
1 
 

PROTOKÓŁ Nr     /17 

z obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 27 grudnia 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 XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XLI i XLII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-

2021. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

na 2018 rok. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2018 rok. 

8. Przyjęcie planów  pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2018 

rok. 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu 

Łowickiego za 2017 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru firmy 

audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2017 i 2018. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

„Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na 

lata 2017-2019”. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą uchwałę Nr 

XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 

roku w sprawie Statusu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2018 rok. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXIII/188/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2017 

roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2017. 
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15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2017 rok. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą uchwałę Nr 

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

w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2017-2020. 

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą uchwałę Nr I/7/2014 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie 

powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych 

Rady Powiatu Łowickiego. 

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą uchwałę Nr I/5/2014 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej. 

20. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego                            

z działalności w okresie między sesjami. 

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

23. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 1 

 

Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady XLIII Sesji Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, jest mi 

niezmiernie miło, do Naszego grona przybył Radny po odejściu Pana Wojciecha 

Miedzianowskiego. Jest to Pan Gabriel Jędrachowicz. Cieszę się bardzo, że jest 

z nami. Szanowni Państwo, Radnym, że tak powiem stanie się po złożeniu 

ślubowania. Treść ślubowania przeczytam ja. Po przeczytaniu ślubowania, Pan 

Radny powie, że „ślubuję” i jeśli chce może powiedzieć słowa „tak mi dopomóż 

Bóg”. Treść ślubowania: „Uroczyście ślubuję rzetelnie, sumiennie wykonywać 

obowiązki wobec narodu Polskiego. Strzec suwerenności i interesów Państwa 

Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty 

samorządowej, powiatu i dobra praw obywateli, przestrzegać Konstytucji                       

i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.  

 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.  
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo. Gratuluję.  

 

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: Bardzo proszę Pana Starostę                         

o zabranie głosu.  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tak 

jak wcześniej mówiłem na komisjach, dzisiaj na Komisji Budżetu 

przedstawiłem już te zmiany budżetu na rok 2018. Proponujemy jako Zarząd 

Powiatu wprowadzić zmianę w rozdziale 60014 – „przebudowa dróg 

powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa powiatu łowickiego. 

Pierwotnie była to kwota 2 milionów złotych, dzisiaj proponujemy zmianę na 

1 800 000,00 złotych, natomiast brak w postaci 200 000,00 ł złotych, które jest 

różnicą do tych 2 milionów przeznaczamy na dwie pozycję. Jedna pozycja to 

jest dotacja dla gminy Kocierzew wraz z przeznaczeniem w zarząd drogę Nr 

2717 E Dębsk - Kocierzew- Złaków Kościelny- Zduny- Sobota- Wola Kałkowa. 

Jest to przekazanie w związku z tym, że wspólnie z gminą Kocierzew chcemy, 

znaczy wnioskodawcy - gmina Kocierzew – ogłosiła nabór w Urzędzie 

Marszałkowskim. My do tego zadania włączyliśmy się naszą drogą na długości 

890 metrów, to jest do granic powiatu sochaczewskiego. I to jest 100 000,00 zł. 

Drugie 100 000,00 złotych utworzenie zadania modernizacja drogi powiatowej 

nr 5114 E w miejscowości Domaniewice – Długa Wieś kwota 100 000,00 zł. 

Dzisiaj tworzymy zadanie. Mamy potwierdzenie z gminy Domaniewice, że 

będziemy realizować to zadanie wspólne. W ramach tego zadania będzie 

chodnik i nakładka, w zależności jak pozwoli dokumentacja techniczna na tym 

odcinku. Natomiast my jesteśmy umówieni z gminą i chcemy już tworzyć to 

zadanie. Także kwota 2 milionów na drogi pozostaje natomiast te dwie zmiany 

wyodrębniamy już jako zadanie. Byłaby to taka „Uchwała w sprawie 

powierzenia gminie Kocierzew Południowy zadań publicznych powiatu 

łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2717 E Dębsk - Kocierzew- 

Złaków Kościelny- Zduny- Sobota- Wola Kałkowa - odcinek w miejscowości 

Jeziorko znajdujący się w granicach administracyjnych gminy Kocierzew 

Południowy.   
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, kto jest za 

wprowadzeniem do porządku obrad punktu: „Rozpatrzenie projektu Uchwały 

RPŁ w sprawie powierzenia gminie Kocierzew Południowy zadań publicznych 

powiatu łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2717 E Dębsk - 

Kocierzew- Złaków Kościelny- Zduny- Sobota- Wola Kałkowa - odcinek w 

miejscowości Jeziorko znajdujący się w granicach administracyjnych gminy 

Kocierzew Południowy. Wprowadzimy ten punkt przez uchwaleniem budżetu 

na 2018 rok.  

 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych 

RPŁ nieobecni Małgorzata Ogonowska, Zbigniew Kuczyński, Marcin Kosiorek; 

nie głosował:……………………. /: 

Za     – 17 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Wprowadzili do porządku obrad punkt: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ  

w sprawie powierzenia gminie Kocierzew Południowy zadań publicznych 

powiatu łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2717 E Dębsk - 

Kocierzew- Złaków Kościelny- Zduny- Sobota- Wola Kałkowa - odcinek                  

w miejscowości Jeziorko znajdujący się w granicach administracyjnych gminy 

Kocierzew Południowy.   

 

Porządek posiedzenia po zmianach. 

1. Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.  

4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XLI i XLII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia gminie 

Kocierzew prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego                     

z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2717 E Dębsk- Kocierzew- 

Złaków Kościelny- Zduny- Sobota- Wola Kałkowa odcinek w 

miejscowości Jeziorko znajdującym się w granicach administracyjnych 

gminy Kocierzew Południowy. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletnie 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu na 

2018 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2018 rok. 

9. Przyjęcie planów  pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2018 rok. 

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego 

za 2017 rok. 
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11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru firmy 

audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2017 i 2018. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

„Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na lata 

2017-2019”. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą uchwałę Nr 

XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 

roku w sprawie Statusu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2018 rok. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXIII/188/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2017 roku 

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2017. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2017 rok. 

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą uchwałę Nr 

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

w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2017-2020. 

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą uchwałę Nr I/7/2014 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie 

powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych 

Rady Powiatu Łowickiego. 

20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą uchwałę Nr I/5/2014 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej. 

21. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

22. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

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

24. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt 4  

 

Przyjęcie wniosków do protokołów z XLI i XLII Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z XLI Sesji RPŁ został 

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

Nie widzę. Protokół z XLII Sesji RPŁ zostały wyłożone do wglądu w Biurze 

Rady, czy są uwagi do protokołu z XLII RPŁ? Nie widzę. Dziękuję bardzo.  

 

Radny Michał Śliwiński - Panie Przewodniczący, bardzo bym prosił o 20 min 

przerwy.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 13:10 ogłosił przerwę                    

w obradach XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 13:30 wznowił obrady 

XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 5  

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia gminie 

Kocierzew prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogą powiatową Nr 2717 E Dębsk- Kocierzew- Złaków Kościelny- 

Zduny- Sobota- Wola Kałkowa odcinek w miejscowości Jeziorko 

znajdującym się w granicach administracyjnych gminy Kocierzew 

Południowy. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie powierzenia gminie Kocierzew prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2717 E Dębsk- 

Kocierzew- Złaków Kościelny- Zduny- Sobota- Wola Kałkowa odcinek w 

miejscowości Jeziorko znajdującym się w granicach administracyjnych gminy 

Kocierzew Południowy.  

 

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

RPŁ/nie głosowali: Piotr Gołaszewski, Zbigniew Kuczyński/: 

Za     – 19 

Przeciw    – 0 

Wstrzymało się   – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIII/259/2017 RPŁ w sprawie powierzenia gminie 

Kocierzew prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogą powiatową Nr 2717 E Dębsk- Kocierzew- Złaków Kościelny- 
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Zduny- Sobota- Wola Kałkowa odcinek w miejscowości Jeziorko znajdującym 

się w granicach administracyjnych gminy Kocierzew Południowy. /Zał. Nr 3/ 

 

Ad. pkt 6  

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletnie 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. 

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                 

w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego 

na lata 2018-2021. 

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła Uchwałę III/353/2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2017 

roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 4/. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo. Czy są pytania do 

przedłożonego projektu Uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o opinię komisji 

stałych Rady Powiatu. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                 

i Promocji Małgorzata Ogonowska: Pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa              

i Ochrony Środowiska Jerzy Wolski: Pozytywna. 

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Zofia Rogowska – Tylman: 
Pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Olęcki: Pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Chudy: Pozytywna. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo. Przechodzimy do 

głosowania. 

 

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

RPŁ/: 

Za    – 15 

Przeciw   – 0 

Wstrzymało się  – 6 
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Podjęli Uchwałę Nr XLIII/260/2017 RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021. /Zał. Nr 5/ 

 

Ad. pkt 7 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu na 

2018 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: przedstawiła Uchwałę Nr III/351/2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2017 

roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 

rok oraz Uchwałę III/352/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej 

możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 6/. 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. 

Kolejna Sesja budżetowa, bardzo ważna dla naszego powiatu, ponieważ 

przyjmujemy założenia jakie chcielibyśmy zrealizować w roku 2018. Założenia, 

które w ocenie Zarządu są założeniami ambitnymi, ale zawsze możemy 

powiedzieć, że chcielibyśmy jeszcze więcej. Zawsze jest gdzieś niedosyt, że nie 

zrealizujemy wszystkich naszych zamierzeń i założeń. Natomiast musimy 

pamiętać o rzeczy jednej, najważniejszej, czyli o bezpiecznych finansach 

powiatu łowickiego. Jestem przekonany, wspólnie z Zarządem, którym dane jest 

mi kierować, że budżet który Państwu przedstawiamy jest budżetem 

rozwojowym, budżetem który poprawia jakość życia mieszkańców ziemi 

łowickiej, a do tego wszystkiego jest budżetem technicznym. Zachowujemy 

wszelkie wskaźniki, zachowujemy rozsądek i zachowujemy możliwość 

uczestnictwa w kolejnych naborach o środki zewnętrzne. Czekamy na kolejne 

nabory, bo nie wszystko to co zawarte jest w tym budżecie chcielibyśmy 

realizować. Niestety już dzisiaj mogę powiedzieć, bo też przed świętami, w 

okresie przedświątecznym został ogłoszony nabór na zdrowie, ale ten nabór jest 

dla nas po prostu, taki z którego nie możemy skorzystać ,jeśli chodzi o rozwój 

naszego szpitala, o rozbudowę naszego szpitala są to podane kierunki których w 

naszym szpitalu nie ma i nie bardzo jesteśmy w stanie zagwarantować, że takie 

oddziały moglibyśmy prowadzić, więc będziemy czekać na następne. Szkoda że 

już przy tym, na początku roku nie możemy podchodzić do mocnego 

zaangażowania i przygotowania projektu. Mimo wszystko w szpitalu mamy co 

robić, pracujemy. Remont oddziału ginekologiczno-położniczego z porodówką 

jest w trakcie i wszystko wskazuje, że zgodnie z planem będzie oddane. 

Pozwólcie Państwo, że przejdę do cyfr budżetu 2018. Dochody Powiatu 

Łowickiego – 73 186 850,66 zł. Na te dochody składają się dwie kwoty: kwota 

dochodów bieżących 68 641 627,85 zł oraz dochody majątkowe na poziomie  

4 545 022,80 zł. Co składa się na nasz budżet? Szanowni Państwo na nasz 

budżet składa się subwencja oświatowa, największa: 27 962 165,00 zł i mimo 
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to, że jest to największa pozycja, to niestety jest mniejsza od zeszłorocznej. 

Subwencja ogólna to 4 614 970,00 zł, subwencja równoważąca 2 882 353,00 zł                           

i wpływy z PIT 15 207 147,00 zł i wpływy z CIT 310 000,00 zł. Również na 

nasze dochody składają się dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, są to 

wartość następujące: 8 881 447,00 zł i w ramach tej dotacji stanowią to dotacje 

dla straży, dla DPS w Borówku, dotacja 500+. Również dochody majątkowe na 

tą kwotę się składają: 800 000,00 zł ze sprzedaży, dotacja z Urzędu 

Wojewódzkiego dla straży 8 000,00 zł, projekt w „Szkole jak w pracy…” 

2 336 159,24 zł i projekt „Umiem, wiem, potrafię…” 1 401 063,00 zł. Natomiast 

na tak zwane wydatki miękkie środków zewnętrznych będziemy mieli                       

1 399 096,31 zł. Tak wyglądałyby przychody naszego powiatu. Szanowni 

Państwo, chcielibyśmy zaproponować, aby wydatki były na poziomie                       

78 140 805,59 zł. Plan wydatków bieżących, to chcielibyśmy przeznaczyć 

kwotę 665 094 761,54 zł. Natomiast jeżeli chodzi wydatki majątkowe to kwota 

13 046 044,05 zł. Wydatki bieżące stanowią 83,3%, natomiast wydatki 

majątkowe 16,7%. Chciałbym powiedzieć, że w przypadku budżetu powiatów, 

przy wydatkach majątkowych przekraczających 10%, to już jest kwota, która 

powinna cieszyć. Zakładamy następujące inwestycje: największa inwestycją, 

czekamy na potwierdzenie, jest to Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych. Wniosek, który złożyliśmy do Urzędu Łódzkiego został pozytywnie 

oceniony, skwalifikowany na 9 – 10 miejscu egzekwo z powiatem rawskim, 

bodajże. Oczekujemy na  potwierdzenie podziału środków na ten cel. Urząd 

Wojewódzki w pierwotnym założeniu zaplanował 64 miliony ostatecznego 

podziału tych środków. Jeżeli mielibyśmy dostać pełne dofinansowanie na dogi 

powiatowe, potrzebna jest kwota 25 milionów złotych, żeby na ten cel 

przeznaczył Urząd Wojewódzki. Na dzień dzisiejszy mamy informację, że 

Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 68 255 791,00 zł po 50% na gminy                   

i powiaty. Gdyby to było potwierdzone w Dzienniku Wojewódzkim możemy 

powiedzieć, że mamy dotację w wysokości 3 milionów na to zadanie. Zadanie 

bardzo duże, to jest prawie 18 km drogi powiatowej łączącej dwa województwa, 

trzy powiaty, cztery gminy. Kolejna pozycja w inwestycjach to środki 

przeznaczone tak jak w roku ubiegłym, kwota planowana 2 miliony na poprawę 

jakości dróg powiatu łowickiego. Myślę, że to była dobra decyzja przeznaczenia 

takiej kwoty, którą w trakcie roku możemy wprowadzić zadania. Bo tutaj 

inwestycje mówią same za siebie. W zeszłym roku w przedłożeniu budżetu na 

2017 roku, założyliśmy kwotę 2 000 000,00 zł, dzisiaj już wiemy po 

zakończeniu wszystkich tych inwestycji drogowych, że w 2017 roku tych 

inwestycji drogowych wykonaliśmy za 4 i 561 tysięcy, czyli ponad 2 razy tyle 

udało się te środki pomnożyć, przy pomocy samorządów gminnych i samorządu 

wojewódzkiego. Pierwotne zamiarze w zeszłym roku kwota 2 miliony złotych, 

natomiast dzisiaj, to co mówiłem wcześniej mówiłem na komisjach, że te 

rozmowy z samorządami gminnymi  prowadzimy. Dzisiaj w tej uchwale, którą 

proponowałem w gminie Kocierzew Południowy przeznaczenie 100 000,00 zł z 

tych 2 milionów na dotację na realizację tego zadania. Również jest propozycja 
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współpracy z gminą Domaniewice aby w przyszłorocznym budżecie umieścić 

zadanie „modernizacja drogi powiatowej Nr 5114 E miejscowość Domaniewice 

– Długa Wieś” kwota 100 000,00 zł. Jest deklaracja gminy więc tworzymy 

zadanie, przygotowujemy dokumentację projektową do zrealizowania tego 

zadania. Tak więc kwota na przebudowę dróg powiatowych celem zwiększenia 

bezpieczeństwa na terenie powiatu łowickiego, kwota 1 800 000,00 zł, plus 

modernizacja drogi Nr 5114 E - 100 000,00 zł i dotacja dla gminy Kocierzew - 

100 000,00 zł. Kolejne zadanie przyszłoroczne to jest zadanie partnerskie z 

czterema samorządami. Partnerem wiodącym Gmina Miasto Łowicz a 

przedsięwzięciem jest szlag: „Perły księstwa łowickiego”, kwota 50 000,00 zł 

jest niewielka, nasz odcinek tego szlaku jest adekwatny do kwoty. Tutaj jest to 

partnerstwo gminne między Miasto Łowicz, Gmina Łowicz i Gmina Nieborów, 

Powiat Łowicki. Dotacja dla straży z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 

8 000,00 zł. Kolejne zadanie inwestycyjne to druga część remontu szpitala. Na 

ten rok pozostawiamy ginekologia i kwota 1 100 000,00 zł. Projekt „W szkole 

jak w pracy...”  3 370 761, 97 zł, są to środki unijne plus wkład własny. Projekt 

„Umiem, wiem, potrafię…” 2 138 726,08 zł również środki unijne plus wkład 

własny. Szanowni Państwo po wielu analizach, po ciężkiej pracy w Zarządzie, 

Komisji Oświaty, z dyrektorami placówek oświatowych i sytuacja, która 

pozwoliła na racjonalne wydawanie środków w oświacie, pozwala dzisiaj na 

inwestowanie w oświatę na zasadzie poprawy jakości i możliwości  pobytu 

naszych podopiecznych w placówkach oświatowych. Zarząd podjął trudną 

decyzję, budowy, rozbudowy i modernizacji, remontu Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Kiernozi w tym roku. Była to decyzja nie łatwa, trudna ale taka 

której nie można było nie przeprowadzić. Ja bym powiedział, że nie wierzę w te 

przeciwności losu, które mogłyby przeszkodzić aby ten ośrodek w części nowo 

wybudowanej i w wyremontowanej pozostałej części tego budynku oddać 

młodzieży do  użytku. Proszę Państwa, oprócz tego, że przeznaczyliśmy z 

własnego budżetu środki na realizację tego zadania, już po rozpoczęciu udało się 

złożyć wniosek, udało się pozyskać środki i te środki pozwoliły na to, że nie 

będzie to albo nowo wybudowana część albo wyremontowana część ośrodka. 

Myślę, że będzie to inwestycja, która pozwoli poza bieżącym utrzymaniem tego 

obiektu odetchnąć Zarządowi, Radzie w inwestowanie w ten ośrodek w 

Kiernozi. Chcę tylko powiedzieć, że dzisiaj ten Ośrodek ma 50 miejsc docelowo 

ten ośrodek będzie mieć miejsc 70. Cała inwestycja z remontem, z budową 

przekracza 6 milionów złotych. Ale dzięki temu, że nadal patrzymy racjonalnie 

na środki, które wydajemy w dziale oświata, proponuję Radzie 

niepoprzestawanie na rozpoczętych inwestycjach. Uważamy, że te inwestycje 

powinny mieć pewną formę. Uważamy, że forma przyjęta taka, że po dużej 

inwestycji jest mniejsza inwestycja, jest formą bezpieczną dla Powiatu. Dzisiaj 

proponujemy kwotę 100 000,00 zł, na to żeby jedna z naszych największych               

i najlepszych szkół doczekała się własnej sali gimnastycznej. Sali 

gimnastycznej, która jest tam potrzebna. Jest to szkoła, do której jest więcej 

chętnych niż miejsc. Proszę Państwa dzisiaj możemy być dumni z tego, że 
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mamy już trzy szkoły w powiecie łowickim do których jest więcej chętnych niż 

miejsc. Świadczy to o tym, że młodzież chce do szkół przychodzić. Świadczy to 

o tym, że jest wysoki poziom nauki. Świadczy to o tym, że młodzież po tych 

szkołach nie trafia na rynek ludzi bezrobotnych. Proponujemy 100 000,00 zł na 

przygotowanie dokumentacji. Jestem po pierwszych rozmowach z Burmistrzem 

Łowicza, ponieważ grunt, który jest wokół tej szkoły jest to grunt miejski. Jest 

wola ze strony miasta żebyśmy domowili jak wkomponować tą salę 

gimnastyczną i żeby ta młodzież mogła z tej sali gimnastycznej skorzystać. 

Myślę, że gdyby nam się udało w tym roku przeprowadzić dokumentację                     

i uregulować sprawy gruntowe, to może w 2019 roku byłyby pierwsze pieniądze 

na budowę tejże sali. Myślę, że w naszej oświacie ta sala w następnej kolejności 

się należy. Kolejna kwota 80 000,00 zł. Jest to kwota, która również 

przygotowuje powiat do większego wydatku. Większego wydatku jakim jest 

Dom Pomocy Społecznej w Borówku. Dzisiaj ten Dom jest umiejscowiony w 

dwóch miejscach. Mamy mieszkańców tego domu również w budynku po 

drugiej stronie drogi, oddalonym. Założenie Zarządu jest takie, żeby z tego 

budynku po porostu zrezygnować. Natomiast jest budynek na terenie całego 

obiektu, który można adaptować, można rozwinąć, rozbudować w sensie takim, 

że są kolejne usługi. Jest zapotrzebowanie na kolejne usługi w tego typu 

placówkach i ten budynek spełniłby te warunki. Raz że poprawiłby jakoś życia 

mieszkańców, dwa poprawiłby bezpieczeństwo tych mieszkańców, bo byliby 

krótko mówiąc w jednym podwórku, a trzy daje możliwości  kolejnego rozwoju 

dla DPS w Borówku. Kolejna inwestycja, to są środki znaczone z ochrony 

środowiska 148 556,00 zł. Za te środki chcemy rozpocząć regulację stosunków 

wodnych wokół szkoły na Blichu. Jest to sytuacja taka, że wydawałoby się, że 

sytuacja na Blichu być powinna bardzo prosta, bo jest dużo wyżej szkoła niż 

rzeka. Natomiast są pewne przeszkody, których ta woda nie do końca pozwala 

żeby o tym nie myśleć. Rezerwa kryzysowa 108 000,00 zł taką otworzyć 

musimy. Rezerwa ogólna 100 000,00 zł. Także tak wyglądają nasze wydatki i 

inwestycje. Szanowni Państwo różnica między wydatkami a dochodami to 

kwota 4 953 954,93 zł, deficyt - 4 953 954,93 zł, spłata rat kredytów - 

2 045 045,07 zł. Proponujemy w tym budżecie kredyt 7 000 000,00 zł. Kredyt 

został zaplanowany na 7 lat, po 1 000 000,00 zł rocznie. Jest to kredyt 

bezpieczny. Po zaciągnięciu kredytu nasz poziom zadłużenia będzie wynosił 

17 924 442,50 zł i będzie stanowił 24,5% przy dopuszczalnych 60%.                            

7 milionów to dużo, ale patrząc na ilość inwestycji, którą realizujemy, którą 

próbujemy realizować. A odpowiedź jest taka, jeżeli przez 7 lat będziemy 

odkładać po 1 milionie złotych, to za 7 lat tego co zaplanowaliśmy teraz, nie 

zrealizujemy. Poza tym są jeszcze techniki, które są dla wielu samorządów 

bardzo ograniczające, ale w naszym przypadku są one bardzo pozytywne                    

i spokojne. Wskaźnik planowanych spłat i zobowiązań, bo to jest jeden                         

z najważniejszych wskaźników, który zatrzymuje samorządy przed 

inwestowaniem, w naszym przypadku 3,38% przy dopuszczalnym 7,15%, zapas 

3,77%. Gdyby pojawił się nabór, na którym by nam naprawdę zależało 
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moglibyśmy pozyskać środki, na dziś myślę że w okolicach 5 milionów byśmy 

dostali bez wahania wskaźników budżetu i stosunku zadłużenia do spłaty, około 

5 milionów jesteśmy jeszcze w stanie pozyskać. Chcę powiedzieć rzecz jedną, 

wspólnie z Zarządem przeanalizowaliśmy wszystkie za i przeciw, wspólnie                   

z Zarządem pracowaliśmy nad tym, żeby możliwie jak najwięcej inwestycji 

udało się z pozyskanych środków zewnętrznych zrealizować. Poza jednym 

obszarem, do którego tak naprawdę dostęp po te środki zewnętrzne blokuje nam 

program IOWISZ. I do oświaty, i do komunikacji pozyskujemy środki. Bardzo 

chcielibyśmy, żeby inwestycje w szpitalu przebiegały jeszcze szybciej i jeszcze 

mocniej. Natomiast nie jesteśmy w stanie realizować założeń, które ten program 

narzuca. Teraz tylko jednym takim założeniu. Zapytam Państwa czy Państwo 

wyobrażają sobie 80 000 tysięczny powiat łowicki bez Oddziału 

Pediatrycznego? Bo ja nie. Ten program przewiduje, że mamy około 120 łóżek 

pediatrycznych w województwie łódzkim za dużo. Nie jesteśmy w stanie tego 

jak gdyby przeskoczyć. Natomiast jesteśmy w stanie rozsądniej gospodarować 

środkami powiatowymi, które posiadamy, po to żeby co roku, a tak się dzieje od 

4 lat, wprowadzać jeden oddział do remontu. Będziemy to w tym składzie 

Zarządu, w tej koalicji dalej przeprowadzać. Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado chcę Państwa zapewnić, że dla nas jest to budżet rozsądny, rozwoju                   

i bezpieczeństwa. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego budżetu.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje panu Staroście. Czy są 

jakieś pytania? Bardzo proszę. 

 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja bardzo się cieszę z tego, że po trzech latach 

inwestycja związana z budową chodnika na ulicy Długa Wieś                                                    

w Domaniewicach, który już pomału wrasta odnoszę wrażenie w taką legendę, 

sprawa zaczyna nabierać kształtów tylko, że ja przyznam się szczerze, nie wiem 

czy dobrze zrozumiałem, ale budowa tego chodnika to jest koszt rzędu tysięcy? 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Nie, nie wprowadzajmy Radnych w błąd. 

To jest 100 000,00 zł na utworzenie zadania. Zadanie nazywa się: 

„Modernizacja drogi powiatowej Nr 5114 E w miejscowości Domaniewice 

Długa Wieś”. Żeby można było coś zrobić, trzeba rozpocząć od projektu 

możliwości technicznej drogi i to nie jest wartość. To jest tylko nasza kwota, 

przy której tworzymy zadanie. Teraz gmina Domaniewice z resztą myślę, że 

pani Małgosia Ogonowska też będzie chciała zabrać w tym temacie głos. 

Uzgodnienie jaka jest możliwość, jaki jest zakres i ustalenie ile jesteśmy                         

w stanie zrobić, ile środków do tego będziemy potrzebowali dołożyć. Jest to 

rozpoczęcie inwestycji. 

 

Radny Marek Jędrzejczak: Czyli tak, bo ja mam taką też wiedzę, w tym roku, 

to znaczy w przyszłym roku budżetowym 2018 oprócz tego, że będzie 
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określenie jakie są możliwości przeprowadzenia tej inwestycji, to ona będzie 

realizowana? 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak, na pewno będzie rozpoczęta, a czy 

będzie zrobiona trudno powiedzieć, bo to określi projekt jak już będą koszty. 

 

Radny Marek Jędrzejczak: Bo na wstępie w wyjaśnieniu, było głosowanie 

dotyczące właśnie zmiany porządku i pojawiła się taka informacja, że użył Pan 

takiego określenia, „budowa przewidziana jest chodnika i nakładki”, więc ja 

przyznam się szczerze, że… Czy te inwestycję będą łącznie czy… Jak to po 

prostu interpretować. 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Jest to modernizacja. Określi to projekt. 

Może to być łącznie. Określi to projekt.  

 

Radny Marek Jędrzejczak: Znaczy, ja chciałbym dowiedzieć się w takim 

razie, bo jeżeli mnie ktoś o to zapyta żebym potrafił udzielić odpowiedzi.                 

W związku z tym, czy ta inwestycja będzie przewidywała oprócz budowy 

chodnika również budowę nakładki, czy też w tej chwili tego jeszcze nie wiemy, 

to jest pierwsza rzecz. Jeżeli tak to chciałbym tutaj prosić o odpowiedź i teraz 

moje pytanie jest jeszcze z tym związane, że tutaj ta inwestycja ma być wspólnie 

z gminą Domaniewice realizowana i w związku z tym chciałbym się dowiedzieć 

jaka będzie tutaj rola gminy jeżeli chodzi o finansowanie tej inwestycji. 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Dlatego tworzymy to zadanie. Jak 

domówimy się z samorządem gminnym na jakiej wysokości będzie 

finansowanie ze strony gminy, dołożymy nasze środki, to zobaczymy jak 

wielkie może być to zadanie. 

 

Radny Marek Jędrzejczak: A w związku z tym, no jeśli Pan tak to przedstawia 

to ja chciałbym się dowiedzieć rzeczy następującej. Czy w związku z tym 

pozyskam taką informację, że może się tak zdarzyć, że ta inwestycja nie 

zostanie w przyszłym roku dokończona, a ze względu na przykład na rozmiar tej 

inwestycji, bo ja jak się orientuję, żeby to zrobić porządnie jednak, związane jest 

to z kosztami. W związku z tym oczekuję takiej informacji i zapewnienia ze 

strony tutaj władzy, a mianowicie co będzie jeżeli okaże się, że tych pieniędzy 

nie starczy. Czy ta inwestycja zostanie dokończona na przykład w roku 2019? 

Żeby nie okazało się też tak, że ona zostanie zrealizowana do pewnego miejsca, 

a potem na przykład może być powiedziane, że z braków środków dalej nie 

będzie kontynuowana. Ja przyznam się szczerze, że takiej sytuacji nie 

wyobrażam sobie. Myślę sobie, że nie może być tak, że zaczynamy jakąkolwiek 

inwestycję i w pewnym momencie ją zakończymy na zasadzie takiej, że część 

mieszkańców będzie miała zrobione, a część nie bo zabrakło pieniędzy. A ja 

przyznam się szczerze, że nie ma gorszych i lepszych mieszkańców, wszyscy są 
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tacy sami i uważam, że takie sytuację, dyskusji na ten temat. Liczę na pełną 

deklarację ze strony pana Starosty, że ta inwestycja zostanie zrealizowana                     

w 100% to po pierwsze. Po drugie nikt nie zostanie pominięty i myślę sobie, że 

to jest chyba najlepsza odpowiedź jaką może mi Pan teraz udzielić.  

  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Wie Pan, po pierwsze wchodzi Pan w rok 

2019, a wszyscy wiemy co to jest rok 2019.  

 

Radny Michał Śliwiński: Pan Jędrzejczak może ma pewność, że będzie 

Radnym, a my takiej pewności nie mamy jeszcze. 

 

Radny Marek Jędrzejczak: to nie było ładne.  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Żeby odpowiedzieć Panu jak najuczciwiej. 

Chcę powiedzieć tak, że to co przez też czas Przez wnioskował o zajęcie się 

drogą Długa Wieś, nigdy nie chciałem panu odpowiedzieć: że tak, na pewno w 

budżecie 2018 czy 2017. Dlatego, że po pierwsze, jest inwestycja wspólna wiec 

musi być partner. Jeżeli dzisiaj mamy partnera po drugiej stronie, który chce 

tego samego, to dlaczego mamy jej nie zrealizować? Natomiast jeżeli przed 

projektem czy chociażby szacowaniem oczekuje Pan ode mnie jaki to będzie 

wymiar tej inwestycji, to ja mogę panu powiedzieć, tylko będzie to zwykłe 

kłamstwo. Jest utworzone zadanie, będzie szacowanie tego zadnia, będzie 

projekt i możemy rozmawiać. Możemy rozmawiać, że na to zadanie potrzebne 

jest, strzelam - 700 000,00 zł, a mamy 400 000,00 zł. Co robimy z brakiem 

300 000,00 zł? Wtedy możemy dopiero rozmawiać, dzisiaj wprowadzamy 

zadanie. 

 

Radny Marek Jędrzejczak: Znaczy ja powiem w ten sposób, mnie interesuje 

odpowiedź. Powiem tak, proszę nie łączyć tego chodnika z wyborami, z polityką 

bo przyznam się szczerze, że Pan chyba czegoś tu nie rozumie. Ja nie 

przyszedłem po to, żeby zajmować się sprawami politycznymi. Ja tu 

przyszedłem po to, żeby powstał chodnik na ulicy Długa Wieś i to robię kiedy 

wyborów nie było. One praktycznie po zakończeniu poprzednim, kiedy 

powstała ta Rada o to zabiegałem. Nigdy nie mówiłem, że to ma być zrobione w 

jakimkolwiek kontekście. Pan sobie robi wycieczki. Ja w stosunku do Pana 

nigdy takich wycieczek sobie nie robiłem i tego samego oczekuję w zamian, to 

po pierwsze. Po drugie chcę powiedzieć tylko tyle, że moje pytanie jest o tyle 

zasadne, że ja naprawdę jestem zadowolony, że ta inwestycja zacznie być 

realizowana. Natomiast dla mnie niesłychanie ważne jest to, że jeżeli ona 

zostanie rozpoczęta, ona zostanie zrealizowana w 100%,  nie pomijając nikogo. 

Ja sobie zdaje z tego sprawę, że może w roku 2018 środków zabraknie. 

Natomiast nigdy nie oczekiwałem nie wiadomo czego. Ja tylko oczekiwałem 

takiej o to informacji, że ta inwestycja rozpoczęta zostanie, dokończona i 

wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkają na ulicy Długa Wieś nie zostaną 
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pominięci, bo to jest dla mnie najważniejsze, żeby się nie okazało tak, że my 

zaczniemy tą inwestycję, skończymy w pewnym momencie, bo zabrakło 

pieniędzy. Czyli, co? Ci, którzy byli na samym początku będą mieć tą 

inwestycję zrealizowaną, a Ci pozostali nie, bo są dalej? Nie. Przecież to tak nie 

wolno.   

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Ja myślę, że tak – wiele inwestycji zostało 

rozpoczynanych i niekończonych w jednym roku. Wiele. I teraz jest kwestia 

tego, tej deklaracji. Wie Pan, co roku głosujemy nad budżetem, co roku 

wprowadzamy inwestycje. Ja myślę, że jeżeli jest wola partnera jakim jest Rada 

Gminy na tą inwestycję, no to nie po to żeby zrobić na złość albo na przekór 

Radnemu Jędrzejczakowi, żeby zrobić kawałek i dalej nie.  

 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja chcę tutaj wyjaśnić, Panie Radny, chce Pan 

od razu mieć powiedziane ile to będzie kosztowało. Oczywiście Pan przed 

chwilą wskazał, że mniej więcej Pan wie ile inwestycja będzie kosztowała, to 

mniej więcej widzimy ile środków mamy zabezpieczonych. Wiemy też, że to 

będzie inwestycja partnerska. Też chcemy w jakiś sposób z partnerem dojść do 

porozumienia. Nie jest Pan pierwszym Radnym, nie jest to Radny, który jest 

pierwszą kadencje, że tak ja mówił tutaj Starosta, że inwestycję od razu 

zaczniemy, tyle i tyle robimy całą inwestycje. Każdy z nas by chciał żeby tak 

było. Tylko biorąc pod uwagę to, że to było jeszcze wprowadzone w ramach 

poprzedniego Zarządu, że staramy się robić tak, żeby w każdej gminie 

dogadywać się też z wójtami i tam też z ludźmi w jaki sposób tych pieniędzy 

podzielić, tak żeby na każdego starczyło, żeby każdy z nam mógł mieć 

zabezpieczone jakieś środki na swoje inwestycje. Bo tak naprawdę teraz po 

zrobieniu tego projektu będzie wiadome ile to będzie kosztowało, ile trzeba 

będzie przygotować, ile się uda znaleźć w gminie Domaniewice, ile my jeszcze 

będziemy mogli wziąć ze swoich środków. Nie można powiedzieć tego samego 

dnia, że zrobimy całą inwestycję, jak jeszcze nie wiem ile tych środków mamy 

wydać. Jak powiedział Starosta, jak powiedział Radny przy poprzednich sesjach, 

powiedział, że będą zrobione te drogi i nie kłamał. Oczekuje Pan czegoś, czego 

nie da się zrobić. Proszę Pana jest to żmudna praca i mówimy o tym, że 

jesteśmy wszyscy zadowoleni, że są 2 miliony przekazane na inwestycje 

drogowe, a jeszcze nie mamy domówionych z radami gminnymi. Tutaj jak jest 

wola współpracy z gminą Domaniewice, trzeba podziękować Małgosi 

Ogonowskiej.  

 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja chciałem powiedzieć bardzo istotną rzecz, że ja 

nie powiedziałem tego co Pan mówi. Ja tylko powiedziałem o tym, że jeżeli              

w tym roku ta inwestycja zostanie rozpoczęta, to ja oczekuje deklaracji, że jeżeli 

zabraknie środków ona zostanie w kolejnych latach dokończona. Powiem jedną 

rzecz ze względu na wybory to jest pewna ciągłość w związku z powyższym 

jeżeli wprowadzi się jakąś inwestycje to nie sądzę o tym, żeby ktoś dążył to tego 
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żeby to zablokować. Natomiast ja chcę dzisiaj uzyskać informacje bardzo 

prostą. Kończy się na takich możliwościach finansowych, ale w następnym 

będzie to dokończone i tylko tyle, a z tego się robi nie wiadomo jaki problem.   

 

Radna Małgorzata Ogonowska: Szanowni Państwo pragnę powiedzieć, że 

mnie również zależało bardzo na tej inwestycji. Ta inwestycja to takie projekty, 

o którym już była mowa co najmniej dwa lata. Do Państwa wiadomości i może  

fakt to, że my nie chcemy nikogo pominąć. No właśnie nie chcemy. Bo ciągle 

mówmy tylko o chodniku, ale Długa Wieś to nie tylko chodnik, ale i część 

drogi, która wymaga naprawy. Co to za droga? Od początku nałożenia nie była 

żadna naprawa robiona, więc po konsultacjach, które się odbyły w gminie wśród 

Radnych, wśród Sołtysów, no takie wsparcie również dostałam, że ta droga 

Długa Wieś, ta modernizacja tej drogi, no to właściwie udział gminy w tej 

chwili. Spośród wszystkich innych dróg, innych propozycji które padły, ta 

zdominowała. Cieszę się, że dostałam takie wsparcie i mogę tutaj dalej działać, i 

trzymać rękę na pulsie, żeby ta inwestycja została zrobiona. Przypominam tylko, 

że chcielibyśmy się podzielić tą informacją, że wszyscy Radni jednogłośnie 

zgodzili się na to, żeby tą inwestycję w naszej gminie wykonać i zrobić. Nie 

chcemy tu nikogo pominąć. Właśnie nie chcemy. Nie chcemy, więc ma być 

mowa o chodniku i ma być mowa o naprawie drogi, bo droga jest tam bardzo 

wskazana. Bardzo proszę Wysoką Radę o wsparcie dla tej inwestycji, jeśli już 

wiemy na co będą te pieniążki przeznaczone. Na pewno jest to dobra decyzja, 

dobre zadanie i takie które na pewno będzie służyło ludziom, a ludzie na to od 

dłuższego czasu rzeczywiście czekali.  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Co to Radnego Jędrzejczaka powiem tak, 

że po części rozumiem Pana jako mieszkańca gminy i Radnego, natomiast 

czasami dokonywać tych wyborów jest bardzo trudno. Powiem tak, Radny 

Dąbrowski nie skończyliśmy drogi Lipnice – Kocierzew. Dojechaliśmy tylko do 

Krzyża, co prawda tam problem jest taki własności gruntów, ale teraz co mamy 

zrobić na przykład w takim przypadku. Jest propozycja partnera samorządu 

gminnego, który chce przejąć naszą drogę i składać wniosek, pozyskać 

pieniądze nie blokując nam złożenia wniosku na inną drogę, bo ja w tym roku 

szczerze skończyłbym Lipnice, bo załatwiony byłby ciąg dróg. Natomiast ten 

ciąg musielibyśmy zrobić tylko ze swoich pieniędzy. No to jeżeli możemy do 

naszej drogi pozyskać dodatkowe dwa źródła dofinansowania, to może trzeba na 

rok to odłożyć. Staramy się też proponować przy tych naborach zewnętrznych, 

drogi nie tylko w jednej gminie, bo przecież taką drogę robiliśmy w tym roku            

w gminie Zduny, dwa lata temu robiliśmy w gminie Nieborów. Przenosimy co 

roku do innej gminy, która wymaga tego. Być może, że przygotowanie tego 

projektu i rozpoczęcie tej inwestycji pozwoli na bardzo duży zakres robót na tej 

drodze. Być może z udziałem środków zewnętrznych. Tego nie jestem w stanie 

dzisiaj powiedzieć. Dzisiaj ponieważ jest wola samorządu gminy wprowadzamy 

zadanie do budżetu. Rozpoczynamy prace nad tą drogą. My oprócz tego, że 
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mamy podział na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Nasze powiatowe 

też dzielimy na drogi: zbiorcze i drogi te dojazdowe. Długa Wieś jest tą drogą 

zbiorczą. To jest ważna droga więc myślę, że trzeba być dobrej myśli i jeśli to 

już wchodzi do budżetu, to będzie to realizowane. A jeżeli Pan oczekuje ode 

mnie, że powiem „na bank” to ja się tego nie podejmuje. 

 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja jeszcze tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć. 

Ja myślę, że podczas tutaj naszej rozmowy jedna rzecz powinna być, bo tutaj 

mówimy o drodze, ale proszę również pamiętać o jednej rzeczy, że ta droga jest 

niesłychanie ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa. Tam przejeżdża coraz 

więcej samochodów do Piasek, do kopalni. Chcę powiedzieć jedną rzecz takie 

odciąganie to jest kolejny rok wzrostu niebezpieczeństwa. Jeżeli obserwujemy, 

ja przynajmniej zdążyłem się zorientować, od jakiegoś roku czasu nasilenie tych 

samochodów jest tak duże, że w tej chwili, no to jest częstotliwość bardzo duża         

i my musimy się liczyć z tym, że jednak jest to wzrost niebezpieczeństwa i im 

szybciej ta inwestycja zostanie zrealizowana tym lepiej, bo tu chodzi o 

bezpieczeństwo mieszkańców. To nie jest taka sobie zwykła droga. Myślę sobie 

tak, że im szybciej to zostanie zrobione, taka moja wielka prośba, tym lepiej. Bo 

ja myślę, że będzie tych samochodów jeszcze więcej. Dzisiaj ludzie są 

zaniepokojenie tą sytuacją, a tutaj czwarty rok nic w tym kierunku się nie robi.  

 

Radny Marcin Kosiorek: Czy ja mógłbym usłyszeć łączną kwotę na wszystkie 

inwestycje, które są w tym budżecie, pierwsza sprawa. Druga sprawa, wiewiórki 

na mieście tam mówią, że może być zmiana Dyrektora Centrum, to chciałbym 

się zapytać, jaki budżet Centrum w szczegółach wygląda. 

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Wydatki majątkowe to 13 046 044,05 

zł, a budżet CKTiPZŁ to 410 000,00 zł.  

 

Radny Stanisław Olęcki: Ja mam takie pytanie do Zarządu Powiatu.                       

W minionym czasie była poruszana kwestia zabezpieczenia środków na 

dokumentację na stajnię na Blichu, to jest pierwsze i drugie – aż się prosi                 

o pomyśleniu na zabezpieczenie tej służbówki, która jest przy bramie, żeby to 

nie podzieliło losu Alkierzówki. A przy okazji mam taką prośbą - zdejmijcie to 

ogłoszenie „Starostwo sprzeda”, to nikomu chluby nie przynosi. 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Jeżeli chodzi o stajnie, ten budynek przy 

bramie - to będą prace prowadzone przy zabezpieczeniu, nikła szansa pewnie na 

to żeby skorzystać z naboru na ratowanie zabytków, więc ruchy tutaj są mocno 

ograniczone, natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenie, to na pewno tak.  

Natomiast co do Alkierzówki procedury muszą być. Dwa przetargi były 

przyprowadzone do sprzedaży, pewnie jeszcze jeden przeprowadzimy, musimy 

podjąć decyzję o rozbiórce sami, bo taką decyzję musimy mieć o wykreślenie z 
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rejestru, ekspertyzy, które posiadamy mówią jednoznacznie o nie przydatności 

do dalszej eksploatacji. 

 

Radny Stanisław Olęcki: Stajnia? 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Mówiłem, że będą prowadzone prace, ale 

przy zabezpieczeniach, z tego względu, że na razie… To są ogromne pieniądze 

gdybyśmy chcieli zrealizować je z własnych środków, ale myślę że w końcu 

jakiś nabór na ratowanie zabytku może byśmy zrobili. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Starosto z gminy Kocierzew wpłynął 

wniosek obywatelski do projektu budżetu, czy on w tym roku w tym budżecie 

jest uwzględniony?  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: On jest w części uwzględniony, bo tam była 

droga Jasieniec… 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Nie, nie. Chodzi mi o projekt obywatelski 

odnośnie skrzyżowań Łaguszew i Wejsce, o ten projekt, o światła.  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Jest to po opinii komisji bezpieczeństwa. 

No niestety nie uzyskały akceptacji komisji bezpieczeństwa poza tym jest to 

bardzo kosztowne przedsięwzięcie, natomiast te wypadki, które tam się 

wydarzyły są po prostu wynikiem niedostosowywania się do znaków jakie są.  

 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja chciałem jeszcze w innej sprawie. Chodzi mi o 

rowy przy drogach powiatowych w kontekście warunków atmosferycznych, 

jakie są. Większość tych pól, które są przy drodze - chodzi mi o Reczyce – jest 

zalana, a w dużym stopniu jest to związane z tym, że albo część rowów została 

przyorana, są one pozrywane, nie ma możliwości odprowadzenia wody. Ja 

miałbym taką prośbę, żeby pomyśleć o tym, żeby te rowy były odbudowane bo 

tam jest dość często tak, że tak on się ciągnie w pewnym momencie z 

przerwami, albo jest kwestia pogłębienia, z tego co się zdążyłem zorientować 

tego sprzętu, jeśli chodzi o wydział dróg nie brakuje. W związku z tym, proszę 

bardzo, mam na myśli Chruślankę na Reczycach, tam żeby uwzględnić czy to z 

rezerwy kryzysowej, czy to w jakiś innych sposób środki na to, żeby te rowy 

były, żeby ta woda miała możliwość odprowadzenia. Tym bardziej, że 

większość tych pól podejrzewam, że nie jest meliorowana i ta woda tak szybko 

nie będzie ustępowała i myślę, że to jest bardzo ważne na ten rok, żeby jednak te 

rowy udrożnić. Dziękuje bardzo.  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Radny, tutaj no niestety 

najpoważniejszym problemem to jest problem, nie wiem jak to nazwać, nie 

wiem czy to nazwać bardzo wielkim pragnieniem  uprawy gruntów. W wielu 



19 
 

przypadkach jeśli dałoby się uprawiać asfalt to pewnie też takową uprawę 

byśmy mieli. Jest to bardzo duży problem. Rozmawiamy na ten temat dlatego, 

że my możemy odtworzyć rów przy drodze powiatowej i na tym się to kończy. 

Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że rów przy drodze nie jest do 

odwodnienia do podwórek i pól, tylko do odwodnienia koryt rzeki, do obniżenia 

poziomu wody. A po drugie musi być taka sytuacja, że musi być współpraca, 

żeby tą wodę właśnie z tego rowu wylać.  Powiem uczciwie, że po pierwsze bo 

to jest totalna porażka jak się kopie rów w wodzie, bo to jest walka z 

wiatrakami. My taką walkę przeżyliśmy w Kocierzewie Północnym, tam było 

ratowanie dwóch rzeczy - odwodnienie drogi, ale również uratowanie dziesiątek 

oczyszczalni ścieków, które się po prostu utopiły. Tutaj zaangażowanie gminy w  

to, żeby zrealizować odprowadzenie wody z tego rowu, tutaj gmina stanęła na 

wysokości zadania, wykonała prace, które tą wodę z tego rowu odprowadzają, 

natomiast poziom wody gruntowej jest tak wysoki do dzisiaj. 

 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja proszę, żeby uwzględnić na Chruślance przy 

Reczycach odbudowę tych rowów tym bardziej, że tam są miejsca gdzie one są, 

a chodzi o to, żeby poprawić i udrożnić tam, gdzie zostały zalane.  

 

Radny Jarosław Papuga: Ponieważ były w tym roku dwie inwestycje - w 

miejscowości Bobrowniki było poszerzenie pobocza, była przedstawiona oferta 

przez firmę, Starostwo zrezygnowało z tego, mieliśmy to zrobić we własnym 

zakresie i ja chciałbym się dowiedzieć w jakim terminie i kiedy mniej więcej to 

będzie, gdzie to i czy to będzie z tej puli 1 800 000,00 zł i czy będzie 

partycypowała w tym gmina Nieborów podobnie jak z chodnikiem w 

Mysłakowie tak samo, najpierw było 75 000,00 zł później zmieniliśmy na 

23 000,00 zł i po prostu chciałbym wiedzieć kiedy te dwie inwestycje będą 

wykonane.  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Jeżeli chodzi o gminę Nieborów to było 

Arkadia i Bobrowniki, natomiast poszerzenie między Bobrownikami to zadanie 

zostało wycofane ze względu na bardzo wysokie koszty złożone przez firmy. 

Natomiast zadanie chodnika od szkoły do stacji jest na etapie regulacji 

własności gruntów. Bobrowniki na pewno nie będą realizowane z puli                 

1 800 000,00 zł, będziemy chcieli to zrobić własnymi siłami, natomiast Bednary 

szkoła - Mysłaków stacja zachęcimy do udziału gminy.  

 

Marcin Kosiorek: Ja jeszcze chciałbym wrócić do dwóch spraw, które 

poruszyłem. Gdyby Pani Skarbnik mi mogła odpowiedzieć z tych 13 000 000,00 

zł ile z tych jest na inwestycje, a ile własnych środków powiatu jest? No i 

prosiłbym Pana Starostę czy kogokolwiek, żeby jakoś bardziej szczegółowo ten 

budżet centrum omówić. Jesteśmy w stanie? A jakie tam imprezy są 

przewidziane w tym roku? 
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Środki przeznaczone na inwestycję to 

łącznie 13 046 044,05 zł, środki własne powiatu 9 300 821, 24 zł, środki z 

dotacji celowej budżetu Państwa 800 000,00 zł i środki unijne 3 737 222,81 zł. 

 

Radny Marcin Kosiorek: Dziękuje. 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Jeżeli chodzi o charakter imprez to nie 

odbiega on od poprzednich lat, natomiast kalendarz imprez sportowych i 

kulturalnych Zarząd już przyjął, natomiast nad kalendarzem wydarzeń 

powiatowych jeszcze nie pochyliliśmy się. Natomiast on nie odbiega od lat 

poprzednich. 

 

Radny Janusz Michalak: Ja mam odnośnie odpowiedzi Pana Starosty, że 

pomysł z tym, żeby zabezpieczać środki nie wskazywać, które były, będą 

wyremontowane, bo można go pomnożyć. Patrząc na uchwałę, którą będziemy 

podejmować za kilkadziesiąt minut to za wiele Pan nie pomnożył Panie 

Starosto, raptem 20%. Oczywiście środków jest więcej 2 razy, ale z tego z 4 

milionów, które gdzieś tam na wydatki inwestycyjne na drogach 3 360 000,00 zł 

jest ze środków powiatu, a tylko 690 000,00 zł jest ze środków zewnętrznych. Z 

tym mnożeniem to tak spokojnie. To nie jest na przyszły rok, tylko na ten rok, a 

Pan Starosta powiedział ile to nie będzie w przyszłym roku do pomnożenia 

czegoś przez coś. Tutaj niestety szkoda, że żadnej refleksji koledzy będący 

radnymi już w kilku kadencjach nie mają na temat takiego formułowania 

budżetu, patrząc na Jurka, na Michała kiedy to wasze wnioski powodowały, że 

musieliśmy precyzyjnie podawać, które drogi będą zrobione. Mało tego, że 

podawaliśmy je, to jeszcze mieliście pretensje, że nie omawialiśmy z wami tych 

dróg. No dzisiaj jest to hasło 2 miliony na drogi powiatowe. Czy to jest dużo 

Panie Starosto? Powiem, to nie jest wcale tak bardzo dużo, bo przed chwilą 

czytał Pan z subwencji wyrównawczej mamy 2 800 000,00 zł. To już któryś raz 

mówię, że subwencja wyrównawcza to są środki wyliczone z ilości dróg ponad 

średnią krajową pomnożone przez kwotę założona przez rząd, czyli tak 

naprawdę ta subwencja wyrównawcza powinna być przeznaczona na drogi. 

Oczywiście nigdzie to nie jest zapisane, że na drogi musi być wydawane. 

Ponadto tylko 7 milionów zaciągamy kredyt, a bezpieczny pułap 24% na koniec 

przyszłego roku jest rzeczywiście w porównaniu z 60% bezpieczny. Tylko, że to 

największy pułap jaki był w historii powiatu od chwili jego powołania. Nigdy 

tak nie było. Kwota w liczbach względnych to jest sporo, sporo, sporo więcej 

niż Pan Starosta przyjmował od poprzedników. 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: 16,9%.  

 

Radny Janusz Michalak: Czego 16,9% 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: W ogóle. 
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Radny Janusz Michalak:  Kiedy? Panie Starosto było 12,98% więc… Ale ja 

chciałem powiedzieć, że należało takie kredyty zaciągać, ponieważ udział 

własny przy dużo większej ilości środków zewnętrznych, można zyskać dużo 

więcej i to może tyle podsumowując cały ten fantastyczny budżet. 

 

Radny Jerzy Wolski: Ja chciałem jeszcze przypomnieć, że w tej chwili, z 

resztą pewnie co roku, współpracowaliśmy z gminami, ja przez kilkanaście lat 

miałem przyjemność współpracować z Wójtem i Radą Gminy Zduny. W tej 

chwili chyba żadna gmina nie uchwaliła sobie budżetu, co jest bardzo istotne dla 

nas, dla współpracy, kooperacji. Radni podejmują decyzje w której kolejności, 

które drogi mogą wesprzeć, oczywiście o drogach powiatowych mówimy. Przez 

kilka lat tak to wynikało. Tak to mniej więcej w ostatnich latach wyglądało. 

Wskazywali, że do tej drogi, musimy wyznaczyć kolejność dróg to jest bardzo 

ważne, ile dróg, tą listę powiatową, którą gmina chciałaby w pierwszej 

kolejności i jakoś ta współpraca przez tyle lat się układała. Myślę, że tak i tym 

razem będzie. 

 

Radny Janusz Michalak: Musisz też pamiętać jak mieliście za złe nam, że 

rozmawiamy z gminami wspominając was. No niestety naszych radnych 

omijacie. 

 

Radny Jerzy Wolski: Ja powiedziałem kilka razy z całym szacunkiem Janusz, 

to ty zacząłeś i to się udało. To trzeba przyznać, pełna zasługa twoja, my 

kontynuujemy rozmowy.  

 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja byłem, tak się składa, zaproszony w czerwcu na 

Radę Gminy. Przyznam się szczerze, że miałem tego nigdy nie mówić, ale tu w 

kontekście wypowiedzi kolegi to powiem. Kiedy mnie poproszono o zabranie 

głosu, powiedziałem cztery zdania, po czym Przewodniczący powiedział mi, że 

mam 30 sekund, żeby się ustosunkować. Przyznam się szczerze, że dla mnie to 

są standardy… podziękowałem za głos, to bardzo dziwne standardy - 30 sekund 

i Pan zabiera głos. Jeżeli prowadzimy rozmowę to traktujmy się poważnie, bo 

po co się mnie zaprasza na sesję skoro daje mi się 30 sekund na 

ustosunkowanie. Bo to nawet nie wypada. Dziękuje. 

 

Radna Małgorzata Ogonowska: Myślę, że to nie jest miejsce ani czas Panie 

Jędrzejczak, żeby się o to kłócić. Proszę się przejść do gminy i tam swoje żale 

wylewać. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego, żebyśmy przeszli do 

kolejnego punktu porządku obrad. To jest naprawdę nie na miejscu i nie na 

temat. Bardzo proszę i uważam, że skończyła się już dyskusja w tym temacie. 

 

Radny Marek Jędrzejczak: Panie Przewodniczący nie może Radny 

decydować czy dyskusja jest skończona czy nie. Po drugie ja nie wypowiadam 
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się na tematy, które nie miały miejsca, ja po prostu najzwyczajniej w świecie 

chcę prosić o jedna rzecz w kontekście swojego przykładu, że jeżeli kogoś się 

zaprasza nie robi się takich sytuacji, że mu się ogranicza, że ma się tyle 

wypowiadać a nie inaczej. To po co się go zaprasza? 

 

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli tak jest jak Pan Jędrzejczak mówi to tak jest, 

standardy sejmowe. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Myślę, że kończymy tą dyskusję na 

temat budżetu.  

 

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

Promocji – pozytywna. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

Opinia Komisji Rewizyjnej - pozytywna. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Radny Janusz Michalak: Ja chciałem w imieniu klubu powiedzieć, że mimo 

naszych zastrzeżeń i uwag, które Zarząd chcielibyśmy, żeby przyjął, 

przynajmniej część, na wiele nie liczymy, wstrzymamy się od poparcia tego 

budżetu, ale nie będziemy głosować jednak przeciw. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ja chciałem w imieniu Klubu Porozumienie Łowickie 

powiedzieć, że będziemy głosować za tym budżetem. Myślę, że ten budżet jest 

kontynuacją poprzedniego budżetu i będziemy szli w coraz lepszym kierunku. 

Dziękuje ślicznie.  

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.  

 

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

RPŁ/nie głosował Z. Kuczyński/: 

Za                   – 12 

Przeciw            – 0 

Wstrzymało się  – 8 

Podjęli Uchwałę Nr XLIII/261/2017 RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu na 

2018 rok. /Zał. Nr 7/ 
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Ad. pkt 8  

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu Łowickiego na 2018 rok. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2018 rok.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Wszyscy otrzymali plan pracy. 

Wszystko było omawiane, tylko w kwietniu dodatkowy punkt, jest jedna 

zmiana. Czy są jakieś pytania do przedstawionego planu pracy Rady Powiatu 

Łowickiego na 2018 rok?  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w 

październiku 2018 r. w planie pracy jest punkt: sprawozdanie ze stanu prac nad 

inwestycją – budowa MOS w Kiernozi. To już wtedy nie będzie aktualne, nie w 

tym miesiącu przynajmniej. W marcu już jest ten punkt. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czyli wykreślamy ten punkt z 

października. 

 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych 

RPŁ/nie głosowali: K. Figat, P. Gołaszewski, Z. Kuczyński, R. Malesa/: 

Za                      – 17 

Przeciw            – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIII/262/2017 RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu Łowickiego na 2018 rok. /Zał. Nr 8/ 

 

Ad. pkt 9  

 

Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2018 rok. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Pana Stanisława Olęckiego o przedstawienie planu pracy 

komisji na 2018 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Olęcki przedstawił plan pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2018 rok. /Zał. Nr 9/ 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę Przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Finansów Pana Jacka Chudego o przedstawienie planu pracy 

komisji na 2018 rok.  
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Przewodniczący Komisji Jacek Chudy przedstawił plan pracy Komisji 

Budżetu i Finansów na 2018 rok. /Zał. Nr 10/ 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Bardzo proszę 

Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i 

Promocji Panią Małgorzatę Ogonowską o przedstawienie planu pracy komisji na 

2018 rok.  

 

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Ogonowska przedstawiła plan pracy 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji na 2018 

rok. /Zał. Nr 11/ 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Bardzo proszę 

Przewodniczącą  Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli Panią Zofię Rogowska – Tylman o przedstawienie 

planu pracy komisji na 2018 rok.  

 

Przewodnicząca Komisji Zofia Rogowska– Tylman przedstawiła plan pracy 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli na 2018 rok. /Zał. Nr 12/ 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Bardzo proszę 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska Pana Jerzego Wolskiego o przedstawienie planu pracy 

komisji na 2018 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Jerzy Wolski przedstawił plan pracy Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2018 

rok. /Zał. Nr 13/ 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje Panie Przewodniczący. Czy 

są pytania do przedstawionych planów pracy? Nie widzę.  

 

Ad. pkt 10 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 

2017 rok. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Pana Stanisława Olęckiego o przedstawienie sprawozdania z 

działalności komisji za 2017 rok. 
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Przewodniczący Komisji Stanisław Olęcki przedstawił sprawozdanie z 

działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok. /Zał. Nr 14/  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo. Bardzo proszę 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Jacka Chudego o 

przedstawienie sprawozdania z działalności komisji za 2017 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Jacek Chudy przedstawił sprawozdanie z 

działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2017 rok. /Zał. Nr 15/ 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę Przewodniczącą 

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

Małgorzatę Ogonowską o przedstawienie sprawozdania z działalności komisji 

za 2017 rok. 

 

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Ogonowska przedstawiła sprawozdanie 

z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i 

Promocji za 2017 rok. /Zał. Nr 16/ 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje. Proszę Przewodniczącą  

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli Panią Zofię Rogowska – Tylman o przedstawienie sprawozdania z 

działalności komisji za 2017 rok. 

 

Przewodnicząca Komisji Zofia Rogowska– Tylman przedstawiła 

sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za 2017 rok. /Zał. Nr 17/ 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo. Proszę 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska Pana Jerzego Wolskiego o przedstawienie sprawozdania z 

działalności komisji za 2017 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Jerzy Wolski przedstawił sprawozdanie z 

działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska za 2017 rok. /Zał. Nr 18/ 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo. Czy są jakieś 

pytania do przedstawionych sprawozdań? Nie widzę.  
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Ad. pkt 11 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru firmy audytorskiej 

do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2017 i 2018. 

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań 

finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2017 i 2018.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Skarbnik. Czy 

są jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.  

 

Opinia Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych 

RPŁ/nie głosowali: K. Dąbrowski, K. Figat, G. Jędrachowicz, Z. Kuczyński/: 

Za                      – 17 

Przeciw            – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIII/263/2017 RPŁ w sprawie wyboru firmy audytorskiej 

do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2017 i 2018. /Zał. Nr 19/ 

 

Ad. pkt 12 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia „Programu 

naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na lata 2017-2019”. 

 

Dyrektor Wydz. ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zatwierdzenia ,,Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu na lata 2017 – 2019’’.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania do przedstawionego 

projektu uchwały? Nie widzę. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

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

RPŁ/nie głosowali: K. Figat, K. Dąbrowski, Z. Kuczyński/: 
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Za                      – 13 

Przeciw            – 0 

Wstrzymało się  – 5 

Podjęli Uchwałę Nr XLIII/264/2017 RPŁ w sprawie zatwierdzenia ,,Programu 

naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na lata 2017 – 2019’’. 

/Zał. Nr 20/ 

 

Ad. pkt 13 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą uchwałę Nr 

XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 

roku w sprawie Statusu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Dyrektor Wydz. ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniający uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 

października 2012 roku w sprawie Statusu Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Dyrektor. Czy 

są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

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

RPŁ/nie głosowali: K. Figat, I. Kolos, Z. Kuczyński/: 

Za                      – 18 

Przeciw            – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIII/265/2017 RPŁ zmieniającą uchwałę Nr 

XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 roku w 

sprawie Statusu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 21/ 

 

Ad. pkt 14 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu 

łowickiego na 2018 rok. 

 

Dyrektor Wydz. ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2018 rok.  
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Pani Dyrektor. Czy 

są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

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

RPŁ/nie głosowali: K. Figat, I. Kolos, Z. Kuczyński/: 

Za                    – 18 

Przeciw          – 0 

Wstrzymało się   - 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIII/266/2017 RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego 

na 2018 rok. /Zał. Nr 22/ 

 

Ad. pkt 15 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXIII/188/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2017 roku w 

sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

roku 2017. 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/188/2017 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2017.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Panu Dyrektorowi. 

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

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

RPŁ/nie głosowali: I. Kolos, Z. Kuczyński/: 

Za                      – 15 

Przeciw             – 0 

Wstrzymało się  – 4 

Podjęli Uchwałę Nr XLIII/267/2017 RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXIII/188/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2017 roku w 
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sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017. 

/Zał. Nr 23/ 

 

Ad. pkt 16 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski przedstawił projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo Panu Dyrektorowi. 

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, ja mam takie pytanie, nie a pro po 

głosowania. Ile rocznie, mamy finansowo? Jest możliwe do obliczenia jaka 

suma jest, ile pieniążków jest wprowadzonych do budżetu za odprowadzenia 

tych aut?  

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Ja muszę Państwu 

powiedzieć, że nie umiem jednoznacznie udzielić odpowiedzi, natomiast 

zatrzymuje nasza policja, około na ten rok 40-paru dyspozycji wydała usunięcia 

pojazdu z drogi, problemów tam nie ma, ale to ma być odstraszające między 

innymi, żeby też tych pojazdów tyle nie było. No 40-parę czy dwa czy trzy, bo 

teraz policja w ten okres przedświąteczny zatrzymała kilka pojazdów i 

przetrzymywane są różnie - od 3 dni, a są też takie które miesiącami stoją na 

parkingu i wtedy musimy płacić według cen przetargowych, dlatego te kwoty 

nie są za wysokie, żeby jak najmniej dołożyć.  

 

Radny Jerzy Wolski: I zysku z tego nie ma za specjalnie?  

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Zenon Dąbrowski: Jeżeli byłyby odbiory w 

ciągu 4-5 dni to byśmy zarabiali. Jeżeli to stoi dłużej to kwestia podjętych 

działań, żeby parking był u nas na placu, żeby to jak najmniej trzymać na 

parkingach, które były wyłonione w przetargu. 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych 

RPŁ/nie głosowali: I. Kolos, Z. Kuczyński/: 

Za                     – 14 

Przeciw             – 3 

Wstrzymało się  – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XLIII/268/2017 RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji 

usunięcia pojazdu. /Zał. Nr 24/ 

 

Ad. pkt 17 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2017 

rok. 

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje Pani Skarbnik. Czy są 

pytania do przedstawionego projektu Uchwały? Nie widzę.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

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

RPŁ/nie głosowali: I. Kolos, Z. Kuczyński, M. Kosiorek/: 

Za                       – 12 

Przeciw            – 0 

Wstrzymało się  – 6 

Podjęli Uchwałę Nr XLIII/269/2017 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2017 

rok. /Zał. Nr 25/ 

 

Ad. pkt 18 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą uchwałę Nr 

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

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego 

na lata 2017-2020. 

 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej uchwałę Nr XXX/168/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 

grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.  
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje Pani Skarbnik. Czy są 

pytania do przedłożonego projektu Uchwały? Nie widzę.   

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

 

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

RPŁ/nie głosowali: I. Kolos, Z. Kuczyński/: 

Za                      – 11 

Przeciw                 – 0 

Wstrzymało się  – 8 

Podjęli Uchwałę Nr XLIII/270/2017 RPŁ zmieniającą uchwałę Nr 

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

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 

lata 2017-2020. /Zał. Nr 26/ 

 

Ad. pkt 19 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą uchwałę Nr I/7/2014 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie 

powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Chciałbym zapytać Pana Gabriela 

Jędrachowicza - w jakich komisjach chciałby Pan uczestniczyć? 

 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Komisja Budżetu i Finansów i Komisja 

Rewizyjna. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej uchwałę Nr I/7/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 

2014 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych 

komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania do przedstawionego 

projektu uchwały? Nie widzę. 

 

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

RPŁ/nie głosowali: I. Kolos, Z. Kuczyński/: 

Za                         – 19 

Przeciw         – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIII/271/2017 RPŁ zmieniającą uchwałę Nr I/7/2014 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania, 
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ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 27/ 

 

Ad. pkt 20 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą uchwałę Nr I/5/2014 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Rozumiem, że Pan Gabriel 

podtrzymuje, iż chce by członkiem Komisji Rewizyjnej, tak? 

 

Radny Gabriel Jędrachowicz: Tak. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniającej uchwałę Nr I/5/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 

2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania do przedstawionego 

projektu uchwały? Nie widzę. 

 

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

RPŁ/nie głosowała I. Kolos/: 

Za                  – 20 

Przeciw            – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XLIII/272/2017 RPŁ zmieniającą uchwałę Nr I/5/2014 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej. /Zał. Nr 28/ 

 

Ad. pkt 21 

 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. /Zał. Nr 29/ 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę Panie Starosto o 

przedłożenie sprawozdania, chyba że Państwo otrzymaliście materiał i nie ma 

potrzeby odczytywania go. Chcecie Państwo, żeby był odczytany? Nie. Dobrze. 

 

Ad. pkt 22 

 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności 

w okresie między sesjami. 

 



33 
 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: 30 października uczestniczyłem w 

Sesji Rady Miasta, 10 listopada… 

 

Radny Marcin Kosiorek: A pytania do sprawozdania z pracy Zarządu 

Powiatu?  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przepraszam. Dobrze, po moim 

przeczytaniu sprawozdania z działalności będą zadawane pytania. Przepraszam 

najmocniej. 10 listopada prowadziłem wspólną Sesją Miasta i Powiatu w ZSP 

Nr 1, 11 listopada – uczestniczyłem w procesji i w uroczystościach z okazji 

Święta Niepodległości wraz z koncertem w naszym Muzeum, 16 listopada – 

brałem udział w uroczystościach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 18 listopada - 

byłem na koncercie Stanisława Madanowskiego w naszym Muzeum, 27 

listopada brałem udział w sesji nadzwyczajnej w naszej Radzie, 28 listopada w 

Gali Agrobiznesu w SGGW w Warszawie. 14 grudnia brałem udział w opłatku 

w Klubie Seniora „Radość”, również 14 grudnia w spotkaniu wigilijnym w 

Przedszkolu nr 7 w Łowiczu, 14 grudnia brałem udział w opłatku PSL-u w 

Domu Ludowym, również brałem udział w OSP w Łowiczu, 17 grudnia w 

opłatku w Straży, 18 grudnia spotkanie wigilijne z ZSP Nr 3, 20 grudnia brałem 

udział w opłatku Powiatowo-Miejskim w Muzeum. 22 grudnia brałem udział w 

spotkaniu opłatkowym w ZSP nr 1 i w posiedzeniu komisji i pracy zarządu. 

Bardzo proszę teraz o zapytania dotyczące sprawozdania z pracy Zarządu 

Powiatu i mojej.  

 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja mam takie pytanie, o które zwróciłem się w 

czasie obrad komisji odnośnie przejazdu kolejowego i uruchomienia tej 

sygnalizacji na szerokim polu, ponieważ ta sygnalizacja została zainstalowana 

kilka lat temu, a ze względu na fakt, że nie ma podłączenia elektrycznego, ona 

nadal nie działa.  W związku z powyższym mam takie pytania – po co ona tam 

jest? Tutaj jedna rzecz jest bardzo ważna, mianowicie w piśmie, które ja 

otrzymałem od PKP przyszła informacja, że ta inwestycja, podłączenia tego 

przyłącza elektrycznego będzie w miesiącach październik/listopad 2017 roku, 

mamy końcówkę grudnia i chciałem się zapytać kiedy nastąpi uruchomienie tej 

sygnalizacji.  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Niestety nie mamy takiej wiedzy - 

energetyka to jest zasilane nie z energetyki ogólnodostępnej, z energetyki 

wewnętrznej PKP, no i tutaj Panie Radny… 

 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja uważam, że tak nie powinno być, ponieważ…  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Tak, ale to nie jest to nasze urządzenie. 
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Radny Marek Jędrzejczak: Ja rozumiem, ale uważam, że ta sprawa powinna 

być nagłośniona, bo jeżeli zostanie nagłośniona tutaj… Mam taką prośbę, żeby 

tą sprawę nagłośnić. Powiem w ten sposób, ta sygnalizacja została 

wybudowana, a nie jest podłączona, a przejazd jej dosyć niebezpieczny. W 

związku z powyższym, że jeśli już wydano pieniądze, ta sygnalizacja powstała 

więc warto byłoby, żeby została uruchomiona uważam, bo jednak uważam, że 

warto jest… Coś się robi, żeby miało to efekty, a tutaj mieszkańcy czekają na to 

żeby ta sygnalizacja została uruchomiona. Jeżeli jest problem z egzekwowaniem 

to żebyście nagłośnili tą sprawę. Sygnalizacja jak nie działała tak nie działa. 

 

Radny Janusz Michalak: Co było przyczyną wypowiedzenia porozumienia 

firmie ubezpieczeniowej?  

 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Może, tak naprawdę jest to źle napisane, 

dlatego że my mieliśmy w zeszłym roku firmę WARTA wybraną z zapytania 

ofertowego, natomiast mieliśmy taką klauzulę w umowie przewidzianą, że 

będziemy mogli ewentualnie przedłużyć tą umowę na rok 2018. Niestety 

musieliśmy wypowiedzieć to porozumienie, ponieważ kwoty ubezpieczenia 

przekroczyły wartości, w związku z czym musieliśmy otworzyć przetarg. 

 

Radny Janusz Michalak: Tak uzupełniająco, czy ta nowa firma COMPENSA 

ofertę złożyła tańszą?  

 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Powiem tak, są to kwoty, które 

przewidzieliśmy w budżecie łącznie, bo będziemy mieli umowę podpisaną z 

dwoma firmami. Nie będzie to umowa zarówno na ubezpieczenia pojazdów, jak 

i  nieruchomości – będą to dwie różne firmy ubezpieczeniowe. Łącznie jest to 

kwota porównywalna do tego, jaką płaciliśmy składkę w tym roku, także środki, 

który zabezpieczyliśmy w budżecie na przyszły rok z pewnością się 

zmieściliśmy. Powiem tak, broker ocenia, że w naszym przypadku przetarg 

wyszedł bardzo pozytywnie jeśli chodzi o wartości ubezpieczenia przy bardzo 

dużych zwyżkach ubezpieczeń.  

 

Mam jeszcze taką generalną uwagę do tych sprawozdań Panie Starosto czy 

Szanowny Zarządzie, jakby trochę więcej informacji w tym było, bo przyzna 

Pan, przyznacie Państwo, że Pan Przewodniczący bywa bardzo często na sesjach 

Rady Miasta i tam to sprawozdanie wygląda zupełnie inaczej. Tu jest 

kilkanaście przynajmniej różnych rozstrzygnięć finansowych, nie ma nic na 

temat ile to kosztowało, a przecież to nie jest tajemnica, są to środki publiczne.  

 

Radny Marcin Kosiorek: Chodzi o inwestycyjne tutaj: „g - zatwierdzono 

wybór najkorzystniejszych ofert złożonych przez…” do czego to się tyczy?  
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat: W związku z rozstrzygnięciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa energii 

elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek 

organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego”. 

 

Radny Marcin Kosiorek: Czy moglibyśmy się dowiedzieć jakie były kwoty 

włożone, bo wiem, że Pan rozmawiał z przedstawicielem PGE. PGE złożyło 

też?  

  

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Złożyło.  

 

Radny Marcin Kosiorek: Nie musi Pan teraz podawać, ale czy mógłbym 

dostać taką informację? 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Możemy przygotować taką informację. Z 

tego co pamiętam to nie było rozbieżności bardzo dużo.  

 

Radny Marcin Kosiorek: A czy ja mógłbym taką informacje dostać?  

 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Oczywiście, natomiast są to porównywalne 

wartości do zeszłego roku. Przygotuje informację. 

 

Radny Marcin Kosiorek: Jeszcze mam pytanie, te 1100 toreb, o co tu chodzi?  

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Są to środki z edukacji ekologicznej, te 

torby są rozdawane przy konkursach, przy drzewku za makulaturę… 

 

Radny Marcin Kosiorek: Mamy tak dużo konkursów, że aż 1100 szt.? 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: To są środki, które są przeznaczone na tego 

typu przedsięwzięcia. 

 

Radna Małgorzata Ogonowska: Mam taką prośbę, chodzi o interwencje przy 

drodze naszej powiatowej, kiedy się kończy ta Długa Wieś, na samym końcu. 

Powiat Zgierski robił swoją drogę, która jest przyłączona do naszej i nie wiem 

czy tam zostało coś źle zrobione, ponieważ jest takie miejsce, gdzie woda się 

zatrzymuje, jest trochę niżej, taki dół, i tam jest ogromny problem, bo jest woda. 

Ta woda podchodzi już pod zabudowania nasze przy naszej drodze. Jeżeli jest to 

możliwe to bardzo proszę o interwencje. Dziękuję.   

 

Radny Stanisław Olęcki: Czy Pan Dyrektor jest zadowolony z funkcjonowania 

pogotowia i firmy, które to pogotowie obsługuje. Dlaczego o to pytam? Jakiś 

czas temu w kościele Świętego Ducha zasłabła kobieta i wyszedłem zamówić 



36 
 

pogotowie. Dzwonię na numer alarmowy, a Pani mnie się pyta z jakiego miasta, 

ja mówię, że z kościoła Świętego Ducha, a ona mówi z jakiego miasta. My 

mówimy o korytarzach życia, o pierwszych 15 minutach, o szybciej interwencji, 

a Pani z dyspozytorni jak się dzwoni i to się pyta z jakiego miasta ja dzwonię, 

żeby było szybciej.  

 

Radny Janusz Michalak: Ja pozwolę się dołączyć, Panie Przewodniczący, jeśli 

mogę. Pewnie wiele z nas znało Pana Piotrka Borkowskiego, przewrócił się, 

przejeżdżało pogotowie, zatrzymało się, powiedziało „a nie, to tam trochę 

tego…”. Dobrze, że strażacy zareagowali trochę inaczej. 

 

Radny Michał Śliwiński: Najlepszą służbą to jest straż. 

 

Ad. pkt 23 

 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

 

Radny Stanisław Olęcki: Panie Starosto ja mam takie pytanie, czy na 

styczniowej sesji dowiemy się coś więcej na temat procedury w celu 

ufundowania sztandaru, procedury prawnej? 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: Jeżeli chodzi o procedury prawne, jeśli 

chodzi o ufundowania sztandaru na sesji styczniowej przedłożymy.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy są jeszcze jakieś 

pytania? 

 

Radny Marcin Kosiorek: Chciałbym rozszerzyć tą moją prośbę, żeby ten 

wniosek o podanie kwot i do pozostałych też ofert, które tu są.  

 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Ale momencik, do pozostałych ofert to 

znaczy do wszystkich przetargów jakie były, jakie oferty spływały na jakie 

kwoty? Czy o energię chodzi tylko? 

 

Radny Marcin Kosiorek: 8 i pozostałe mnie interesują do końca i nie tylko 

mnie z tego co wiem. Jeszcze mam pytanie o taką rzecz, ponieważ były różne 

plany i nic się nie dzieje, co z budynkami po szkole w Zduńskiej Dąbrowie? 

 

Starosta Łowicki Krzysztof Figat: W Urzędzie Wojewódzkim jest taka 

informacja po rozpoznaniu przez Dyrektora Klimczaka, że wszystkie ruchy, 

jeżeli chodzi o Skarb Państwa zostały wstrzymane do odwołania.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś pytania? 

Pamiętacie była sesja nadzwyczajna w związku ze skargą Państwa Krystyny i 
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Henryka Sekułów z Jackowic na nasz Nadzór Budowlany. Chciałbym tylko 

jedno zdanie z Samorządu Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach Wam 

przeczytać, że „ wskazać należy, że Rada Powiatu Łowickiego nie dopuściła się 

do czynności przewlekłego prowadzenia postępowania przy rozpatrywaniu 

skargi 26 października 2017 roku wniesionej przez Państwa Krystyny i Henryka 

Sekułów na pracę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Szanowni 

Państwo, skarga nie dotyczy naszej Rady. Jest złożona do Urzędu 

Wojewódzkiego. Jest to sprawa pomiędzy Kolegium Wojewódzkim i Nadzorem 

Budowlanym.  Państwo Sekułowie piszą do nas, gdyby ktoś chciał się zapoznać 

z dokumentami bieżącymi lub poprzednimi, wszystko jest do wglądu w Biurze 

Rady, ale zobowiązany jestem przeczytać Państwu ta informację. Do nas nie ma 

zastrzeżeń, ale oni i tak dalej piszą więc gdyby ktoś miał z nimi kontakt i 

chciałby się zapoznać, wszystkie dokumenty są w Biurze Rady.  

 

Ad. pkt 24 

 

Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął posiedzenie XLIII Sesji 

Powiatu Łowickiego. 

 

Protokołowały:  

 

W. Kwasek 

 

B. Prus – Miterka 

 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 


