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PROTOKÓŁ Nr XX/16 

z obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 27 kwietnia 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 XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego. 

6. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na 

terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca z 

organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki 

prorodzinnej. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu 

Łowickiego. 

8. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

9. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 

10. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2015 rok. 

11. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek’’ im. Krystyny 

Bochenek w Borówku oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiczu. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie realizacji inwestycji 

pod nazwą ,,Przebudowa drogi w miejscowości Chąśno’’. 
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14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XV/96/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w 

sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2016 rok. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2016 rok. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2016-2019. 

17. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

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

20. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt. 1 

Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady XX sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę Panią Sylwię 

Walkiewicz o zabranie głosu. 

Dyrektor Wydz. ES Sylwia Walkiewicz: Szanowni Państwo, w pierwszej 

kolejności chciałabym zaprosić zawodników, którym zostały przyznane przez 

Zarząd Powiatu Łowickiego nagrody i stypendia za wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym na rok 2016. 

Uhonorowani zostaną również trenerzy, którzy przyczynili się do uzyskania 

wysokich wyników zawodników poszczególnych klubów sportowych. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu 

Krzysztofem Górskim wręczyli stypendia zawodnikom klubów sportowych oraz 

ich trenerom. 
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Ad. pkt. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze udział 

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

i podejmować prawomocne decyzje.  

Pan Mieczysław Szymajda: Chciałbym podziękować za wszystkie stypendia, 

które w tym roku są na pewno wyższe niż zawsze, uważam, że w imieniu 

wszystkich zawodników, którzy otrzymali dziś, w imieniu swoim też na pewno. 

Jeszcze może takie uwagi, jeśli chodzi o nagrody, które otrzymały właśnie 

zawodniczki spoza terenu Powiatu, bo po prostu może wyrażę opinie tych 

zawodniczek. Otrzymały mniej niż w ubiegłym roku i pytały mnie się, ,,dlaczego 

tak nisko, ja miałam wyniki znacznie wyższe, byłam piąta w Europie na 

Igrzyskach Młodzieżowych?’’. Nawet jeśli to biorąc pod uwagę uchwałę, to 

powinno być według może drugiego stopnia nawet, trzeba by dobrze 

przeanalizować. ,,Byłam też mistrzynią Polski, a tutaj jest tak nisko’’. Po prostu 

chciałem powiedzieć, że patrząc na odbiór tych zawodniczek, tego co się dzieje 

tak na żywo, no to to, co tutaj w Powiecie robimy raczej powiem, że wszystkich 

zawodników motywuje do dalszej pracy, stąd może ich jest coraz więcej, jest to 

pewnym zachęceniem, a z kolei potraktowanie troszkę tak niżej, chociaż ja jej 

powiedziałem, że lepszy rydz niż nic, trzeba brać to co jest, ze względu na to, na 

ile było Powiat stać, ale naprawdę w przyszłym roku czy nawet w następnych 

latach, jeśli będziemy dalej owocnie pracować i z dobrymi wynikami, to 

chciałbym, żeby wziąć naprawdę pod uwagę uchwałę, jaka jest i dostosować 

powiedzmy nawet kwotę do takiej, jaka tam się należy. To takie tutaj mam uwagi, 

bo oni odbierają, czytają też to wszystko i ich to dopinguje. Ja co do swoich nie, 

bo każdy wie, czy ja dostanę czy nie dostanę, to i tak będę pracował, także to tyle, 

dziękuję bardzo. 

Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Pozwólcie Państwo, pierwszy głos 

zabiorę ja. Chciałbym, żeby do porządku naszych obrad na początku, po 

wszelkich formalnościach wprowadzić punkt: ,,Rozpatrzenie zawiadomienia 

organu nadzoru o wszczęciu postępowania w celu kontroli legalności Uchwały 
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RPŁ XIX/121/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji 

Statutowej Rady Powiatu Łowickiego. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado 

chciałbym, żebyśmy do porządku obrad po punkcie 5 czy jeżeli byłby ten kolejny 

punkt, nie wiem, w którym punkcie Pan Przewodniczący chciałby wprowadzić… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Też po piątym. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Po piątym, czyli kolejny. Chciałbym, 

żebyśmy wprowadzili Uchwałę RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Łowickiego do realizacji projektu ,,Stawiamy na zawodowców’’ – jest 

to projekt, który składał ZSP Nr 2, projekt został oceniony pozytywnie i mamy 

do realizacji ten projekt, natomiast żebyśmy mogli podpisać umowę 

potrzebujemy wyrażenia zgody Rady Powiatu oraz w punkcie kolejnym, to jest 

również projekt, który składał PCPR, przepraszam, tutaj jest organizacja 

wypoczynku letniego i organizacja wyjazdów terapeutyczno – wypoczynkowego, 

konkurs realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, do tego też 

musimy podjąć Uchwałę Rady Powiatu. Także w punkcie powiedzmy 7 i 8, tak 

jak tutaj byłoby najlepiej. 

Radny Stanisław Olęcki: W imieniu Komisji Rewizyjnej wnoszę o zdjęcie z 

porządku obrad projektu Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek’’ im. Krystyny Bochenek w Borówku oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, skargi Pana 

Michała Boczka dotyczącą wymiany pism, skarga jest wieloczłonowa, tylko tego 

członu, który dotyczy Komisji Rewizyjnej dlatego, że Komisja Rewizyjna nadal 

proceduje i na następnej Komisji Rewizyjnej będzie ta sprawa zakończona i 

projekt Uchwały rozpatrzony i zaopiniowany. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 13:30 ogłosił przerwę w 

obradach XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 13:40 wznowił obrady XX 

Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Radny Stanisław Olęcki: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, po 

konsultacjach z prawnikami mam taką propozycje, żeby ten punkt dotyczący 

skargi Pana Boczka zachować w porządku obrad, a Komisję Rewizyjną przed tym 

punktem prosiłbym o spotkanie. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czyli do porządku obrad 

wprowadzamy na razie 3 punkty. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, ponieważ Pan zgłosił 

punkt do programu sesji dotyczący rozpatrzenia zawiadomienia o wszczęciu 

postępowania, chciałbym się spytać czemu? Jaki jest powód, że to będziemy 

rozpatrywać, co będzie Rada rozpatrywać w tym przypadku? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Po tym zawiadomieniu trzeba będzie 

wprowadzić jeszcze dwa kolejne punkty, które jak gdyby nadadzą bieg prawny 

treści wynikającej z tego postanowienia. Będzie trzeba podjąć kolejne działania, 

a to… 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym się spytać czy Rada ma takie 

kompetencje, żeby rozpatrywać zawiadomienie o wszczęciu postępowania i w 

jakim zakresie? 

Radny Michał Śliwiński: Myślę, że zamysłem Pana Przewodniczącego było, 

żeby w tym punkcie nam przedstawić to pismo, które wpłynęło do Rady, a Rada 

w dalszym ciągu będzie procedować co dalej robimy z tym pismem, czy 

ewentualnie zostawiamy to tak jak jest czy nie zostawiamy, czy przygotowujemy 

odpowiedź, ale to będzie dyskusja wtedy w tym punkcie po przedstawieniu tego 

pisma przez Pana Przewodniczącego. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja rozumiem, że megalomania u nas w 

Powiecie jest duża, ale czy znowu nie robimy czegoś co do nas nie należy? Co 

my chcemy zrobić z tym wszczęciem? Urząd Wojewódzki nas informuje, że 

wszczął postępowanie, a my będziemy co? 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, ja chciałbym zabrać głos nie 

jako Starosta, tylko Radny. Dostałem to pismo tak, jak każdy Radny, skierowane 

jest do Rady i myślę, że Rada ma wyjaśnić to i wszystko. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Wiem, staram się w miarę łagodnie 

wytłumaczyć dlaczego, dlatego Szanowni Państwo proponuję, żebyśmy 

przystąpili do głosowania nad zgłoszonymi… 

Radny Marcin Kosiorek: Ja może to ujmę tak, ja nie rozumiem, może by Pan 

Przewodniczący podał, jak ten punkt ma brzmieć, ten co go wprowadzamy? 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Punkt będzie brzmiał tak: 

,,Rozpatrzenie zawiadomienia organu nadzoru o wszczęciu postępowania w celu 

kontroli legalności Uchwały Rady Powiatu Łowickiego XIX/121/2016 z dnia 30 

marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej’’. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 12 Radnych 

RPŁ/nie głosowali: K. Dąbrowski, P. Gołaszewski, M. Kosiorek, J. Michalak,    

M. Jędrzejczak, R. Malesa, W. Miedzianowski, Z. Kuczyński, D. Kosmatka/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: ,,Rozpatrzenie 

zawiadomienia organu nadzoru o wszczęciu postępowania w celu kontroli 

legalności Uchwały RPŁ XIX/121/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie 

powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego’’. 

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

RPŁ/nie głosowali Z. Kuczyński, R. Malesa/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: ,,Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego 

do realizacji projektu pt.: ,,Stawiamy na zawodowców’’. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych 

RPŁ/nie głosowali K. Dąbrowski, K. Górski, M. Jędrzejczak, Z. Kuczyński,        

W. Miedzianowski/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 3 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: ,,Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ zmieniający Uchwałę Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 21 października 2015 roku w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na 

rok 2016 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie’’. 
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Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie zawiadomienia organu nadzoru o wszczęciu 

postępowania w celu kontroli legalności Uchwały RPŁ XIX/121/2016 z 

dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej 

Rady Powiatu Łowickiego. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt.: 

,,Stawiamy na zawodowców’’. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniający Uchwałę Nr 

XIII/83/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2015 

roku w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 

Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

8. Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego. 

9. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na 

terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca z 

organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki 

prorodzinnej. 

10. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu 

Łowickiego. 

11. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

12. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 

13. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2015 rok. 

14. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek’’ im. Krystyny 



8 
 

Bochenek w Borówku oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiczu. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie realizacji inwestycji 

pod nazwą ,,Przebudowa drogi w miejscowości Chąśno’’. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XV/96/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w 

sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2016 rok. 

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2016 rok. 

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2016-2019. 

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 XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z XIX Sesji RPŁ został 

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

Nie widzę. Protokół z XIX Sesji został przyjęty.  

Ad. pkt 5 

Rozpatrzenie zawiadomienia organu nadzoru o wszczęciu postępowania w 

celu kontroli legalności Uchwały RPŁ XIX/121/2016 z dnia 30 marca 2016 

roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił pismo z Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego dot. wszczęcia postępowania w celu kontroli legalności Uchwały 

Nr XIX/121/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2016 roku.            

/Zał. Nr 3/ 
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Radny Michał Śliwiński: Mam pytanie, jeżeli chodzi o te braki formalne, które 

były przy podejmowaniu tej uchwały, czy mniej więcej wyjaśnione zostało to, 

jakie te braki formalne mogą być? Bo tak z pisma samego nie wskazuje na to, co 

jest naruszeniem, co zostało źle wykonane. Czy mamy jakieś podejrzenia, bo była 

na przykład prowadzona rozmowa z Urzędem Wojewódzkim o co tak naprawdę 

chodzi wnioskodawcy? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Rozmowy z Urzędem Wojewódzkim 

nie było, pewne działania zostały podjęte, bardzo bym prosił Panią Mecenas o 

wyjaśnienie sprawy. 

Radca Prawny Anna Motuk: Jeżeli chodzi o to zawiadomienie no to oczywiście 

nie zostało tutaj wskazane, jakiego naruszenia prawa dotyczą te wątpliwości. 

Powstały one na podstawie bliżej nieokreślonej informacji otrzymanej przez 

organ nadzoru, w związku z tym nie jest możliwe merytoryczne ustosunkowanie 

się, jeżeli chodzi o stronę prawną do tego zawiadomienia. Oczywiście organ 

nadzoru prosi o złożenie wyjaśnień, więc ja nie czuję się na siłach w tej sytuacji 

zabrać głos na temat jakichkolwiek wyjaśnień, bo po prostu nie wiem, czego 

dotyczą zarzuty. Jest to prośba oczywiście skierowana do Rady Powiatu, więc do 

Państwa należy decyzja. Ja pomóc nie mogę, bo nie wiem, na jakie zarzuty 

odpowiedzieć. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy w jaki sposób tą całą procedurę 

przeprowadzaliśmy na sesji było analizowane, np. czy przez Biuro Rady czy przez 

kogokolwiek? Czy możemy na przykład domniemać, gdzie popełniliśmy błąd? 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Znaczy tak, jak Pani Mecenas mówi, jest tutaj 

ewentualnie napisane w zawiadomieniu o naruszeniu trybu procedowania. Jeżeli 

ewentualnie, owszem było to analizowane, ewentualnie możemy domniemać, że 

na przykład chodzi o to, że wniosek nie został przegłosowany przez Radę, o 

wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku obrad, możemy się tylko 

domyślać, ewentualnie o to może chodzić. 

Radny Michał Śliwiński: To znaczy, że Radzie umknęło wprowadzenie punktu 

o to, że wybieramy Komisję? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Być może. 

Radny Michał Śliwiński: I tak faktycznie po przeanalizowaniu tego stenogramu 

sesji takiego punktu nie podjęliśmy, tak? 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak.  

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Nie punktu nie było w porządku i nie było 

złożonego wniosku w sprawie wprowadzenia takiego punktu, który byłby przez 

Państwa przegłosowany większością głosów tak, jak mówi ustawa. 

Radny Michał Śliwiński: Czy jeżeli podejrzewamy, że to jest ten błąd, to 

możemy w jakiś sposób naprawić ten błąd uchylając tamtą uchwałę i od nowa 

procedując całą sytuację? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak. 

Radny Michał Śliwiński: To jeżeli będą jakieś pytania, to proponuję, żeby 

wprowadzić do porządku obrad po tym punkcie, który teraz rozpatrujemy, punkt 

6 o uchylenie Uchwały Nr XIX/121/2016 w sprawie powołania Komisji 

Statutowej. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Uważam, że to będzie właściwe 

rozwiązanie całej tej sytuacji, dlatego proponuję abyśmy wprowadzili do 

porządku obrad projekt Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchylenia 

Uchwały Nr XIX/121/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2016 roku 

w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 14:00 ogłosił przerwę w 

obradach XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 14:05 wznowił obrady XX 

Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przechodzimy do głosowania. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 12 Radnych 

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

K. Dąbrowski, R. Malesa, W. Miedzianowski, Z. Kuczyński, D. Kosmatka/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu: ,,Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/121/2016 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej 

Rady Powiatu Łowickiego’’. 
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Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie zawiadomienia organu nadzoru o wszczęciu 

postępowania w celu kontroli legalności Uchwały RPŁ XIX/121/2016 z 

dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej 

Rady Powiatu Łowickiego. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

XIX/121/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2016 roku w 

sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego’’. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt.: 

,,Stawiamy na zawodowców’’. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniający Uchwałę Nr 

XIII/83/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2015 

roku w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 

Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

9. Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego. 

10. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na 

terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca z 

organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki 

prorodzinnej. 

11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu 

Łowickiego. 

12. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

13. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 

14. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2015 rok. 
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15. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek’’ im. Krystyny 

Bochenek w Borówku oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiczu. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie realizacji inwestycji 

pod nazwą ,,Przebudowa drogi w miejscowości Chąśno’’. 

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XV/96/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w 

sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2016 rok. 

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2016 rok. 

20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2016-2019. 

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 XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, jeżeli można o 5 minut 

przerwy, żeby przygotować projekt Uchwały. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Chciałabym wprowadzić punkt do 

porządku obrad o rozpatrzeniu nowej Uchwały o powołanie nowej Komisji 

Statutowej. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący myślę, że ten wniosek jest za 

wcześnie, żeby go wprowadzić. Najpierw musimy zobaczyć czy uchylimy tamtą 

uchwałę. Żebyśmy nie popełnili tego samego błędu, co popełniliśmy na ostatniej 

sesji – na razie wprowadziliśmy punkt i teraz musimy rozpatrzeć tą uchwałę, ale 

żeby ją rozpatrzeć, to musimy ją przygotować, dlatego proszę o 5 minut przerwy. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 14:10 ogłosił przerwę w 

obradach XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 14:20 wznowił obrady XX 

Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 6 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

XIX/121/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2016 roku w 

sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego’’. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/121/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

30 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu 

Łowickiego. 

Radny Janusz Michalak: Ja chciałbym zapytać czy Komisja, która działa na 

podstawie tej uchwały spotykała się i czy coś wypracowała? 

Radny Michał Śliwiński: Komisja spotkała się, tak naprawdę na razie skupiliśmy 

się na tym, żeby zebrać wszystkie dokumenty, które dotyczyły tych zastrzeżeń, 

które były wcześniej składane przez organ nadzoru, póki co jeszcze tych 

dokumentów nie uzyskaliśmy i to by było na tyle, bo mnie przez 3 tygodnie teraz 

nie było. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym prosić o rozszerzenie tej 

wypowiedzi, czyli zwróciliście się Państwo do organu nadzoru o dokumenty? 

Radny Michał Śliwiński: Zwróciliśmy się do organu nadzoru, żeby wszelkie 

dokumenty, które było odnośnie, bo z tego pisma, które dostaliśmy od organu 

nadzoru wynika, że była korespondencja między organem nadzoru i Panem 

Wojciechem Miedzianowskim, między innymi i chcielibyśmy, żeby te wszystkie 

zastrzeżenia bądź uwagi, które były zgłaszane przez Pana Wojciecha 

Miedzianowskiego na przykład, żebyśmy mogli się z nimi zapoznać, żebyśmy 

mogli się ustosunkować do tego co jest problemem w tym Statucie, który był 

przygotowany wcześniej. Dlatego też Panie Wojciechu prosiliśmy Pana, żeby Pan 

przystąpił do tej Komisji, Pan tak naprawdę i Pan Marcin Kosiorek mieliście 

najwięcej zastrzeżeń do tego Statutu. Z racji tego, że nie było woli pracy w tej 
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Komisji z Pana strony, no to poprosiliśmy o to, żebyśmy chociaż znali szerzej 

zdanie bądź zastrzeżenia, jakie były zgłaszane do tego Statutu. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Rozumiem, że Komisja Statutowa nie zajęła 

się pismem od organu nadzoru, tylko zajęła się tym, żeby Pan Miedzianowski, co 

napisał Pan Miedzianowski. Trzeba było do mnie napisać, ja bym dał to pismo, 

nie wiem dlaczego się Państwo nie zwrócili. A druga sprawa, chciałbym spytać i 

poprosić o 5 minut przerwy, o kserokopię tego pisma do organu nadzoru. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ja wiem o tym, że tutaj części 

radnym to stwarza pewną zabawę, bo tak naprawdę tutaj Powiat do czego innego 

służy, do tego, żebyśmy procedowali i martwili się o tym bądź nie martwili, 

służyli dobru mieszkańców Powiatu Łowickiego, a nie tylko zabawie, jaką 

urządza tutaj Pan Miedzianowski. Procedowaliśmy wedle tego, co Komisja 

ustaliła, mieliśmy zapytania, nie chcielibyśmy, jeżeli uważamy, że ten Statut, 

który był wcześniej przyjęty, w naszym mniemaniu na tą chwilę był przyjęty 

prawidłowo, aczkolwiek jeżeli są zastrzeżenia, to chcielibyśmy te zastrzeżenia 

poznać. Jeżeli Pan Wojciech Miedzianowski nie chciał w tej Komisji uczestniczyć 

no to poprosiliśmy o to, żeby organ nadzoru wyjaśnił nam bądź podpowiedział 

nam, gdzie te nasze błędy jeszcze leżą i żeby ten statut, który przygotujemy teraz, 

to był taki już, który będzie odpowiadał organowi nadzoru. 

Radny Marcin Kosiorek: Bardzo bym prosił Pana Przewodniczącego i Pana 

Radnego Śliwińskiego, żeby nie traktowali naszej działalności wybiórczo. Chodzi 

o taką rzecz, że my wskazywaliśmy od początku błędy w pracy i Zarządu i w 

większości w Radzie i wskazywać je będziemy, natomiast to nie może być tak, że 

ze strony rządzącej koalicji najpierw była, mówiąc bardzo kolokwialnie, figa z 

makiem nam pokazana, że wy to tutaj już nic nie będziecie pracować, a teraz jak 

jest kłopot, to weźcie i pokażcie, pomóżcie. Trzeba było słuchać, jak mówiliśmy, 

a nie traktować nas z buta i zachowywać się po prostu arogancko i nie 

współpracując z nami. Jesteśmy tutaj wszyscy dla dobra Powiatu i wypraszamy 

sobie takie uwagi, że my tam jakieś zabawy urządzamy. Pracujcie dobrze, to nie 

będzie problemów. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Marcinie powiem tak, to nie jest to, że nie 

chcieliście uczestniczyć w tej Komisji, którą ostatnio powołaliśmy, tylko w 

poprzedniej Komisji Statutowej też nie było woli współpracy, także ja rozumiem, 

że najfajniej jest przedstawić tylko wycinek pewnej sytuacji i wybielić i 

pokazywać tylko, że wy zróbcie, a my będziemy krytykować, bo żeby była wola 



15 
 

współpracy i były takie zaproszenia do tej poprzedniej komisji, w której pracował 

Pan Jarosław Papuga, Stanisław Olęcki i Jacek Chudy i też nie było woli z Waszej 

strony do tego, żeby w tej Komisji pracować. Ja wiem, że najfajniej jest 

powiedzieć tak: zróbcie, a my Was podsumujemy. Okej, dlatego na to się 

zgodziliśmy i w taki sposób to było robione. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja do prywatnych wycieczek się nie będę 

odnosił, bo to świadczy tylko o wypowiedzi wypowiadających. Ponawiam 

wniosek o 5 minut przerwy i poproszę kserokopię tego pisma oraz protokołu z 

posiedzenia tej Komisji. 

Starosta Krzysztof Figat: Znaczy ja nie jako Starosta, ale jako Radny chciałbym 

zwrócić uwagę, że jesteśmy w punkcie ,,Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie uchylenia uchwały…’’, natomiast my chyba prowadzimy dyskusje taką, 

która mogłaby się toczyć na Komisji Statutowej, więc Panie Przewodniczący, 

jeżeli moglibyśmy wrócić do tego punktu, to chyba byłoby najrozsądniej. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Panie Wojciechu Miedzianowski, jestem mocno 

zdumiony tym co Pan mówi, ponieważ na ostatniej sesji tutaj zwracaliśmy się do 

Pana, żeby udostępnił Pan pisma, które wysyłał Pan do Pani Staszyńskiej i Pan 

odpowiedział, może zacytuję: ,,Pan Radny Jarosław Papuga: Dlaczego my nie 

dostaliśmy tego pisma? – Radny Wojciech Miedzianowski: Bo to jest dla mnie, 

to jest dla mnie Jarku. – Pan Radny Papuga: Ale Pan, jako Radny powinien 

poinformować o tym Komisję’’. Proszę nie mieć za złe, że nie zwracamy się do 

Pana, jeżeli Pan wypowiada takie kwestie, które tutaj słyszymy i mówi Pan, że 

wszystkie dokumenty, wszystkie pisma, jakie Pan gdziekolwiek kieruje są tylko i 

wyłącznie Pana sprawą, no to Pan wybaczy. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chyba Państwo nie wiem czy… bardzo 

infantylne to jest, bo nie rozumiem. Pisma, jeżeli ja kieruję, to są Wasze? 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Nie.  

Radny Wojciech Miedzianowski: No to o co chodzi? A Pan Papuga był 

zdziwiony na Komisji, że te pisma ja ma w ogóle. To są do mnie, dlatego ich nie 

ma. A jeśli Państwo poprosilibyście te pisma, to byście je dostali. Nie zachowujcie 

się jak dzieci i nie przedłużajcie, bo sami o sobie wydajecie świadectwo. 

Ponawiam Panie Przewodniczący wniosek, 5 minut przerwy, kserokopię tych 

pism i protokołu z posiedzenia Komisji. 
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Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, po raz kolejny i też jako 

Radny. Myślę, że najdalej idącym wnioskiem w tym momencie będzie powrót do 

realizacji punktu 6, ponieważ przed chwilą usłyszeliśmy i myślę, że znajdzie się 

to w protokole, jak Pan Radny Miedzianowski mówi, że po co pisaliście, trzeba 

było powiedzieć, to bym dał, po odczytaniu wypowiedzi z poprzedniej sesji, że 

nie da, bo to są jego pisma. Panie Przewodniczący, moja gorąca prośba jako 

Radnego, wróćmy do punktu 6. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Proszę przeczytać to, co tam jest napisane i 

proszę powtórzyć to, co Pan powiedział. Czy ja powiedziałem nie dam, bo to są 

moje? Nie. Proszę zacytować wcześniejsze też wypowiedzi, wcześniejsze dużo, 

całą rozmowę na temat pism i … 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, postawiłem wniosek najdalej 

idący. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, ja prowadzę 

obrady. Proszę Pani Sekretarz przytoczyć wypowiedź i kończymy. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Chciałabym się odnieść w związku z prośbą 

Pana Miedzianowskiego. Jeśli chodzi o pismo wysłane do organu nadzoru, tak już 

dla podsumowania i uściślenia, był to wniosek o udostępnienie informacji 

publicznej podpisany przez Przewodniczącego Komisji Statutowej – Pana 

Michała Śliwińskiego o przesłanie skanów korespondencji z Panem 

Miedzianowskim w tej sprawie, to po pierwsze. Po drugie, oprócz tego, ponieważ 

akurat byłam na tej Komisji, poproszona byłam przez Przewodniczącego, więc 

też uzupełnię, że Komisja, to nie jest tak, że nic nie robił w sprawie zastrzeżeń, 

ponieważ ten wniosek o udostępnienie informacji publicznej był po to, aby 

otrzymać dokumenty do rzetelnego przygotowania się do odniesienia się do tych 

zastrzeżeń, a ponadto Komisja zwróciła się do Radcy Prawnego o ocenę prawną 

w tym zakresie, która jest jakby w trakcie realizacji. I już ostatnia rzecz, protokołu 

na tą chwilę jeszcze formalnego nie ma sporządzonego, więc nie jesteśmy w 

stanie go Panu po prostu przedłożyć, chciałabym o tym poinformować. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, ponawiam wniosek. 

Nie będę się odnosił do tego wszystkiego, bo to jest bezmyślne i nie będę w ogóle, 

ale proszę o 5 minut przerwy i kserokopię pisma, które poszło z Komisji. 

Radny Jerzy Wolski: Szanowni Państwo słuchajcie, to nie jest kort tenisowy. Po 

co będziemy bawić się w tego ping ponga? Załatwmy punkt, uchylmy uchwałę i 
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zaczynamy od nowa. Były błędy, były zapytania z jednej, z drugiej strony, 

rozwiążmy Komisję Statutową, która była, powołujemy nową i pracujemy. 

Poprawmy to wszystko. No przecież żałosne to jest, to jest śmieszne. 

Radny Stanisław Olęcki: Szanowni Państwo, minęło półtorej godziny, jesteśmy 

w miejscu, ja wiem, że niektórzy mają niezłą zabawę i wielką frajdę, co widać po 

zachowanych minach, ale ja już do pewnych zachowań, postaw, ocen się 

przyzwyczaiłem, to jest moje ryzyko. Natomiast miejmy trochę litości i honoru 

przed tą publicznością, którzy tutaj są. Nie wypada im spać, śmiać się nie ma z 

czego, płakać szkoda. 

Radny Janusz Michalak: Ja nie pytałam dlatego czy Komisja obradowała, żeby 

ktoś się śmiał czy jakieś żarty czynił. Ja przypominam pismo, które było 

przyczyną tego, że Komisja została powołana. Pan Wojewoda poprosił, aby w 

terminie 30 dni, znaczy nie, w ogóle żeby zastanowić się nad naszym Statutem, 

naprawić go, a przynajmniej w zakresie wytkniętym przez biuro prawne 

Wojewody w terminie 30 dni go naprawić, ponieważ w innym przypadku będzie 

zmuszony sprawę skierować do WSA, dlatego pytałem czy merytorycznie 

Komisja się zajmowała sprawą. Więc jeżeli mamy znów powoływać Komisję 

tylko po to, żeby kolejny miesiąc odciągnąć, to zupełnie nie ma sensu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Chcemy powołać Komisję zgodnie z 

prawem i z przepisami i to chcę zrobić w tej chwili i uważam, że dalsze dywagacje 

w tym momencie nie mają sensu. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych 

RPŁ/nie głosowali K. Dąbrowski, P. Gołaszewski, M. Jędrzejczak, M. Kosiorek, 

D. Kosmatka, R. Malesa, J. Michalak, W. Miedzianowski/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XX/122/2016 RPŁ w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

XIX/121/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie 

powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 4/ 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, w związku z tym, że tak jak 

zauważył tutaj Pan Janusz Michalak, no te zarzuty w dalszym ciągu nie zostały 

wyjaśnione, które nam przedstawił Wojewoda, trzeba nową Komisje powołać i 
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chciałbym wprowadzić punkt w punkcie 7 – powołanie Komisji Statutowej Rady 

Powiatu Łowickiego w składzie…znaczy punkt, bo już wychodzę poza uchwałę. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Proszę przygotować projekty uchwał dla 

każdego Radnego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 14:35 ogłosił przerwę w 

obradach XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 14:45 wznowił obrady XX 

Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Marek Jędrzejczak: Panie Przewodniczący, jedna rzecz mnie 

zastanawia, gdzie rozpatrujemy informacją na zasadzie przypuszczenia, że Pan 

Wojewoda, że podejrzewamy, że ma to na myśli, w związku z tym podejmujemy 

taką decyzję. Ja przyznam się szczerze, że to jest dla mnie troszkę dziwne. A jeżeli 

ma co innego na myśli? 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: To nam potem przyśle. 

Radny Marek Jędrzejczak: No tak, ale moim zdaniem Rada powinna wiedzieć 

na czym stoi. Jeżeli podejmujemy jakiekolwiek decyzje, to wydaje się, że nie 

możemy upierać się nad tym, że podejrzewamy, że ktoś coś tam myśli, bo to są… 

Ja jeszcze nie spotkałem się z czymś takim. Nie można podchodzić do tego na 

zasadzie, że ja podejrzewam, że o to chodzi. To chyba nie tak. Trzeba mieć 

pewność, że o to chodzi. 

Radny Michał Śliwiński: Zgodzę się tutaj z Panem, faktycznie, tylko żeby tą… 

Tak naprawdę w rozmowach i z organem nadzoru, a myślę, że i z niektórymi 

członkami Rady, żeby pomogli, chcieli wskazać…No nie, myślę, że tutaj chodzi 

o dobrą zabawę. 

Radny Marek Jędrzejczak: Nie można w formie pisemnej zwrócić się z 

zapytaniem, co mam być przedmiotem? No bo w tej chwili powtarzam raz 

jeszcze, jesteśmy w sytuacji takiej, a jeśli się okaże, że tak właśnie nie jest? Ja 

uważam, że taka forma pisemna z zapytanie konkretnie co ma być zrobione i o co 

w tym zaskarżeniu chodzi, powinna zostać skierowana, bo w tym momencie my 

jako Rada troszeczkę w ciemno sobie podejmujemy decyzje. 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 12 Radnych 

RPŁ/nie głosowali K. Dąbrowski, P. Gołaszewski, M. Jędrzejczak, M. Kosiorek, 

D. Kosmatka, Z. Kuczyński, R. Malesa, J. Michalak, W. Miedzianowski/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w punkcie 7 punkt: Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu 

Łowickiego. 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie zawiadomienia organu nadzoru o wszczęciu 

postępowania w celu kontroli legalności Uchwały RPŁ XIX/121/2016 z 

dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej 

Rady Powiatu Łowickiego. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

XIX/121/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2016 roku w 

sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego’’. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Komisji 

Statutowej Rady Powiatu Łowickiego. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt.: 

,,Stawiamy na zawodowców’’. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniający Uchwałę Nr 

XIII/83/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2015 

roku w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 

Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

10. Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego. 

11. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na 

terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca z 
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organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki 

prorodzinnej. 

12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu 

Łowickiego. 

13. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

14. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 

15. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2015 rok. 

16. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek’’ im. Krystyny 

Bochenek w Borówku oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiczu. 

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie realizacji inwestycji 

pod nazwą ,,Przebudowa drogi w miejscowości Chąśno’’. 

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XV/96/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w 

sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2016 rok. 

20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2016 rok. 

21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2016-2019. 

22. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

23. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

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

25. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 14:50 ogłosił przerwę w 

obradach XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 15:30 wznowił obrady XX 

Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Komisji 

Statutowej Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Marcin Kosiorek: Ja mam pytania, kto to wymyślił tą uchwałę? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tą uchwałę wymyślił cały zespół. A 

w czym jest problem? 

Radny Marcin Kosiorek: W takim razie ja już nie mam pytań więcej. 

Radna Zofia Rogowska – Tylman: Ale jeżeli uważasz Marcin, że jest zła 

uchwała no to podpowiedz, w którym punkcie i dlaczego? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę zgłaszać kandydatów 

do Komisji. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ja tutaj z racji tego całego 

zamieszania i wielu sugestii, które tutaj padają zgłaszam kandydaturę Pana 

Marcina Kosiorka do tego, żeby uczestniczył w tej Komisji i od razu uzasadnię 

też to, dlaczego. Marcin Kosiorek pracuje w Urzędzie Wojewódzkim, jest 

doradcą, myślę, że mógłby nam w pewnym sensie ułatwić to, jak mamy ten statut 

napisać, bo wiele zastrzeżeń pada tutaj tak samo ze strony Pana Marcina. No 

chyba jeżeli Pan Marcin nie przyjmie pracy w tej Komisji, to będę uważał, że tak 

naprawdę to jest tylko po to, to całe zamieszanie i próbowanie jak największej 

ilości uchwał unieważnić Rady Powiatu Łowickiego, żeby stało się tak, jak w 

powiecie słubickim – województwo lubelskie, żeby mogła obecna ekipa rządząca 

przejąć powiat. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę o zgłaszanie kandydatur. 

Starosta Krzysztof Figat: Radny Michał Śliwiński. 
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Radna Zofia Rogowska – Tylman: Ja bym chciała zgłosić Pana Wojciecha 

Miedzianowskiego. Myślę, że się zgodzisz, ponieważ masz tyle doświadczenia, 

tyle wiedzy, więc uważam, że powinniśmy tą wiedzę wykorzystać. 

Radny Jarosław Papuga: Chciałbym zgłosić Jacka Chudego. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Chciałbym zgłosić Pana osobę. 

Radna Zofia Rogowska – Tylman: Ja bym chciała Pana Janusza Michalaka 

zgłosić, który na pewno ma bardzo duże doświadczenie w tym temacie.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy Radny Marcin Kosiorek wyraża 

zgodę?  

Radny Marcin Kosiorek: Nie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy Radny Michał Śliwiński wyraża 

zgodę? 

Radny Michał Śliwiński: Tak, wyrażam. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy Radny Wojciech Miedzianowski 

wyraża zgodę? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Nie, nie wyrażam zgody. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy Radny Jacek Chudy wyraża 

zgodę? 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Tak, wyrażam zgodę. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja wyrażam zgodę. Czy Radny Janusz 

Michalak wyraża zgodę? 

Radny Janusz Michalak: Nie wyrażam zgody. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Więc 3 radnych wyraziło zgodę. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego.  
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 12 Radnych 

RPŁ/nie głosowali K. Dąbrowski, P. Gołaszewski, M. Jędrzejczak, M. Kosiorek, 

D. Kosmatka, Z. Kuczyński, R. Malesa, J. Michalak, W. Miedzianowski /: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XX/123/2016 RPŁ w sprawie powołania Komisji Statutowej 

Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 5/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tyle jest odnośnie powołania Komisji, 

natomiast wiem, że trzeba będzie kolejny punkt do porządku obrad wprowadzić. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, jeśli mogę zaproponować 

kolejny punkt, 8 – wybór Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Powiatu 

Łowickiego.  

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 12 Radnych 

RPŁ/nie głosowali K. Dąbrowski, P. Gołaszewski, M. Jędrzejczak, M. Kosiorek, 

D. Kosmatka, Z. Kuczyński, R. Malesa, J. Michalak, W. Miedzianowski/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Wprowadzili do porządku obrad w puncie 8 punkt: Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady 

Powiatu Łowickiego. 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie zawiadomienia organu nadzoru o wszczęciu 

postępowania w celu kontroli legalności Uchwały RPŁ XIX/121/2016 z 

dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej 

Rady Powiatu Łowickiego. 

 



24 
 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

XIX/121/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2016 roku w 

sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego’’. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Komisji 

Statutowej Rady Powiatu Łowickiego. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt.: 

,,Stawiamy na zawodowców’’. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniający Uchwałę Nr 

XIII/83/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2015 

roku w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 

Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

11. Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego. 

12. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na 

terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca z 

organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki 

prorodzinnej. 

13. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu 

Łowickiego. 

14. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

15. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 

16. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2015 rok. 

17. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek’’ im. Krystyny 

Bochenek w Borówku oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiczu. 

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie realizacji inwestycji 

pod nazwą ,,Przebudowa drogi w miejscowości Chąśno’’. 
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20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XV/96/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w 

sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2016 rok. 

21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2016 rok. 

22. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2016-2019. 

23. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

24. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

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

26. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Zanim Pani Sekretarz rozda projekty 

Uchwał, proponuję, aby Przewodniczącym Komisji była Pan Radny Michał 

Śliwiński. Wyraża Pan zgodę? 

Radny Michał Śliwiński: Tak, wyrażam. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja za chwilę przeczytam potem projekt 

Uchwały, proponuję abyśmy przegłosowali kandydaturę Pana Michała 

Śliwińskiego na Przewodniczącego Komisji Statutowej.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Powiatu 

Łowickiego 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 12 Radnych 

RPŁ/nie głosowali K. Dąbrowski, P. Gołaszewski, M. Jędrzejczak, M. Kosiorek, 

D. Kosmatka, Z. Kuczyński, R. Malesa, J. Michalak, W. Miedzianowski/: 

Za  – 12 
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Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XX/124/2016 RPŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Statutowej Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 6/ 

Radny Stanisław Olęcki: Pan Profesor Bralczyk użył takiego staropolskiego 

słowa ,,miarkuję’’. Panie Przewodniczący, ja mam takie pytanie: czy ja dobrze 

miarkuję, że część Radnych jest zainteresowana niefunkcjonowaniem Powiatu? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie chcę komentować nie brania 

udziału w głosowaniu, ponieważ i tak mnie się często posądza o stronniczość, 

wole tego nie komentować. 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt.: ,,Stawiamy na 

zawodowców’’. 

Dyr. Wydz. ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji 

projektu pt.: ,,Stawiamy na zawodowców’’. 

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

– pozytywna. 

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

RPŁ/nie głosował K. Dąbrowski/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XX/125/2016 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt.: ,,Stawiamy na 

zawodowców’’. /Zał. Nr 7/ 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniający Uchwałę Nr XIII/83/2015 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2015 roku w sprawie: 

Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Powiatu Łowickiego z 
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organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Dyr. Wydz. ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniający Uchwałę Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 

października 2015 roku w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 

Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można prosić o więcej informacji na 

temat, dlaczego tą uchwałę wprowadzamy, dlaczego zmieniamy, dlaczego też 

przy podejmowaniu uchwały o przystąpieniu do projektu nie było nic na temat, 

że w ten sposób będziemy wdrażać ten projekt, jak by była Pani łaskawa. 

Dyr. Wydz. ES Sylwia Walkiewicz: W związku z realizacją projektu ,,Rodzina 

z przyszłością’’ konieczne jest wprowadzenie dodatkowych zadań publicznych 

do rocznego Programu Współpracy, są to zadania z zakresu wspierania rodziny i 

pieczy zastępczej. Przy okazji bardzo przepraszam, ale w uzasadnieniu, które 

zostało Państwu przekazane wkradł się błąd pisarski, w podpunktach zamiast ,,c’’ 

i ,,d’’ powinno być ,,a’’ i ,,b’’. Bardzo przepraszam, będzie poprawione. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę o uzupełnienie 

informacji przez Pana Starostę. 

Starosta Krzysztof Figat: Znaczy nie tyle przeze mnie, ale jeżeli chodzi o jakieś 

szczegóły, to Pan Dyrektor Wójcik jest i może uzupełnić informację. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Szanowni Państwo, więc te 

zadania nie mogły się znaleźć w październiku ubiegłego roku dlatego, że umowę 

na realizację tego projektu podpisaliśmy bodajże 2 miesiące temu, Państwo 

przyjmowaliście 2 miesiące temu. W związku z tym, że musimy powierzyć te dwa 

zadania organizacjom pozarządowym, no jest konieczne, żeby wpisać to do 

Rocznego Programu Współpracy. Jeśli chcecie Państwo coś więcej, jeśli chodzi 

o zadanie organizacja wypoczynku letniego, chcemy to zrobić w miesiącu lipcu 

dla 40 dzieci i młodzieży szkolnej pochodzących z rodzin zastępczych i 

biologicznych zamieszkałych na terenie naszego Powiatu i tutaj kwota 

przeznaczona na to zadanie to 80 tys. zł, natomiast jeśli chodzi o organizację 

wyjazdu terapeutyczno – wypoczynkowego – kwota 54 tys. zł, chcemy to 
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zrealizować w miesiącu sierpniu dla 20 osób, w tym 10-ciorga dzieci i młodzieży 

szkolnej, pochodzących z rodzin zastępczych oraz 10 opiekunów tych dzieci. 

Radny Wojciech Miedzianowski: To są środki unijne? 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Tak. 

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

– pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

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

RPŁ/nie głosował K. Dąbrowski/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XX/126/2016 RPŁ zmieniający Uchwałę Nr XIII/83/2015 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2015 roku w sprawie: 

Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Powiatu Łowickiego z 

organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. /Zał. Nr 8/ 

Ad. pkt 11 

Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego. 

Dyr. Wydz. ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła informację na temat 

działalności kulturalnej Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 9/ 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja do ostatniego rozdziału, czyli kierunki 

rozwoju, to bardziej pytanie jest Zarządu myślę, nie do Pani Dyrektor, są tutaj 

takie różne elementy i chciałbym się spytać, jak w tym roku zamierzamy 

realizować, bo to są rozumiem, że za 2015, ale kierunki rozwoju na ten rok, logika 

przynajmniej tak mówi, zadania na rzecz integracji środowiska kulturalnego, jak 

Zarząd zamierza realizować? 

Starosta Krzysztof Figat: Myślę, że tak, jak w tych propozycjach zostało 

uwzględnione, będziemy chcieli się starać, żeby te działania promować, rozwijać 

wspólnie z samorządami, miastem i województwem. 
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Radny Wojciech Miedzianowski: Ale poprzez? Jakie formy? 

Starosta Krzysztof Figat: Poprzez współdziałanie, wszelkiego rodzaju 

organizację imprez kulturalnych, działań na rzecz promocji Ziemi Łowickiej. 

Ad. pkt. 12 

Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie 

powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił informację o stanie pomocy 

społecznej i polityki prorodzinnej na terenie powiatu. Wspieranie osób 

niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

pomocy społecznej i polityki prorodzinnej. /Zał. Nr 10/ 

Radny Jerzy Wolski: Panie Dyrektorze ja mam pytanie, tytuł warsztaty terapii 

zajęciowej, akurat Warsztaty Terapii Zajęciowej są w Urzeczu, w mojej gminie, 

przejeżdżam tam kilka razy dziennie, chodzi mi o ilość uczestników, osób 

korzystających z WTZ-ów czy przybywa czy ubywa, bo widzę niektóre twarze 

od wielu lat. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Miejsc statutowych jest po 30 w 

każdym Warsztacie, razem mamy 60 osób i to jest faktycznie bolączka, że ta 

rotacja jest zbyt mała, ale problem jest w tym, że w gminach nie ma 

środowiskowych domów samopomocy. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Dyrektorze, ile mamy osób 

niepełnosprawnych w Powiecie? 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Ponad 10 tysięcy, ale tu mówimy o 

niepełnosprawnych nie tylko prawnych. Prawnych nie wiemy ile, bo nie ma takich 

dokładnych statystyk. Szacuje się, że osób niepełnosprawnych mamy około 15% 

społeczeństwa. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Prosiłbym o takie wyjaśnienia, ponieważ 

czytając brakuje troszkę tutaj takich informacji, chodzi o sumy przyznawane, dla 

przykładu dofinansowanie na likwidację barier - wpłynęło 27 wniosków, 

przyznano 22, 4 osoby zrezygnowały z dalszego wykonywania tego zadania i tutaj 

jest obniżenie tej sumy, bo zabraliśmy rozumiem, jak oni zrezygnowali to 

zabraliśmy i przerzuciliśmy gdzie indziej, tak? 
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Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Tak. Jak pamiętacie Państwo 

dokładaliśmy do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, bo 

mieliśmy tam największe zainteresowanie. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Tylko tyle, że tu jest tak napisane, że z 

dalszego, czyli część była wykorzystana przez nich? 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Wszystkie środki zostały wykorzystane, 

macie to Państwo w informacji, oddaliśmy bodajże 700 czy 900 złotych tylko. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Dobrze, tylko mi chodzi jak to było 

wykorzystane, ponieważ kolejne dotyczy też programu ,,Aktywny samorząd’’ i 

turnusy rehabilitacyjne, tam wcześniej wybieraliście Państwo większą liczbę 

osób, a potem były te sumy rozdysponowane na mniejsze, dla przykładu 82 w 

turnusach rehabilitacyjnych, a 93 wybraliście, wnioski. Tak samo w programie 

,,Aktywny plus’’ – wybraliśmy 21 wniosków, tutaj to jeszcze miałbym pytanie, 

bo nie wykorzystaliśmy całej kwoty tych 114 tys. zł, czy to z jakiegoś powodu… 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Nie no, wszystkie wnioski zostały 

zrealizowane. Mieliśmy więcej pieniędzy niż… 

Radny Wojciech Miedzianowski: W tym ,,Aktywny samorząd’’ tak? 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Tak. 

Radny Wojciech Miedzianowski: To jeszcze bym prosił, bo takiej informacji 

brakowało, Zespół do spraw Orzekania ile miał wyjazdowych? 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Panie Przewodnicząca jest, ja nie jestem 

w stanie odpowiedzieć. Trzeba wiedzieć jednak, że od 2014 roku Zespół działa 

przy PCPR-ze, ja tutaj nie miałem jakichś większych jurysdykcji, tylko obsługę 

finansową. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Okej, bo to ma wpływ na pieniądze, jak by 

nie było. Jeszcze chciałbym ewentualnie prosić, ta Rada Społeczna, bo brakuje 

też jakie wnioski, oni się spotkali tam 4 razy, jakieś wnioski ta Rada na pewno, 

krótko mówiąc formułuje i jak to ciało funkcjonuje? 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Więc Rada Społeczna opiniuje głównie 

gospodarowanie środkami tymi algorytmowymi, no i w zeszłym roku, to jest 

nowa Rada, ona się konstytuowała, więc też jedno posiedzenie tego dotyczyło. 
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Czyli ona opiniuje wszystkie nasze regulaminy przyznawania środków 

finansowych i ich uwagi też są brane pod uwagę, oczywiście jeśli są zgodne z 

prawem, a ponadto opiniują nam wszystkie przesunięcia, tą gospodarkę 

finansową naszymi środkami algorytmowymi. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeszcze jak by mi Pan wyjaśnił tak 

szybciutko, w skrócie również… 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Szkoda, że Pan wczoraj nie zadał trochę 

tych pytań… 

Radny Wojciech Miedzianowski: Bo wczoraj nie przeczytałem z kolei 

materiału, dlatego nie zadaję pytania, jak się nie zapoznam z czymś. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Radny ma prawo zawsze zadawać 

pytania. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Dokładnie. Mamy mniej o 260 tys. zł w 

wykonaniu, jeśli chodzi o rodziny zastępcze, czyli o pieczę. Jak by Pan powiedział 

w skrócie, czemu to tak w 2015 roku nie wykorzystaliśmy tych pieniążków? 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: W stosunku do planu? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Tak. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Plan był wyższy zaplanowany i nie 

wykonaliśmy go. Nie przybyło tyle rodzin, ile byśmy chcieli, nie było tyle dzieci 

do umieszczenia i moim zdaniem bardzo dobrze. Im mniej rodzin zastępczych 

tym mniejsze wydatki i to znaczy, że w rodzinach biologicznych dzieje się bardzo 

dobrze. 

Radny Wojciech Miedzianowski: No tak, ale dla budżetu Powiatu to nie do 

końca, bo w 2015 roku… Ale możecie, bo nie rozumiem? Jeszcze nie 

skończyłem. 300 tys. zł więcej w planie budżetowym, że tak powiem 

zachomikowane… 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Panie Radny, ja wczoraj o tym 

mówiłem, że ja się też zwracałem do Zarządu o przesunięcie, zdjęcie tych 

środków, była decyzja, że wejdą… 

Radny Wojciech Miedzianowski: Oczywiście. 
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Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Pan dobrze wie, że jedną uchwałą Rady 

można dopasować, że będzie wykonanie 100%. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Szkoda, że powtórzę, na koniec roku, bo w 

ciągu roku Powiat ma inne wydatki Panie Dyrektorze. Dobrze by było, żeby Pan 

z tą prośbą do Zarządu zwracał się załóżmy co kwartał, albo co pół roku, bo to 

Pan planuje ilość rodzin. Ja rozumiem, że ilości dzieci Pan nie planuje, ale ilość 

rodzin Pan planuje. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Tych pieniędzy nikt nie ukradł, weszły 

w nadwyżkę. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeszcze mam jedno pytanie, może nie 

przedłużajmy, będzie to tak bardziej profesjonalnie Panie Dyrektorze. Mamy 

jedną rodzinę zawodową w innym Powiecie. Od kiedy ona funkcjonuje? 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Ja nie jestem w stanie teraz tego 

powiedzieć. Pani Justyno, wie Pani mniej więcej? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ale my opłacamy tą rodzinę. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Ale to Pan chce, żebym znał datę od 

kiedy dokładnie? Ja mogę na to odpowiedzieć na piśmie, nie ma problemu. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli od dawna tak? 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Pani Justyno pamięta Pani? 

Pracownik PCPR Justyna Haczykowska – Kotlarska: To był chyba II-III 

kwartał ubiegłego roku. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ubiegłego roku, tak? 

Pracownik PCPR Justyna Haczykowska – Kotlarska: Tak, ale dokładnie nie 

pamiętam. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeszcze chciałbym prosić, bo nawet tutaj 

chciałbym postawić wniosek do Rady. Zgodnie z ustawa o pieczy zastępczej 

PCPR realizuje ilość rodzin zastępczych zgodnie z programem przyjętym przez 

Radę. Zgodnie z programem przyjętym przez Radę mamy taki zwrot ,,limit rodzin 

zastępczych’’. 
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Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Coś maksymalnego i to wynika z 

ustawy. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Może być coś maksymalnego i właśnie 

dlatego prosiłbym o zwrócenie się do Rady o poprawienie zapisów tutaj, 

ponieważ tam nie jest, że limit jest 2 rodziny w ciągu roku każdego, nie więcej, 

ja już pomijam też, że albo ewentualnie każdego roku co dwie, tak, to tutaj bardzo 

bym prosił o sprecyzowanie, ponieważ nijak się to zgadza z ilością rodzin podaną 

w tabelkach, tam też w tym programie, raz jest 5, raz jest 3, raz są dwie. To ja 

bym bardzo prosił, żebyśmy to dostosowali i jakoś tak… Ja już pytałem Pana 

bodajże w 2013, ile rodzin przybyło po tym programie, krótko mówiąc u nas w 

Powiecie, ja bym chciał, żeby, ponieważ ta polityka realizowana jest poprzez 

program, to bardzo bym prosił, żeby te zapisy tam się zmieniły i to jest mój 

wniosek. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Tutaj dodam jeszcze Panu Radnemu, że 

rodzin zastępczych w całej Polsce nie przybywa. To nie jest tylko domena 

Powiatu Łowickiego. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ale ja chciałbym, żeby nasz dokument był 

klarowny, czysty i przejrzysty dla czytających. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Rozumiem troskę Pana Radnego, 

zapoznam się z tym, przeanalizujemy. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Starajcie się chłopaki. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Dyrektorze, jeszcze raz wrócę do Warsztatów 

Terapii Zajęciowej, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, czyli jest dużo 

możliwości… 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Możliwości są, natomiast… 

Radny Jerzy Wolski: Ile osób może maksymalnie korzystać? 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Maksymalnie 30 osób, tyle jest miejsc 

statutowych. Natomiast ma Pan rację, że niektórzy przebywają tam od początku. 

Zrobiły się to domy, jak gdyby stałego pobytu. 

Radny Jerzy Wolski: Może źle powiem, może nie obłożenie, ale korzystanie z 

tego – 30%? 
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Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Może 30 nie, ale 20-25. 

Radny Jerzy Wolski: No właśnie tak zauważyłem, bo akurat mam przegląd 

sytuacji w WTZ-ach w Urzeczu, no chciałoby się skoro mamy takie możliwości i 

takie są finanse, że… a z czego to wynika, że nie ma więcej osób korzystających, 

z czego to może wynikać? 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Nie wiem czy się dobrze rozumiemy 

Panie Radny. 

Radny Jerzy Wolski: Czy nie może być 30 osób w takim Urzeczu, a nie 

codziennie jest 8? 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: 30 miejsc statutowych jest, one są w 

pełni zajęte te dwa Warsztaty, natomiast ja myślałem, że Panu Radnemu chodzi o 

to, że część tych niepełnosprawnych korzysta od początku, a tam powinna być 

rotacja, na ich miejsce powinni wchodzić nowe, ale w związku z tym, że nie ma 

środowiskowych domów samopomocy w gminach – nie ma tej rotacji i nie ma 

tez pracy dla osób niepełnosprawnych. Obłożenie jest pełne. 

Radny Piotr Gołaszewski: Panie Dyrektorze chciałbym, żeby Pan zapoznał tutaj 

Radę i gości, jak wygląda sytuacja z wdrażaniem programu 500 zł na dziecko dla 

rodzin zastępczych i dla pieczy. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Dzisiaj pytałem pracownika, bo 

spodziewałem się takiego pytania, złożone są wnioski na 81 dzieci już, nie 

złożonych jest jeszcze wniosków na 7 dzieci. Do końca czerwca mamy czas na 

wypłatę, otrzymaliśmy 413 tys. zł na realizację tego programu, te pieniądze w 

pełni nam zabezpieczają potrzeby na ten rok. 

Dyr. Wydz. ES Sylwia Walkiewicz: Ja jeszcze odpowiadając na pytanie Pana 

Radnego, 5 komisji wyjazdowych było w ubiegłym roku w PZds.OoN. 

Ad. pkt 13 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Łowickiego. 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił informację na temat 

zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 11/ 
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Radny Piotr Gołaszewski: Chciałbym, żeby Pan powiedział Radnym i gościom, 

jak wygląda sytuacja, która na sesji ostatniej była podniesiona z rodziną 

Zgierskich? 

Dyr. PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Ja już Panu odpowiadałem na Komisji, 

wniosek Państwa Zgierskich został rozpatrzony negatywnie. 

Ad. pkt 14 

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Marek 

Dedoński przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 12/ 

Radny Jerzy Wolski: Ja ma dwa pytania w zasadzie, ja jestem lekarzem 

weterynarii i robię badania przeciwko gruźlicy u zwierząt. Czy gruźlicy przybyło 

czy ubyło na przestrzeni ostatnich lat? Wiem, że tu jest cyfra 17 itd., to jest jedno 

pytanie i pytanie drugie – ostatnio się w mediach mówi o modzie na 

nieszczepienie dzieci. Ja Pan to skomentuje, czy w Powiecie Łowickim też to się 

zauważa, bo przypadki groźne, niebezpieczne, ale mówi się dużo, żeby nie 

szczepić profilaktycznie. 

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Marek 

Dedoński: Znaczy nie stwierdziliśmy tutaj negatywnej mody, jeżeli chodzi o te 

szczepienia, natomiast na pytanie trudno mi odpowiedzieć, chodzi mi o gruźlicę 

u zwierząt… 

Radny Jerzy Wolski: Mi chodziło wśród ludzi. 

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Marek 

Dedoński: Wśród ludzi no to nie, nie zauważamy jakiejś tendencji wzrostowej. 

Ad. pkt 15 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii. /Zał. Nr 13/ 
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Starosta Krzysztof Figat: Pan Doktor prosił, żeby go zwolnić wcześniej, bo miał 

zawodową, może nie zawodową sprawę, ale bardzo prosił, żeby go zwolnić. Jak 

by były jakieś pytania, to do Radnego Wolskiego proszę. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Myślę, że tak, na Komisjach były 

materiały, były pytania, uznajmy ten punkt, jako za wyjaśnienie. 

Ad. pkt 16 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2015 rok. 

Dyr. PUP w Łowiczu Martyna Szpiek Górzyńska przedstawiła sprawozdanie 

z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji 

Lokalnego Rynku Pracy za 2015 rok. /Zał. Nr 14/ 

Radny Stanisław Olęcki: Ja nie mam pytań, ale powtórzę to, co powiedziałem 

wczoraj na Komisji – mamy 2800 osób bezrobotnych zarejestrowanych, o ile 

dobrze pamiętam i 4800 obcokrajowców zatrudnionych, którzy znaleźli pracę, a 

nasze 2800 nie. Ja nie byłbym taki szczęśliwy, że pieniążki są, na szkolenia są, na 

staże są, bo tak naprawdę staże to jest dofinansowanie zakładów pracy 

darmowymi pracownikami. 

Dyr. PUP w Łowiczu Martyna Szpiek Górzyńska: Na pewno tak jest w jakimś 

sensie, natomiast ja już mówiłam, że to reguły wolnego rynku, my możemy się z 

tym nie zgadzać, bo prawdą jest, że nie będzie robót sezonowych, natomiast no 

niestety podobno pracownicy polscy nie chcą pracować za kwoty, które proponują 

im nasi pracodawcy. 

Ad. pkt 17 

Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. 

Dyr. ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski przedstawił informację na temat 

funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 15/ 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Dyrektorze, moje pytanie dotyczy kontroli 

Narodowego Funduszu Zdrowia, taką kontrolę w Szpitalu mieliśmy, ona już się 

zakończyła, myślę, że Rada chciałaby znać wyniki tej kontroli. 
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Dyr. ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Kontrola przeprowadzona przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia była związana z wypadkiem, o którym wszyscy tutaj 

wiemy, bardzo przykrym dla Szpitala. Ta kontrola zakończyła się bardzo 

pozytywnie dla Szpitala, tzn. organizacja pracy służb medycznych zostałą 

oceniona pozytywnie, jedyny wyjątek, który w tym szerokim wystąpieniu 

kontrolnym był zakwestionowany w części, to było nie wprowadzenie jednej 

osoby do harmonogramu umowy, czyli do portalu świadczeniodawcy, w którym 

jesteśmy zobowiązani sprawozdawać wszystkie zatrudnione osoby. Uchybienie 

jest typowo formalne, polegające właśnie na nie wprowadzeniu tej osoby, 

natomiast z punktu widzenia praktycznego osób było więcej przy udzielaniu 

świadczeń medycznych niż to jest wymagane, więc tutaj musieliśmy się zgodzić 

z formalnym zakwestionowaniem. 

Starosta Krzysztof Figat: Rozumiem Panie Dyrektorze, że w tej sytuacji nie ma 

już potrzeby dotrzymywania tego słowa, które dawał Pan na Komisji, że jeżeli 

będzie taka potrzeba, to poda się Pan do dymisji? 

Dyr. ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Jeżeli oprzeć się na wynikach tej 

kontroli, to nie mam takich podstaw. 

Radny Jerzy Wolski: Ja chciałbym tylko powiedzieć, że miesiąc temu Komisja 

Rozwoju Gospodarczego odwiedziła, była w Stanisławowie i zobaczyła 

naprawdę zupełnie nowy, ale to nowy Szpital i powinniśmy się pochwalić tym 

obiektem, bo przecież lat temu kilka jeździliśmy, widzieliśmy jak wyglądało to 

dwa lata, rok temu, były tutaj presje z różnych opcji, z pensjonariuszami 

rozmawialiśmy, jest bardzo fajnie. Zupełnie nowy Szpital i możemy się tym 

pochwalić, tutaj szacunek dla dyrekcji, bo z resztą Pan Dyrektor jeździł z naszą 

Komisją, Pan Dyrektor Kaźmierczak był i naprawdę… tam drobne niuanse może, 

to nie jest śmieszne, ale takie ławeczki dla ludzi odwiedzających, tam z 

personelem rozmawialiśmy już, ale takie fajne, nowe, to są koszty może żadne, 

ale fajnie byłoby, plus tam Panie z kuchni prosiły, żeby jednak ten zlew powiesić 

Panie Dyrektorze. 

Dyr. ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Sukcesywnie w tych materiałach 

przekazanych napisaliśmy. 

Radny Jerzy Wolski: Ale tylko gratulacje naprawdę, bo jest świetnie zrobiona 

robota i należy to obejrzeć. 
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Dyr. ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: Serdeczne podziękowanie dla Zarządu, 

dla Rady Powiatu za uchwałę, ale tak naprawdę to było być albo nie być tego 

oddziału, Sanepid niestety dalej nie pozwoliłby nam bez tego remontu tam 

pracować. 

Starosta Krzysztof Figat: Chciałbym dodać tu do wypowiedzi Pana Radnego 

Wolskiego, te ławeczki rzemieślnicy w skansenie przygotowują, ponieważ mamy 

swoje drzewo, produkują takie ławki, rzeczy dla nas do skansenu, więc one 

podejrzewam, że już są w Stanisławie. Z remontu się cieszymy, realizował ten 

remont Powiat Łowicki, z remontu się cieszymy. Ze wszystkiego jednak do końca 

się nie cieszymy, byłam tam w zeszłym tygodniu, bo przygotowujemy się do 

złożenia reklamacji, jeżeli chodzi o podłogę. 

Radny Jerzy Wolski: Ja tylko dodam, bo byłem kiedyś w wojsku, że najtwardsze 

kolby robi się z drzewa genealogicznego, może ławeczki też z tego zróbmy. 

Dyr. ZOZ w Łowiczu Jacek Kaniewski: No jedna z ławek, tylko już nie w 

Stanisławowie, a na terenie Szpitala na ulicy Ułańskiej, ta która stała naprzeciwko 

Izby przyjęć była ławką historyczną z tego co wiem, jest historyczną, ale w tym 

miejscu nie służy ludziom do siedzenia, służy jako eksponat. Wymieniliśmy też 

krzesła, siedzenia na korytarzu, na pewno wizualnie zmieniło to postać korytarza. 

Ad. pkt 18 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek’’ im. Krystyny Bochenek w 

Borówku oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Łowiczu. 

Przewodniczący K. Rewizyjnej Stanisław Olęcki: Komisja Rewizyjna zebrała 

się wczoraj i dzisiaj, dosyć burzliwie dyskutowała i po zapoznaniu się ze 

wszystkimi pismami i wyjaśnieniami obu dyrektorów uznaje skargę Pana Michała 

Piotra Boczka za bezzasadną. 

Przewodniczący K. Rewizyjnej Stanisław Olęcki przedstawił projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

,,Borówek’’ im. Krystyny Bochenek w Borówku oraz Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 
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Przewodniczący K. Rewizyjnej Stanisław Olęcki: Proszę Państwa, na 

marginesie tej sprawy jeszcze dobra wiadomość, to tak trochę dziwnie brzmi, ale 

Prokuratura umorzyła postępowanie nie widząc winy obu dyrektorów w 

zaistniałej sytuacji. Trzeba rozumieć jednocześnie Pana Michała Boczka, że jest 

w stanie określonym po stracie najbliższej osoby i współczujemy. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych 

RPŁ/nie głosowali K. Dąbrowski, P. Gołaszewski, M. Jędrzejczak, M. Kosiorek, 

R. Malesa, J. Michalak, W. Miedzianowski/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XX/127/2016 RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek’’ im. Krystyny Bochenek w 

Borówku oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

/Zał. Nr 16/ 

Ad. pkt 19 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie realizacji inwestycji pod 

nazwą ,,Przebudowa drogi w miejscowości Chąśno’’. 

Dyr. PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: Na początek taka mała uwaga, 

tutaj macie Państwo w swoich materiałach projekt Uchwały, gdzie nazwa zadania 

brzmi ,,Przebudowa drogi w miejscowości Chąśno’’. Tutaj na prośbę Pana Wójta 

mieliśmy dodać słowo ,,drogi gminnej’’ z uwagi po prostu na wymogi 

proceduralne programu, do którego składa wniosek, także to jest taka drobna 

zmiana kosmetyczna. 

Dyr. PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą ,,Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Chąśno’’. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

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

RPŁ/nie głosowali K. Dąbrowski, M Kosiorek, R. Malesa, W. Miedzianowski/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 
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Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XX/128/2016 RPŁ w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą 

,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chąśno’’. /Zał. Nr 17/ 

Ad. pkt 20 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr XV/96/2015 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2016 rok. 

Dyr. Wydz. ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

zmieniający Uchwałę Nr XV/96/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 

grudnia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2016 rok. 

Dyr. Wydz. ES Sylwia Walkiewicz: Zmieniają się godziny pracy aptek. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

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

RPŁ/nie głosowali J. Chudy, K. Dąbrowski, M Kosiorek, W. Miedzianowski/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XX/129/2016 RPŁ zmieniający Uchwałę Nr XV/96/2015 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na 2016 rok. /Zał. Nr 18/ 

Ad. pkt 21 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 

rok. 

Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda przedstawiła projektu Uchwały RPŁ w sprawie 

zmiany budżetu na 2016 rok. 

Opinia Komisji Budżetów i Finansów – pozytywna.  



41 
 

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

RPŁ/nie głosowali K. Dąbrowski, M. Kosiorek, W. Miedzianowski/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  –5 

Podjęli Uchwałę Nr XX/130/2016 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. 

/Zał. Nr 19/ 

 

Ad. pkt 22 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr XV/90/2015 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019. 

Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda przedstawiła projektu Uchwały RPŁ 

zmieniającego Uchwałę Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 

grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2016-2019. 

Opina Komisji Budżetów i Finansów – pozytywna. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Dlaczego dostałem Uchwałę z poprawkami i 

uchwałę, że tak powiem dobrą? 

Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda: Wkradł się błąd po prostu przy kserowaniu, 

przy pracach nad uchwałą, po prostu była poprawka nad pracami techniki 

prawodawczej. Pani Mecenas nam zwróciła uwagę na zasady techniki 

prawodawczej, zostało to poprawione i uchwała prawidłowa została podpisana 

przez Panią Mecenas. 

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

RPŁ/nie głosowali K. Dąbrowski, M. Kosiorek, W. Miedzianowski/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  –5 

Podjęli Uchwałę Nr XX/131/2016 RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr XV/90/2015 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019. 

/Zał. Nr 20/ 
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Ad. pkt 23  

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 21/ 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto – gospodarka nieruchomościami. 

Stanęliśmy do drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

położonej w Łowiczu na Śródmieściu, oznaczonej i tak dalej, obniżenie ceny o 

5%, 1 910 700 zł. Wiadomo o co chodzi, czy w ogóle coś się dzieje w tym 

temacie, czy są zapytania kolejne? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Tak są zapytania. 

Radny Jerzy Wolski: Czy jest zainteresowanie? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Tak, jest zainteresowanie. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Mam pytanie do punktu - przyznanie zawodnikom 

stypendiów i nagrody. Czy mogę coś bliżej, żebym wiedział? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat:  Wręczyliśmy dzisiaj, zwiększyliśmy kwotę 

o 10 tys. zł zgodnie z wnioskiem Komisji Kultury i Oświaty. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Czyli o ile się zwiększyło? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat:  O 10 tys. zł. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Ja wiem, ale mówię przykładowo… 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Powiem tak, jeżeli chodzi tutaj o wypowiedź 

trenera Szymajdy, generalnie z wysokości był zadowolony, jest jeszcze kwestia 

zapisu, że te stypendia mogą być dla sportowców z naszego powiatu no i tutaj 

musielibyśmy zmieniać uchwałę, stypendia są dla zawodników z naszego 

powiatu, natomiast nie dotyczy to zawodników z poza powiatu, a w przypadku 

Klubu Błyskawica, o dwie osoby tam chodziło, dobrze mówię Panie Jędrzejczak, 

które są z poza Powiatu Łowickiego, i tutaj nie było to satysfakcjonujące, 

natomiast było to zgodne z uchwałą. 
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Radny Jarosław Papuga: Ja, chciałem zapytać o PZDiT w Łowiczu, tutaj 

podpunkt a) wyrażono zgodę na utworzenie nowych zadań drogowych  

inwestycyjnych. Chciałem zapytać, co się kryje pod tym? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: To jest przywrócenie tych zadań drogowych, 

które były w projekcie schetynówkowym, natomiast musieliśmy zmienić zadanie, 

bo w tej chwili jest to już tylko zadanie wspólne z samorządami gminnymi. Mamy 

trzy przetargi ogłoszone, troszeczkę traktujemy to jako papierek lakmusowy, żeby 

zobaczyć, jak będą kształtowały się ceny. Do pozostałych inwestycji praktycznie 

jesteśmy przygotowani w zakresie dokumentacji i będziemy wprowadzać kolejne 

zadania. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja w związku z tymi nagrodami dla tych osób, które 

są z poza Powiatu Łowickiego, natomiast ja bym się zastanowił jednak, tak mimo 

wszystko, bo skala jest niewielka, bo to raptem dwie osoby. Natomiast w 

przypadku jednej dziewczyny, która zajęła, tak jak tutaj Pan Szymajda 

powiedział, piąte miejsce w Europie czy suma jednorazowa, bo to chodzi o 

nagrodę, tu nawet nie chodzi o stypendium, 400 zł, czy na przykład nie byłoby 

możliwe jednorazowo jednak przyznać tą nagrodę za rok ciężkiej pracy no 

wyższą? No wydaję się , że no miejsce w Europie, już nawet sam wynik, tu 

mówimy już o wynikach na poziomie europejskim. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Proszę pamiętać, że to jest jedna z części nagród. 

Radny Marek Jędrzejczak: To jest troszeczkę takie przerzucanie piłeczki. 

Wydaję mi się, że… 

Radny Janusz Michalak: To ja może wyjaśnię, bo pytałem Pana Mieczysława o 

co się rozchodzi, odpowiedział, że była trochę ta dziewczyna zawiedziona, 

ponieważ za niższe wyniki w roku ubiegłym czy dwa lata do tyłu dostała 700 zł, 

a teraz poprawiła się, osiągnęła wyższe miejsce i dostała 400 zł. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Ja powiem tak, że każde środki, które myśmy 

przeznaczyli na nagrody, bądź na stypendia byłyby niewystarczające. Tu 

rzeczywiście generalnie przyblokowała nas uchwała. Natomiast myślę, że dla 

tych dwóch osób czy powiedzmy dla jednej, no trzeba spojrzeć jeszcze 

indywidualnie na to i Panie Radny Jędrzejczak myślę, że gdybyśmy mogli na 

Komisji Oświaty wrócić do tego tematu, nie wiem, w tej chwili nie chcę strzelać, 

bo pewnie jedyna możliwość jaka jest dopuszczalna prawem, żeby w jakiś sposób 

to załatwić, to była by to umowa promocyjna. Natomiast od razu mówię, pytanie 
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jest czy klub i czy zawodniczka wyrazi zgodę na umieszczenie elementu Powiatu, 

bo jeżeli umowa promocyjna, to ona musi się wiązać z promocją. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Ja przypominam sobie doskonale nasze spotkanie, 

kiedy Zbyszek Bródka został Mistrzem Olimpijskim, było to w tamtej kadencji 

co prawda i żadna kwota, tak jak Pan zauważył, nie była adekwatna do sukcesu. 

Teraz jest w gestii Zarządu, że jak mamy zawodnika, to otrzymuje od nas 

stypendium. 

Radny Marek Jędrzejczak: Oczywiście, że ja się z tym zgadzam, że żadne 

pieniądze nie są tutaj wyznacznikiem tego sukcesu, tylko nie oszukujmy się - 400 

zł jednorazowej nagrody dla zawodnika osiągającego wyniki, tutaj słusznie  Pan 

Michalak powiedział, że jeżeli do tego dodamy, że w tamtym roku ta suma była 

przy gorszych wynikach wyższa, no to wydaje mi się, że powinniśmy z tego 

wyciągnąć wnioski. Ale ja chciałem powiedzieć o czymś innym, troszeczkę 

wracamy do punktu wyjścia. Tutaj jest pełna wola ze strony klubu, żeby 

odpowiednia promocja była i myślę sobie, że to tutaj nie powinien być problem.  

Radny Dariusz Kosmatka: Ja mam prośbę do Zarządu, takie zadanie – 

odwodnienie w Bobrownikach było realizowane 6 lat temu, 1/3 została zrobiona, 

a 2/3 nie, wtedy brakło pieniędzy i gmina chce się dołożyć do tego zadania i taka 

prośba, czy Zarząd mógłby się pochylić nad tym zadaniem, żeby to skończyć? 

Tam dokładnie 200 m odwodnienia zrobić trzeba. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Proszę Państwa jest to zadanie,  jak gdyby w 

zamyśle, natomiast czekamy na wyniki przetargów, czekamy jak gdyby na 

rozpatrzenie się w tych inwestycjach, które na pewno będziemy robili. Natomiast 

również tutaj rozmawialiśmy z wójtem Gminy Nieborów, ponieważ tam jeszcze 

rodził się taki pomysł położenia nitki kanalizacyjnej przy drodze. Pewnie z tego 

pomysłu gmina się wycofa, bo trudno jeszcze określić jak będzie z oczyszczalnią, 

i w którą to stronę pójdzie, natomiast ten problem, że tak powiem jest na sercu 

Zarządu. 

Radny Dariusz Kosmatka: Dokumentacja jest zrobiona. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Tak, my wiemy o tym. 

Ad. pkt 24 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: 4 kwietnia brałem udział w 

uroczystościach 24 – lecia naszej Diecezji, 5 kwietnia byłem w Muzeum na 

otwarciu wystawy Anieli Chmielińskiej, 8 kwietnia – na naszym OSIR-ze brałem 

udział w targach oświaty, 10 kwietnia w Katedrze brałem udział we mszy w 

rocznicę katastrofy smoleńskiej, 15 kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 

brałem udział w obchodach Dnia Kombatanta w ramach miesiąca Pamięci 

Narodowej, 18 kwietnia tutaj u nas w naszym Starostwie uczestniczyłem w 

spotkaniu z dyrektorami szkół w sprawie wydatków w oświacie. Brałem również 

udział w ćwiczeniach Państwowej Straży Pożarnej, jako obserwator - 23 kwietnia. 

Brałem udział w posiedzeniach Komisji i w posiedzeniach Zarządu.  

Ad. pkt 25 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja miesiąc temu prosiłem Pana Starostę o 

informacje  dotyczącą tego dokończenia chodnika przy 14, jak tutaj Pan wójt miał 

zrobić rozeznanie, jakie są możliwości, ponieważ w związku z tym, że będzie tam 

nakładka, to można by było przy okazji zrobić również i chodnik. Brakuje tego 

chodnika, to nie ulega najmniejszej wątpliwości.  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Więc tak, jeżeli chodzi o nakładkę, to ona 

nie koliduje z chodnikiem, bo chodnik nie będzie przyległy do samej nakładki. 

Wiem już, że wójt odbył dwie rozmowy z właścicielką. Dostał informacje od nas 

jak średnio płacimy za metr gruntu, jeżeli chodzi o odszkodowanie pod 

wywłaszczenie pod drogi powiatowe. Ma dalej rozmawiać. My jesteśmy bardzo 

zainteresowani, żeby dokończyć ten chodnik. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja mam w takim razie pytanie i zarazem prośbę, bo 

chodzi mi o to, kiedy będą już ustalenia, to bardzo bym prosił na kolejnej sesji o 

informacje, jak ta sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta.  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Znaczy teraz w maju nie mamy sesji, 

natomiast jeżeli tylko będzie zgoda właścicielki tam, natychmiast przystępujemy 

do działania. Po prostu mamy to w planie, chcemy to dokończyć.  

Radny Jerzy Wolski:  Panie Starosto ja mam pytanie na temat wygaszonego już 

budynku  LO w Zdunach, to już się wydaję, że sprawa jest zamierzchła, bo to rok 

minął, czy coś się dzieje w kwestii przekazania budynku LO do Zespołu Szkół 

Rolniczych w Zduńskiej Dąbrowie, bo w mediach niektóre osoby ten temat 

podgrzewają, może niepotrzebnie, a może nic się nie dzieje w tej kwestii. Pan 
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Starosta obiecał, że ten temat zostanie sfinalizowany. Tak samo pytanie o 

budynek politechnicznej nauki, gdzie ma być Izba Pamięci Szkół Zduńskich. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Tak jak najbardziej, ta procedura może się w 

tej chwili przedłużać, natomiast musimy wziąć pod uwagę również to, że w 

międzyczasie nastąpiła zmiana rządu. Szkoła jest prowadzona w tej chwili przez 

Ministerstwo Rolnictwa, jest nowe kierownictwo, jestem po rozmowie z 

Wiceministrem Romanowskim, który podtrzymuje wole przejęcia jak najbardziej 

tej części. Dosłownie w piątek zeszłego tygodnia rozmawiałem z nową Panią 

Dyrektor Departamentu Oświaty i Spraw Społecznych w Ministerstwie 

Rolnictwa, która podtrzymuje również te nasze ustalenia z Ministrem 

Romanowskim. Umówiliśmy się, że Pani Dyrektor, ponieważ Pani Dyrektor od 

dwóch tygodni jest dyrektorem, umówiliśmy się, że przyjedzie do Łowicza, 

pojedziemy tam i to co było ustalone do tej pory, czyli kwestia Izby Pamięci Szkół 

Zduńskich w budynku politechnicznym i pozostawienie budynku murowanego 

starego liceum, parku i rozmawiamy również o 19 ha gruntów powiatowych, które 

użytkuje Szkoła w Zduńskiej Dąbrowie, o zamianie na grunty Skarbu Państwa, 

czyli to co użytkuje w tej chwili Skarb Państwa na gruncie powiatowym 

zamienilibyśmy na inne grunty Skarbu Państwa. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Te samochody co mają pójść z Komendy 

Powiatowej, co to za jakość tych samochodów? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Jeżeli chodzi o tą zmianę, którą 

dokonywaliśmy w budżecie, czyli wycofanie się z zadania zakupu środka 

transportu za kwotę 100 tys. zł i zwiększenie tego zadania do kwoty 150 tys. zł i 

zakup koparko-ładowarki, jak gdyby doszło do możliwości przejęcia dwóch 

samochodów z Państwowej Straży Pożarnej. Jeden to jest samochód Volkswagen 

Passat – osobowy, drugi natomiast jest to Volkswagen Caddy, to jest samochód 

2008 rok, uszkodzony, natomiast to uszkodzenie, szacowana naprawa tego 

uszkodzenia, doprowadzenie do pełnej sprawności samochodu to jest  ok. 7 500 

zł, natomiast jest to samochód z przebiegiem ok. 70 000 km, także na nasze 

potrzeby… zresztą, jeżeli chodzi o Caddy, to z mojego doświadczenie, myślę, że 

Dyrektor ZUK-u ma też doświadczenie, bo taki samochód użytkuje w już w 

zasadzie dopięliśmy przejęcie samochodu z Sanepidu, więc wprowadzając te 

samochody, tak brzydko mówiąc do podziału w Starostwie, jeszcze powiedzmy 

rok, może dwa możemy odsunąć zakup samochodu. Natomiast tak czy inaczej nas 

to nas nie minie. Natomiast te potrzeby powiatu na zakup środka transportu póki 

co byśmy zaspokoili tańszym kosztem. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, pozwólcie jeszcze 

dwa zdania. Przypominam o składaniu oświadczeń, bo jeszcze niektórzy nie 

złożyli oświadczeń majątkowych. Najbliższa sesja prawdopodobnie będzie 22 

czerwca, bo nie chcemy robić w ostatnią środę, bo to już przed samymi 

wakacjami, niektórzy z dziećmi będą wyjeżdżać i miałbym jeszcze prośbę, żeby 

w uroczystościach 3 Maja, spróbujcie brać udział, jest to ważne święto, ważne dla 

nas wszystkich, bądźmy jak najliczniejszą grupą. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, już tylko taka techniczna 

uwaga, bo były wcześniej na komisjach, nie pojawiły się w zmianach budżetu 

żadne zmiany, natomiast one pojawią się w czerwcu, jeżeli chodzi o Światowe 

Dni Młodzieży. Tak, jak wstępnie informowałem na Komisji Powiat gośćmi z 

Włoch i z Kanady będzie zajmował się 22 lipca. 

Ad. pkt 26 

Zakończenie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady XX Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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