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PROTOKÓŁ Nr XXXIX/17 

z obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 20 września 2017 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 21 

Radnych obecnych na Sesji  – 21 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

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

szkolny 2016/2017. 

6. Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 w szkołach 

ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych działających na 

terenie powiatu oraz przedstawienie informacji z przygotowania szkół 

ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego 2017/2018. 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ,,Powiatowego 

Programu Aktywności Lokalnej na lata 2017-2021’’. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Łowicki. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2017 rok.  

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę 

XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku 
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w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2017-2020. 

12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

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

15. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady XXXIX Sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze udział 

21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować 

i podejmować prawomocne decyzje. 

Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Porządek obrad wraz z materiałami 

Szanowni Radni otrzymali. Czy są wnioski do porządku obrad? 

Ad. pkt 4 

Przyjcie wniosków do protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z XXXVIII Sesji RPŁ 

zostały wyłożone do wglądu w Biurze Rady, czy są uwagi do protokołu z 

XXXVIII RPŁ? Nie widzę. Protokół z XXXVIII Sesji został przyjęty.  
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Ad. pkt 5 

Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2016/2017. 

Inspektor Wydz. ES Anna Sobczyk przedstawiła informację o naborze do klas 

I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017. /Zał. Nr 3/ 

Ad. pkt 6 

Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 w szkołach ponadgimnazjalnych 

oraz placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz 

przedstawienie informacji z przygotowania szkół ponadgimnazjalnych i 

placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018. 

Inspektor Wydz. ES Anna Sobczyk przedstawiła informację nt. podsumowania 

roku szkolnego 2016/2017 w szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach 

oświatowych działających na terenie powiatu oraz przedstawienie informacji z 

przygotowania szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych do nowego 

roku szkolnego 2017/2018. /Zał. Nr 4/ 

Ad. pkt 7 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury 

za I półrocze roku budżetowego. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła informację o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz informacja o przebiegu wykonania 

planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. /Zał. Nr 5/ 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ,,Powiatowego Programu 

Aktywności Lokalnej na lata 2017-2021’’. 

Pracownik PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie ,,Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 

2017-2021’’.  
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Radny Piotr Gołaszewski: Jaką ten Program, według Pani wnosi tutaj wartość 

totalną działania PCPR-u? 

Pracownik PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: Znaczy trudno mi 

odpowiedzieć na takie pytanie. Ja odpowiem krótko, są wytyczne dotyczące 

realizacji projektów i w tych wytycznych jest zapisane, że wsparcie projektu może 

być realizowane w oparciu o takie dokumenty: kontrakt socjalny, jakiś inny 

indywidualny program lub program aktywności społecznej. Do kontraktu 

socjalnego PCPR nie ma uprawnień, bo to tylko środki pomocy społecznej mogą 

z klientami zawierać kontrakty socjalne. Dla wychowanków pełnoletnich pieczy 

zastępczej będziemy modyfikować indywidualne programy usamodzielnienia, 

natomiast dla pozostałych uczestników nie mamy narzędzia, którym moglibyśmy 

realizować ten projekt i dlatego w projekcie zapisaliśmy, że tych pozostałych 

uczestników obejmiemy Programem Aktywizacji Lokalnej, który opracujemy i 

przyjmiemy już w momencie, kiedy dostaniemy dofinansowanie, bo też trudno 

by było go robić wcześniej i gdybać co będzie. 

Radny Piotr Gołaszewski: Czyli jak rozumiem, jest to taki załącznik do projektu 

tak naprawdę? 

Pracownik PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: Tak. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli dobrze Panią zrozumiałem, najpierw 

przygotowaliśmy wniosek, a potem robimy program, który będzie realizował ten 

wniosek, tak? 

Pracownik PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: Ale mieliśmy taką 

możliwość, ponieważ wymagania są, żeby zrobić Program Aktywności Lokalnej. 

Robiąc wniosek my przyglądaliśmy się, jakie są potrzeby pomocy społecznej, 

natomiast nie mieliśmy pewności, że ten wniosek zostanie wybrany do 

dofinansowania, więc gdybyśmy tutaj Radzie przedstawili Program Aktywności, 

to on mógłby być później takim martwym dokumentem, dlatego przygotowanie 

projektu było z oparciem o diagnozę potrzeb głównie w pieczy zastępczej. 

Natomiast nie było poparte konkretnym dokumentem. On się pojawił w 

momencie, kiedy wybrano nasz projekt. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można Panie Przewodniczący 

kontynuować, to nie można się z Panią zgodzić niestety, bardzo mi przykro, bo to 

oznacza tylko tyle, że po pierwsze, przede wszystkim to kwestia źródła 

finansowania tego Programu, który Państwo wskazaliście w tym Programie, 
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przynajmniej w tym projekcie, nie wskazują tylko na środki unijne, a jeśli jest 

taka potrzeba, to przede wszystkim powinien być najpierw Program, potem 

dopiero szukanie źródeł finansowania, a jak pojawiają się problemy to je usunąć. 

Druga sprawa, to jak Państwo sami wskazaliście w tym projekcie 

przygotowanym, to on został tak naprawdę biorąc pod uwagę programy, które już 

mamy i tak, jak tutaj jest napisane: ,,Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych’’, ,,Program rozwoju pieczy zastępczej’’, na podstawie tych diagnoz 

zawartych w tych programach zrobiliście Państwo projekt tego Programu 

Aktywności. Trudno mi się zgodzić z tym Programem, może dlatego, że on jest 

chaotyczny i tak naprawdę brak wskaźników, chociażby i w tym Programie 

powoduje, że widać tak naprawdę, że jest zrobiony chaotycznie i właśnie po 

czymś. My nie zrobiliśmy wniosku pod strategię rozwoju, albo pod ten program 

rozwoju pieczy, tylko po to, żeby zdobyć środki i tak naprawdę nie wiadomo dla 

kogo i teraz robimy szybciutko Program Aktywności. I moje pytanie jest takie, 

czy programy, które mamy 3 w tej chwili, PCPR przygotował i mamy, dla 

pomocy społecznej, rozwiązywania problemów społecznych, pieczy zastępczej 

oraz na rzecz osób niepełnosprawnych, czy te programy nie są dość dobre, aby 

ewentualnie podeprzeć ten wniosek, który Państwo przygotowaliście? 

Pracownik PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: Znaczy tak, zacznę od tego, 

że Pan Radny powiedział, że nie wskazaliśmy źródeł finansowania. Wyraźnie jest 

napisane… 

Radny Wojciech Miedzianowski: Wskazaliście Państwo, tylko że wskazaliście 

różne źródła. 

Pracownik PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: …, że są to środki Unii 

Europejskiej. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Więc najpierw robimy problem, a potem 

szukamy środków.  

Pracownik PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: Nie no, środki określiliśmy. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Więc najpierw program, a potem dopiero skąd 

będziemy i za co go realizować. 

Pracownik PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: Te programy, o których Pan 

mówi, czyli chociażby program wspierania pieczy zastępczej nie wyczerpuje 

tego, co wymagają wytyczne. Wytyczne mówią wprost: ,,wsparcie można 
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realizować w oparciu o kontrakt socjalny, inny indywidualny program, lub 

program aktywności lokalnej’’. Nie o program rozwoju pieczy. Czyli tamten 

dokument jest dla nas za mało. Musimy pokazać w Wojewódzkim Urzędzie 

Pracy, że opracowaliśmy program, z którego możemy korzystać do realizacji tego 

projektu. Natomiast nie powiedziałabym, że on jest chaotyczny, tylko on jest 

raczej na zasadach ogólności, ponieważ jest na lata 2017-2021, to żeby był 

aktualny, kiedy będziemy sięgać po kolejne środki, żeby właśnie później nie 

przygotowywać kolejnego programu, tylko żeby ten był nadal aktualny. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Dobrze, to może takie konkretne pytanie, bo 

ponieważ jak Rada ma głosować i przyjmować jakiś program, to jakie będą 

rezultaty i według jakich wskaźników będzie mierzalna wasza działalność. 

Pracownik PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: W tym momencie to będzie 

wsparcie dla 90 osób. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Nie o to mi chodzi, ile osób weźmie, tylko jak 

będziecie go Państwo realizować i jakie wskaźniki pokażą, że te problemy zostały 

zrealizowane? 

Pracownik PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: Będziemy realizować ten 

program w oparciu o kolejne projekty, wpisujące się w ten program na lata 2017-

2019, jeżeli nic się nie zmieni, bo może będziemy mieli jeszcze jakieś 

dofinansowanie, wskaźniki są wyszczególnione we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Radny Michał Śliwiński: Tutaj jeżeli mogę, Pani bardzo logicznie tłumaczy, bo 

tak my nie wiem czy pamiętamy cokolwiek, jeżeli są jakieś dofinansowania to są 

finansowania wskazane, że na to i na to można i my tak naprawdę się 

dostosowujemy do tego, że możemy z tych pieniędzy na przykład takie czy inne 

zadanie. Tutaj w ten sam sposób realizuje to PCPR i ja tutaj nie rozumiem pytań 

Radnego Miedzianowskiego. Bo tak naprawdę wiemy o tym, że chcemy coś 

zrobić, szukamy skąd możemy wziąć pieniądze i potem zapisujemy, że 

realizujemy to. 

Pracownik PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: Chciałam powiedzieć, że 

taki sam program mieliśmy pod koniec realizacji POKL-u też. 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja może się tutaj odniosę do sytuacji innej, tutaj Pani 

powiedziała, że przeprowadzili Państwo diagnozę potrzeb przed napisaniem 
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projektu, a jak pamiętam, na Komisji Zdrowia w lipcu bodajże pytałem się 

właśnie, czy PCPR przeprowadził pod kątem tego projektu diagnozę, no to 

Dyrektor Wójcik za bardzo nie umiał mi na to pytanie odpowiedzieć. 

Pracownik PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: Znaczy ja nie chciałabym 

mówić tutaj za Pana Dyrektora, bo jego nie ma, natomiast jeżeli chodzi o diagnozę 

to my cały czas mamy kontakt, jeżeli chodzi o rodziny zastępcze i zbieramy te ich 

potrzeby na bieżąco, chociażby teraz piątek, sobota, niedziela mieliśmy szkolenie 

i w ankiecie ewaluacyjnej też oni wpisywali swoje potrzeby i szkoleniowe i te, 

które dotyczą rodzicielstwa zastępczego i to jest później też przeglądane, 

weryfikowane i te programy też nie biorą się i te pomysły znikąd, bo później 

byłoby nam trudno znaleźć uczestników i zrealizować właśnie wskaźniki. 

Staramy się to robić pod potrzeby rodzin zastępczych. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja polecam każdemu przeczytać ten program, 

ten dokument, może tak powiem, bo wygląda na to, że owszem, PCPR mnoży te 

dokumenty, z których nic nie wynika, a tak naprawdę trudno sprawdzić waszą 

działalność, bo to, że Państwo przerobicie ileś tam programów, albo ileś tam 

wniosków nie oznacza, że skorzystają beneficjenci, tylko wy. Bo potem się 

zastanawiamy, czy Ci pracownicy w PCPR pracują jeszcze za tą pensję i realizują 

cele statutowe czy też realizują te projekty unijne? Kiedy oni to w końcu robią? 

A jako przykład podam prosty powód, który jest zawarty w tym: ,,przewidywane 

efekty programu’’ i jednym z tych przewidywanych efektów programu jest np. 

zastosowanie nowych narzędzi i forma pracy z pomocy społecznej. Jakie są te 

formy pracy społecznej mamy w strategii i mamy w ustawie, prawda. Gdzie 

Państwo wskazaliście, czy we wniosku czy w tym programie, jakie nowe formy 

chcecie Państwo wprowadzić i jaki one przyniosą rezultat? Może wskaże Pani, na 

której stronie, bo ja powiem szczerze nie doczytałem. A we wniosku wskazaliście, 

jak tutaj mi Michał podpowiada? Jakie te nowe formy i jakie efekty pracy PCPR-

u, gdzie ten dany problem, czyli ludzi zagrożonych wykluczeniem będzie 

wyeliminowany i załóżmy za dwa lata nie będziemy już jako Powiat wracać do 

tego problemu, bo Państwo w końcu wypracujecie taką metodę, która po prostu 

ten problem zniweluje? 

Pracownik PCPR w Łowiczu Małgorzata Janicka: Może nie będziemy wracać 

do tego problemu, bo to jest taka idee fixe trochę, ponieważ w rodzinach 

zastępczych są dzieci z problemami i to tak naprawdę od rodziny zastępczej 

zależy czy podejmie jakieś działania, które my wskazujemy. Chociażby jak dzieci 

były na turnusie terapeutyczno-wypoczynkowym 10 dni, gdzie były 
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diagnozowane w kierunku faz i każda z rodzin dostała w rękę opinię z 

zaleceniami, natomiast czy wykona te zalecenia to jest zupełnie inna kwestia. My 

dajemy im narzędzia, dajemy im możliwości, ale to tak naprawdę od nich zależy 

co będzie. Poza tym tworzą się nowe rodziny zastępcze, więc nie będzie tak, że w 

pewnym momencie nie będziemy mieli rodzicielstwa zastępczego, bo tak 

cudownie działamy. My pracujemy z rodzinami zastępczymi a nie z rodziną 

biologiczną. Ta rodzina zastępcza po prostu będzie miała więcej narzędzi do tego, 

żeby zająć się dzieckiem, lepiej będzie funkcjonowała, będzie miała lepszą 

wiedzę na temat deficytu dziecka, w związku z tym miejmy nadzieję, że będzie 

lepiej w przyszłości tym dzieciom. Natomiast nie da się to tak dokładnie ująć w 

liczby i wskaźniki. 

Radny Jarosław Papuga: Pan Radny Miedzianowski mówił, żeby ten program 

przeczytać i pytał przed chwilą, jakie są przewidywane efekty – pkt 9, ppkt od 1 

do 11 jest to wypisane, właśnie trzeba przeczytać, to jest jedna rzecz. Druga rzecz 

– metody realizacji programu – pkt 2 ,,szereg instrumentów aktywizacyjnych z 

zakresu aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej ukierunkowanych na 

przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, na 

podniesienie kwalifikacji zawodowych…’’. No przecież wiadomo, że tutaj 

beneficjentami mają być ludzie, którymi PCPR się zajmuje, więc ja nie rozumiem. 

Znaczy wydaję mi się, że tutaj cel jest taki, że oberwać miał Pan Dyrektor Wójcik 

a Pani tutaj po prostu obrywa. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja bardzo bym Państwa prosił, żebyście 

zaczęli czytać ze zrozumieniem, i naprawdę zajmować się sprawami powiatu a 

nie polityką. Nie zajmujcie się polityką, bo wszystko przerabianie na politykę nie 

ma sensu, bo w pewnym momencie się zaczniemy ośmieszać i tak pomału się u 

was dzieje. To co Pan Papuga przeczytał to nie punkt, tylko przeczytaj te punkty 

Jarek. Nie ma nic z tego programu, nie wiemy co powiat zyska dzięki temu 

programowi. Proszę mi powiedzieć, ile osób podniesie kwalifikacje z 

zawodowych na przykład na średnie? 

Radny Jerzy Wolski: Skąd możesz to wiedzieć? 

Radny Wojciech Miedzianowski: No jak skąd mogę wiedzieć? To jaki ja pisze 

wniosek? Dziękuję Panie Przewodniczący, ja będę głosował przeciw temu 

programowi, bo on nic nie wnosi krótko mówiąc, a tak jak powiedziałem, w końcu 

PCPR mógłby się wziąć do pracy. 



9 
 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Słusznie, niech każdy głosuje według 

własnego sumienia. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja bym prosił, żeby Pan Miedzianowski tutaj 

nie oskarżał kogoś, że ktoś nie pracuje. Jeżeli się nie zgadzasz Wojtek, to możesz 

powiedzieć, że się nie zgadzasz, głosujesz przeciwko, a nie od razu rzucasz 

oskarżenia. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja powiedziałem swoje zdanie. PCPR nie 

wywiązuje się ze swoich, nie ważne ile się napisze artykułów w Nowym 

Łowiczaninie, zawsze są problemy i ludzie mówią o tych problemach. 

Radny Michał Śliwiński: Najlepiej byłoby pokazać konkrety. 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja naprawdę proszę, żeby Pan Papuga nie wskazywał 

żadnych tam poleceń, bo ja osobiście takich nie otrzymuje, chyba że Radny 

otrzymuje od kogoś. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Politykujcie, politykujcie, rozwalajcie ten 

powiat. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, uważam że niepotrzebne są 

wzajemne uwagi ani z jednej ani z drugiej strony, to nic nie da, nie rozwiąże 

problemu, to jest program perpsektywiczny i rzeczywiście jest w nim wiele 

niewiadomych, ale warto do niego przystąpić. Uważam, że każda rzecz, która da 

nam nadzieję na poprawę rodzin zastępczych jest właściwą drogą. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, nie 

głosowali K. Górski, Z. Kuczyński/: 

Za  – 15 

Przeciw  – 1 

Wstrzymało się  – 3 

Podjęli Uchwałę Nr XXXIX/221/2017 RPŁ w sprawie w sprawie ,,Powiatowego 

Programu Aktywności Lokalnej na lata 2017-2021’’. /Zał. Nr 6/  
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Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

Inspektor Wydz. ES Ilona Fudała przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

Inspektor Wydz. ES Ilona Fudała: Chciałam tutaj zauważyć, że projekt 

Uchwały różni się w stosunku do poprzedniego tylko tym, że jest uaktualniona 

podstawa prawna, ponieważ jest zmiana w Karcie Nauczyciela, która weszła w 

życie. 

Radny Marek Jędrzejczak: Pani powiedziała przed chwilą, że w stosunku do 

tego regulaminu, który był głosowany miesiąc temu, nie wprowadzono 

jakichkolwiek zmian. Moje pierwsze pytanie jest następujące, tutaj do Zarządu. 

Proszę Państwa, ja mam pewnego rodzaju taką sytuację dosyć dyskomfortową – 

jak można odrzucony przez Radę, bo przecież to nasze głosowanie… 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Nie było odrzucone. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ale jest to forma, która nakazywała zastanowienie 

się nad dokumentem i powiem zupełnie szczerze, jakimi argumentami Zarząd 

kierował się nie wprowadzając żadnych poprawek do tego regulaminu, jakie 

przesłanki były, chciałbym się tutaj dowiedzieć zanim będę miał kolejne pytanie. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

Szanowni Państwo, rzeczywiście tak, jak Pan Jędrzejczak tu zauważył, ale 

troszeczkę się chyba zagalopował, bo ten projekt regulaminu nie był odrzucony 

przez Radę, był głosowany wniosek o zdjęcie z porządku obrad tego punktu i tak 

też się stało na poprzedniej sesji. Zarząd pochylił się nad tym regulaminem, 

natomiast nie znaleźliśmy powodów do tego, żeby cokolwiek w tym regulaminie 

zmieniać, z różnych przyczyn. Jednym z pytań Pana Jędrzejczaka na poprzedniej 

sesji czy był ten regulamin uzgadniany z dyrektorami odpowiadam – był 

tworzony z dyrektorami, na co są protokoły. Ten regulamin również był długo 

tworzony w obecności dyrektorów. 
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Radny Janusz Michalak: Gdzie są Panie Dyrektorki ze ,,Specjałek’’? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Więc ja na poprzedniej sesji zadałem Paniom 

Dyrektor pytanie czy uczestniczyły w spotkaniu z Panem Starostą Boguckim przy 

uzgodnieniu tego regulaminu – pewnie jest im dzisiaj wstyd przyjść, bo 

uczestniczyły w tych spotkaniach i są podpisane na liście obecności. 

Radny Marcin Kosiorek: Panie Starosto, takie kity Pan wciska… 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, mogę kontynuować? 

Więc Szanowni Państwo, ten regulamin był uzgadniany z dyrektorami, był 

przeanalizowany przez prawników i był uzgodniony ze związkami zawodowymi. 

Tam, gdzie dyrektorzy wskazywali wolę poprawek, na tych spotkaniach z 

dyrektorami, na pewno nie wszystkie uwagi zostały uwzględnione, bo gdyby było 

wszystko aż tak dobrze, to związki zawodowe swoich poprawek jeszcze by nie 

nanosiły, które też ze związkami zawodowymi zostały przeanalizowane, 

przedyskutowane i w stanie ostatecznym przyjęte protokołem bez rozbieżności. 

Wysoka rado, proszę o przyjęcie tego regulaminu, ponieważ ten regulamin daje 

możliwość taką, żeby Ci, którzy się angażują w pracę i chcą pracować byli 

wynagradzani bardziej niż Ci, którzy przychodzą tylko do pracy, a to myślę, że 

jest istotne. Myślę, że czasy, które były, a w których mówiło się ,,czy się leży czy 

się stoi, jednakowo się należy’’… Jeszcze raz w imieniu Zarządu składam prośbę 

do Wysokiej Rady, aby ten regulamin przyjąć na dzisiejszej sesji. 

Radny Marek Jędrzejczak: Na początek użył Pan takiego określenia, że ja się 

w pewnym momencie zagalopowałem, a Pan ostatnimi swoimi zdaniami 

przekroczył normalne granice. Jeżeli Pan stawia zarzut pracownikom, zwłaszcza 

tam, gdzie dokonano pewnych obniżek, jeżeli chodzi o dodatki w szkołach 

specjalnych, to powiem Panu zupełnie szczerze, że to jest niesprawiedliwe wobec 

wszystkich pracowników, którzy pracują w szkolnictwie specjalnym. Chyba Pan 

nie ma rozeznania, jak tam się pracuje, jakie są tam warunki. I powiem zupełnie 

szczerze, trochę szacunku dla tych pracowników, to jest najtrudniejsze… Ja 

pracuję w szkole, gdzie pojawiają się problemy natury wychowawczej, natomiast 

tam się naprawdę pracuje w sposób wyjątkowy i trzeba wyjątkowego poświęcenia 

do pracy z dziećmi upośledzonymi w stopniu ciężkim. To nie jest takie proste, że 

można sobie przyjść i powiedzieć taką rzecz ,,czy się stoi czy się leży, coś się 

należy’’. To powiem zupełnie szczerze nie w porządku wobec tych ludzi. Tego to 

akurat nie spodziewałem się, że będę się odnosił do tej kwestii, bo uważam, że 

tutaj nie powinno być żadnego przedmiotu sporu, to jest pierwsza rzecz. Druga 
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rzecz, przez wiele lat byłem dyrektorem i jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, 

żebym się zgodził na obcięcie jakichkolwiek dodatków dla pracowników, bo 

przyznam się szczerze, to żaden dyrektor, który się na to godzi. No przepraszam 

bardzo, ale to nie może tak być, że z tego co ja tutaj się zdążyłem zorientować, w 

tymże właśnie szkolnictwie specjalnym obcina się dodatki. Dyrektorzy, zarówno 

jednego ośrodka, jak i drugiego grzecznie się na to zgodzili – nie sądzę. To proszę 

mi pokazać w protokole, że oni się zgadzają i akceptują obniżki te, które są w 

regulaminie uwzględnione. Uważam, że jest mało prawdopodobne, ale jeżeli się 

powołujemy, zresztą jest taka normalna zdrowa zasada, że jeżeli prowadzi się 

jakąkolwiek polemikę, dyskusję, to niezbędne jest to, żeby były dwie strony na 

sali. Stara maksyma rzymska mówi, że trzeba wysłuchać obu stron, nie tylko 

jednej. Pan przedstawił swój punkt widzenia, ale dyrektorzy nie mają możliwości 

przedstawienia swojego punktu widzenia, a to co usłyszeliśmy na poprzedniej 

Radzie, no powiem zupełnie szczerze odbiegało od stanowiska, które dzisiaj 

zostało zaprezentowane. Pani Dyrektor sama wskazywała nam tutaj radnym na te 

zmiany, bo ja jeszcze chciałbym się do jednej rzeczy odnieść – te wszelkie 

dokumenty, które nam są prezentowane powinny zawierać również to, na co 

Radny Miedzianowski zwrócił uwagę, jakie to są zmiany w odniesieniu do tego, 

co było poprzednio, bo nam daje to wyobrażenie czy to są podwyżki, czy to są 

obniżki, bo ja nie znam tak regulaminu, żeby powiedzieć, jak było poprzednio, 

ale przynajmniej wtedy mam orientację w jakim kierunku to idzie. My nie 

dowiedzieliśmy się, dopiero dowiedzieliśmy się na sali, że to są obniżki i to 

jeszcze powiedziałem na zakończenie, że co jak co, ale w szkolnictwie 

specjalnym to ja bym obniżek nie szukał. Raczej trzeba wspierać, raczej trzeba 

pomagać, raczej trzeba iść w kierunku takim, żeby uwzględniać potrzeby, bo to 

naprawdę moim zdaniem, jako nauczyciela, najcięższy, to jest wyjątkowo ciężka 

praca w szkolnictwie specjalnym i spróbujmy to uszanować. Ja odnoszę wrażenie, 

że takiego szacunku nie ma. 

Radny Janusz Michalak: Ja chciałbym zapytać, pewnie Pani Skarbnik, na jakiej 

wysokości dodatki motywacyjne zabezpieczone mają szkoły środki w budżetach. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Na 2017 rok mamy środki w wysokości 

1%, tak jak jest zgodnie z obowiązującym regulaminem. 

Radny Janusz Michalak: Okej, ale ja chciałbym zapytać jak to się ma do tej 

skali od 100 do 1500 zł. To na jakie dodatki dyrektorzy mają zabezpieczone 

pieniądze? Na 100, na 500, na 1000, na 1500 zł? Oni nie wypracowują przecież 

pieniędzy w szkole, prawda. 
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Mają zabezpieczony budżet. 

Radny Janusz Michalak: Ale budżet akurat na wynagrodzenia jest co do grosza 

określany, więc nie mogą mieć sobie…Panie Dyrektorze, ile Pan może 

wypracować? Na 1500 zł czy na 100 zł? Albo niech Pan nie odpowiada, bo znowu 

na przyszłej sesji się Pan nie pokaże. 

Radny Michał Śliwiński: Dlaczego robimy takie sugestie? Dyrektorzy dostali 

zaproszenia na sesję? 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Dostali. 

Radny Michał Śliwiński: Jest protokół, o którym mówiliśmy? Może pokażmy 

ten protokół czy było faktycznie tak, bo tak to teraz rozmawiamy… 

Radny Janusz Michalak: Ja nie dostałem odpowiedzi. Michał, dlaczego ty się 

merytorycznie nie odnosisz do tego, co jest w uchwałach, tylko ad persona… 

Radny Michał Śliwiński: Nie, bo zadajesz pytanie merytoryczne, a potem dajesz 

sugestie. 

Radny Janusz Michalak: Jakie sugestie? Ja zadałam pytanie. Jeżeli ktoś mówi, 

że dyrektorzy mają to w budżecie, to ja śmiem twierdzić, że nie mają tego w 

budżecie. 

Radny Michał Śliwiński: Jest ta sama kwota, tylko są widełki i teraz w tej kwocie 

mają się poruszać. 

Radny Janusz Michalak: Nie no, ja to rozumiem, ale to, żeby się poruszać to 

trzeba wiedzieć ile mam. Czy mam na 1000 zł i mogę wtedy dać albo 100 zł, albo 

1 100 zł. 

Radny Michał Śliwiński: Masz kwotę 10 000 zł i teraz dzielisz tą kwotę 10 000 

zł i dajesz temu tyle procent, temu tyle procent, żebyś w tej kwocie się zmieścił. 

O to chodzi? 

Radny Janusz Michalak: Byłeś w Zarządzie, wiesz jak się tworzy budżet szkoły. 

Budżet szkoły jest liczony: nauczyciele, godziny, nawet wszystkie dodatki są 

wyliczane co do grosza, więc musi być wiadomo, że dodatek powiedzmy w 

technikum to będzie średnio 500 zł, a u Kreta 300 zł czy 1300 zł. No musi być to 

wiadomo i ja chciałbym się tego dowiedzieć. 
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Radny Marek Jędrzejczak: Jeszcze jedno, które pominąłem, przyznam się 

szczerze, że na to to liczyłem, że Zarząd spojrzy przychylnym okiem, a 

mianowicie na to, żeby zrównać wszystkich wicedyrektorów, bo zostawić 

jednego i to jeszcze z Ośrodka Specjalnego to powiem zupełnie szczerze na to 

liczyłem, bo spodziewałem się, że być może, jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy 

będzie trudno, ale tutaj to liczyłem, że przynajmniej zrównacie wszystkich, że 

będą mieli po 500 zł. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: No to chcę powiedzieć Panu Jędrzejczakowi 

od razu tak, w MOS jest 48 uczniów, a w SOS-W jest 128. 

Radny Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, czy Pan mógłby jakoś 

wpłynąć, by odpowiedź była na pytanie Radnego Michalaka, bo to nie jest 

zadawanie pytań retorycznych, bo to są pytania konkretne. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Ja tylko chciałam powiedzieć, że na 2017 

rok jest zaplanowane, nie znam kwot, tylko powiem odnośnie tego, że planowali 

1% dyrektorzy na dodatki motywacyjne i na tą chwilę mają taki budżet. Nie 

przeliczałam jak to będzie wyglądać ewentualnie po zmianie regulaminu. 

Radny Marek Jędrzejczak: Jeszcze do jednej rzeczy chciałbym wrócić, do Pana 

Przewodniczącego zwrócić się z prośbą, żeby jednak było uwzględniane jak się 

zmienia regulaminy, jak to było poprzednio w kontekście do tego co jest 

zaplanowane, bo przyznam się szczerze, że to jest dla nas bardzo istotne, bo nie 

wszyscy pamiętamy wszystkie dane statystyczne, chyba że te regulaminy są z 

pewną perspektywą czasową. Żeby to zawsze było przygotowane. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czyli jeżeli będą zmiany, to żeby 

podać odniesienie do poprzednich wskaźników. 

Radny Janusz Michalak: Ja chciałbym Panu Staroście odpowiedzieć co do tych 

ilości uczniów – no chyba nie z przypadku jest ograniczenie ilości w klasach w 

szkołach i ośrodkach specjalnych, ponieważ tam, zresztą i dotacje powiat dostaje 

kilkukrotnie wyższą na każdego ucznia, więc niech Pan przemnoży tych uczniów 

przez dotację, a jest to w niektórych przypadkach razy 9, tak, czyli tak, jak by 

było nie 50 uczniów powiedzmy, tylko 450, jeżeli byłoby to skrajnie. 

Radny Marek Jędrzejczak: Powiem zupełnie szczerze, że nawet redagując ten 

dokument nie przyszłoby mi do głowy zostawić jednego człowieka z dodatkiem 
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niższym niż pozostali, nawet z takiego punktu widzenia to się wydaje dla mnie 

nie do przyjęcia. 

Radny Stanisław Olęcki: Nie trudno zgodzić się z wypowiedzią mojego 

przedmówcy, ale czytając wcześniej tą tabelę są dodatki dla dyrektorów i jest z 

wyjątkiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, gdzie 

dyrektorzy iluś tam oddziałów mają 700 zł dodatku, natomiast ten dyrektor ma 

800 zł i to właśnie jest to na plus wyróżnienie. Trudno nazwać to wyróżnienie 

wicedyrektora na minus. Liczbowo tak. 

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

– pozytywna. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, nie 

głosowali K. Górski, Z. Kuczyński, W. Miedzianowski/: 

Za  – 10 

Przeciw  – 7 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XXXIX/222/2017 RPŁ w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

/Zał. Nr 7/  

Ad. pkt 10 

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. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, nie 

głosowali K. Górski, Z. Kuczyński, W. Miedzianowski/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 7 

Podjęli Uchwałę Nr XXXIX/223/2017 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2017 

rok. /Zał. Nr 8/  
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

przyjęliśmy zmiany w budżecie, kolejne, natomiast pewnie co niektórych 

zastanowiło, że tylko takie te zmiany. Chcę powiedzieć, że w poniedziałek 

otworzyliśmy oferty przetargu na remont i modernizację oddziału ginekologiczno 

– położniczego, neonatologicznego oraz traktu porodowego i powiem uczciwie, 

że to jakie środki mieliśmy zabezpieczone w budżecie na remont tego oddziału to 

było z góry wiadomo, że one są niewystarczające. Natomiast szacowanie tego 

przedsięwzięcia było na kwotę ok. 3,3 mln zł. Patrząc na poprzednie przetargi w 

szpitalu były one sporo odbiegające od szacowania. Otóż oferta, która wpłynęła 

w poniedziałek – 3 050 000,00 zł odbiega nieco poniżej 10% do tego szacowania 

i powiem szczerze, że zaskoczyła mnie chyba najbardziej, natomiast po kilku 

rozmowach ze starostwami z sąsiednich powiatów to moje zaskoczenie było już 

mniejsze, a po rozmowie z naszą koleżanką z Kartuz, która mi powiedziała, że 

jest w piątym przetargu i nie ma żadnej oferty, no to się, że tak powiem 

zweryfikowałem co do wielkości tej proponowanej kwoty. Panie 

Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ nie było fizycznych możliwości, żeby 

na dzisiejszą sesję przeanalizować całą ofertę pod każdym względem, a w 

szczególności pod względem wydania każdej złotówki na to przedsięwzięcie, 

aczkolwiek bardzo potrzebne przedsięwzięcie, będę prosił Wysoką Radę i Pana 

Przewodniczącego o nadzwyczajną sesję na poniedziałek. My zobowiązujemy 

się, że do poniedziałku będziemy mieli pełną analizę czy ta oferta jest jak 

najbardziej rynkowa, bo tylko to możemy zrobić, bo nic innego zrobić nie 

możemy i zaproponujemy rozwiązanie w poniedziałek, bądź unieważnienia tego 

postępowania, bądź jeżeli okaże się, że takie przyszły czasy, a to co ostatnio tutaj 

Radny Janusz Michalak powiedział, że tanio już było, no to z tym trzeba się też 

pogodzić i jeżeli uznamy, że będziemy chcieli zarekomendować Radzie 

kontynuowanie tego przedsięwzięcia, pozytywne rozstrzygnięcie tego przetargu, 

to również złożymy propozycję sfinansowania brakującej kwoty. Panie 

Przewodniczący, jeśli mógłbym taką prośbę złożyć i dzisiaj ustalić termin 

poniedziałkowy sesji, to byłbym bardzo za to wdzięczny, a ja obiecuję, że na 

poniedziałek będziemy mieli pełne dane co do tego, jak to się w tej chwili odbywa 

na rynku. Powiem uczciwie, zawsze się liczyło gdzieś tam szacowanie minus 

VAT, tutaj do tego brakuje trochę, nawet nie trochę, brakuje sporo, ale być może, 

że to są rzeczy, które tak już teraz będą wyglądały, trzeba się z tym pogodzić. 

Natomiast chcę mieć pełną wiedzę, pełną jasność, chcę, żeby cały zespół 

przejrzał, bo to jest duży przetarg, żeby cały zespół przejrzał dokumentację, bo 
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być może, że będziemy dyskutować, a okaże się, że oferta jest do wykluczenia z 

powodów formalnych, więc tutaj nie chciałbym wyrokować. Nie chcieliśmy 

podejmować tego na szybko, z dnia na dzień i o taką możliwość Panie 

Przewodniczący proszę. 

Radna Zofia Rogowska – Tylman: Czy do poniedziałku Panie Starosto 

zdążymy? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak. Proszę o termin poniedziałkowy, do 

poniedziałku damy radę to zrobić. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo myślę, że każdemu 

z nas zależy na tym, aby w miarę możliwości przeprowadzić tą część remontu 

szpitala w dziale ginekologii i noworodków. Sprawa jest bardzo ważna, wszyscy 

wiedzą jak jest trudno na rynku pracy, szczególnie na rynku budowlanym. Boję 

się, że gdybyśmy przeciągali tą sprawę, to za pół roku może być oferta dużo 

droższa i wtedy będzie kolejny poważny problem, dlatego uważam, na koniec 

sesji Państwa o tym poinformuję, będę starał się zwołać nadzwyczajną sesję w 

poniedziałek na godzinę 14:00. 

Radny Marcin Kosiorek: Chciałem zapytać, jeśli można oczywiście zapytać, 

jaka to firma złożyła i o ile ta oferta jest wyższa od zaplanowanej kwoty? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Znaczy ja o kwocie mówiłem, natomiast 

firma, która złożyła ofertę to jest firma TOM-BUD, natomiast niższa od 

szacowania jest o około 10%. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: I to jest ta sama firma, która robiła do 

tej pory remont szpitala. 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmieniającego 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 

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. 
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, nie 

głosowali K. Górski, W. Miedzianowski/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 8 

Podjęli Uchwałę Nr XXXIX/224/2017 RPŁ rok zmieniającą 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 9/  

Ad. pkt 12 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 10/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: O ile wiem, na komisjach już dostali 

Państwo to sprawozdanie. Czy jest potrzeba czytania tego sprawozdania? Nie ma 

potrzeby. Czy są jakieś uwagi do tego sprawozdania? Nie widzę. 

Ad. pkt 13 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego  

z działalności w okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Między sesjami w dniu 1 września 

brałem udział w uroczystościach wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu 

przy ul. Listopadowej, o 12:00 miałem spotkanie z Weteranami, 2 września 

brałem udział w Czytaniu Narodowym – czytaniu ,,Wesela’’ Stanisława 

Wyspiańskiego, 3 września brałem udział we Mszy Świętej i obchodach 

uroczystościach 37 rocznicy powstania ,,Solidarności’’, 4 września wziąłem 

udział w rozpoczęciu roku w ZSP Nr 3, 8 września brałem udział w obchodach 

25-lecia istnienia firmy ,,Aneks’’, 19 września spotkałem się z Kołem Gospodyń 

Wiejskich, brałem udział w komisjach i posiedzeniach Zarządu. 

Ad. pkt 14 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne. 
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Radny Marcin Kosiorek: Ja jeszcze chciałem zapytać się Pana Starosty, ta firma, 

co remontowała Starostwo to co to była za firma?  

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Teraz? 

Radny Marcin Kosiorek: Nie, w ciągu w ogóle ostatnich kilku lat. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: 3 firmy remontowały: Spółdzielnia 

,,Budowlana’’, firma TOM-BUD i firma Fabryka Okien ,,Kołodziejczyk’’. A i 

jeszcze firma ,,Cewogaz’’. 

Radny Stanisław Olęcki: Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 5 kadencja 

samorządu powiatowego - uczestniczymy w wielu imprezach, gdzie są sztandary, 

już coraz mniej kombatantów z wiadomych względów, są sztandary szkół, jest 

sztandar miasta, są sztandary innych organizacji, a nie ma sztandaru 

powiatowego. I chciałem zgłosić wniosek formalny, żebyśmy my jako radni, 

niewykluczone, że będą chętni radni minionych kadencji taki sztandar dla 

potomnych ufundować. 

Radny Jarosław Papuga: Skoro w poniedziałek ma być nadzwyczajna sesja, to 

ja bym chciał na tej poniedziałkowej sesji uzyskać informację od Zarządu na takie 

2 pytania, bo od dłuższego czasu zabiegałem o równiarkę na drogi gruntowe, 

szczególnie ja tutaj mówię o drodze w miejscowości Piaski, którą obecnie jeździ 

autobus szkolny, ona tam już zaczyna być nieprzejezdna, w wakacje było trochę 

bardziej sucho, wtedy tam nie było na to czasu, było naprawiane dziur, teraz chcę 

ponowić swoją prośbę i chce się dowiedzieć, kiedy to będzie zrobione. I drugie 

moje pytanie, na które chciałbym uzyskać odpowiedź – na jakim etapie prac jest 

inwestycja ,,chodnik w Mysłakowie’’, bo tu ostatnio słyszałem, już od miesiąca, 

że tam trwają prace geodezyjne, ale no nie wiem, kiedy to zostanie konkretnie 

wykonane. Może to być na sesji poniedziałkowej. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Nie może być. 

Radny Michał Śliwiński: To jest sesja nadzwyczajna. 

Radny Jarosław Papuga: Nie może Starosta udzielić informacji? 

Radny Zbigniew Kuczyński: Przed sesją udzieli. 

Radny Jarosław Papuga: Przed sesją może być. 
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Radny Marcin Kosiorek: Nie no, to jest tak, że ten kto składa wniosek to może 

tam dowolne punkty wpisać, to nie jest tak, że nie może. 

Radny Jarosław Papuga: To ja proszę, żeby był punkt sprawy różne i w tym 

punkcie można powiedzieć. 

Radny Marcin Kosiorek: Takiego nie może być, ale może być informacja na 

temat… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, bo zaproszenia oficjalne 

pójdą na sesję oczywiście. Więc Szanowni Państwo, w najbliższy poniedziałek 

25 o godzinie 14:00 zrobimy sesję nadzwyczajną, natomiast porządek dostaniecie 

Państwo formalnie… 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: A o 15:00 się nie da? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, proszę bardzo, nie ma 

problemu. W poniedziałek 25 września o godzinie 15:00 zrobimy. 

Radny Marcin Kosiorek: Ja z inną sprawą, zapomniałem, a dosyć istotna jest 

sprawa. Chciałem się zapytać jak wygląda w tej chwili kwestia przyszłorocznych 

wyborów samorządowych, bo tak: takie informacje jakieś pojawiają się, że już 

nie ma tej liczby mieszkańców, jaka była i że będzie zmniejszona liczba radnych, 

Chciałbym to zweryfikować po prostu, jak sytuacja wygląda i jeżeli nie ma takiej 

sytuacji, a może ona nastąpić, to jak to jest, jeśli idzie o czas zmian z tym 

związanych? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie chcę tutaj nikogo w błąd wprowadzić, 

ale dopiero jak będzie ogłoszona ordynacja, to na podstawie… czy wybory jak 

będą ogłoszone… 

Radny Janusz Michalak: Nie, ordynacja to jest. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ordynacja jest obowiązująca, dopóki nie 

będzie nowej to obowiązuje ta, czyli jeżeli obowiązuje, a na jaki dzień musimy 

mieć, może zapytam… 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Na 31 grudnia tego roku. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Czyli na 31 grudnia 2017 roku, jeżeli 

będziemy mieli mieszkańców powyżej 80 tys., to nic się nie zmienia, jeżeli 
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będziemy mieszkańców mieli poniżej 80 tys. to będziemy mieli 19 radnych, ale 

to jest na podstawie wyników GUS-u, tak. 

Radny Marcin Kosiorek: A jaką mamy obecnie aktualną liczbę mieszkańców z 

GUS-u? 

Wicestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki: 79 600. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, tu nie ma co kalkulować. 

GUS poda wartość liczbową na 31 grudzień i od tego można dyskutować na temat 

taki czy nie ma potrzeby żadnych zmian czy są zmiany, bo to, że ta oficjalna 

informacja GUS-u to jest na koniec roku 2016 i nie sądzę, żeby GUS podawał w 

trakcie roku. 

Radny Marcin Kosiorek: Przepraszam, Pan Wicestarosta widział to, bo ja nie 

sprawdzałem. Jest tak, że 79 600 tak? 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Śmiem twierdzić, że to jest na 31 grudzień 

2016 rok, bo nie sądzę, żeby GUS w trakcie roku podawał wartości. 400 osób 

przez rok to co to jest… 

Radny Marcin Kosiorek: I w związku z tym jaką mamy sytuację, jaki jest ten 

czas zmiany? Bo jest jakiś ten czas… 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Myślę, że Pani Sekretarz odpowie właściwie. 

Radny Marcin Kosiorek: O to mi chodzi. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Zwykle jest tak, że w roku wyborczym, myślę 

że około czerwca, lipca przyszłego roku powinniśmy dostać informacje czy 

wytyczne z Krajowego Biura Wyborczego, wówczas my mamy obowiązek zebrać 

informacje od poszczególnych gmin o liczebności czy o mieszkańcach gmin na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego wybory, czyli w tym wypadku będzie to 

31 grudnia 2017 roku i Państwo jako Rada na 4 miesiące przed ogłoszonym 

terminem wyborów ma w drodze uchwały zdecydować o granicach okręgów 

wyborczych, jeśli będą one zmieniane. Natomiast myślę, że o takiej sytuacji też 

zostaniemy poinformowani przez Krajowe Biuro Wyborcze. Ostatni raz 

decydowaliście Państwo o tym, jako Rado w 2002 roku. My już tutaj z Biurem 

Rady zaczęłyśmy się, że tak powiem bliżej interesować, odświeżać sobie tą 

wiedzę, natomiast na tą chwilę mogę taką informację udzielić. 
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Radny Marcin Kosiorek: Czyli tak, jeżeli wybory wypadają w listopadzie, to 

one powinny być rozpisane w końcu sierpnia, tak? 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Znaczy tu nie chodzi o rozpisanie. My, jeżeli 

będziemy mieli wytyczne z Krajowego Biura Wyborczego o zmianie okręgów 

wyborczych na terenie naszego powiatu, to Rada ma obowiązek uczynić to w 

drodze uchwały na 4 miesiące przed ogłoszonym terminem wyborów. 

Radny Marcin Kosiorek: A to jeżeli wybory są w listopadzie, to ogłoszenie 

terminu jest w sierpniu, tak? 

Radny Jerzy Wolski: 4 miesiące wcześniej. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Powiem może tak, na podstawie tej wiedzy, 

którą posiadamy na dzisiaj, a tutaj już z dziewczynami, że tak powiem siadamy 

do tego tematu powoli, mamy taką wiedzę, natomiast co się wydarzy jeszcze do 

momentu wyborów, no też trudno nam powiedzieć, natomiast zawsze 

dostawaliśmy taką informację, jakby takim inicjatorem jest Krajowe Biuro 

Wyborcze. 

Radny Marcin Kosiorek: A czy moglibyśmy taki harmonogram otrzymać, jak 

to w czasie wygląda? Bo są jakieś tak, 4 miesiące przed ogłoszeniem wyborów, 

no to można sobie policzyć to przecież. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Dobrze, przygotujemy. Przygotujemy taki 

harmonogram na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, proszę jeszcze o 

chwilę uwagi. Ponieważ wpłynął formalny wniosek odnośnie ufundowania 

sztandaru dla naszego powiatu, ja nie wiem czy są jakieś głosy przeciwne… 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Kwestia wyjaśnienia, bo ja podniosłem 

głosowanie tego wniosku formalnego, ale chyba się zapędziłem, bo to był 

wniosek do radnych i myślę, że to nie jest uchwała Rady, tylko jest… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja po tej radzie sformułuje wniosek z 

Paniami z Biura Rady do Zarządu o określenie możliwości kosztów, bo to trzeba 

wszystko określić i wtedy dopiero można głosować. Rozumiem, że nie ma głosów 

przeciwnych, żeby sztandar powiatu był ufundowany, ja z czymś takim po 

dzisiejszej sesji się zwrócę do Zarządu i będziemy dalej procedować. Bo to nie 

jest wniosek formalny i głosowania nie ma. 
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo ja 

odczytuję intencję tutaj kolegi Stanisława, żeby był to sztandar ufundowany przez 

radnych, byłych radnych, którzy by chcieli uczestniczyć w tym, a nie budżet 

powiatu. 

Radny Stanisław Olęcki: Tak jest. 

Radny Janusz Michalak: Ale uchwała musi być podjęta przez Radę. 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Dobrze, ale… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, żeby nie 

dyskutować na próżno, ja skieruję taki wniosek do Zarządu, że powstała taka 

inicjatywa, bo trzeba określić ile to kosztuje, a potem zajmiemy się kolejnymi 

sprawami – finansowaniem, sprawą formalną, ale uchwała też musi być, bo to jest 

działanie na forum Rady. 

Ad. pkt 15 

Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady XXXIX Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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