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PROTOKÓŁ Nr XVII/16 

z obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 29 lutego 2016 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 XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 

6. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia ,,Strategii 

Rozwoju Powiatu Łowickiego 2020’’. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych 

placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalania i rozliczania 

dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części nieruchomości użytkowanej przez Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia 

projektu ,,Rodzina z przyszłością’’ w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego konkurs RPLD.09.02.01 – 

IP.01-10-001/15, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 
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12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 

2016-2020. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie podjęcia działań 

zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2752E 

Łowicz – Polesie – Stachlew odcinek ul. 1-go Maja w Łowiczu, nr 2713E 

Wszeliwy – Błędów – Łowicz odcinek Armii Krajowej w Łowiczu oraz 

drogi powiatowej nr 2754E ul. Stanisławskiego w Łowiczu na terenie 

Gminy Miasto Łowicz. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie podjęcia działań 

zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2741E 

Traby – Podlas – Skaratki odcinek Traby – Skaratki, nr 2743E Łuby 

Bielawskie – Gaj oraz drogi powiatowej nr 2744E Psary – Traby na 

terenie Gminy Bielawy. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2016 rok. 

16. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami.  

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

19. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Ad. pkt. 1 

Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady XVII sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze udział 

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

i podejmować prawomocne decyzje.  
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Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Porządek obrad wraz z materiałami 

Szanowni Państwo otrzymali. Czy są wnioski do porządku obrad? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

chciałbym wnieść autopoprawkę do zmian w budżecie, to jest utworzenie nowego 

zadania, tj.  Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego ,,Perły Księstwa 

Łowickiego’’, kwota 50 tys. zł, będzie to przesunięcie z wydatków bieżących w 

Powiatowym Zarządzie Dróg i Transportu. Jest to po Komisji Budżetu już. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, wprowadzimy tą 

autopoprawkę w punkcie 15 porządku naszych obrad, gdzie będzie rozpatrywany 

projekt Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie. Rozumiem, że porządek 

obrad został przyjęty bez uwag, z autopoprawką. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z XVI Sesji RPŁ został 

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

Nie widzę. Protokół z XVI Sesji został przyjęty.  

Ad. pkt 5 

Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Jacek Szeligowski przedstawił 

informację na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 3/ 

Radny Jerzy Wolski: Panie Komendancie, no tutaj na sali jest pewnie wielu 

strażaków, druhów, ochotników i również zadaję takie pytanie: 18 jednostek 

mamy w Krajowym Systemie, nie tak dawno było ich 11, 12, ochotniczych była 

ponad 100 prawda, no tutaj z tego wynika w tej chwili, że dziura została załatana, 

konkretnie w jednostce w Złakowie Kościelnym, ale zostało tych 88 jednostek 

typowo klasycznych OSP i czy Pan komendant ocenia, że faktycznie wartość 

bojowa tych jednostek to raczej historyczna czy obsługa imprez, czy faktycznie 
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one są konieczne, zbędne? Teraz jesteśmy po sezonie zebrań spotkań, Pan 

Komendant pewnie też uczestniczył w nich, zresztą jeszcze trwają wybory prawda 

i często się pojawiał temat właśnie tych ochotników z tych mniejszych jednostek 

spoza krajowego systemu, że no niestety brakuje dla nich czasu, czy może nie 

czasu – pieniążków, na szkolenia i tak dalej. Ostatnio był przypadek u mnie w 

Gminie Zduny, że jednostka z Łaźnik nie wyjechała, bo nie miała po prostu ludzi, 

którzy odpowiednio by byli przeszkoleni. Gros tych pieniążków i gros tych 

szkoleń jednak te 18 jednostek ma z Krajowego Systemu. Pewnie tak będzie z 

tymi 88 jednostkami, że tylko będą obchodziły jubileusze i sporadycznie będą 

wspomagały. Proszę o komentarz w tej sprawie. 

Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu Jacek Szeligowski: Szanowny Panie 

Radny odpowiem tak, 18 jednostek Krajowego Systemu i tu druhowie minimum 

12 musi być pełnych, przygotowanych, przeszkolonych, ubezpieczonych, 

przebadanych, natomiast pozostałe jednostki, oczywiście nie zasypiam gruszek w 

popiele i również na nie stawiam tak jak tutaj pokazałem, 300 kilku druhów z tych 

jednostek spoza Krajowego Systemu jest przeszkolonych i dalej będziemy to 

dzieło kontynuować. Ja tylko mówię, że w Krajowym Systemie 18 jednostek jest 

w pełni przeszkolonych i przygotowanych do podjęcia działań, natomiast 

pozostałe jednostki, no nie jestem w stanie moimi strażakami na bieżąco szkolić 

a od 2012 tak jak powiedziałem, startowaliśmy praktycznie od zera - najpierw był 

Krajowy System, teraz już go mamy pełnego. W momencie, kiedy poszczególne 

Zarządy gminne OSP będą delegować kolejnych druhów z kolejnych jednostek 

spoza Krajowego Systemu do szkoleń będziemy to realizować, bo my to 

realizujemy, jako moja Komenda realizujemy nieodpłatnie, ale niestety 

samorządy muszą ponosić koszty ze względu na uczestnictwo, wedle uchwał jakie 

zostały podjęte przez te samorządy – z tego co pamiętam w niektórych jest 5 zł za 

szkolenie, 10 zł za udział w akcji ratowniczo – gaśniczej. Także jak samorządy 

będą tylko nam delegować takich druhów spoza Krajowego Systemu i znajdą się 

środki na to, żeby im zwrócić za ten czas, który muszą poświęcić w Komendzie, 

żeby 112 godzin zrealizować fizycznie, bo wychodzę z założenia, że lepiej jak 

druh fizycznie to wykona u mnie w Komendzie niż e-learningowo, bo taka 

możliwość też jest, ale ja podejmuję zarządzenia i decyzje, że u mnie nie ma 

formy e-learningowej, bo druh ma fizycznie być, odbyć to szkolenie i poznać się 

z moimi strażakami z Państwowej Straży Pożarnej, bo w momencie, kiedy 

docierają już wszyscy do zdarzenia, to łatwiej się realizuje takie zdarzenie. A 

jeżeli się nie znamy i nie wiemy jakie umiejętności dane druh posiada, no to 

niestety z przykrością ta realizacja zadania przy zdarzeniu jest troszeczkę 
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ograniczona, więc dlatego Ci druhowie docierają do nas do Komendy z chęcią, 

bo naprawdę tych druhów bardzo dużo uczestniczy w szkoleniach, bo sięgamy 

niejednokrotnie w tych szkoleniach po 60 kilka osób i przynosi to efekty. 

Naprawdę przynosi to efekty, ponieważ druhowie powiem szczerze niektórzy już 

mogą sami realizować bez pomocy Państwowej Straży Pożarnej niektóre 

zdarzenia już te specjalistyczne, aczkolwiek to wsparcie z Państwowej Straży 

Pożarnej musi być, ponieważ druhowie nie dysponują jeszcze tak 

specjalistycznym sprzętem, jaki posiada Państwowa Straż Pożarna w Powiecie 

Łowickim. Także będziemy kontynuować i będziemy szkolić druhów, łącznie 

tych jednostek w powiecie jest 106 z czego część można powiedzieć jest mniej 

aktywna, być może, że teraz po tym okresie sprawozdawczo – wyborczym 

niektóre jednostki się uaktywnią, również oczekuję na tych druhów, żeby ich 

przeszkolić. 

Ad. pkt 6 

Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego 

w świetle prognoz demograficznych. 

p.o. Dyr. Wydziału ES Teresa Wicher: Informację o sieci szkół jesteśmy 

zobowiązani przedstawić Państwu do końca lutego każdego roku, wynika to z 

ustawy o systemie oświaty. 

p.o. Dyr. Wydziału ES Teresa Wicher przedstawiła informację o sieci szkół 

ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz 

demograficznych. /Zał. Nr 4/ 

Radny Michał Śliwiński: Ja mam pytanie, jeżeli chodzi o szkołę Pijarska, czy 

tam liczba klas zostaje na tym samym poziomie ostatnich lat? 

p.o. Dyr. Wydziału ES Teresa Wicher: Na tym samym co na przestrzeni 

ostatnich lat, są to 20 osobowe klasy. 

Radny Michał Śliwiński: Czyli trzeba powiedzieć, że jest szansa na to, że 

możemy dwie klasy więcej dobrać w szkołach, w których teraz mamy… 

p.o. Dyr. Wydziału ES Teresa Wicher: W zależności od tego czy to będzie 

liceum czy technikum, bo mamy ustalone zasady: 33 osoby w liceum, natomiast 

24 w technikum. 

Radny Michał Śliwiński: Rozumiem. 
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Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, ja chciałbym poprosić o kilka 

minut przerwy dla Komisji Gospodarczej, jako że musimy podjąć projekt 

uchwały. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak. Panie Przewodniczący, ponieważ 

Pani Przewodnicząca Komisji Edukacji prosiła o to samo, bardzo proszę, żeby te 

dwie komisje się zebrały. 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI O GODZINIE 14:00 

OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH XVII SESJI RADY POWIATU 

ŁOWICKIEGO. 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI O GODZINIE 14:10 

WZNOWIŁ OBRADY XVII SESJI RADY POWIATU ŁOWICKIEGO. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, bo jest taka 

sytuacja, widzieliście, że była tutaj delegacja z ZSP Nr 4, nie wiedziałem, 

dlaczego nie chcieli zabrać głosu. Jeżeli zastanowią się i będą chcieli zabrać głos 

to pozwolicie, że wrócimy. Pani Przewodnicząca, jakie stanowisko delegacji jest? 

Radna Małgorzata Ogonowska: Rezygnują z zabrania głosu. 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia ,,Strategii 

Rozwoju Powiatu Łowickiego 2020’’. 

Pani Dorota Krajcarz – pracownik ŁARR: Witam Państwa bardzo serdecznie 

w imieniu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, mieliśmy przyjemność 

razem z pracownikami Starostwa Powiatowego przygotowywać dokument 

strategiczny Państwa powiatu i teraz chciałabym bardzo szybciutko i bardzo 

krótko przedstawić główne założenia tego dokumentu. Ja mam nadzieję, że 

większość z Państwa albo nawet wszyscy mieli możliwość i mieli czas na to, żeby 

przejrzeć ten dokument, zajrzeć do niego i zapoznać się z nim, z tymi głównymi 

założeniami. Jeśli chodzi o możliwość nanoszenia uwag, zmian do dokumentu, 

który został przygotowany to mieli Państwo trzy takie główne szanse: pierwsza 

to była ankieta, która została do Państwa rozdysponowana, w tej ankiecie mieli 

Państwo możliwość wskazania głównych obszarów zainteresowania powiatu, 

jeśli chodzi o drugi sposób to już do gotowego projektu dokumentu zamieściliśmy 

na stronie internetowej, a także został do Państwa przekazany formularz zmian do 



7 
 

tego dokumentu, gdzie Państwo także do poszczególnych elementów mogli się 

odnieść, no i ostatni taki moment, gdzie mogliśmy wnieść uwagi, zmiany do tego 

dokumentu to było to spotkanie informacyjne, na którym też przedstawialiśmy 

główne założenia tego dokumentu, spotkanie odbyło się w zeszłym tygodniu – 17 

lutego.  

Pani Dorota Krajcarz – pracownik ŁARR przedstawiła ,,Strategię Rozwoju 

Powiatu Łowickiego 2020’’. /Zał. Nr 5/ 

Kierownik BSI Edward Reske przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2020’’. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

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

RPŁ/nie głosował P. Gołaszewski/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 1 

Wstrzymało się  – 6 

Podjęli Uchwałę Nr XVII/105/2016 RPŁ w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju 

Powiatu Łowickiego 2020’’. /Zał. Nr 6/ 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla szkół niepublicznych o 

uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych placówek oświatowych 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

p.o. Dyr. Wydziału ES Teresa Wicher ostatnia zmiana ustawy o systemie 

oświaty z 20 lutego 2015 r. nakazała nam zmienić te uchwały, po prostu utraciły 

moc. Ostatnie nasze uchwały były z 2009 r., w międzyczasie szereg drobnych 

zmian było, stąd konieczność zmian obydwóch uchwał. Obydwie uchwały 

szczegółowo określają w jaki sposób przekazujemy środki, do kiedy te placówki 

czy instytucje mają nam dać informację o liczbie uczniów, w jaki sposób 

naliczamy, jak sprawdzamy, praktycznie ¾ może nawet więcej, 90% jest 

zawartych w ustawie. Zostały doprecyzowane informacje dotyczące kontroli i 

dokumentów, załączników – wiąże się to też z między innymi, że w międzyczasie 

mieliśmy kontrolę dotacji czy są ujęte również kursy w przypadku placówek 
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niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, istnieje tutaj możliwość 

wprowadzenia kursów. Jeśli chodzi o tę uchwałę dotyczącą dla szkół 

niepublicznych to tu mamy takie instytucje jak ZDZ, które prowadzi zaoczne 

Liceum Ogólnokształcące oraz LO dla Dorosłych prowadzone przez Spółkę 

Cywilną ,,Bakałarz’’ oraz Bursę Bernardynek. 

p.o. Dyr. Wydziału ES Teresa Wicher przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Łowickiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla 

niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

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

– pozytywna. 

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

RPŁ/: 

Za  – 21 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVII/106/2016 RPŁ w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla szkół niepublicznych o 

uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych placówek oświatowych 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. /Zał. 

Nr 7/ 

Ad. pkt. 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalania i rozliczania 

dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

p.o. Dyr. Wydz. ES Teresa Wicher: Tylko jeszcze w paragrafie 6 jest taki wyraz, 

który chcemy skreślić, było ,,prowadzący szkołę lub placówkę’’, ponieważ to 

dotyczy szkoły Pijarskiej i nie ma placówek, nie chcieliśmy na wyrost a jednak 

tylko szkołę i uchwała podobnie jak ta poprzednia traci moc. 
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p.o. Dyr. Wydziału ES Teresa Wicher przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie ustalania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne 

niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

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

– pozytywna. 

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

nie głosował Z. Kuczyński/: 

Za  – 20 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVII/107/2016 RPŁ w sprawie ustalania i rozliczania dotacji 

z budżetu Powiatu Łowickiego dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 

lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania. /Zał. Nr 8/ 

Ad. pkt. 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części nieruchomości użytkowanej przez Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu. 

Dyr. ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości użytkowanej 

przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Radny Janusz Michalak: Ja mam pytanie do Pana Starosty, czy nie będzie 

kolidowało to z lądowiskiem? 

Starosta Krzysztof Figat: Rozmawialiśmy o tym na Zarządzie i póki co nie 

powinno kolidować, natomiast myślę, że tutaj wniesiemy taką uwagę do umowy, 

że jeżeli… myślę, że możemy, najwyżej firma…. 

Radny Janusz Michalak: Ja myślę jednak, że będzie kolidowało nawet, gdy 

lądowisko miałoby być z boku na miejskiej działce. 
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Starosta Krzysztof Figat: To jest trochę inaczej, bo kiedyś to podejście było dla 

śmigłowców inne, teraz te przepisy się zmieniają. Natomiast pewno Panie 

Dyrektorze tutaj po tej naszej rozmowie na Zarządzie też rozważaliśmy takie 

możliwości i trzeba będzie takie zastrzeżenie złożyć, że w przypadku budowy 

lądowiska ta umowa może być rozwiązana. 

Radny Stanisław Olęcki: Czy nie można zapytać osoby mającej wiedzę w tym 

temacie? Bo ktoś ma takie zdanie, ktoś inne a tak naprawdę nie mamy wiedzy 

jakiejś takiej merytorycznej. 

Radny Janusz Michalak: Jeśli przepisy się nie zmieniły od 5 lat to będzie to 

kolidowało. Chyba, że w ostatnim czasie przepisy się zmieniły, bo myśmy za 

naszej kadencji prosili o taki nawet szkic podejścia do lądowania na placu obok i 

już dzisiejsza wysokość Szpitala tak trochę przeszkodą była. Nawet, jeżeli to by 

miało być z boku na tym placu, nie na dachu, to co wcześniej była propozycja. 

Starosta Krzysztof Figat: Więc rzeczywiście trochę jest zmiana w tych 

przepisach, bo tam chodziło o tzw. trajektorię podejścia i odejścia śmigłowca, 

natomiast tak jak mówię, co do tego pierwszego wariantu, o którym to Radny 

Michalak mówił to rzeczywiście tak jest, i Szpital i część tego zalesienia w parku 

obok Szpitala była przeszkodą, natomiast tutaj zabezpieczyliśmy w umowie co 

do sytuacji takiej, że takie lądowisko miałoby powstać, a ono będzie obowiązkiem 

w momencie, kiedy byłby w naszym Szpitalu SOR. No będziemy chcieli, żeby 

takie zastrzeżenie w umowie miało miejsce.  

Dyr. ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Przy ogłoszeniu postępowania zrobimy 

w umowie takie zastrzeżenie. 

Starosta Krzysztof Figat: Po prostu chodzi o to, żeby się zabezpieczyć na 

wypadek kolizji później przy budowie lądowiska. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym spytać czy mniej więcej 

oczywiście szacunkowo albo czy wynika to z jakichś propozycji tej firmy, za ile 

ewentualnie by ten maszt stał? Czyli jaki będzie zysk dla Szpitala krótko mówiąc? 

Dyr. ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Około 1300-1600 zł, takie są szacunki 

firm telekomunikacyjnych, miesięcznie. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 
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Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

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

nie głosował Z. Kuczyński/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 2 

Wstrzymało się  – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XVII/108/2016 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części nieruchomości użytkowanej przez Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu./Zał. Nr 9/ 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia projektu 

,,Rodzina z przyszłością’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego konkurs RPLD.09.02.01 – IP.01-10-001/15, 

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, 

Wysoka Rado, Szanowni zaproszeni goście, około 3 miesięcy temu za zgodą 

Zarządu Powiatu Łowickiego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu 

,,Rodzina z przyszłością’’. Dobra wiadomość, wniosek ten został 

zakwalifikowany do dofinansowania, wsparcie otrzymało tylko 8 powiatów z 

województwa łódzkiego, ten nasz projekt zajął drugą pozycję na liście 

rankingowej. Ja może uzupełniając to, co znajduje się w uzasadnieniu do projektu 

powiem, że ogólna kwota tego projektu wynosi dokładnie 1 014 528 zł, jest to 

projekt, który będzie realizowany w roku bieżącym i w roku 2017, koszt ogółem 

w tym roku 494 760 zł, w roku 2017 - 519 768 zł, co daje kwotę 1 014 528 zł. 

Wkład własny wynosi ogółem 152 179,20 zł, w roku bieżącym 74 214 zł, w roku 

przyszłym 77 965,20 zł. Wnioskowane dofinansowanie ogółem 862 348,80 zł, w 

roku bieżącym 420 546 zł i w roku przyszłym 441 802 zł. Warto też tutaj 

powiedzieć, że wsparciem ogólnie będzie objętych 100 osób, w tym 43 osoby – 

rodziny zastępcze i 52 dzieci z rodzin zastępczych i 5 dzieci biologicznych. 

Zadania, które będą realizowane macie Państwo zawarte w uzasadnieniu, ten 

dokument jest potrzebny, żeby zawrzeć umowę. Do 16 lutego mieliśmy przesłać 

wszystkie dokumenty, ale w związku z tym, że dzisiaj jest sesja też spytaliśmy na 

piśmie czy możemy ten dokument później dostarczyć, także otrzymaliśmy taką 

zgodę. Projekt ten został, tak jak wcześniej powiedziałem, oceniony bardzo 
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wysoko, koszty osobowe ogółem, bo może też paść takie pytanie, ogółem, a więc 

wszystkich osób zatrudnionych w projekcie to będzie około 35%, w ramach tego 

projektu pracownicy, którzy będą realizować ten projekt będą mieli także dodatki 

do wynagrodzeń. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zatwierdzenia projektu ,,Rodzina z przyszłością’’ w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego konkurs 

RPLD.09.02.01 – IP.01-10-001/15, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i 

zdrowotne. 

Radny Piotr Gołaszewski: Panie Dyrektorze, takie mam pytanie, w związku z 

tym projektem niech nam może Pan powie, ile i jaka będzie łączna ilość 

indywidualnych godzin wsparcia udzielonych beneficjentom, a jaka będzie ilość 

godzin wsparcia na szkolenia i warsztaty, czyli zajęć grupowych? Żebyśmy mogli 

ocenić powiedzmy mniej więcej koszty godzin wsparcia w tym projekcie. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Szanowni Państwo, no projekt jest 

dwuletni, ja mogę wszystkie te zadania czytać po kolei, nie ma problemu. Jeśli 

chodzi o zadanie pierwsze ,,Rozwój osób psychologiczny’’ – wynagrodzenie 

psychologa, umowa o pracę, ubruttowione, w tym roku przez 9 miesięcy, koszt 3 

tys. zł brutto zaplanowaliśmy, w roku 2017 przez cały rok też 3 tys. zł, razem na 

psychologa 36 tys. zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubruttowione jeden - 

2300 zł  w roku bieżącym, w przyszłym 3100 zł. Doposażenie stanowiska pracy 

– biurko, odpis amortyzacyjny, liczba w tym roku 1 – 580 zł, łącznie 580 zł, w 

roku przyszłym nie. Doposażenie stanowiska pracy – testy psychologiczne 3000 

zł w tym roku zaplanowaliśmy. Podniesienie kwalifikacji, szkolenia – 1500 zł w 

tym roku, w roku przyszłym 2500 zł. Doposażenie stanowiska pracy – krzesło, 

doposażenie stanowiska pracy – zestaw komputerowy – 3100 zł, doposażenie 

stanowiska pracy – drukarka 820 zł w tym roku… 

Radny Marcin Kosiorek: Czy Pan mógłby odpowiadać na pytania a nie czytać 

wszystko? Pytanie było o konkrety. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Tak, tylko ten wniosek ma kilkanaście 

stron. Dobrze, ale to jest wszystko doposażenie stanowiska pracy. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę uszczegółowić i odpowiedzieć 

Panie Dyrektorze. 
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Radny Piotr Gołaszewski: Są we wniosku takie rzeczy jak wskaźniki, które 

określają wartość produktu czy wartość godzin wsparcia. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Tak, ja Panu Radnemu odpowiem, bo 

ja mam ten wniosek przy sobie, ja mogę dać do przejrzenia, tylko muszę to po 

prostu znaleźć. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bo szczerze bez sensu jest czytanie 

wszystkich danych tych liczbowych, bo to nic nie da. Nie wiem, jeżeli mógłby 

Pan ogólnie odpowiedzieć Panu Radnemu Gołaszewskiemu na zadane pytanie… 

Radny Piotr Gołaszewski: Podać wskaźniki i wtedy to będzie najbardziej 

czytelne niż czytanie całego wniosku. Wskaźniki są przeważnie ściśle określone, 

o ile są takie, bo nie wiem. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Panie Przewodniczący, to mogę parę 

minut przerwy dlatego, że ten wniosek jest dwuletni chyba, że Panu Radnemu na 

piśmie odpowiem. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Może być tak? 

Radny Piotr Gołaszewski: Myślę, że nie będzie problemu. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Mam ten wniosek przy sobie, on jest do 

przejrzenia, także mogę Panu Radnemu dać, że Pan przejrzał sobie na spokojnie. 

Radny Piotr Gołaszewski: Dobrze, poproszę. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Moje pytanie będzie chyba też precyzyjne, 

czy osoby obsługujące ten projekt będą rekrutowały się wśród osób 

bezrobotnych? 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Nie będą się rekrutowały dlatego, że to 

są pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizujące ten projekt. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Rozumiem, czyli koszty obsługi będą 

dodatkowym wynagrodzeniem dla pracowników PCPR-u, tak? 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Tak. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym się spytać przy okazji, ponieważ 

na Komisji Rewizyjnej omawialiśmy zatrudnienie, no nie było Pana, więc nie 
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mogłem zadać tego pytania, ale tam jest wzrost około 5 osób bodajże, 

przynajmniej 5 etatów przepraszam najmocniej, w Pana jednostce na rok 2016 tak 

razem wyjdzie. Czy w związku z tym projektem też te osoby będą finansowane, 

te nowe, które przybyły czy też ewentualnie będą miały pieniądze z etatów, 

chociaż tam jest zapewnione w budżecie, czyli plus dodatkowe wynagrodzenie z 

tego projektu, tak? Dobrze rozumiem? 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Dodatkowe wynagrodzenie z tego 

projektu. Znalazłem te wskaźniki produktu, więc mogę, ale jeśli Pan Radny chce 

spojrzeć to proszę bardzo. Wskaźniki produktu – liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, świadczonymi usługami społecznymi 

w interesie ogólnym w programie, wskaźnik produktu kobiet 26, mężczyzn 16, 

razem 52. Liczba miejsc świadczonych usług społecznych wspartych w 

programie – w roku 2016 – 43, w roku 2017 – 2, razem 45. Wskaźnik, cel główny 

projektu i opis, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu 

szczegółowego RPO Województwa Łódzkiego – cel główny – poprawa dostępu 

oraz jakości usług społecznych kierowanych do rodzinnej pieczy zastępczej – 

projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO poprzez 

prawidłową diagnozę potrzeb oraz spójności i kompleksowości działań, 

podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności usług, wzmocnieni 

umiejętności rodzicielskie, dostarczy narzędzia do pracy z dziećmi, pozwoli je 

zdiagnozować, objąć specjalistyczną pomocą. Planowane usługi mają charakter 

prewencyjny, zmierzający do zniwelowania lub ograniczenia dysfunkcji 

występujących u dzieci, co spowoduje ich lepsze funkcjonowanie w rodzinie 

zastępczej po powrocie do rodziny biologicznej oraz w przyszłości. Na każdym 

etapie realizacji projektu przestrzegana będzie zasada równości szans. 

Radny Piotr Gołaszewski: Dziękuję bardzo, aczkolwiek uważam, że te 

odpowiedzi bardzo skąpe. Przeważnie takie wskaźniki zawierają na przykład ile 

załóżmy kosztuje średnio godzina wsparcia, z tymi kosztami jest to powiązane i 

jest to wtedy czytelne, a takie wskaźniki opisowe to nic nam tutaj nie mówią 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: No ale Szanowni Państwo, zajął ten 

projekt drugie miejsce w województwie, czyli te wskaźniki są bardzo dobre. 

Gdyby nie tak, to albo w ogóle by nie został uznany do dofinansowania albo by 

dostał taką punktację… 

Radny Piotr Gołaszewski: Panie radny, ja nie oceniam tego tylko stwierdzam na 

podstawie wiedzy na temat tego projektu. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Panie Dyrektorze ja mam prośbę, 

skoro są jakieś rozdźwięki w odpowiedzi na pytanie Pana Radnego, to prosiłbym 

o syntetyczne przekazanie informacji pisemnych. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Oczywiście. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

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

RPŁ/: 

Za  – 20 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XVII/109/2016 RPŁ w sprawie zatwierdzenia projektu 

,,Rodzina z przyszłością’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego konkurs RPLD.09.02.01 – IP.01-10-001/15, 

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. /Zał. Nr 10/ 

Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 2016-2020. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Szanowni Państwo, ja tylko powiem, 

że konieczność opracowania tego programu wynika z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Poprzedni 

program obowiązywał w latach 2011-2015, dlatego jest konieczność uchwalenia 

tego nowego programu. Cel główny programu to zwiększenie skuteczności 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na 

terenie powiatu. Dalej mamy 4 cele szczegółowe: 1- zintensyfikowanie działań 

profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2 – 

zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie; 3 – zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie; 4- zwiększenie poziomu kompetencji 

przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności 

świadczonych usług. Szanowni Państwo i tu później w ramach obszarów działań 

kierunki działań, najbardziej takie kosztochłonne założyliśmy utworzenie 
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Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami hostelowymi i ten program pozwoli 

nam na to, aby móc sięgać po środki zewnętrzne, pozwoli nam na to, aby 

realizować także program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy, 

który realizujemy z sukcesami od kilku lat. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 

2016-2020. 

Radny Janusz Michalak: Panie Dyrektorze czy to, co Pan powiedział to 

najbardziej kosztochłonne, czyli utworzenie Ośrodka omawiał Pan z Zarządem? 

Są ku temu jakieś przychylne okoliczności, żeby powstał takowy? 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Przychylny Zarząd jest, natomiast 

zobaczymy czy będzie możliwość pozyskania środków zewnętrznych. 

Radny Janusz Michalak: Pod warunkiem, że będą środki z zewnątrz. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Tak.  

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

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

RPŁ/: 

Za  – 20 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XVII/110/2016 RPŁ w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 2016-2020. /Zał. Nr 11/ 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie podjęcia działań 

zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2752E Łowicz 

– Polesie – Stachlew odcinek ul. 1-go Maja w Łowiczu, nr 2713E Wszeliwy – 

Błędów – Łowicz odcinek Armii Krajowej w Łowiczu oraz drogi powiatowej 

nr 2754E ul. Stanisławskiego w Łowiczu na terenie Gminy Miasto Łowicz. 
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Inspektor w PZDiT w Łowiczu Piotr Markus przedstawił projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie podjęcia działań zmierzających do pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej nr 2752E Łowicz – Polesie – Stachlew odcinek ul. 1-go Maja w 

Łowiczu, nr 2713E Wszeliwy – Błędów – Łowicz odcinek Armii Krajowej w 

Łowiczu oraz drogi powiatowej nr 2754E ul. Stanisławskiego w Łowiczu na 

terenie Gminy Miasto Łowicz. 

Inspektor w PZDiT w Łowiczu Piotr Markus: To jest nazwa całego ciągu 

drogowego, natomiast jest tylko niewielki kawałek na ulicy Armii Krajowej tutaj 

będzie pozbawiony kategorii, to jest odcinek od przejazdu kolejowego za 

zakładem energetycznym do tego rozgałęzienia, gdzie ulica Armii Krajowej 

krzyżuje się z ulicą Chełmońskiego. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

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

nie głosował Z. Kuczyński/: 

Za  – 20 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XVII/111/2016 RPŁ w sprawie podjęcia działań 

zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2752E Łowicz – 

Polesie – Stachlew odcinek ul. 1-go Maja w Łowiczu, nr 2713E Wszeliwy – 

Błędów – Łowicz odcinek Armii Krajowej w Łowiczu oraz drogi powiatowej nr 

2754E ul. Stanisławskiego w Łowiczu na terenie Gminy Miasto Łowicz. /Zał. Nr 

12/ 

Ad. pkt. 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie podjęcia działań 

zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2741E Traby – 

Podlas – Skaratki odcinek Traby – Skaratki, nr 2743E Łuby Bielawskie – 

Gaj oraz drogi powiatowej nr 2744E Psary – Traby na terenie Gminy 

Bielawy. 

Inspektor w PZDiT w Łowiczu Piotr Markus przedstawił projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie podjęcia działań zmierzających do pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej nr 2741E Traby – Podlas – Skaratki odcinek Traby – Skaratki, nr 
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2743E Łuby Bielawskie – Gaj oraz drogi powiatowej nr 2744E Psary – Traby na 

terenie Gminy Bielawy. 

Radny Janusz Michalak: Ja chciałbym zapytać czy znany jest powód, dla 

którego gmina chce przejąć, gminy raczej niechętnie przejmują drogi powiatowe 

i jaki stan jest tych dróg na dzisiaj? 

Starosta Krzysztof Figat: Po pierwsze to tak, chcę powiedzieć, że my tu 

wprowadziliśmy całe odcinki tych dróg, więc to jest więcej niż wniosek gminy, 

natomiast gmina jest przed sesją , przed komisjami, więc do tego chciałbym, żeby 

się ustosunkowali. Część z tych dróg to są, no nie część tylko chyba większa tych 

dróg to są drogi gruntowe, natomiast jednym z powodów to jest, w piśmie tego 

nie ma, natomiast możemy się tego domyślać, że tam są wodociągi, które gmina 

pewnie będzie przebudowywać. Natomiast tak jak mówię, my zaproponowaliśmy 

całe ciągi, nie tylko o to co prosiła gmina, ale coś co logicznie porządkowałoby 

sieć dróg powiatowych. Około 7 km tych dróg to są drogi gruntowe. 

Radny Janusz Michalak: Czy Zarząd zastanawiał się o ile będziemy mieli mniej 

subwencji z tego tytułu? 

Starosta Krzysztof Figat: Zastanawialiśmy się nad tym i myślę, że bilans 

zysków byłby dla nas na plus. 

Radny Janusz Michalak: Pani Skarbnik pewnie wie, ile to będzie, powiedzmy 

nie dokładnie co do złotówki, ale… 

Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda: Niestety ja nie mam takich informacji. 

Radny Janusz Michalak: To znaczy to jest koło 150 tys. zł proszę Państwa, 

rocznie. Tak, tak. Czy wiem Pan na jakiej zasadzie otrzymujemy subwencję 

wyrównawczą? To proszę się nie krzywić. 150 tys. zł, więc jeżeli to są gruntówki 

i nic na nich nie musimy robić to może szkoda. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja bym się chciał dowiedzieć od Zarządu, na 

jakiej podstawie w takim razie wpisano te zwiększone, ponieważ jak gmina nie 

jest zainteresowana większą liczbą dróg, albo odcinkami, jak Pan Starostwa 

raczył powiedzieć, to dlaczego wpisujemy w Uchwałę więcej niż gmina jest 

zainteresowana? 

Starosta Krzysztof Figat: Jeszcze raz tak jak powiedziałem na początku, my 

wpisaliśmy całe ciągi dróg, natomiast… 
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Radny Wojciech Miedzianowski: Ale dlaczego Panie Starosto? Gmina zwraca 

się w piśmie, sam Pan powiedział, o inne odcinki. 

Starosta Krzysztof Figat: My wpisaliśmy całe ciągi dróg, zobaczymy jaka 

odpowiedź będzie gminy, będziemy z gminą na ten temat rozmawiać i ewentualne 

przekazanie będzie tam na takim odcinku, na jaki ostatecznie się domówimy. 

Natomiast żeby móc rozmawiać chcemy mieć upoważnienie do tych odcinków 

dróg. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Starosto i cały Zarządzie, naprawdę nie 

rozumiem. Gmina daje 150 tys. zł na schetynówki, miała być ta droga, która jest 

tutaj wymieniona robiona, ten odcinek 2200 m. Rozumiem, że wciskamy w tej 

chwili radnym, bo opinie tam tych radnych też są jakie są, Wójt mówi, że o ten 

zakres wcale nie prosił i nie dość, że prosimy o współfinansowanie dróg 

powiatowych, to jeszcze na siłę wciskamy. Tam nie ma wodociągów, Traby – 

Skaratki owszem tam jest jakiś wodociąg, który dochodzi od strony Domaniewic, 

a na pewno nie ma od Rulic do Psar wodociągu, więc na pewno nie jest wola 

gminy, żeby te drogi przejąć. Ja dziwie się i proszę o jednoznaczną odpowiedź, 

dlaczego wciskamy gminie i dlaczego psujemy kontakty z gminą, która chce 

współpracować i przekazuje jakieś środki na drogi prawda i chce współpracować 

przy tych drogach, chcemy sobie popsuć kontakty na przyszłość, żeby ludzie 

ewentualnie tam na terenie gminy mówili, że Powiat ich tak naprawdę oszukał? 

Czemu podejmujemy większy zakres niż to z czym występuje gmina, prosząc o 

przejęcie tych dróg? Ja już pomijam to, co mówi Pan Janusz Michalak, że 

subwencja ta wyrównawcza dla Powiatu ulegnie zmianie no bo to jest 15 km tak 

jak by nie było, to jest dużo, plus odejdą drogi na terenie Miasta o wokół Miasta, 

więc tak naprawdę dziwie się, że to w ogóle staje. Może należałoby jeszcze 

troszkę przedyskutować z Gminą Bielawy, ten temat i dopiero wtedy nie stawiać 

ich przed faktem dokonanym, tylko wtedy dopiero dogadać się konkretnie i wtedy 

te konkretne odcinki przejąć. 

Starosta Krzysztof Figat: Myślę, że Pan Radny Miedzianowski dobrze wie o 

tym, że żeby przekazać gminie musi być wyrażona zgoda jednej i drugiej strony, 

także myślę, że to takie na wyrost obawy. Ja nie ukrywam, że poleciłem Pani 

Dyrektor Gajek przygotowanie logicznego uporządkowania dróg, złożyła taką 

propozycję… 

Radny Wojciech Miedzianowski: Inną niż ta, co jest w uchwale Panie Starosto. 
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Starosta Krzysztof Figat: Tą. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Inną.  

Starosta Krzysztof Figat: Tą. A Pan ma wiedzę, że inną? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Tak, tak. Jeszcze dziś rano rozmawiałem z 

Wójtem. Inny zakres niż ten, co jest w uchwale. 

Starosta Krzysztof Figat: Ale Pan nie słuchał tego, co ja przed chwila mówiłem. 

Ja przed chwilą powiedziałem, że poprosiłem Panią Dyrektor Gajek o 

zaproponowanie logicznego rozwiązania. Pani Gajek złożyła taką propozycję, 

jako logiczną. Ja dzisiaj rozmawiałem z Wójtem również też i rozmawiałem z 

Wójtem w piątek, ponieważ do przejęcia potrzebne są zgody obydwóch 

samorządów. To nie jest to kwestia zamknięta, że będzie to przekazane w takiej 

wielkości, bo na przykład ja uważam, że po rozmowie i również w Zarządzie i po 

rozmowie z Wójtem, że jednak ten odcinek, to wejście do 703 należałoby 

pozostawić w ramach drogi powiatowej i wcale to nie jest wykluczone i myślę, 

że ta uchwała nie przesądza o przekazaniu, bo tak jak Pan dobrze wie, żeby takie 

przekazanie mogło dojść do skutku, musza wyrazić zgodę obydwa samorządy. 

Będziemy dalej rozmawiać z Wójtem, znajdziemy wspólny środek i wspólne 

porozumienie i do przekazania przystąpimy na tym odcinku, na którym to 

porozumienie wypracujemy. 

Radny Stanisław Olęcki: Ja mam takie pytanie, tu była propozycja ze strony 

Zarządu – około 15 km przekazania, a Gmina Bielawy chce przejąć mniej. 

Dobrze, dzisiaj podejmiemy uchwałę, że 15 km przekazujemy, a jak gmina nie 

przyjmie, to co z naszą uchwałą pod względem prawnym? 

Starosta Krzysztof Figat: To nie jest uchwała o przekazaniu, tylko to jest 

uchwała o możliwości podjęcia rozmów i to jest uchwała, która pozwala 

pozbawić tych dróg kategorii dróg powiatowych. Jeżeli dojdziemy do wspólnego 

porozumienia z Gminą Bielawy, z Wójtem Gminy Bielawy, to być może droga 

2744E nie będzie miała długości 10700 m, tylko będzie miała załóżmy długość 

7000 m, a odpowiednio droga 2743E – długość 2270 m dzisiaj a może będzie 

miała długość 2000 m. Także nie jest to… zresztą tak, jak w tytule pisze: w 

sprawie podjęcia działań zmierzających do pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej. To nie jest uchwała, która przesądza przekazanie takich całych 

odcinków dróg. 
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Radny Jerzy Wolski: Ja tylko chciałem dodać tu, że od kilku lat rozmawiamy, 

że w tej naszej sieci 550 kilku kilometrów dróg, znamy te drogi, ja osobiści te 

drogi, o których przed chwilą rozmawialiśmy też znam i myślę, że powinno się 

poporządkować w niektórych odcinkach, elementach. Pewnie, że całych ciągów 

dróg, które są już w wielu miejscach dobrze zrobione nie oddamy, chociażby to 

co Janusz mówi, że te subwencje wyrównawcze również są, ale jest i sprawa 

druga: przecież radni Gminy Bielawy też znają te drogi i już dziś nie sądzę, żeby 

niektóre z tych dróg przejęli, bo tam jest masa roboty. Nam Powiatowi te drogi 

nie bardzo leżą, bo to są drogi ani zbiorcze, ani jakieś atrakcyjne, ani jakieś ważne 

dla Powiatu i również radni Gminy Bielawy muszą się liczyć z tym, że jeśli 

przejmą taką drogę to tam będzie roboty, pieniążków braknie. Ale są elementy 

dróg, jestem absolutnie za tym od dawna, że trzeba przekazać gminom, bo to 

naprawdę trzeba poporządkować. No sprawy nawet logistyczne, komunikacyjne 

czy nawet kwestia wymiany wodociągów, to tylko komplikuje sytuację. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja tylko chciałbym zakończyć apelem do 

Zarządu, żeby współpracował z gminami a nie działał prawem kaduka. Po prostu, 

od współpracy z samorządami. 

Starosta Krzysztof Figat: Jeśli mogę to naprawdę, niech Pan będzie spokojny. 

Nie jest to na zasadzie takiej, że my chcemy bez współpracy komuś zrobić prezent 

z kukułczego jajka, natomiast tak jak mówię, jest to uchwała w sprawie podjęcia 

działań. My uzgodnimy to bardzo szczegółowo z Panem Wójtem i dojdziemy do 

właściwego porozumienia. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

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

RPŁ/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 2 

Wstrzymało się  – 8 

Podjęli Uchwałę Nr XVII/112/2016 RPŁ w sprawie podjęcia działań 

zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2741E Traby – 

Podlas – Skaratki odcinek Traby – Skaratki, nr 2743E Łuby Bielawskie – Gaj oraz 

drogi powiatowej nr 2744E Psary – Traby na terenie Gminy Bielawy. /Zał. Nr 13/ 
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Ad. pkt 15 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 

rok. 

Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

zmiany budżetu na 2016 rok.  

Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda: Do uchwały jest zgłoszona autopoprawka, 

dotyczy utworzenia zadania inwestycyjnego pod nazwą: Utworzenie szlaku 

turystyczno – rowerowego ,,Perły Księstwa Łowickiego’’, jest to kwota 50 tys. 

zł, pochodzi z wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w 

Łowiczu. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

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

nie głosowali: D. Kosmatka, M. Kosiorek, W. Miedzianowski/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XVII/113/2016 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. 

/Zał. Nr 14/ 

Ad. pkt 16 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy przedstawił sprawozdanie Zarządu Powiatu 

Łowickiego z działalności w okresie między sesjami. /Zał. Nr 15/ 

Radny Zbigniew Kuczyński: Ja mam pytanie do Pana Starosty, chodzi mi, żeby 

mi przybliżył temat odszkodowań za te działki gruntu, o co chodzi, bo nie 

rozumiem. 

Starosta Krzysztof Figat: Więc tak, w myśl nowych przepisów, jeżeli 

ktokolwiek prowadzi jakąkolwiek pracę geodezyjną na działce przylegającej do 

drogi powiatowej, to jeżeli plan przestrzennego zagospodarowania zakłada 

poszerzenie tej drogi czy poszerzenie pasa drogowego to przy tych pracach musi 

być to wyłączone. Za ten grunt przy drodze powiatowej należy się 
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odszkodowanie. My rozwiązaliśmy to w sposób taki, że w danym roku, gdzie 

trafia wniosek o odszkodowanie negocjujemy stawkę i podpisujemy umowę i 

umieszczamy to w budżecie na rok przyszły, czyli te środki, które zapisane są w 

budżecie roku 2016, są wynikiem negocjacji umów w roku 2015. Te, które 

negocjujemy w 2016 będziemy umieszczać w budżecie roku 2017, te wartości. 

Są to odszkodowania różne, od 4 zł za metr do 13 i do 15 zł, tam, gdzie nie 

dochodzi do porozumienia na zasadzie negocjacji wyznaczamy wycenę 

rzeczoznawcy i taka jest propozycja, mamy 2 przypadki do tej pory, gdzie 

właściciele odwołali się nie zgadzając się również na wycenę rzeczoznawcy. No 

to powołują swojego i dalej to się toczy. Natomiast tu chodzi o to odszkodowania. 

Radny Zbigniew Kuczyński: A wskazana osoba? To znaczy kto jest taką osobą 

wyznaczoną przez Zarząd do negocjacji? 

Starosta Krzysztof Figat: Takie negocjacje przegłosowuje Wydział Geodezji, a 

głównie Pani Ania Kasińska, która zajmuje się nieruchomościami. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Bardzo bym prosił też o przedstawienie tak 

szerzej informacji dotyczącej wynajęcia bazy lokalowej na Blichu dla Wydziału 

Zamiejscowego Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. 

Starosta Krzysztof Figat: Tutaj może jeszcze na te szczegóły za wcześnie, 

Zarząd póki co wyraził zgodę na podjęcie takich działań i upoważnienie 

Dyrektora do rozmów ze Staropolską Wyższą Szkołą Zawodową w Kielcach i 

przedłożenia informacji na Zarząd już po tych rozmowach, jakie dyrekcja Szkoły 

odbędzie z rektorem. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Znaczy przepraszam, to znaczy, że my jeszcze 

nie wiemy co to będzie? 

Starosta Krzysztof Figat: Nie, my wiemy co to będzie, wyraziliśmy zgodę na 

uruchomienie Zamiejscowego Wydziału o kierunku rolnictwo, na bazie Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ale mamy jakiś pozytywny odzew z tej 

Szkoły? 

Starosta Krzysztof Figat: Z naszej Szkoły? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Nie z naszej, z tej Wyższej Szkoły. 
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Starosta Krzysztof Figat: To Wyższa szkoła zwróciła się do nas… 

Radny Wojciech Miedzianowski: No, czyli już wiemy ile potrzebujemy, na co 

potrzebujemy, co będą robić… Wątpię, żeby ta oferta nie była przedyskutowana 

przez Zarząd. 

Starosta Krzysztof Figat: Na razie podpisaliśmy list intencyjny i upoważniliśmy 

do tego Panią Dyrektor, aby takie zapotrzebowanie złożyła na Zarząd. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym prosić jeszcze o dwie rzeczy, o 

przedstawienie terminów dotyczących tego konkursu dla organizacji 

pozarządowych, jak wyglądają terminy. 

Wicestarosta Grzegorz Bogucki: Do dzisiaj jest termin składania wniosków. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Do dzisiaj termin składania wniosków, tak? 

Wicestarosta Grzegorz Bogucki: Tak. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Czy do dzisiaj wpłynęły jakieś wnioski i ile 

ewentualnie? Nie wiemy. I chciałbym jeszcze prosić, ponieważ tutaj Zarząd się 

zajmował ustaleniem i ogłoszeniem wykazu nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży. Czyli jakie, gdzie i ewentualnie… 

Starosta Krzysztof Figat: Chodzi tutaj o działkę w Zdunach po tych barakach i 

to jest ta część, która jest poza parkiem, ta część, która nie byłaby przekazywana 

w zasoby Skarbu Państwa i szkoły - technikum ochrony roślin. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Czy wiemy już za ile ewentualnie ona 

pójdzie? 

Starosta Krzysztof Figat: Nie, nie było tam jeszcze wyceny. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Bo tam podział był już widzę, że Państwo się 

zajmowaliście podziałem tych działek. 

Starosta Krzysztof Figat: Zajmowaliśmy się tym, żeby przygotować wersję jak 

to podzielić, natomiast wyceny jeszcze nie było. Ja chciałbym jeszcze 

odpowiedzieć Panu Radnemu Michalakowi, bo dostaliśmy już informację co do 

wielkości subwencji, ona jest w wysokości 2 286 131 zł na wszystkie drogi, czyli 

gdybyśmy całe 15 km przekazali to jest nie 150 tys. zł tylko 61 455 zł. 
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Radny Janusz Michalak: To ja Panu odpowiem od razu, że to chyba informacja 

nie jest ścisła, bo nie jest to na wszystkie drogi tylko drogi, które są ponad średnią, 

jaką posiadają powiaty, czyli mniej więcej połowę. A my ich mamy prawie dwa 

razy tyle, ile wynosi średnia. 

Radny Stanisław Olęcki: Ja myślę, że tutaj pytania Radnego Miedzianowskiego 

dotyczące tego Wydziału Rolniczego tej Staropolskiej Szkoły są przedwczesne, 

bo na moje wyczucie ten Wydział nie powstanie dlatego, że SGGW się zwinęło a 

to jest szkoła z renomą. Oprócz tego jest Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Skierniewicach, gdzie takie wydziały funkcjonują. Nie wiem jaki cel przyświecał 

tej szkole, ale w moim odczuciu ta szkoła nie powstanie. 

Radny Wojciech Miedzianowski: To znaczy ja też bym sobie życzył, żeby 

powstał ten oddział tutaj…Nie? A ja bym sobie życzył mimo wszystko, 

oczywiście jeśli ona by przynosiła jakiś dobry skutek, wymierne, edukacyjne dla 

mieszkańców, a nawet mieszkańców sąsiednich powiatów. Jednak czy są 

przedwczesne? No nie. Mam nadzieję, że na Radę są proponowane uchwały, które 

zostały wcześniej przeanalizowane, przekalkulowane i wtedy automatycznie one 

są wrzucane. Ja rozumiem, bo w budżecie mieliśmy na przykład inwestycje na 

oborze, która nie wiemy jeszcze co będziemy robić, ale zapisaliśmy tam bodajże 

69 tys. zł, no ale zazwyczaj na sesję trafiają już przeanalizowane i 

przekalkulowane uchwały i tak powinno być. Jeśli coś jest wrzucane do nas i my 

o tym nie wiemy, a wiemy, że RIO już znalazło, że uchwała była niezgodna z 

umowami, które dotyczyły chociażby tych papierów wartościowych no to ja 

rozumiem, że dostajemy uchwały, które są nieprawdziwe, ja rozumiem, że to się 

tutaj zdarza. 

Starosta Krzysztof Figat: Ale Panie Radny, przede wszystkim nie było tu żadnej 

uchwały na Radę, na litość boską. 

Ad. pkt 17 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności     

w okresie między sesjami.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: 30 stycznia brałem udział                           

w studniówce w ZSP Nr 1, 3 lutego w podsumowaniu roku Państwowej Straży 

Pożarnej, 4 lutego w konsekracji Biskupa Wojciecha Osiala, 5 lutego brałem 

udział we wręczeniu Pereł Kaszubskich w Kartuzach. 10 lutego brałem udział        

w spotkaniu z Wojewodą Łódzkim tutaj u nas w Starostwie, 17 lutego brałem 
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udział w spotkaniu w sprawie strategii naszego powiatu, 18 lutego brałem udział                

w podsumowaniu roku i strategii rozwoju Komendy Powiatowej Policji oraz stref 

zagrożonych. 25 lutego brałem udział w Sesji Rady Miasta, brałem udział w 

posiedzeniach Zarządu i Komisji. 

Ad. pkt. 18 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Marek Jędrzejczak: 17 lutego 2016 roku do Starosty wpłynęło pismo 

Pana Mariusza Kaźmierczaka i Pana Wojciecha Wieteski. To pismo dotyczy 

objęcia patronatem dwóch sportowców klubu UKS ,,Błyskawica’’ Domaniewice 

– Weroniki Kaźmierczak i Tomasza Wieteski. Chciałbym powiedzieć, że Ci 

sportowcy osiągnęli bardzo dobre wyniki w halowych mistrzostwach 

Województwa Łódzkiego młodzików, zdobyli złote medale. I chciałbym usłyszeć 

tutaj odpowiedź jaka będzie Pana Starosty odnośnie możliwości objęcia 

patronatem tych sportowców. 

Starosta Krzysztof Figat: Byli rodzice tych sportowców z tym pismem, 

przeanalizowaliśmy to zapytanie, chodziło o wyjazd tych dwóch sportowców na 

zawody do Czech, przygotowane zostały pakiety promocyjne dla jednego i 

drugiego zawodnika, nie wiem czy one są już odebrane czy jeszcze nie, natomiast 

Pani w Wydziale Edukacji takie pakiety przygotowała, jest w kontakcie z 

rodzicami, mają to odebrać i tak to zostało załatwione. 

Radny Marek Jędrzejczak: Czyli, żebyśmy się dobrze zrozumieli, czyli 

odpowiedź na tą prośbę… 

Starosta Krzysztof Figat: Otrzymali. Odpowiedź otrzymali i oprócz 

odpowiedzi… 

Radny Marek Jędrzejczak: Nie. Mnie chodzi o to, czy powiat wesprze obu 

sportowców? 

Starosta Krzysztof Figat: Materiałami promocyjnymi. 

Radny Marek Jędrzejczak: Rozumiem, dziękuję bardzo. Jeszcze mam drugie 

pytanie, ja zwracałem się do zarządu z taką prośbą kilka miesięcy temu i potem 

znowu ponawiałem, a chodzi mi o ławki w Stanisławowie. Czy one są już 

założone? 
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Starosta Krzysztof Figat: Nie, jeszcze nie są założone, natomiast z wiosną, 

kiedy będziemy te ławki, bo my te ławki robimy sami do skansenu, więc jeżeli 

będziemy je przygotowywać do skansenu to będą również zawiezione do 

Stanisławowa. 

Radny Marek Jędrzejczak: Czyli myślę, że jeżeli to będzie maj, to już te ławki 

będą zainstalowane. 

Radny Marek Jędrzejczak: Myślę, że spokojnie można przyjąć, że będą w 

końcówce kwietnia czy połowie kwietnia. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo pozwólcie, ja mam 

jeszcze dwie sprawy, bo tak, Pan Józef Błaszczyk skierował do Wojewody i 

Kolegium skargę na działalność Rady Powiatu Łowickiego. Pismo, które mówiło 

o tej skardze dostali Państwo, natomiast ja mam przygotowaną odpowiedź do Pani 

Ewy Wardęgi – Zastępcy Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli w 

Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. Tego Państwo jeszcze nie macie, ale będę 

musiał jako Przewodniczący odpowiedzieć na to pismo w imieniu Rady. Czy 

chcecie Państwo, abym je teraz przeczytał i żebyście się z tym Państwo zapoznali? 

Nie chciałbym sam w imieniu Rady podpisywać, tylko żebyście zapoznali się z 

tym pismem. Chcecie, żeby odczytać? 

Radny Wojciech Miedzianowski: To znaczy Panie Przewodniczący, my 

powinniśmy nie wiem, to jest nasze stanowisko – Rady, my to powinniśmy 

przegłosować tak naprawdę.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Jeżeli będzie trzeba, uznamy to za 

stosowne to przegłosujemy. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił Wyjaśnienia skierowane 

do Zastępcy Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego – Pani Ewy Wardęgi.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Chciałbym również poinformować 

Państwa, że Pan Błaszczyk w swoich pismach stwierdzał wyraźnie, że i 

Wojewoda nie zna prawa i Starosta nie zna prawa i Rada Powiatu Łowickiego nie 

zna prawa. Ma prawo tak pisać, natomiast wiecie, jeżeli ktoś się uznaje za ponad 

prawo, to troszkę mi się wydaje wychodzi przed orkiestrę. Ma prawo tak pisać, 

oczywiście. Taka jest odpowiedź, którą ja proponuje jako odpowiedź Rady 

Powiatu Łowickiego, jeżeli chcecie Państwo możemy przegłosować. 
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Radny Stanisław Olęcki: Ja myślę, że nie powinniśmy tego poddawać żadnej 

procedurze głosowania dlatego, że to jest na nas wszystkich skarga i jeśli my teraz 

będziemy dyskutować czy ona jest zasadna czy niezasadna no to będziemy trochę 

małostkowi, trochę tchórzliwi, trochę niekompetentni. Niech prawnicy podejmą 

właściwą decyzję. To jest skarga Wojtek na Ciebie, na mnie i na nas wszystkich. 

Podjęliśmy taka decyzję i czekamy na konsekwencje, a do jakiego absurdu 

dochodzi w kraju, to ja mogę podać taki przykład z dziedziny rolnictwa: ktoś chce 

wybudować chlewnię, 3,5 km od najbliższych zabudowań, w lesie. 

Stowarzyszenie Historyczne protestuje, bo w czasie powstania styczniowego tam 

był obóz partyzancki. I jak tak dalej pójdzie, to będziemy śmieci eksportować na 

Białoruś, bo tam wybudowali dwie bardzo nowoczesne spalarnie. 

Radny Wojciech Miedzianowski: To znaczy wydaję mi się, że Rada nie ma 

innej możliwości zabrania i zdecydowania o swojej opinii, jak przez głosowanie. 

Po prostu my głosujemy treść pisma, która pójdzie w imieniu Rady do Urzędu 

Wojewódzkiego i tyle. Mu tu się nie zastanawiamy, tylko Przewodniczący 

odczytał treść i teraz akceptujemy lub nie akceptujemy, więc mi się wydaję, że 

każdy wyrazi swoją wolę.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja chciałem, żeby jawnie 

przegłosować, żebym ja mógł ze spokojem podpisać to pismo lub nie, jeżeli tak 

przegłosujemy. 

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

nie głosowali: P. Gołaszewski, M. Kosiorek, J. Michalak, J. Wolski/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 4 

Przyjęli Wyjaśnienia skierowane do Zastępcy Dyrektora Wydziału Prawnego, 

Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  - Pani Ewy Wardęgi./Zał. 

Nr 16/ 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący mam prośbę, jeśli 

można prosić o przesłanie tego pisma skanem nawet… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie ma problemu. 

Radny Wojciech Miedzianowski: I jeszcze mam prośbę, jakby też skargę do 

NSA na wyrok WSA dotyczący uchwał Zarządu, co z RIO było. Też skanem. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, pozwólcie jeszcze 

ja w sprawach różnych. 6 marca w niedzielę o godzinie 16:20 w hali OSIR-u przy 

Jana Pawła odbędzie się mecz piłki halowej – Radni Miejscy i Przyjaciele kontra 

Powiat Łowicki. Bardzo proszę, wszyscy, którzy chcą brać udział w takim meczu 

i reprezentować Powiat, już proszę o zgłaszanie się do Pana Jarka 

Burzykowskiego. Szanowni Państwo jeszcze jedna sprawa, bardzo proszę o 

wypełnienie oświadczeń majątkowych, wszyscy mam nadzieje dostali. 

Starosta Krzysztof Figat: Ja jeszcze uwagę mam, ponieważ marcowa sesja 

wypada nam 30 marca, 2 dni po Świętach, to prośba do Przewodniczących 

Komisji, żeby tak może w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek nie robili Komisji, 

tylko trochę wcześniej. 

Ad. pkt. 19 

Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął obrady XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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