzie właśnie taki komentarz do tego, co przed chwilą powiedział Pan
Wojtek Miedzianowski o niegospodarności, o rozrzutności i tak dalej i tak dalej.
Słuchajcie dochody na poziomie 100,9%, wydatki na poziomie 96,8% zostało
ponad 2 000 900 zł, jako wolne środki, mówimy o 31 grudnia 2016 rok. Pan
Starosta wspomniał o oświacie, 38% ogółem idzie na oświatę, pamiętamy, ile
swego czasu może dodajemy, nie chciałem tego używać, bo do oświaty się
nie dokłada, ale do subwencji swego czasu nawet 3,5 mln zł dodawaliśmy. W tej
chwili dodajemy znacznie mniej, czyli świadczy to o racjonalnym myśleniu,
o oszczędności, o gospodarności, a jednak dzieje się. Tu Pan Starosta wspomniał
o szpitalu co się wydarzyło. Szpital mimo, że jest zadłużenie szpitala na kwotę
1 200 000,00 zł, mimo że kontrakt, kiepski kontrakt, co by nie powiedzieć,
104% wykonanie. Pamiętamy, jak było w poprzednich kadencjach, to są
słuchajcie suche cyfry, ale te cyfry się nie wzięły znikąd. Naprawdę i tutaj Panie
Wojtku racjonalnie płacić, a racja to jest rozum, to jest rozumne
gospodarowanie, nie mówmy, że nie było niegospodarne, że była rozrzutność i
tak dalej i tak dalej. Pewnie, że jest pewien Pan w Warszawie, trochę straszy ode
mnie, mojego wzrostu, co powiedział, że „nikt nam nie wmówi, że białe jest
białe, a czarne jest czarne”.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę czy ktoś chciał zabrać głos?
Radny Michał Śliwiński: Tutaj w dużej mierze do tego, co powiedział Radny
Miedzianowski odniósł się już Pan Wolski, ja tylko powiem w imieniu Klubu
Porozumienie Łowickie, że będziemy głosować za udzielenie absolutorium. Dla
mnie i dla moich kolegów i koleżanek bardzo ważną rzeczą jest właśnie to,
co powiedział Pan Starosta. To jest realizacja krok po kroku tego o czym
mówiliśmy dużo wcześniej, trzy podstawowe rzeczy, które tak naprawdę
do każdego z mieszkańców Powiatu Łowickiego przemawiają, to jest właśnie
inwestycja w służbę zdrowia, w oświatę i mówiąc o bezpieczeństwie: drogi
i inwestycje drogowe i około drogowe. Tutaj naprawdę bardzo dużo się zmieniło
i liczby już zostały przytoczone przez Starostę i teraz mówiąc nawet o tej
niegospodarności, o której tutaj sugerował Radny Miedzianowski. Ja pamiętam,
jaka była sytuacja przy szpitalu, jak zaczęty był ten remont, jaka tam była kwota
wskazana i potem można było zrobić to faktycznie przy tym co było założone
w pierwszej wersji budżetu, ale jeżeli zostało to wszystko poodkrywane
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i zobaczone, że tak naprawdę możemy to zrobić w takiej kwocie, jaka jest, ale
za te parę lat będziemy wracać powrotem do tego, Starosta i Zarząd bardzo
szybko zareagował, żeby zwiększyć kwotę na inwestycje i wykonać tą
inwestycję naprawdę rzetelnie, żeby można było znów ładnych parę lat nie
wracać do tego oddziału i zająć się kolejnymi oddziałami. Tak naprawdę
pamiętam, jak przy wcześniejszych absolutoriach było cały czas mówione o
tym, gdzie jest wizja tego Zarządu. Zarząd wskazywał tą wizje, tak naprawdę o
tym że szpital będziemy chcieli rozbudowywać i tutaj tylko czekaliśmy na to
żeby pojawiły się środki, tak naprawdę zewnętrzne, a wiemy o tym że tak
naprawdę 2017 rok jest takim rokiem, w którym te działania dopiero zostały
uruchomione. Co tak naprawdę też o czy mówiliśmy wcześniej, żeby wskaźniki,
które pozwolą nam na to żebyśmy mogli zaangażować się w te środki były tak
prowadzone, żeby można było i zaciągnąć kredyt, bo wiemy o tym, że na takie
duże inwestycje no nie mamy, póki co środków własnych i będziemy musieli
posiłkować się kredytami. Ja wiem o tym, że tutaj akurat Pan Wolski też już
zaczął trochę mówić o większej polityce, bo tak naprawdę widzę, że to
absolutorium, które będziemy przyjmować teraz, jest ostatnim absolutorium,
które jeszcze jest w miarę normalnym absolutorium ponieważ RIO jest jeszcze
niezależną instytucją. Niedługo będzie już tą zależną instytucją rządową i będzie
wykazywała też te dwa punkty, o których mówi Pan Miedzianowski. I tutaj
będzie duże pole do popisu dla opozycji do tego, że można było krytykować
Zarządy, tak naprawdę czy Wójtów w samorządach. Także liczby, które tutaj
były przedstawione prawie 2 mln na inwestycje w szpitalu, ponad 3 mln zł na
drogi i Kiernozia. Pamiętajmy o tym, że jak zaczynaliśmy naszą przygodę w tej
kadencji to było głównie spieranie się o to czy będzie Kiernozia, bo nikt tak
naprawdę, może poza Starostą i Zarządem w to nie wierzył do końca, że uda
nam się tak naprawdę zrealizować ten projekt, który był przygotowany.
Wiedzieliśmy że z własnymi środkami tego nie zrobimy, czy nam się uda
pozyskać środki, też nie byliśmy do końca, my tutaj jako radni przekonani, a tak
naprawdę czekamy teraz na podpisanie umowy na kwotę ponad 2 600 000,00 zł
i na pewno nam się uda przy dużej zasłudze Zarządu i pracowników Starostwa,
żeby można było zrealizować tą inwestycje. I tutaj Pan Wolski wspomniał o
tym, że tak naprawdę my, Zarząd nie prowadzi polityki oszczędnej tylko
prowadzi politykę racjonalną. Naprawdę te 2 mln zł nadwyżki poprzedniego
roku to wskazuje na to, że można było, każdy z nas myślę, że nawet na klubach,
jak rozmawiamy każdy z nas przynosi inwestycje, które chciałby żeby były
zrealizowane na jego Gminie, ale Zarząd podchodzi o tego racjonalnie i jeżeli
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można coś to wskazuje nam ścieżkę, że za jakiś czas będzie tutaj nabór, tam
będzie nabór, tam będziemy mogli realizować te nasze, tak naprawdę
oczekiwania, które my, jako radni byśmy chcieli zrealizować je od razu.
W imieniu Klubu Porozumienie Łowickie informuje, że będziemy głosować
za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos?
Radny Jarosław Papuga: Ja dosłownie dwa zdania chciałbym dodać. Wydaje
mi się, że Zarząd nie podejmuje decyzji tylko popularnych i tylko pod publiczkę
i za to wydaje mi się, że trzeba mu podziękować, bo zarządzanie to nie tylko
działalnie, żeby to się wszystkim podobało, to również trudne decyzje.
Troszeczkę jestem rozczarowany postawą opozycji, powiem szczerze.
Spodziewałem się, że wystawicie front mena, który skrytykuje Zarząd,
konkretnie w jakiś sposób poparty przykładami, bo zarzuty są takie wystrzelone
w powietrze, bez żadnego poparcia. Takie mam tylko pytanie, czy moralnie
prawo ma zarzucać niegospodarność ktoś, kto w ciągu trzech miesięcy wydaje
154 tys. zł na płace w swojej firmie, kto nie był na urlopie od kilku lat, który
swój urlop odbiera tylko i wyłącznie w złotówkach. Mogliście wystawić kogoś,
kto miał do tego moralne prawo, bo jest wiele takich osób, a niestety tego nie
zrobiliście i trochę jestem z tego powodu rozczarowany.
Radny Marcin Kosiorek: Musimy się odezwać, bo musimy i po co? Ja pytam
się po co to? Dlaczego musiałeś specjalnie personalnie uderzyć, no jak nie ma
argumentów tylko personalnie. Słuchaj, jakby zajrzeć w twój życiorys to myślę,
że też można by było parę znaleźć rzeczy. Po co to robisz? Panie
Przewodniczący, to jest skrajne chamstwo, to przyczepianie się tam do kogoś,
kiedy my nie chcemy tu robić żadnej awantury. Przedstawiliśmy stanowisko,
żeby był spokój, no to nie to się nie da.
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ja zaraz po wypowiedzi Pana
Wojtka Miedzianowskiego prosiłem o to żeby wskazał argumenty, bo tak
naprawdę to jest rzucanie oskarżeń, o czy mówił przed chwilą Radny Kosiorek.
Kto zaczął tą tak naprawdę oskarżeniową wojenkę, no powiedz Marcin?
Radny Jarosław Papuga: Ja pytam jakiego argumentu użył Radny, który
zabierał głos?
Radny Marcin Kosiorek: Nawet nie mówiliśmy o tym, że Pan Starosta
wykorzystuje samochód służbowy, bo już nawet przeszliśmy do początku
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dziennego nad tym, bo to by był argument antpersonant, nie chcieliśmy tego
używać.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos
w ramach tej dyskusji?
Radny Stanisław Olęcki: Proszę Państwa, nie można mówić o kulturze
używając takich słów, jak używa Marcin Kosiorek. Posłuchaj się starszego
kolegi.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos?
Szanowni Państwo przystąpimy do głosowania. Kto jest za udzieleniem
absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2016 rok?
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu jawnym udział wzięło 21
radnych/:
Za
– 12
Przeciw
–9
Wstrzymało się
–0
Radni podjęli Uchwałę Nr XXXVI/204/2017 RPŁ w sprawie absolutorium dla
Zarządu Powiatu Łowickiego za 2016 rok.
Przewodniczący
RPŁ
Krzysztof
Górski
przedstawił
Uchwałę
Nr XXXVI/204/2017 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie absolutorium dla
Zarządu Powiatu Łowickiego za 2016 rok /Zał. Nr 9/. Szanowni Państwo,
pozwólcie że ja po przeczytaniu tej Uchwały zabiorę głos. Gratuluje Zarządowi
udzielenia absolutorium. Dziwię się, że przed wyjaśnieniem Pana Starosty
zapadła deklaracja, że część Radnych będzie głosowała przeciw. Nie chcę
odnosić się do szczegółów, do cyfr, do pewnych różnic, które dzielą Radnych i
Zarząd. Ja uważam, że polityka Zarządu w 2016 roku była właściwa. Była dobrą
podwaliną pod to co się dzieje w 2017. Musimy pamiętać o tym co zrobiono
w naszym szpitalu. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie rozpocznie się
remont oddziału ginekologiczno-położniczego, a potem będą kolejne
możliwości do realizacji inwestycji i remontów w tym tak ważnym obiekcie.
Cieszę się, że w dziedzinie dróg i utrzymania dróg, dzieje się tak dużo, że
kupowany jest sprzęt, który pozwala bez zwiększonego nakładu ludzkiego
remontować większe ilości dróg, budować drogi i utrzymywać we właściwym
stanie pobocza i mosty. Uważam, że właściwą również była gospodarka w
dziedzinie oświaty. Zaoszczędzono pieniądze, o których tutaj już tyle mówiono.
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Natomiast właściwa jest gospodarka personalna i właściwa gospodarka w
zakresie remontów obiektów oświatowych. Zauważmy, jak wyglądają nasze
obiekty oświatowe i jak będą jeszcze wyglądały teraz po planowanych
remontach. I rzecz, o której chciałbym powiedzieć, ale nie wypada może innym
mówić. Ja uczestniczę w większości posiedzeń Zarządów, jestem przy
podejmowaniu decyzji, krytykuję jeżeli coś mi się nie podoba i popieram to co
uważam za właściwe. Natomiast bywam na wielu spotkaniach na zewnątrz i
podkreślam bardzo dobrą współpracę Zarządu z wszystkimi jednostkami
współpracującymi: z Komendą Powiatową Straży, Policji i placówek
oświatowych Miasta i wszystkich Gmin. Widać to w kontaktach szefów tych
jednostek z Zarządem Powiatu i uważam, że jest to bardzo dobra i właściwa
współpraca. Gratuluję Zarządowi absolutorium, cieszę się, że dalej ta polityka
jest podtrzymywana i mam nadzieję, że będzie tak do końca kadencji. A
ponieważ za 2016 rok nasz Starosta został przez Dziennik Łódzki ogłoszony
„Człowiekiem Powiatu Łowickiego” gratuluję bardzo Panu Staroście i
chciałbym przez wręczenie kwiatów pokazać swój szacunek.
Ad. pkt 9
Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie
Łowickim. /Zał. Nr 10/
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado, informacje o przebiegu inwestycji w bieżącym roku na dzień 1
czerwca Państwu rozesłaliśmy wcześniej, z wyprzedzeniem, było to tematem
również obrad Komisji dwóch, na których uczestniczyliśmy. Jeżeli Państwo
zechcecie, ja to mogę skrócić, jeżeli nie to bym się ustawił ewentualnie na
pytania, a ewentualnie decyzja należy do Państwa.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Jeżeli są pytania do Pana Dyrektora
to bardzo proszę.
Radny Jerzy Wolski: Panie Dyrektorze, na Komisji Gospodarczej mieliśmy
okazję się spotkać, ale faktycznie, że był plan napięty tego wszystkiego, tylko
tak może informacyjnie pewnie wszyscy o to będziemy pytać. Na jakim etapie
jest wykaszanie tych traw, bo one tak pięknie nam rosną, że nie można nadążyć
za tym, rzecz oczywista, maj, czerwiec sprzyja temu, no oczywiście dziury,
rowy to co wszędzie jest. Tutaj jest napisane ,,bieżące utrzymanie obiektów
mostowych’’, ja już w tamtym roku już kilka razy zwracałem uwagę, bo to są
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szczególiki może, ale skoro macie tutaj malowanie balustrad i tak dalej to
proponował bym wam przejechać się po wszystkich mostach. Ja zwracałem
kilkakrotnie uwagę na most w Złakowie Kościelnym, tam jak się wjeżdża do
Złakowa Kościelnego to jest przy samej straży. Oni są w Krajowym Systemie
Ratownictwa Gaśniczego i tam wieczorem po prostu tego mostu na samym łuku
nie widać. Ja już kilkakrotnie Panu Dyrektorowi Karczowi zgłaszałem to. Tam
jest również po drodze most na wschód i po prostu odnowienie, nie znam się na
tym, pomalowanie jakimiś odblaskowymi farbami. Jest tych pozycji kilka, bo
tutaj Pan wymienił kilka pozycji takich, ale wiele ich nie ma. Chciałbym po
prostu zwrócić na to uwagę. No to tam tych takich bieżących utrzymań to
wiemy, że robicie tyle, ile zdążycie, także to taka moja nie uwaga, ale prośba po
prostu, żeby się dokładnie pracownik przejechał, m.in. po tych balustradach i
tam gdzie są braki. Tych braków jest coraz więcej, bo łatacie dwie dziury, a trzy
następne powstają, no niestety takie mamy te drogi, pewnie takie będą.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: W tej chwili robimy, jakby
inwentaryzację tych mostów. Pracownik, który wrócił nam z dość długiego
chorobowego w tej chwili to czyni, czyli już stworzymy taką, bo w tej chwili
mamy już wykonaną jak gdyby inwentaryzacje dróg a teraz zrobimy mostów i
sądzę, że ten most też tam w jakiś sposób będzie uwzględniony. Będziemy
patrzeć w pierwszej kolejności.
Radny Marek Jędrzejczak: Ja mam takie pytanie, ponieważ miesiąc temu
prosiłem o to, żeby w mojej gminie, to co mówił kolega, wykoszone zostały
rowy. Minął miesiąc i nic. Przyznam się szczerze, że niedługo trawa osiągnie
poziom mojego wzrostu. Ja co prawda ja nie jestem bardzo wysoki, ale uważam,
że są pewne granice. Ja nie wiem, ile tego sprzętu jest, ja tu bardzo często słyszę
taką informacje, że jednak tutaj dokonują się zmiany, tego sprzętu jest więcej,
natomiast efektów to ja nie widzę. Myślę sobie w ten sposób, żeby się nie
okazało, że spotkamy się w sierpniu i te rowy nie zostaną zrobione. I myślę
sobie tak, że ja uważam, że jest tych gmin i trzeba wszędzie wykosić, ale ja
prosząc miesiąc temu byłem przekonany, że po jakimś czasie to zostanie
zrobione. Ja bardzo proszę o to, żeby te rowy zostały wykoszone, ponieważ taka
jest potrzeba i Zarząd jest tym, żeby takie decyzje podejmował, tak
przynajmniej wydaje mi się. I myślę sobie w ten sposób, że dotyczy to nie tylko
zresztą gminy mojej, ale proszę, aby to zostało zrobione.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Oczywiście teraz priorytetem
są te rowy, my je na dzień Bożego Ciała wykosiliśmy praktycznie już tych
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rowów, żeby nie skłamać 530 km. Chodzą trzy kosiarki no i nieraz się tam jakaś
jedna zepsuje, trzy kosiarki bijakowe, codziennie to przybywa, codziennie
wyjeżdżają pracownicy na te rowy i myślę, że naprawdę w niedługim czasie tam
się doczekamy, ale zwrócimy uwagę, żeby było może trochę szybciej, chociaż
teraz mamy rozstrzygnięcia na czwartą kosiarkę, już rozstrzygnięcie przetargu,
czyli niedługo będą cztery, będzie jeszcze jak gdyby lepsze i szybsze
wykaszanie, chociaż ten rok jest specyficzny, te trawy rosną błyskawicznie, tam
gdzie kosiliśmy wczoraj już rosną.
Radny Marek Jędrzejczak: Ale wie Pan, ja rozumiem gdyby to było wycięte,
a ona urosła, to jest argument wtedy dla mnie przekonywujący, natomiast one u
nas od początku nie są wykaszane. Więc czy taki byłby rok czy inny to w tym
momencie nie ma znaczenia, bo w ogóle nic nie było zrobione.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Nie no mamy ponad 1100 km
tego koszenia, także na pewno dojdziemy.
Radny Marek Jędrzejczak: Znaczy ja to mam blisko działkę, ja już raz
wykosiłem i teraz będę kosił ten rów po raz drugi, ten fragment przynajmniej i
przyznam się szczerze, ze troszeczkę urósł, natomiast musze powiedzieć, że
pozostała cześć nic.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Dobrze, zwrócimy uwagę na
pewno.
Radny Jerzy Wolski: Przed sesją z Panem Dyrektorem tutaj miałem okazję
zamienić parę zdań, tu już zresztą dzieliłem się tą informacją, parę ładnych lat
temu jak byliśmy z delegacją w Kartuzach w Powiecie Kaszubskim, było tutaj
kilka osób z nas obecnych na tej sali, zresztą Pan Starosta zna temat, patrzymy
piętek wieczór, sobota wieczór jeżdżą godzina 20.00-21.00 i golą te pobocza i tą
trawę. Pytam Janeczki naszej kochanej Starościny Kaszubskiej co to jest, wasza
droga powiatowa, tak, no to ty o tej porze oni pracują? Tak, jak jest sezon na
koszenie to oni zasuwają od rana do nocy i nie ma 14.00, 15.00, 16.00. Ja już
kiedyś zadałem to pytanie czy jest możliwość, tylko myślę, że tu już czynnik
ludzki zadecyduje, jest za mało ludzi, czyby nie można było? Niech po prostu
wolne mogą sobie jakoś odebrać, ale szkoda no dobry rolnik o godzi 14.00 jak
jest pogoda to przecież nie kończy kosić, chyba że faktycznie kończy. Po prostu
tnie się do końca, po prostu żeby wykorzystać konieczność taką no i powiedzmy
dobrą pogodę. Także ja daje tylko pod rozwagę, bo wiem ile osób Pan ma, ilu
ludzi jest na zwolnieniach, ja już Panu Staroście też mówiłem, żeby po prostu
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zasilić do tego sprzętu, po prostu dołożyć ze dwie osoby chociaż, już kiedyś o
tym była rozmowa. Nie dziwię się Panu, bo przecież Pan tymi ludźmi nie
wyrobi więcej.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Jeśli można, bo tutaj są dwie
rzeczy, jest dziur jeszcze trochę. Robimy recyklery, robimy patchery, bo
musimy, bo te dziury są. Jeżeli chodzi o koszenie, słuchajcie Państwo, też
obowiązuje Kodeks pracy, czyli jeżeli zrobimy ludziom ponad godziny, tak jak
Pan Radny mówi, to jeżeli by coś się, odpukać, stało mamy prokuratora, także
tutaj musimy dbać, albo zmianowość, co się nie uda przy obłożeniu na dziury…
Obowiązuje Kodeks, że nie można więcej niż tyle i tyle godzin i w związku z
tym no nie możemy dać ludziom pracy ponad godziny, które daje Kodeks pracy,
bo musza mieć przerwę odpowiednią między dniami, między dobami, między
tygodniami, to wszystko reguluje Kodeks pracy, więc trudno jest zrobić coś,
jeżeli tymi samymi osobami, którzy pewnie są tacy co o piątej rano wyjeżdżają,
bo mamy pracowników, którzy o piątej rano wyjeżdżają też i wracają koło 15:00
no mamy takiego pracownika, ale oczywiście no postaramy się jak najszybciej
te problemy rozwiązywać, szczególnie na tych ciągach najważniejszych i potem
stopniowo mniej.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś pytanie do Pana
Dyrektora? Nie widzę.
Ad. pkt 10
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ – Stanowisko Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru – Wojewody Łódzkiego
do postanowień § 1 pkt 2 Uchwały Nr XXXV/199/2017 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 23 maja 2017 r. 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 r. w
sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za odpłatne
użytkowanie.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ –
Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru –
Wojewody Łódzkiego do postanowień § 1 pkt 2 Uchwały Nr XXXV/199/2017
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały
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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 r. w sprawie zgody na
udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za odpłatne użytkowanie.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych
RPŁ/nie głosowali: M. Jędrzejczak, M. Kosiorek, P. Gołaszewski, J. Michalak/:
Za
– 12
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–5
Podjęli Uchwałę Nr XXXVI/205/2017 RPŁ – Stanowisko Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru – Wojewody Łódzkiego do
postanowień § 1 pkt 2 Uchwały Nr XXXV/199/2017 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 23 maja 2017 r. 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 r. w sprawie zgody na udzielenie
bonifikaty od opłat rocznych za odpłatne użytkowanie. /Zał. Nr 11/
Ad. pkt 11
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania
fragmentem drogi powiatowej nr 2752E ul. 1-go Maja w Łowiczu na
terytorium Gminy Miasto Łowicz.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado, samorząd miejski Łowicza zwrócił się do Powiatu Łowickiego o
przekazanie fragmentu drogi powiatowej w mieście Łowicz w celu wykonania
zadania inwestycyjnego.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski przedstawił projekt Uchwały
RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego
z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej nr 2752E ul. 1-go Maja w
Łowiczu na terytorium Gminy Miasto Łowicz.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania do przedstawionego
projektu Uchwały? Nie widzę.
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Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
RPŁ/nie głosował K. Dąbrowski/:
Za
– 19
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXXVI/206/2017 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem
drogi powiatowej nr 2752E ul. 1-go Maja w Łowiczu na terytorium Gminy
Miasto Łowicz. /Zał. Nr 12/
Ad. pkt 12
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i
zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w
Łowiczu przy ul Stanisławskiego 30.
Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt
Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie z dotychczasowym
najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego
zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul Stanisławskiego 30.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania do przedłożonego
projektu Uchwały? Nie widzę.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych
RPŁ/nie głosował K. Dąbrowski/:
Za
– 19
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXXVI/207/2017 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i
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zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony
lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul
Stanisławskiego 30. /Zał. Nr 13/
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: W związku z tym, że będziemy teraz
mieli nowy projekt Uchwały, wprowadzony do porządku obrad, proszę o
zebranie się Komisji Rozwoju i Komisji Budżetu.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 14:15 ogłosił przerwę w
obradach XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 14:30 wznowił obrady
XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 13
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniający uchwałę nr
XXXI/180/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku 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 przedstawił projekt Uchwały
RPŁ zmieniający uchwałę nr XXXI/180/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku 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.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytanie do przedłożonego
projektu uchwały? Nie widzę.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych
RPŁ/nie głosowali: M. Kosiorek, Z. Kuczyński, J. Michalak, S. Olęcki/:
Za
– 17
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Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr XXXVI/208/2017 RPŁ zmieniającą uchwałę nr
XXXI/180/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku 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 14/
Ad. pkt 14
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2017
rok.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Projekt uchwały, który za sekundkę
przeczytam jest z autopoprawką dotyczącą wprowadzenia 28 tys. zł dla Gminy
Kocierzew.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
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: K. Dąbrowski, M. Kosiorek, Z, Kuczyński, J. Michalak,
S. Olęcki/:
Za
– 15
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXXVI/209/2017 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2017
rok./Zał. Nr 15/
Ad. pkt 15
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.
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
zmieniający 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.
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 15 Radnych
RPŁ/nie głosowali: K. Dąbrowski, P. Gołaszewski, M. Kosiorek. Z. Kuczyński,
J. Michalak, S. Olęcki/:
Za
– 14
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr XXXVI/210/2017 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. /Zał. Nr 16/
Ad. pkt 16
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 17/
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania do przedstawionego
materiału przez Zarząd?
Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można prosić o informację dotyczącą
„zatwierdzenia wyboru oferty złożonej przez Instytut Szkoleniowo – Doradczy’’
chodzi o kontrolę w PCPR, wysokość i ewentualnie co to za instytut.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: 3,5 tys. zł.
Radny Wojciech Miedzianowski: A co to za podmiot, jeśli można wiedzieć?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Zaraz ustalimy i podam.
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Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można Panie Przewodniczący, to mam
kilka pytań, jakby krótko Zarząd się odniósł do przekazania pojazdu Forda
z Blichu. Rozumiem, że wcześniej on nie był przekazany ten samochód, w jaki
sposób służy tam w PZDiT, bo podejrzewam, że jego stan jest dość marny.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ten samochód, tak jak wszystkie
samochody ustaliliśmy, że likwidacją będzie zajmowało się PZDiT i tak
naprawdę ten Ford jest do przyprowadzenia go, że tak powiem, do właściwego
miejsca.
Radny Wojciech Miedzianowski: Chodzi o jakby uporządkowanie, rozumiem.
Jakby bliżej Panowie z Zarządu powiedzieli Radzie, o jaki wniosek chodzi ZSP
nr 3, tutaj wyraziliście Państwo zgodę, jaki wniosek będzie składała ta szkoła?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Są to szkolenia dla nauczycieli i praktyki
dla młodzieży.
Radny Wojciech Miedzianowski: Może tak żeby skrócić to, to poproszę też
i o kalendarz imprez, który Państwo zatwierdziliście, nowy powiatowy, bo tutaj
też jest taka informacja, że został zatwierdzony. Jeszcze chciałbym prosić
o informację dotyczącą działki w miejscowości Trzcianka, którą ewentualnie
Państwo będziecie proponować do przekazania do Województwa Łódzkiego.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To jest skrzyżowanie drogi powiatowej
z drogą wojewódzką. Zarząd Dróg Wojewódzkich chce prowadzić tam
inwestycje i kwestia…
Radny Wojciech Miedzianowski: To udostępniamy czy przekazujemy im
w ogóle?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To co będzie realizowane, bo okazuje się,
że te przejście jest po stronie własności Powiatu, więc przekazujemy to, żeby
mogli prowadzić inwestycje.
Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli nie na stałe tylko na czas inwestycji.
Jeśli można jeszcze prosić o działkach w Zdunach.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Działki w Zdunach, to co wcześniej,
przeznaczyliśmy do sprzedaży, natomiast jest tam ten drewniany barak, jest
podjęta decyzja o tym, żeby to wyczyścić.
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Radny Wojciech Miedzianowski: Bo już od dawna sprzedajemy te działki czy
był nawet już przetarg?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie było przetargu, natomiast chcemy to
racjonalnie jakoś tą gospodarkę sprzedaży prowadzić.
Radny Wojciech Miedzianowski: Czy są jakieś wyceny tej działki krótko
mówiąc?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak, nie ma musu, żeby już sprzedawać,
a widzimy, że zainteresowanie rośnie.
Radny Wojciech Miedzianowski: I za ile ewentualnie ta działka by była?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Oj w tej chwili nie powiem, ale przekażemy
taką informacje, jakie są operaty.
Radny Wojciech Miedzianowski: Jest tutaj również informacja odnośnie
przyłączenia się do Muzeum w sprawie kopalnianej, tam jest sytuacja faktycznie
dość…
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Jest sytuacja taka, że właściciel żwirowni
złożył wniosek na powiększenie wyrobiska, natomiast zapytanie było w Gminie
Zduny o opinię Muzeum, jeżeli chodzi o strefę. Pani Dyrektor odpowiedziała na
to pismo, dała informację na Zarząd, my potwierdziliśmy obawy Pani Dyrektor,
tak, żeby zwrócić uwagę, żeby to wyrobisko nie za blisko dochodziło do
Skansenu. Nie to co już jest zrobione tylko po drugiej stronie.
Radny Wojciech Miedzianowski: Domyślam się i słusznie zresztą. Jeszcze
chciałbym prosić o informację, bo zatwierdzono wybór najkorzystniejszej oferty
na okna, jaka suma wymiany tych okien?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: 166 tys. zł, najtańsza oferta druga oferta
prawie 100 tys. zł więcej, natomiast sprawdzaliśmy referencje firmy, która
złożyła tą kwotę na 166 tys. zł, jest to producent okien.
Radny Wojciech Miedzianowski: To, jeśli można jeszcze, jeśli nikt nie ma
pytań to ja jeszcze chciałbym spytać o wybory dla organizacji pożytku
publicznego, chodzi o dotacje. Bo Zarząd tu już widzę podjął decyzje, czyli
w jakiej wysokości np. w dziedzinie sportu, czyli kultury fizycznej, w kulturze
i od razu tym samym ciągiem może, bo jest też tutaj dotyczące pieczy zastępczej
i co najważniejsze to jest tutaj powierzenie zadań, jakbyście Panowie mogli mi...
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To przygotujemy i przekażemy Panu
Radnemu, tak żeby było.
Radny Wojciech Miedzianowski: O tej pieczy zastępczej też by prosił, bo to
nie jest wsparcie tylko powierzenie, to też chciałbym prosić.
Radny Jarosław Papuga: Ja mam takie zapytanie, bo coś Dyrektor wczoraj
wspomniał, że chyba są otwarte już oferty na tą drogę w Mysłakowie. Jaka jest
wysokości przetargu?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To akurat mogę z marszu podać: droga
2700E Mysłaków - nakładka 129 292,77 zł i otworzona jest oferta, trwa
sprawdzanie, nakładka 2727E Mastki 531 774,39 zł.
Radny Jarosław Papuga: Jeszcze chciałem zapytać o ten chodnik
w Mysłakowie, tam będzie wykup gruntów czy ta inwestycja nie jest zagrożona
czasowo?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Myślę, że nie jest zagrożona czasowo,
natomiast zawsze to jest zależne od właścicieli. Jeżeli nie będzie protestów,
a takich się raczej nie spodziewam tam, z tym że cały czas powtarzam, że on
będzie dochodził do momentu tam, gdzie jest wydane pozwolenie na budowę
dla Kolei, bo no tutaj dla Kolei wydaje Wojewoda i to zobowiązuje.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakiś pytania do
Zarządu? Nie widzę.
Ad. pkt 17
Sprawozdanie
Przewodniczącego
Rady
z działalności w okresie między sesjami.

Powiatu

Łowickiego

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: 15 maja brałem udział w pogrzebie
księdza Stefana Wysockiego w Wesołej, to jest honorowy obywatel Miasta
Łowicza, bardzo zasłużony. Z tego co wiem Łowickie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk chce wystąpić do nas o to, żeby z naszej Bibliotece Powiatowej, którego
księgozbiór był zaczątkiem naszej Biblioteki, chce poprosić nas o nadanie tytułu
naszej Bibliotece im ks. Stefana Wysockiego. 19 maja brałem udział
w spotkaniu w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na ul.
Ułańskiej w Konferencji dotyczącej kształcenia zawodowego, 21 maja brałem
udział w festynie rodzinnym w Kocierzewie, 24 maja w Łowickim naszym
Muzeum w uroczystości Święta Matki. 28 maja w festynie rodzinnym
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w Domaniewicach, 2 czerwca w Maurzycach spotkałem się z bardzo ciekawą
grupą emerytowanych rektorów i uczelni wojskowych Województwa
Łódzkiego. 9 czerwca brałem udział w spotkaniu i w meczu poświęconym
nauczycielowi ZSP nr 1 i ZSP nr 4 Panu Zdzisławowi Lelonkiewiczowi. W tym
samym dniu brałem udział w uroczystościach święta szkoły w ZSP nr 3. 15
czerwca wraz z Panem Starostą brałem udział w uroczystościach Bożego Ciała.
Brałem udział w posiedzeniach Komisji, posiedzeniach Zarządu oraz
prowadziłem poprzednią sesję nadzwyczajną. Czy są do mnie jakieś pytanie?
Nie widzę.
Ad. pkt 18
Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jakieś zapytania?
Radna Małgorzata Ogonowska: Ja chciałam zapytać czy jest rozstrzygnięty
przetarg na tą szkolną opiekę medyczną, konkurs rozpisany może tak, nie
przetarg, tylko konkurs?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Myślę, że tak, ponieważ no była taka
sytuacja, że okazuje się, że to nie tylko nasz powiat nie miał podpisanej umowy,
ale udało się w Urzędzie Marszałkowskim wygospodarować jeszcze środki.
W zeszły poniedziałek był ogłoszony konkurs i szpital do niego przystąpił.
Trudno jest mi w tym momencie powiedzieć jak jest, ale Dyrektor nie mówił
o jakiś kłopotach to sądzę, że jest rozstrzygnięte, ale damy informację.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Pani Skarbnik chciała Panu Radnemu
Miedzianowskiemu odpowiedzieć na szczegóły.
Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Mamy podpisaną umowę z Panią
Magdaleną Anną Kuśmider prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
„Instytut Szkoleniowo-Doradczy” J. Kuśmider z siedzibą w Lodzi ul. Rafowa 6
93-453 Łódź, także wpłynęła tylko jedna oferta.
Radny Wojciech Miedzianowski: Dobrze, dziękuje najwyżej później poproszę
o powtórzenie bo i tak nie zdążyłem zapisać.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy w sprawach interpelacji, zapytań
i spraw różnych?
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Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli nie ma to chciałbym spytać Zarząd czy
podejmował jakieś kroki w związku z pismem naszego ucznia Pana
Ulatowskiego dotyczące no nieprzyznania mu, krótko mówiąc, ocen niezgodnie
z regulaminem przyjętym w ZSP nr 2 na Blichu. Czy Zarząd krótko mówiąc coś
podejmował w tej sprawie?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Poprosiliśmy o wyjaśnienia, natomiast jest
to pismo do Pani Dyrektor i mam na dzisiaj wiedzę, że Pani Dyrektor uczniowi
odpowiedziała na to pismo, również odpowiedziała do Kuratorium, bo do
wiadomości Kuratorium pismo ucznia było skierowane, natomiast no nie było to
w zakresie naszej kompetencji. Przyjęliśmy to do wiadomości, przyjęliśmy że
odpowiedź uczeń dostał, że kopię tej odpowiedzi dostało również Kuratorium,
natomiast Pan Przewodniczący przesłał na e-maila wszystkim te pismo,
natomiast z tego co wiem to będzie chciał jeszcze je odczytać.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak, Szanowni Państwo chciałem to
na koniec interpelacji i spraw różnych przeczytać. Mam dwa pisma jedno
właśnie ucznia Piotra Ulatowskiego, bo jest to pismo skierowane do Dyrektora
ZSP nr 2, jest to zapytanie to nie jest skarga skierowana do Rady, ale jest do
wiadomości Rady Powiatu, więc zobowiązany jestem przeczytać to pismo.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił pismo ucznia
Ulatowskiego skierowane do Dyrektora szkoły ZSP nr 2 w Łowiczu.
/Zał. Nr 18/
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Mam nadzieje, że Pani Dyrektor
odpowiedź do nas też skieruje i będziemy mogli i my się ustosunkować do tego.
Poczekamy na wyjaśnienia ze szkoły. Natomiast drugie pismo pozwólcie
Państwo, że też przeczytam pismo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Departament Ochrony Zabytków - Pani Ewa Bordkiewicz
Dyrektor Departamentu skierowała pismo do Łódzkiego Konserwatora
Zabytków Sejmiku, Rady Powiatu i Rady Gminy Łowicz.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił pismo z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków.
/Zał. Nr 19/
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś zapytania,
interpelacje i sprawy różne?
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Radny Wojciech Miedzianowski: Wprawdzie to nie jest zapytanie Panie
Przewodniczący, ale chciałbym prosić gorąco Panią Dyrektor, żeby też
poprosiła o regulamin tej Komisji do przedmiotów zawodowych, Panią
Dyrektor. Może być w formie elektronicznej, przynajmniej ja bym prosił.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo czy w ramach
interpelacji wolnych wniosków są jeszcze jakieś sprawy? Nie.
Ad. pkt 19
Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zakończył obrady XXXVI Sesji Rady
Powiatu.

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

34

