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PROTOKÓŁ Nr XXVI/16 

z obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 28 września 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 XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XXIV i XXV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

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

szkolny 2016/2017. 

6. Podsumowanie roku szkolnego 2015/2016 w szkołach 

ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych działających na 

terenie powiatu oraz przedstawienie informacji z przygotowania szkół 

ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego 2016/2017. 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ – Stanowisko Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zawiadomienia Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego z dnia 15 września 2016 roku o nr PNIK-

I.4131.72.2016 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w 

rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIV/150/2016 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania 

Skarbnika Powiatu Łowickiego. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru 

przedstawiciela Rady Powiatu Łowickiego do Powiatowej Rady Rynku 

Pracy w Łowiczu. 
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10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2016 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

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

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2016-2019. 

12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie 

między sesjami. 

13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z 

działalności w okresie między sesjami. 

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

15. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady XXVI Sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze udział 

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

i podejmować prawomocne decyzje.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Na początku naszej Sesji chciałbym 

wręczyć 4 podziękowania, które zostały skierowane na moje ręce z Polskiego 

Związku Producentów Roślin Zbożowych oraz z Uniwersytetu z Teksasu. Bardzo 

proszę Pana Starostę Łowickiego Krzysztofa Figata, Panią Marię Laskę – 

Dyrektora ZSP Nr 2 w Łowiczu, Panią Marzenę Kozanecką – Zwierz i Pana 

Stanisława Olęckiego. 

Radny Stanisław Olęcki: Dziękuję bardzo, pozwolę sobie na dwa słowa 

komentarza. Jest to wymiana między Uniwersytetem w Teksasie, a Polską 

Federacją Producentów Zbóż i są osoby, które tą współpracę kierują na Ziemię 

Łowicką. Rektorem Uniwersytetu jest Pan Jim Mazurkiewicz i obiecał, że jeśli 

będą chętni, to ufunduje 2 stypendia Kongresu Polonii Amerykańskiej na 4 –letnie 
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studia w Teksasie. Młodzi słuchajcie i bierzcie sobie to do serca. A jako 

ciekawostkę dla nas Łowiczaków, to informacja pewna, w gronie najlepszych 20 

studentów amerykańskich w 2015 roku znalazł się Krzysztof Soja, który pochodzi 

z Łowicza, dostał stypendium Pentagonu, jest na bardzo dobrej drodze do 

generała. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przystąpimy teraz do wręczania 

dyplomów za najlepsze wyniki w nauce. 

Dyr. Wydz. ES Sylwia Walkiewicz: Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zasad przyznawania stypendium za wyniki 

w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Łowicki, chcielibyśmy wyróżnić najzdolniejszych uczniów i wręczyć im 

dyplomy uznania. Stypendium przyznane jest za wyniki w nauce uzyskane w roku 

szkolnym 2015/2016. Pragnę dodać, że stypendium przyznane jest na rok szkolny 

i wypłacone będzie co miesiąc w kwocie 150 zł. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat, Wicestarosta Powiatu Grzegorz Bogucki, 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i 

Spraw Społecznych Sylwia Walkiewicz wręczyli stypendia za najlepsze wyniki w 

nauce uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

Szanowni Dyrektorzy, a przede wszystkim Drodzy Stypendyści tych dzisiejszych 

stypendiów, które otrzymaliście. Pragnę poinformować, że te stypendia o tego 

momentu czy od tego rozdania są wyższe niż do tej pory na wniosek Komisji 

Edukacji, która taki wniosek złożyła. Zarząd po przeanalizowaniu budżetu i 

wygospodarowaniu środków zwiększył te stypendia ze 100 zł do 150 zł, także jest 

więcej, ale niech to będzie zachęta do tego, żeby ta Wasza praca była jeszcze 

bardziej wydajna i jeszcze bardziej zadowalająca Was, no i żeby każdy z Was 

mógł wystartować po to stypendium na Uniwersytecie w Teksasie, którego 

wszyscy Wam życzymy. Jeszcze raz dziękujemy za to, że chcecie poświęcać się 

tej nauce i dziękujemy Wam za to, że chcecie podnosić swoją wiedzę, a myślę, że 

w przyszłości będzie Wam to zwrócone po stokroć. Wszystkiego dobrego. 

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Danuta Zakrzewska: 

Szanowni Państwo, pozwolę sobie zabrać głos, ponieważ tam, gdzie dzieją się 

sprawy oświatowe, tam jestem też i ja. Jestem niesamowicie zbudowana patrząc 

na tą piękną młodzież i przekonana, że już niedługo, za parę miesięcy, za kilka 
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lat, zależy od tego, w której klasie jesteście, będziecie naszą chlubą, jeżeli chodzi 

o wyniki egzaminu maturalnego. Musze powiedzieć, że w tym roku po raz drugi 

była wielka feta, tym razem we Wrocławiu, w zeszłym roku w Krakowie, 

związana z nagradzaniem maturzystów na 100%, czyli to są maturzyści, którzy 

osiągnęli najwyższe wyniki w Polsce, wyniki nie tylko z przedmiotów 

obowiązkowych, ale także dodatkowych i mamy takie ,,mózgi’’, które 

rzeczywiście osiągają wyniki z gro przedmiotów, które zdają na 100%, najmniej  

na 98%. To są niesamowite naprawdę osoby i ja mam nadzieję, że z naszego 

Powiatu, z naszych szkół również będę mogła w przyszłym roku gratulować 

przedstawicielom, czyli maturzystom na 100%. Z całego serca wam tego życzę, 

gratuluję sukcesów i oby tak dalej. Dziękuję za uwagę i dziękuję za dopuszczenie 

mnie do głosu. 

Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

chciałbym prosić, żebyśmy wprowadzili autopoprawką do zmian w budżecie 

zmianę polegającą na udzieleniu dotacji do zakupu samochodu dla Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Urzeczu w kwocie 15 000,00 zł. Taką dotację 

zabezpieczyliśmy dla WTZ w Parmie, jest to już zadanie poprzetargowe w 

Parmie, tam przeznaczyliśmy 30 000,00 zł, faktycznie potrzeba środków 

24 000,00 zł, pozostaje kwota 6 000,00 zł i wyrównanie tej kwoty o kwotę 

9 350,00 zł z wolnych środków. Dałoby to takie samo dofinansowanie dla 

Warsztatów w Parmie, jak i Urzeczu i wynosiłoby po stronie Powiatu na poziomie 

13%. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy będziemy wprowadzać to jako 

osobny punkt? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Nie. 

Ad. pkt 4 

Przyjcie wniosków do protokołów z XXIV i XXV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z XXIV Sesji RPŁ został 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady, czy są uwagi do protokołu z XXIV Sesji 
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RPŁ? Nie widzę. Protokół z XXIV Sesji został przyjęty. Protokół z XXV Sesji 

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

XXV Sesji RPŁ? Nie widzę. Protokół z XXV Sesji został przyjęty.  

Ad. pkt 5 

Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2016/2017. 

Dyr. Wydz. ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła informację na temat naboru do 

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

Ad. pkt 6 

Podsumowanie roku szkolnego 2015/2016 w szkołach ponadgimnazjalnych 

oraz placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz 

przedstawienie informacji z przygotowania szkół ponadgimnazjalnych i 

placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017. 

Dyr. Wydz. ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła informację na temat 

podsumowania roku szkolnego 2015/2016 w szkołach ponadgimnazjalnych oraz 

placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz przedstawił 

informację z przygotowania szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych 

do nowego roku szkolnego 2016/2017. /Zał. Nr 4/ 

Ad. pkt 7 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury 

za I półrocze roku budżetowego. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła informację o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz informację o przebiegu wykonania 

planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

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

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ – Stanowisko Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z 

dnia 15 września 2016 roku o nr PNIK-I.4131.72.2016 o wszczęciu z urzędu 
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postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr 

XXIV/150/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku w 

sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros przedstawiła projekt Uchwały RPŁ - 

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 września 2016 roku o nr PNIK-I.4131.72.2016 

o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały 

Nr XXIV/150/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku w 

sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego. 

Radny Marcin Kosiorek: Ja mam do Pana Starosty takie pytanie, bo na 

poprzedniej sesji był temat, żeby w czymś tam pomóc Panie Starosto. Ja nie 

brałem udziału i nie będę brał udziału w głosowaniu nad tym punktem. Niech Pan 

proszę sprawi, żeby nie trzeba było się wstydzić za pracę tutaj w Urzędzie, bo są 

różne sytuacje, możemy się spierać, natomiast w sprawach ewidentnych po prostu 

nie kompromitujmy się, 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy Marcin, żebyś pamiętał, to nie chodziło tutaj 

o… Panie Radny, żebyś Pan pamiętał, tu nie chodziło o sprawy prawne, bo akurat 

tutaj chodziło o schetynówkę. Nie w czymś tam nam pomóc, tylko o schetynówkę 

chodziło. To tak, żeby utrwalić. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

muszę się odnieść w kilku słowach do tego, co powiedział Pan Radny Kosiorek. 

Półtora tygodnia temu dokładnie dostaliśmy zaproszenie od Pana Dyrektora 

Krześnickiego do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie rozprawy, jaka miała 

miejsce 2 tygodnie temu w piątek, w sprawie Statutu. To zaproszenie było dla 

Starosty, Sekretarza i Radcy Prawnego. Myślę, że no niegrzecznością by było, 

gdybyśmy na to spotkanie się nie udali, aczkolwiek nie do końca chyba to 

zaproszenie było skierowane we właściwą stronę, bo jeżeli chodzi o Statut to 

właściwym organem co do tego, chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest Rada. 

Mimo to na to spotkanie się udaliśmy, to spotkanie trwało bodajże, żebym nie 

skłamał, ale pewnie z półtorej godziny, myślę, że w bardzo dobrej, 

konstruktywnej rozmowie wiele rzeczy na tym spotkaniu sobie wyjaśniliśmy, 

wyjaśniliśmy po odbytej rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. 

Otóż na początek propozycja Pana Dyrektora Krześnickiego wyglądała 
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następująco, przy czym chciałbym podkreślić, że było to zaproszenie, nie 

wezwanie i nie nakaz ze strony Dyrektora Krześnickiego i chciałbym, żebyśmy o 

tym w tym kontekście mieli świadomość dalszej dyskusji, propozycja bardzo 

wydawała nam się może i logiczna, tylko nie do zrealizowania. Po pierwsze, to 

co powiedziałem na początku, że w sprawie Statutu nie Starosta, nie Sekretarz, 

nie Radca Prawny jest stroną, tylko Rada Powiatu. Natomiast co wyniknęło z tej 

dyskusji – propozycja, że gdybyśmy chcieli przyjąć te 27 chyba poprawek do 

Statutu, Organ nadzoru jest gotowy wycofać skargę z WSA, przy czym raz, że 

wiele z tych punktów z samej dyskusji zostało z tych 27 obalonych z prostej 

przyczyny, gdzie do tego porozumienia doszliśmy, bo chcieliśmy porozmawiać, 

bo obiecałem, że wiedzę i informację z tego spotkania przekażę 

Przewodniczącemu, tak też uczyniłem. Natomiast jasne musiało się stać, że my 

żadnych wiążących obietnic tam przyjąć nie możemy. W toku tej dyskusji, może 

nie dyskusji, po prostu dobrej rozmowy, takiej konstruktywnej rozmowy 

doszliśmy do takiego wniosku, zresztą nawet Pani Sekretarz zauważyła, że to 

trochę problematyczna sytuacja, żebyśmy my skorygowali te zapisy w Statucie w 

przypadku, kiedy Sąd wezwał stronę Organu nadzorującego do uzupełnienia czy 

do napisania w 11 przypadkach uzasadnienia do skargi, dając pełnomocnikom 

Urzędu Wojewódzkiego na to 10 dni i wyznaczając rozprawy na 20 październik. 

Uznaliśmy, że… zresztą Pan Dyrektor, w zasadzie w konkluzji tego spotkania 

wszyscy doszliśmy do takiego wniosku, że pozostawmy to na takim etapie, no bo 

jak Państwu Radnym mamy powiedzieć, że przyjmijmy poprawki, a Organ 

wycofa skargę, gdzie Sąd upomniał Organ, a nie nas, tak dokładnie i nie ma się 

co dziwić Panie Radny Miedzianowski i podnosić ręki. Nie byłem tam na 

spotkaniu sam, było nas troje. W zgodności wspólnie z Panem Dyrektorem 

Krześnickim, bez żadnej urazy ani z naszej strony do Pana Dyrektora, ani ze 

strony Pana Dyrektora do nas uznaliśmy, że pozostawiamy to na takim etapie, 

Organ nadzoru uzupełni, a z tego co wiem to już uzupełnił, teraz Organ wystąpił 

o uchylenie Statutu w całości, no więc sprawa pozostaje nadal w WSA. I tutaj 

myślę, że to nie jest…aha, jeszcze w trakcie tego spotkania to ja powiedziałem, 

że no Panie Dyrektorze, pewnie za chwilę będzie Pan rozpatrywał uchwałę na 

odwołania Skarbnika, na co Pan Dyrektor Krześnicki odpowiedział: no właśnie, 

dostałem już informację. Więc jeżeli te informacje wpływają, no to organ nadzoru 

musi je rozpatrzeć i podjąć stosowne decyzje, bądź zaskarżające tą uchwałę bądź 

nie. Myślę, że pokazując również to, gdzie we wzorcowym Statucie, który jest 

zamieszczony na stronie Urzędu Wojewódzkiego, są dane, w naszym te punkty 

są zaskarżane, no to pozostawmy to do rozpatrzenia przez Sąd i na pewno nie 
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będziemy się uchylać, jeżeli wykładnia prawa będzie po stronie Organu nadzoru 

i myślę, że tyle co mogę wyjaśnić. 

Radny Marcin Kosiorek: Ja do Pana, Panie Przewodniczący. Rozumiem, że od 

dzisiaj przyjmujemy zasadę, że można długo mówić nie na temat przy punkcie, 

bo to absolutnie nie odnosiło się do tego punktu, nad którym obradujemy i jakoś 

nie było oburzenia ze strony tutaj innych, że nie na temat. Wniosek o zakończenie 

dyskusji. Ja powiedziałem, Pan nic nie rozumie, ja powiedziałem, że możemy się 

spierać o różne rzeczy, ale żebyśmy się nie kompromitowali, tylko o to mi 

chodziło. 

Radny Michał Śliwiński: Tak a pro po do Pana Kosiorka, no sam powiedziałeś, 

że żeby nie było jak w innych sprawach, bo to tylko wstyd w Urzędzie 

Wojewódzkim. Myślę, że skończmy tą rozmowę, bo mówimy o tym, że tak 

naprawdę od początku ze Statutem i z każdą inną uchwałą to nie chodzi tutaj o to, 

żeby wyjaśnić cokolwiek, tylko żeby powiedzieć, że ktoś coś źle zrobił, ale jak  

jest dobrze, to nikt nie chce wskazać, jak by należało być, bo wy jesteście mądrzy, 

to sobie róbcie, a my się wstrzymamy od głosu. 

Radny Jerzy Wolski: Ja wnioskuję o zamknięcie dyskusji w tym punkcie. 

Radny Marcin Kosiorek: Popieram wniosek Radnego Wolskiego. 

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  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XXVV/155/2016 RPŁ - Stanowisko Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 

15 września 2016 roku o nr PNIK-I.4131.72.2016 o wszczęciu z urzędu 

postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIV/150/2016 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania 

Skarbnika Powiatu Łowickiego./Zał. Nr 6/  
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Ad. pkt 9  

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru przedstawiciela 

Rady Powiatu Łowickiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łowiczu. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Łowickiego do Powiatowej 

Rady Rynku Pracy w Łowiczu. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, rozumiem, że w tym momencie 

można zgłaszać kandydatów, tak? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak. 

Radny Jerzy Wolski: W takim razie ja chciałbym zgłosić kolegę Michała 

Śliwińskiego, który był w ostatniej kadencji w tej Radzie i Rada przez cztery lata 

powierzała mu funkcję przewodniczenia, także myślę, że ma i doświadczenie i 

myślę, że doskonale spełni się w tej funkcji, oczywiście nie Przewodniczącego, 

Rada oczywiście wybrana będzie, ale z pośród naszego grona zgłaszam Michała 

Śliwińskiego, jeśli oczywiście wyrazi zgodę. 

Radny Piotr Gołaszewski: Ja może w takim razie chciałbym troszkę odświeżyć 

i zgłosić w związku z tym Pana Wojtka Miedzianowskiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy Pan Radny Michał Śliwiński 

wyraża zgodę? 

Radny Michał Śliwiński: Tak, wyrażam. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy Pan Radny Wojciech 

Miedzianowski wyraża zgodę? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Tak, wyrażam. 

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

obradach XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski o godzinie 14:10 wznowił obrady 

XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Radny Marcin Kosiorek: Przepraszam w kwestii formalnej, jak głosujemy? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Jawnie, przycisk i ręka.  
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Radny Marcin Kosiorek: Za lub przeciw? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Za lub przeciw. 

Radny Marcin Kosiorek: I potem też za lub przeciw? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak jest. 

Radny Jerzy Wolski: Ale to zasadne będzie drugie głosowanie, jeżeli pierwsze 

zadecyduje? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, muszę 

przeprowadzić dwa głosowania. Padły dwie kandydatury, dwa głosowania muszę 

przeprowadzić. 

Radny Stanisław Olęcki: Panie Przewodniczący, ja w kwestii formalnej, pytanie 

Radnego Kosiorka wydawało się bardzo proste, a wcale nie jest proste, bo 

powiedzmy głosujemy po dwa razy za i przeciw, i może być taka sytuacja, że 

Olęcki zagłosuje dwa razy za albo dwa razy nie. Proszę sobie to wziąć pod uwagę. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Mam nadzieję, że wszyscy mamy 

ukończone 18 lat i jesteśmy ludźmi poważnymi i głosujemy na jednego 

kandydata. Głosowania musze przeprowadzić dwa, głosujemy w każdym 

głosowaniu na jednego kandydata. 

Radca Prawny Anna Motuk: Nasz status, który jest zgodny ze sztuką prawną 

przygotowany, przewiduje po pierwsze, że każdy głosujący ma prawo oddać głos 

w każdym  głosowaniu, jest to ogólna zasada, za, przeciw lub wstrzymuję się, 

więc taką możliwość trzeba radnym stworzyć. Natomiast paragraf 28 ust. 2 mówi, 

że jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób, tak jak w tym 

przypadku, przyjęta zastanie kandydatura lub wniosek, na które oddano liczbę 

głosów ,,za’’ większą od liczby głosów oddanych na pozostałe. Należy tak po 

pierwsze, zapewnić radnym możliwość głosowania za, przeciw i wstrzymuję się, 

a ostatecznie o wyniku będzie głosowała większa liczba głosów ,,za’’ daną 

kandydaturą. 

Radny Stanisław Olęcki: Dobrze, logika logiką, a złośliwość złośliwościami. Co 

będzie, kiedy w dwóch głosowaniach obaj kandydaci otrzymają po 11 głosów? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Będziemy głosować do skutku. 

Dobrze, możemy głosować, bo w tej chwili to teoretyczne sytuacje wymyślamy. 

Jeżeli zajdzie taka, zastanowimy się, co dalej robić. 
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Radni RPŁ w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ/ 

nie głosowali: D. Kosmatka, R. Malesa, J. Michalak/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 4 

Wstrzymało się  – 3 

Zagłosowali za wyborem Pana Michała Śliwińskiego na członka Rady Rynku 

Pracy w Łowiczu. 

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

RPŁ/: 

Za  – 10 

Przeciw  – 10  

Wstrzymało się  – 1 

Zagłosowali za wyborem Pana Wojciecha Miedzianowskiego na członka Rady 

Rynku Pracy w Łowiczu. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI/156/2016 RPŁ w sprawie wyboru Przedstawiciela 

Rady Powiatu Łowickiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łowiczu.          

/Zał. Nr 7/ 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 

rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. 

Radny Jarosław Papuga: Ja mam takie pytanie, ponieważ ze względu na to, że 

pojawiły się trzy nowe inwestycje drogowe i generalnie to dobrze, natomiast ja tu 

chciałbym zwrócić się tu do Zarządu, żeby była taka sytuacja, że jeżeli coś 

rozpoczynamy, to żebyśmy to kończyli, bo przypomnę tylko, że w ubiegłym roku 

z powodu takiego, że nie dostaliśmy pieniążków na schetynówkę został skrócony 

odcinek drogi, przynajmniej mówię tu o gminie Nieborów o 0,5 kilometra i teraz 

to jest dokładnie na całej drodze brakujące 0,5 kilometra bardzo dziurawej drogi 

i zabrakło na to pieniążków. Zabrakło na dwie drogi, a robimy inną trzecią. 

Troszeczkę dziwi mnie to, że nie kończymy tego, co zostało rozpoczęte, ale ja 

bardzo tutaj liczę na to, że Zarząd się zmobilizuje i pomyśli o tym w 

przyszłorocznym budżecie, bo zaczynanie nowych tematów, kiedy stare są 

nieskończone i to jeszcze ewidentnie wszyscy jednoznacznie wskazują, że po 
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prostu jest niezakończona ta inwestycja. Było 1,7 kilometra i jeżeli zabrakło 

pieniędzy na to, a teraz pieniądze są, no to logika by wskazywała na to, że należało 

by to skończyć co jest zaczęte. Natomiast tak się nie dzieje i myślę, że na 

przyszłość po prostu chciałbym, żeby tutaj w ten sposób nie robić, tylko robić, tak 

jak jest coś zaczęte, żeby to kończyć, bo ja tutaj w żaden sposób nie neguje tematu 

ulicy Dworcowej, która jest niezbędna do wykonania, tak samo jak i inne drogi 

zapewne w innych miejscowościach, ale po prostu nie rozumiem dlaczego nie 

kończymy tematu rozpoczętego w tym roku. To jest tylko taka moja uwaga.  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

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

nie głosowali: K. Dąbrowski, Z. Kuczyński/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 6 

Podjęli Uchwałę Nr XXVI/157/2016 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. 

/Zał. Nr 8/ 

Ad. pkt 11 

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

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

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

grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

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

nie głosowali: Z. Kuczyński, R. Malesa, W. Miedzianowski/: 

Za  – 13 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 5 

Podjęli Uchwałę Nr XXVI/158/2016 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr XV/90/2015 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019.      

/Zał. Nr 9/ 

Ad. pkt 12 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między 

sesjami. 

Członek Zarządu Jacek Chudy przedstawił sprawozdanie Zarządu Powiatu 

Łowickiego z działalności w okresie między sesjami. /Zał. Nr 10/  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Żebyśmy dobrze się zrozumieli,  w Powiecie 

Gostyńskim mamy dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalizacyjnego „Dom dla dzieci” i propozycja z tego powiatu padła o  

możliwości przeniesienia dzieci z tej placówki do innej, przy czym wzrost 

kosztów o 1 tys. zł na jedno dziecko miesięcznie. Sprawdziliśmy, jakie skutki 

miało by niewyrażenie zgody na zwiększenie tych opłat, więc skutków dla dzieci 

nie ma żadnych, pozostają w tym ,,Domu dla dzieci’’, w którym dotychczas są. 

Nie skutkuje to tym, że któreś z dzieci straciłoby tam miejsce.  

Radny Jarosław Papuga: Zarząd podjął uchwałę w sprawię opracowania 

materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok. 

Czy coś więcej na ten temat moglibyśmy dowiedzieć się? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: To są dokumenty, które trafiły do naszych 

jednostek i szkół. Na podstawie tych materiałów jednostki przygotowują 

propozycje budżetu na 2017 rok, potem Zarząd będzie rozpatrywał te materiały  i 

uzgadniał kwoty budżetu na poszczególne jednostki.  

Radny Marcin Kosiorek: Chciałem zapytać o tą książkę „Martyrologia 

mieszkańców ziemi łowickiej…”, co to za książka jest , kto jest autorem?  

Wicestarosta Powiatu Grzegorz Bogucki: To jest po prostu opracowanie 

wszystkich, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, on to wszystko pozbierał 

po prostu w poszczególnych gminach gdzie, kto zginął z datami.  

Radny Marcin Kosiorek: Kto, bo niedosłyszałem? 

Radny Stanisław Olęcki: Czesław Sut. 

Wicestarosta Powiatu Grzegorz Bogucki: Czesław Sut. Po prostu część 

poszczególnych tych tych będzie rozdzielone to na poszczególne gminy.  
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Radny Wojciech Miedzianowski: Prosiłbym jeszcze o uszczegółowienie tej 

informacji, o którą prosił Pan Radny Kosiorek, za ile nabyliśmy te 150 sztuk? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Trudno jest mi w tej chwili powiedzieć, ale 

bardzo proszę, aby zapisać i przesłać Panu Radnemu Miedzianowskiemu 

informację, dokładnie będzie przesłana informacja.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Chodzi mi o punkt 3 dotyczący podjęcia 

Uchwały, zmiany uchwały dotyczące kredytu długoterminowego, czy mógłby 

Pan czy ewentualnie ktoś z Zarządu to tak uszczegółowić? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Tam jest zmiana polegająca na zamianie 

pracownika Pani Marty Benedykczak na Panią Sylwię Gajdę w składzie komisji.  

Radny Wojciech Miedzianowski: To od razu ten czwarty, forma i termin 

przeprowadzania konsultacji z organizacjami, jakby ktoś z Zarządu wyjaśnił na 

czym będą polegały te formy, w jakiej formie te konsultacje z organizacjami do 

tego programu naszego. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Poprosimy kogoś z Edukacji, żeby dokładnie 

Panu Radnemu odpowiedział, ewentualnie jeżeli Pan Radny życzy sobie na 

piśmie, to wtedy nie wzywamy. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Nie, chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, bo 

przecież spotykamy się z różnymi organizacjami, więc dobrze by było 

przekazywać takie informacje mieszkańcom naszego powiatu.  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Rozumiem, za chwile ktoś przyjdzie i 

wyjaśni. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym, jeżeli można w tym czasie prosić 

odnośnie konkursu na Dyrektora Centrum, jakie tam terminy Zarząd przewidział 

i kiedy ewentualnie by zapadła decyzja o wyłonieniu? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Do końca października jest termin na 

składanie ofert i dalej to już terminy wynikające z procedury wyłonienia w 

konkursie.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli tak mniej więcej pod koniec listopada 

rozumiem to by było? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: No myślę, że tak. 
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Radny Zbigniew Kuczyński: Mam pytanie w związku z tym tematem, kto 

będzie zarządzał wtedy Centrum w tym okresie?  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Dzisiaj Uchwałą Zarządu powierzyliśmy 

pełnienie obowiązków do czasu wyłonienia Dyrektora Panu Wiesławowi 

Uczciwkowi.  

Ad. pkt 13  

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: 1 września brałem udział w 

uroczystości obchodów 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, 4 września o 

11.00 brałem udział w dożynkach Gminy Łowicz, o 15.00 w czytaniu „Quo vadis” 

w Muzeum. 6 września brałem udział w spotkaniu u nas w Starostwie w sprawie 

bezpieczeństwa i współpracy z gminami i Komendy Policji. 24 września brałem 

udział w uroczystości 100-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, brałem 

udział w komisjach i w posiedzeniach Zarządu. 

Ad. pkt 14 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Piotr Gołaszewski: Chciałbym złożyć wniosek, aby Rada Powiatu 

Łowickiego przyznała nagrodę specjalną lub inną formę nagrody dla Pani 

Katarzyny Marszał, która zdobyła w ostatnim czasie złoty medal igrzysk 

paraolimpijskich. Chciałbym także, żeby ta nagroda była przyznana na sesji w 

najbliższym czasie, czyli za miesiąc. Myślę, że to będzie dobry pomysł. 

Radny Jarosław Papuga: To już Komisja Oświaty zgłosiła taki wniosek. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Tu koledzy podpowiadają, bo byłem w tym 

czasie na urlopie, że jest taki wniosek z Komisji Oświatowej, rozpatrzymy to na 

najbliższym Zarządzie i myślę, że wrócimy do, przynajmniej tak zaproponuje na 

Zarządzie, bo troszeczkę jestem w tym momencie zaskoczony, ale zaproponuje 

Zarządowi, żebyśmy wrócili do formuły, w jakiej nagradzaliśmy naszego mistrza 

olimpijskiego Zbyszka Bródkę i adekwatnie do tamtych dokumentów 

poszlibyśmy tą samą ścieżką.  

Radny Marek Jędrzejczak: Myślę, że w tej chwili trwają pracę, jeżeli chodzi o 

przygotowanie budżetu, to ja się przypominam w kontekście tego, co było rok 
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temu o to, żeby były przeznaczone środki na budowę chodnika na ulicy Długa 

Wieś w Domaniewicach.  

Radny Jarosław Papuga: Panie Starosto, na poprzedniej sesji zgłaszałem, iż 

zaprzestano remontu drogi powiatowej Arkadia-Bełchów na odcinku Dzierzgów, 

to znaczy zgłaszał mi tam Radny Gminny, że zostało to zaczęte i nieskończone i 

miałem uzyskać odpowiedź, jaka była przyczyna tego. Chciałem zapytać jeszcze 

o ten most w Bobrownikach, gdzie tam była kolizja, zniszczyli nam most i czy to 

już zostało naprawione? Trzecia sprawa, wpłynęły do PZDiT dwa wnioski jeden 

o instalacje dwóch luster w miejscowości Bednary przy skrzyżowaniach i drugi o 

wymalowanie linii ciągłej w miejscowości Bobrowniki. Przynajmniej, jeśli 

chodzi o te lustra z tego, co wiem wniosek pozytywnie został zaopiniowany przez 

Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Czy jakieś środki za tym pójdą, 

żeby można było to wykonać?  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Lustra to są ze środków bieżących, na 

oznakowanie pionowe i poziome, jeżeli już jest po komisji to jest kwestia tego, 

żeby wykonać ustawienia tych luster. Jeżeli chodzi o drogę w Dzierzgowie 

najwyraźniej były poważniejsze gdzieś uszkodzenia i tam została brygada 

przekierowana, jeśli tylko to zakończą to wrócą na tą drogę, Bobrowniki powinny 

być naprawione. Zapytam jeszcze dzisiaj Dyrektora jak to wygląda, ale powinny 

być naprawione, natomiast teraz przez dwie doby, bo to jest całodobowy okres, 

mamy wyłączonych pracowników PZDiT w związku z liczeniem natężenia ruchu 

na przejazdach kolejowych z drogami powiatowymi, a w to jesteśmy wyjątkowo 

bogaci, bo tych przejazdów mamy aż 12.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Figat: Przyszły Panie, żeby Panu Radnemu 

Miedzianowskiemu odpowiedzieć, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi. 

Inspektor Wydziału ES Joanna Idzikowska: W ubiegłym tygodniu bodajże 

Zarząd Powiatu Łowickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu konsultacji rocznego 

programu współpracy na 2017 rok i te konsultacje trwają od 26 września do 6 

października. Natomiast projekt Uchwały w sprawie rocznego programu 

współpracy trafi do porządku obrad sesji w październiku. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Rozumiem, że będzie informacja tylko na 

stronie internetowej czy będzie też jakaś bezpośrednia informacja do tych 

organizacji, że mogą w tym okresie, bo tu cały czas jest kwestia tej informacji, 

żeby dotarła do tych organizacji, do tych stowarzyszeń, żeby wiedzieli, że mogą 

złożyć.  
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Inspektor wydziału ES Joanna Idzikowska: Ta informacja jest zawarta na 

naszej stronie i na BIP, natomiast ja oczywiście mogę się kontaktować z 

organizacjami i bezpośrednio ich informować, że takie konsultacje trwają. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Myślę, że można by było tą drogą e-mailową 

do nich, to nie zaszkodzi, a informację przekażemy, ta decyzja należy do nich.  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Panie Radny, jeśli mogę, to co do tego 

bezpośredniego skierowania do organizacji byłbym tu trochę ostrożny, bo część 

organizacji jest już wygaszonych, część rejestruje, żeby nie było sytuacji takiej, 

że ktoś dostał, a ktoś nie dostał. Jeśli jest potrzeba to być może, że oprócz BIP-u   

i naszej strony wykupmy jeszcze ogłoszenie w Nowym Łowiczaninie, który jest 

powszechnie na miejscu czytany z taką informacją, ale jest rzecz taka czy 

jesteśmy na 100% pewni, że dotrzemy do wszystkich organizacji, bo choćby jedną 

ominiemy i jest problem. Wymyślmy jeszcze coś, bo ja nie neguje tego, tylko 

wymyślmy coś takiego co pozwoli, jak najszerszemu gronu tych organizacji 

skorzystać, włączyć się w to, ale nie biorąc, bo powiem szczerze boję się, że to 

jest trudne. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Rozumiem, sugestia jest słuszna, zgadzam się 

tutaj, że to będzie problem z dotarciem do wszystkich zwłaszcza, że my nie mamy 

wykazu wszystkich organizacji, tylko mamy te, które się rejestrują u nas w 

Starostwie, ale myślę, że warto też upowszechnić tą informację dlatego, że to jest 

informacja do tworzenia tego programu, czyli poznamy dzięki temu intencje albo 

ewentualne zapotrzebowanie tych organizacji, co potrzebują, jakiego wsparcia 

potrzebują, a czym innym są środki, wysokość tych środków i czym innym jest 

wybór, które ewentualnie wybierze, jakie dziedziny, tu sugestia Pana Starosty 

była słuszna. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Ja mam pomysł, jeśli Pana Radnego by to 

usatysfakcjonowało, bo tak, większość tych organizacji, dużo większe 

prawdopodobieństwo jest kontaktu z gminą niż z powiatem. Myślę, że gdybyśmy 

poprosili wszystkie gminy o zamieszczeniu tej naszej informacji na swoich 

stronach, na swoich tablicach ogłoszeń, byłoby poszerzeniem tego kręgu, do 

którego mogłoby to dotrzeć. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Dariusz Kosmatka: Panie Starosto, chciałem 

zapytać, jak ta brygada do remontów chodników, czy już jest czy nie ma? 
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Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Specjalnej brygady do remontów chodników 

nie ma i powiem tak, żeby ją wyłączyć tylko do remontów chodników to, póki co 

się nie odważymy, bo jeżeli nazwiemy tą brygadę do remontów chodników, to 

ona do niczego innego już się nie przychyli, bo powie, że jak kamień będzie leżał 

na jezdni to go już nie podniesie, bo to jest nie ich. Natomiast staramy się o te 

chodniki zadbać, cały czas chodzą wykaszarki i myślę, że przed zimą 

uporządkujemy te chodniki tak, żeby one wyglądały przyzwoicie.  

Wiceprzewodniczący RPŁ Dariusz Kosmatka: Chciałem jeszcze wyjaśnić te 

lustra, ponieważ to troszkę monitoruje, Pan Dyrektor o tych lustrach w ogóle nie 

wiedział, natomiast Komisja zaopiniowała pozytywnie, powiedziałem mu o tym, 

Pan był na miejscu, z radnymi uzgodnił, gdzie te lustra maja stać i teraz dzisiaj 

przekazaliśmy pieniążki PZDiT, także będą zakupione te lustra i po tej niedzieli 

będą założone.  

Radna Małgorzata Ogonowska: Chciałam zapytać o tą drogę do Skaratek, bo 

do końca września miał być remont, a tam się nic nie dzieje i nie wiem czy to 

przez dwa dni zostanie zrobione czy później. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Pytałem w ostatnim czasie, żadne inwestycje 

nie są zagrożone. Rzeczywiście termin jest do 27 października na Karsznice, też 

byłem tym troszeczkę zaniepokojony, ale okazuje się, ze termin jest nie do końca 

września tylko do 27 października. Muszą się wyrobić, bo tak są umowy 

podpisane, ale twoja jest bodajże do 30 października. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja tylko w woli informacji tutaj, bo byłem na 

sesji w Bielawach i tam w sprawach różnych były różne zgłoszenia dotyczące 

dróg, głównie z bieżących. Ja tutaj przed sesją zanim wszedłem rozmawiałem z 

Panem Dyrektorem i umówiliśmy się, że ja mu to zbiorę, że tak powiem na kartce 

i dostarczę, tak tylko informuje Zarząd, żeby wiedział że tam było bardzo dużo 

zgłoszeń, głównie do tych prac bieżących, ale i propozycji inwestycyjnych, to ja 

dostarczę to do Zarządu. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, ja tylko pragnę 

powiedzieć, że ten dwudobowy pomiar ruchu, powiem szczerze ja byłem 

niezadowolony z tej sytuacji, ponieważ to jest 24 godziny na 12 przejazdach, dwa 

razy po 24 godziny. Za to musimy pracownikom oddać godziny, to jest za jeden 

pomiar każdemu trzy dni, to jest 72 dniówki musimy oddać ludziom przy 

dziesięciu pracownikach, to jest łatwo policzyć, że my przez cały tydzień nie 

pracowaliśmy na drogach czy nie będziemy pracować, taki jest koszt tego 
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pomiaru, natomiast jest to ustawowe. Próbowałem, żeby pozyskać bezrobotnych 

do tego pomiaru, bo wydaje się, że tam jest nic trudnego, żeby siedzieć i stawiać 

kreski, natomiast okazuje się, że to nie jest takie proste.  

Ad. pkt 15 

Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął posiedzenie XXVI Sesji Powiatu Łowickiego. 
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