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PROTOKÓŁ Nr XXVII/16 

z obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 26 października 2016 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 21 

Radnych obecnych na Sesji  – 19 (nieobecny J. Chudy,                  

I. Grzegory – Gajda) 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjcie wniosków do protokołów z XXVI Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Informacja Przewodniczącego RPŁ i Starosty Łowickiego dotycząca 

oświadczenia majątkowego. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Łowickiego za rok szkolny 2015/2016. 

7. Sprawozdanie ze stanu prac nad inwestycją – budowa MOS               

w Kiernozi. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru biegłego 

rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2016.  

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały NR 

XIX/117/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2016 roku 

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2016. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego na rzecz Gminy Nieborów. 

11.  Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 

2016 rok.  

13. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności między 

sesjami. 

14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego                

z działalności w okresie między sesjami.  

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

16. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady XXVII sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze 

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

i podejmować prawomocne decyzje. 

Ad. pkt 3 

Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Porządek obrad wraz z materiałami 

Szanowni Radni otrzymali, czy są wnioski do porządku obrad? Nie widzę. 

Ad. pkt 4 

Przyjęcie wniosków do protokołów z XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z XXVI Sesji RPŁ został 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady, czy są uwagi do protokołu z XXVI Sesji 

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

Informacja Przewodniczącego RPŁ i Starosty Łowickiego dotycząca 

oświadczeń majątkowego. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat przedstawił informację z analizy oświadczeń 

majątkowych. /Zał. Nr 3/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: przedstawił informacje z analizy 

oświadczeń majątkowych. /Zał. Nr 4/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Mam oczywiście wszystkie pisma    

z Urzędów Skarbowych, jeżeli by kogoś z Państwa to interesowało to 

udostępnię. 

Ad. pkt 6 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za 

rok szkolny 2015/2016. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2015/2016. 

/Zał. Nr 5/ 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeżeli można prosić o wyjaśnienie, to znaczy 

to nie jest pytanie do Pani, do Pani może spróbuje to drugie, bo to dotyczące 

remontów to chciałbym prosić Pana Starostę o wyjaśnienie. Myślę, że Pani też 

trudno będzie odpowiedzieć na to pytanie, chodzi o wyniki maturalne, w tej 

tabeli, która tutaj została nam przekazana wynika, że tak naprawdę co trzeci 

uczeń zdaje maturę w naszych szkołach, przystępuje co czwarty, czy Pani może 

coś powiedzieć, jak to tam w rozmowie z Dyrektorami jest, gdzie upatrują 

przyczyn, jak to wynika, dlaczego ci uczniowie nie podchodzą do tego 

egzaminu? 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Ja pozwolę sobie podkreślić 

tylko, że jeśli chodzi o Powiat Łowicki, to w maju 82% zdało maturę, natomiast 

po zdaniu egzaminów poprawkowych był to wynik 88%, natomiast w 

Województwie Łódzkim 80% w maju, a po zdaniu egzaminów poprawkowych 

85%, natomiast kraj 79,5%, a po egzaminach poprawkowych 85%, także nasz 

Powiat w porównaniu z Województwem i liczbie ogólnokrajowej myślę, że 

kształtuje się dosyć wysoko, w Województwie Łódzkim bodajże było to czwarte 

miejsce pod względem zdawalności matur. 
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Radny Wojciech Miedzianowski: Tak, tak tylko, że nie chodzi mi w tym 

momencie o wyniki, bo one są zadawalające powiedzmy. Chodzi mi o liczbę 

osób przystępujących, skoro mamy absolwentów 667, a zadaje 400, to jest 270 

osób mniej, za to w zawodowych mamy wskaźnik prawie 50% przy 

zawodówkach i technikach. Mi chodzi o to czy Państwo rozmawialiście             

z Dyrektorami na te tematy, jakie działania będą podjęte w tej materii, dlaczego 

to tak wygląda, a nie inaczej? Czy upatruje się w czymś jakąś przyczynę tego, że 

zamiast chociaż niech 90% uczniów podchodzi do tej matury zamiast tych 60%. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Są z nami Dyrektorzy szkół czy 

ktoś z Państwa chciałby zabrać głos i odpowiedzieć na to pytanie? 

Radny Wojciech Miedzianowski: To może potem Pani Dyrektor. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz: Dobrze.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Do Pana Starosty mam pytanie, ponieważ 

jak wynika tu z materiałów, jeżeli chodzi o remonty w szkołach, w czym taka 

rozbieżność, jeśli chodzi o środki powiatowe, ponieważ rozumiem, że po środki 

dotyczące dotacji załóżmy na zakup książek pochodzą z zewnątrz i to jest już 

inicjatywa Dyrektorów, ale środki powiatowe. Skąd taka różnica w przekazaniu 

środków na remonty? Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 otrzymuje 54 tys. 

zł z budżetu Powiatu, a na przykład ZSP nr 3 - 7 500 zł albo ZSP nr 4- 7 900 zł 

albo tutaj Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi 2 tys. zł. Skąd te 

różnice? Myślę, że tam też jest dużo do pracy w tych szkołach, które akurat 

wymieniłem, a to jest różnica 50 tys. zł, skąd taki podział Panie Starosto? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Po pierwsze może nie tyle podział, co były 

to w głównej mierze środki pochodzące z budżetów szkół przeznaczonych przez 

Radę Powiatu, natomiast rozbieżność jest w zależności od potrzeb. W ZSP nr 2 

jest duża praca w przygotowaniu sal do dużego naboru, do przygotowania 

dwóch sal informatycznych, gdzie szkoła pozyskała środki zewnętrzne na 

wyposażenie tych sal. W Kiernozi mało z prostej przyczyny, tam w tej chwili 

trwa budowa i bez sensu jest pewne rzeczy na rok remontować, które za chwilę 

będą rozbierane. To co było konieczne było zrobione, tam było bodajże w jednej 

sali wymiana wykładziny, malowanie, tak żeby wyglądało, takie środki były 

przeznaczone, żeby ten ośrodek w miarę przyzwoicie wyglądał na 1 września, 

żeby te dzieci mimo tego, że za chwilę będą w naprawdę w nowych 

pomieszczeniach, to żeby nie było na zasadzie takiej, że już jak budujemy to już 

niech się tynk ze ściany wali i nic nie robimy, także tego typu środki były 



5 
 

przeznaczane. Jakoś specjalnie zapotrzebowania Dyrektorów nie były 

ograniczane, jedyne takie ograniczenie, może nie do końca ograniczenie, ale też 

takie spojrzenie, że wszystkiego się nie zrobi, to jest ZSP  nr 1, bo wszyscy 

wiemy, w klasztor ile byśmy pieniędzy nie postawili do dyspozycji, żeby go 

ratować, to każde pieniądze są tam do zaangażowania i do wydania. Natomiast 

to co było potrzebne, to co wnioskowali Dyrektorzy, to wydaje mi się, że nie 

było ograniczeń. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Rozumiem, że to były te pieniądze 

przeznaczone zgodnie z tymi potrzebami przedstawionymi przez Dyrektorów. Ja 

jeszcze chciałbym postawić taki wniosek, bardziej może postulat, bo tutaj 

kwestia do Zarządu, żeby Zarząd rozmawiał z Dyrektorami na temat zajęć         

z matematyki, ponieważ patrząc tutaj na wyniki no to ta matematyka 

przysparzała dużo na maturze, żeby Zarząd wspólnie z Dyrektorami jakoś 

spróbował określić, żeby to nie sprawiało później trudności naszej młodzieży. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Zgadzam się jak najbardziej, tym bardziej 

że matematyka to również mój ulubiony przedmiot.  

Ad. pkt 7  

Sprawozdanie ze stanu prac nad inwestycją – budowa MOS w Kiernozi. 

Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske przedstawił sprawozdanie ze stanu 

prac nad inwestycją – budowa MOS w Kiernozi. /Zał. Nr 6/ 

Radny Marcin Kosiorek: W bieżącym roku zaplanowane zostały następujące 

roboty budowlane… To one zostały już wykonane? Na jakim etapie? 

Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske: Zostały wykonane roboty ziemne, 

ławy fundamentowe, izolacje fundamentów, natomiast trwają w tej chwili 

roboty murowe związane z murowaniem ścian fundamentowych, czyli te od 

ławy do stanu zerowego, także te roboty trwają. Wykonanie kotłowni i zasilanie 

w istniejącej części to była jedna część i wymurowanie tego stanu zerowego to 

jest taka druga część. Teraz są prowadzone prace murowe z wykonaniem ścian 

fundamentowych, jest podłączona, ponieważ była tam taka sytuacja, że była tam 

awaria na wiosnę, więc tu wspólnie postanowiliśmy tą kotłownie wykonać, żeby 

już nie remontować jakoś tej starej kotłowni. Nakłady i efekt też już byłby 

pewnie wątpliwy, więc tutaj dlatego została zrobiona ta nowa kotłownia. Ona 

teraz zasila tą starą część, natomiast z czasem zostanie odłączona i zostanie 

podłączona nowa część do tej nowej kotłowni.  
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Radny Jerzy Wolski: Chciałem tyko dodać, że przedwczoraj byliśmy z 

Komisją Gospodarczą, z Panem Dyrektorem możemy potwierdzić, że tak jest. 

Faktycznie roboty trwają, błoto jest na budowie wiadomo, bo warunki takie są, 

ale faktycznie ta kotłownia robi wrażenie, wymaga tam jeszcze kosmetyki rzecz 

oczywista, od 11 października to funkcjonuje, tak, ale w każdym razie możemy 

zaświadczyć, że tak było, roboty trwają, ludzie się uwijają, jeszcze jak będzie 

taka pogoda, nie będzie zimy, to spokojnie ten rok będzie zrealizowany zgodnie 

z założeniami. 

Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske: Prawdopodobnie może być też taka 

sytuacja, że te prace nie będą przerywane, tylko będą dalej realizowane i ta 

płatność nastąpi w 2017 roku, a być może, że ten zakres będzie troszeczkę 

wcześniej zrobiony i tutaj wstępnie wykonawca deklarował ciągłość tych robót                   

i ewentualnie poczekanie już za pieniążkami na 2017 rok, natomiast to nie jest 

jak gdyby taka sytuacja, że jeżeli ten stan zrobi to zamierza te roboty przerywać. 

Prawdopodobnie, to co rozmawialiśmy z wykonawcą, będzie kontynuował 

dalsze etapy, a rozliczanie za te etapy będzie w 2017 roku. 

Ad. pkt 8  

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru biegłego rewidenta 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2016. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ       

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2016. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

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

RPŁ, nie głosował Z. Kuczyński/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 
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Podjęli Uchwałę Nr XXVII/159/2016 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2016. /Zał. Nr 7/ 

Ad. pkt 9  

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XIX/117/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2016 roku            

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       

w roku 2016. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Panie Przewodniczący, Panie 

Starosto, Wysoka Rado, proponowana zmiana zapisana jest w załączniku do 

niniejszej uchwały. Polega na przesunięciu kwoty między poszczególnymi 

zadaniami, czyli poruszamy się w tym samym planie finansowym, jaki 

otrzymaliśmy          z PFRON w miesiącu marcu, czyli w kwocie 1 559 885,00 

zł. Ta zmiana dotyczy głównie środków, którymi dysponował Powiatowy Urząd 

Pracy, a mianowicie w dniu 3 października otrzymałem pismo z Urzędu Pracy 

informujące, że nie będą wykorzystywane środki na jednorazowe 

dofinansowanie osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, 

rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, niewykorzystana 

kwota to 25 000,00 zł, były przeprowadzone cztery nabory, niestety nie było 

zainteresowania tą formą pomocy. Ja wiem, że były pytania na Komisji 

Budżetowej, jest Pani Dyrektor to może szczegółowo Państwu później odpowie, 

jeśli będzie konieczność. Natomiast kwota 7,81 zł to jest kwota, jaka 

zresztowała nam się w zadaniu dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji 

turystyki osób niepełnosprawnych. Szanowni Państwo, całość kwoty 25 007,81 

zł proponuje, aby przesunąć na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, jak mówiłem na 

Komisji Budżetowej mamy tutaj największe potrzeby. Na chwilę obecną 204 

osoby otrzymały dofinansowanie na kwotę ponad 341 000,00 tys. zł, 111 osób 

na dzień 4 października niestety odeszło z kwitkiem, a cały czas te wnioski 

wpływają.  

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany Uchwały NR XIX/117/2016 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na 
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które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2016. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

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

RPŁ, nie głosowali Z. Kuczyński, J. Michalak/: 

Za  – 15 

Przeciw  – 1 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XXVII/160/2016 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zmiany Uchwały NR XIX/117/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 

2016 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        

w roku 2016. /Zał. Nr 8/ 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego na rzecz Gminy Nieborów. 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego na rzecz Gminy 

Nieborów. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można prosić o wyjaśnienie. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, taka sytuacja, że jest to 

przedłużenie drogi, która kiedyś łączyła miejscowość Sypień z miejscowością 

Bednary przez zamknięty przejazd kolejowy bodajże 10 lat temu i tak naprawdę 

ta droga była taką drogą bardzo zwyczajową między polami, a tam przy 

końcówce tej drogi od strony Bednar są trzy zabudowania i gmina się kiedyś 

rozpędziła i położyła asfalt do tego trzeciego zabudowania. To było pewnie       

z piętnaście lat temu, więc mogę powiedzieć, bo to nawet przedawnienie wzięło, 

po prostu tak było, droga idąca z Sypnia do Bednar, ktoś ją wpisał po całości 
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przez ten przejazd w poczet dróg powiatowych i drugą powiatową wzdłuż 

torów, czyli tą obecną ulicę Dworcową, bo to są dwie miejscowości, tak 

naprawdę to wchodzą trzy miejscowości, bo jest Sypień, Bednary Kolonia i 

Bednary i na tym odcinku może jest 400 metrów asfaltu może nie ma, jest asfalt, 

a za tym asfaltem tak naprawdę nie ma już nic, jest tylko w planie droga.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja chciałbym przypomnieć Panu Staroście, 

że Powiat ma blisko 35 km dróg gruntowych po lasach, po drogach, także to jest 

taka sama droga, jak i w innych gminach. Chciałbym się spytać czy w takim 

razie to jest droga od tej drogi głównej Nieborów-Kompina aż do Sypnia, 

będziemy przekazywać całość? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Jest to w tym ciągu, natomiast od tej drogi 

głównej, czyli od Alei Legionów jest ulica Spacerowa i jest to gminna, za tą 

gminną właśnie zaczyna się ten kawałek asfaltu do tych trzech zabudowań          

i dalej do zlikwidowanego przejazdu kolejowego między Bednarami Kolonią     

a Sypniem.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli jaki odcinek przekazalibyśmy?  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Jest 39 arów, ja wiem ile tej drogi jest,        

ze 600 metrów… 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja wypytuje dlatego Panie Starosto, 

ponieważ chyba nie jest tajemnicą, że mamy zapisane w budżecie położenie 

nakładki.  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Ale my mówimy o innych drogach 

Radny Wojciech Miedzianowski: Nie, to jest ta sama droga. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Nie, Pan Radny mówi o ulicy Dworcowej   

i dalszym ciągu tej drogi i ona numer ma tej drogi, natomiast to jest taka 

jedynka. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli to jest ta sama droga, tylko że inny 

odcinek, tak? Panie Starosto, jak jest numer drogi to znaczy, że to jest ta sama 

droga, tylko tyle, że inny odcinek. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Jeśli mówilibyśmy w tym kontekście to 

rozpatrywać to tak. 
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Radny Wojciech Miedzianowski: Więc jeśli teraz przekazujemy rozumiem, że 

położymy nakładkę…  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Na tym odcinku nie położymy. 

Radny Wojciech Miedzianowski: To który odcinek i ile przekazujemy? 39 

arów i szerokość drogi jest 3,5, 4 metry? 

Radny Jarosław Papuga: Od Alei Legionów idą dwie drogi, Dworcowa którą 

remontujemy jest zaraz za przejazdem kolejowym w Bednarach, a ta jest w 

ciągu drogi gminnej dalej, gdzie tam kiedyś z Radą Gminy zrobiliśmy niechcący 

ten remont. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: To jest ta droga, w takim kształcie jest ten 

numer drogi, to jest Dworcowa tu był przejazd kolejowy, a my przekazujemy tą. 

Tu jest na tym odcinku może 300 metrów asfaltu i są trzy zabudowania. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli później Dworcową i będzie tam 

później w stronę Sypnia ta powiatowa dalej szła, tak?  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Zostanie tylko ten kawałek drogi 

powiatowej wzdłuż torów. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

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

RPŁ, nie głosował J. Michalak: 

Za  – 15 

Przeciw  – 1 

Wstrzymało się  – 3 

Podjęli Uchwałę Nr XXVII/161/2016 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Łowickiego na rzecz Gminy Nieborów. /Zał. Nr 9/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo zaczym 

przejdziemy do kolejnego punktu porządku obrad nie chciał bym 

przetrzymywać Pani Dyrektor. Wczoraj byliśmy na bardzo miłej uroczystości   

w II LO i ona dla jednego z naszych Radnych ma miłą pamiątkę po 

wczorajszych uroczystościach, bardzo Proszę Pani Dyrektor o kilka słów. 
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Dyrektor II LO w Łowiczu Dorota Urbańska: Bardzo dziękuje Panie 

Przewodniczący za udzielenie mi głosu. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, 

Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, korzystając z tej okazji, ponieważ 

właśnie wczoraj mieliśmy dzień patrona, a przy tym piękna rocznicę 10-lecia 

nadania sztandaru szkole, dziękowaliśmy również fundatorom, którzy 

przyczynili się finansowo do wsparcia ufundowania naszego sztandaru i z tego 

miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować Panu Stanisławowi 

Olęckiemu, który 10 lat temu wsparł nas finansowo w ufundowaniu sztandaru. 

Bardzo serdecznie dziękuje, chcielibyśmy podziękować taką kostką II LO, jako 

pamiątka i wyraz wdzięczności za to, że Pan wówczas przyczynił się do 

ufundowania naszego sztandaru. 

Radny Stanisław Olęcki: Nieudawane zaskoczenie, a na początku jestem 

winien przeprosin do Pani Dyrektor, że nie byłem na tej uroczystości wczoraj, 

ale mam sprawy rodzinne dosyć różne i muszę wiele czasu poświęcić najbliższej 

rodzinie. Dziękuje bardzo i dziękuje za pamięć, naprawdę bardzo miłe 

zaskoczenie, dziękuje jeszcze raz. Miło mi jest przypomnieć, że w drugiej 

kadencji radni byli dosyć hojni na różne inicjatywy za własne pieniądze.  

Ad. pkt 11  

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy    

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                         

i o wolontariacie. 

Dyrektor Wydziału ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 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: Mam bardziej pytanie do Zarządu niż do 

Pani Dyrektor, w programie zawarto sumę 258 tys. zł, jaki Zarząd przewiduje 

podział tych środków w projekcie budżetu na 2017 rok? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Będziemy patrzeć na możliwości z jakich 

zakresów współpracy wpłyną oferty i wtedy Zarząd podejmie decyzję o podziale 

środków. 
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Radny Wojciech Miedzianowski: Ale jeśli mnie pamięć nie myli to trzeba 

wskazać od razu w ogłoszeniu, ile środków. To najpierw trzeba podzielić Panie 

Starosto. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Propozycje złoży wydział merytoryczny,     

a Zarząd przedyskutuje i w ramach tej kwoty 257 946,00 zł podzieli.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli rozumiem, że ta kwota nie wynika      

z jakiegoś przeanalizowania potrzeb, tylko taką sumę Zarząd proponuje 

zabezpieczyć. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Jest to wniosek wydziału merytorycznego   

i to jest na bazie zebranych informacji, natomiast jeżeli będzie potrzeba dyskusji 

na Zarządzie nad tą kwotą dalej, no to będziemy dyskutować. Natomiast 

będziemy się poruszać w ramach kwoty 257 946,00 zł i w zakresie współpracy 

wymienionym w rozdziale 4, jak również w ramach form współpracy zawartych 

w rozdziale 5. 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                  

i Promocji – pozytywna 

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

RPŁ: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 3 

Podjęli Uchwałę RPŁ XXVII/162/2016 w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. /Zał. Nr 10/ 

Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 2016 

rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ       

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym spytać, ponieważ wczoraj na 

Komisji rozmawialiśmy o środkach dla Centrum, bardzo dziękuje za tą 
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informację Panie Starosto przekazaną mi przed sesją, a chciałbym spytać o ten 

zakres remontu kotłowni, bo tam przekazujemy teraz 20 tys. zł, zabezpieczamy, 

jaki zakres przewiduje się w tym projekcie? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: W tej chwili zabezpieczamy taką kwotę na 

przygotowanie pełnej dokumentacji, natomiast zakres tej kotłowni będzie 

polegał na wymianie źródła ciepła, bo to co zrobiliśmy po przyłączeniu gazu do 

tego budynku, to była tylko i wyłącznie wymiana palnika, natomiast nie jest to 

coś, co da właściwą sprawność tego pieca, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to 

będzie uregulowana gospodarka gazem w budynku. W tej chwili są dwa źródła 

gazu w tym budynku, jest to gaz ziemny plus butla, co jest niedopuszczalne. Po 

tej modernizacji będzie zasilanie instalacji restauracji Hasan plus wszystkich 

urządzeń, które są w budynku tylko i wyłącznie z jednego źródła, tak stanowią 

przepisy i musimy to do takiego stanu doprowadzić tą instalację. Nie może być 

tak że jest zasilanie gazem ziemnym plus korzysta się z gazu butlowego. Tak 

naprawdę to wszystko również będzie związane to z tym, że te piwnice, które 

wtedy nie były ruszane będą dostosowane do tej kotłowni, będą spełniały 

wymogi przepisów przeciwpożarowych i BHP.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Dobrze, rozumiem że rozbudowa 

wewnętrznej instalacji gazowej, to co mamy 10 tys. zł, to jest właśnie to co 

przedtem miesiąc temu tutaj Zarząd przedstawiał, to jest to do Hasana, będzie 

zrobiona ta inwestycja w tym roku? Rozumiem z Pana wypowiedzi, że ta druga, 

czyli remont tej kotłowni właściwy - zanosi się na dość dużą inwestycję, czy 

Zarząd myśli o zrefinansowaniu sobie tych środków z jakiegoś programu 

unijnego? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Jeżeli tylko pojawi się taka możliwość to 

Biuro inwestycji jest zobowiązane do tego, żeby takowe możliwości śledzić        

i w każdym jednym przypadku, kiedy możemy pozyskać środki zewnętrzne, to 

takie wnioski będziemy składać.  

Radny Wojciech Miedzianowski: To jeszcze bym prosił o jedną informację 

czy na drogi, które były dokładane do inwestycji miesiąc temu, Gminy 

przewidują jakieś wkład albo raczej Zarząd rozmawiał z Gminami? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Na dzisiaj mamy dwie uchwały, mamy 

uchwałę z Gminy Kiernozia i to jest kwota 40 tys. zł, uchwałę z Rady Gminy 

Nieborów i to jest kwota 60 tys. zł i dzisiaj jest sesja w Gminie Bielawy, 

najprawdopodobniej będzie to kwota 40 tys. zł, być może to jest już, ale to...  
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Radny Wojciech Miedzianowski: Na tej sesji muszę powiedzieć, że atmosfera 

nie jest zbyt przyjazna, powiem tak ogólnie. Nie da się poprawiać Panie 

Stanisławie, jeśli się nie robi żadnej drogi w Gminie Bielawy, nie da się 

poprawić atmosfery. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Jeśli mogę to chciałbym powiedzieć, może 

na poprawienie tej wypowiedzi Pana Wojciecha, wczoraj od Pana Radnego 

Kosiorka dostałem informację, że nasz wniosek na przebudowę dróg                  

z Narodowego Programu Przebudowy Dróg z tak zwanych ,,schetynówek’’ 

został formalnie oceniony pozytywnie i Panie Wojtku, jeżeli starczy środków na 

nasz projekt to zaręczam, że w przyszłym roku Gmina Bielawy zyska, no 

przynajmniej za trzy lata tą rekompensatę. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Dziękuję Panie Kosiorek, bardzo Panu 

dziękuje, rozgłoszę to po gminie. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

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

RPŁ: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 7 

Podjęli Uchwałę RPŁ XXVII/163/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 

rok. /Zał. Nr 11/ 

Radny Marcin Kosiorek: Tutaj Wieloletniej Prognozy nie zmieniamy, tak? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie, nic nie zmieniamy. 

Ad. pkt 13 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności między sesjami. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, wszyscy informacje 

dostali, jeżeli są pytania to bardzo proszę.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, stawiam po raz 

kolejny wniosek, tego nie jest dużo, nie możemy dostać przed sesją? Zajmować 

czas na sesji i jeszcze potem czytać w między czasie sprawozdania.  
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze niech Pan przeczyta Panie 

Starosto. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat przedstawił sprawozdanie Zarządu Powiatu 

Łowickiego z działalności między sesjami. /Zał. Nr 12/ 

Radny Michał Śliwiński: Może 5 minut przerwy, każdy by sobie przejrzał. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja tylko przypomnę koleżankom i kolegom 

Radnym, że to jest obowiązek i nie róbmy cyrku, bo i tak już tu w Radzie 

Powiatu jest wystarczający cyrk. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, jeśli mogę 

kontynuować to bardzo bym prosił. Zdanie mam odmienne co do cyrku, ale 

każdy może mieć swoje.  

Radny Stanisław Olęcki: Ja ma takie pytanie, ,,W związku z rozstrzygnięciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie 

długoterminowego kredytu bankowego zatwierdzono wybór najkorzystniejszej 

oferty złożonej przez Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe PA-CO-

BANK w Pabianicach’’. Czy to jest bank czy to jest parabank? Bo jeżeli ja 

czytam, że ktoś korzysta z parabanku, to zaraz mi ciarki po plecach chodzą.  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Jest to bank, w ogóle inne instytucje niż 

banki nie mogły składać ofert. 

Radny Stanisław Olęcki: Czyli to taka tylko nazwa, tak? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Tak jest.  

Radny Stanisław Olęcki: I jeszcze taka praktyczna podpowiedź, jeśli Pan 

Starosta będzie czytał następne za miesiąc sprawozdanie to proszę tylko 

przeczytać pierwszy punkt drugi i ostatni, bo i tak niewiele osób tego słucha. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja chciałbym w tym samym punkcie, co Pan 

Stanisław spytać o rozstrzygnięcia tej inwestycji - rozbudowa wewnętrznej 

instalacji gazowej, bo mamy tu, że Zarząd podjął już decyzję, sumy jakieś jak 

Pan Starosta mógłby przedstawić, za ile nadzór, za ile wykonanie? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Poprosimy Pana Edwarda, żeby przyniósł 

dokumenty. 
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Radny Wojciech Miedzianowski: Albo niech tylko powie, to Pani Beatka 

przekaże najwyżej. A ja spytam najwyżej o drugi wniosek do Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: To trochę tutaj dziwnie brzmi, natomiast 

prostym językiem, żeby to wytłumaczyć, chodzi o stolarkę i elewacje 

zewnętrzną.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Na jaką sumę przewidujemy? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Około 200 tys. zł. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym jeszcze spytać, jeżeli można 

Panie Przewodniczący, chodzi o tą poprawę jakości świadczeń bytowych          

w Domu Pomocy Społecznej w Borówku. Ja dziś jeszcze przed sesją miałem 

przyjemność rozmawiać z Panem Jackiem Kaźmierskim z punktu informacji, 

który udzielał nam odpowiedzi e-mailowej na to nasze zapytanie, czyli 

zapytanie naszego Biura inwestycji i wczoraj na Komisji Pan mówił, że nie 

rezygnujemy z tego, zabezpieczamy te środki i rozumiem, że one będą wisieć, 

przejdą potem w wolne, tylko nie mówmy o oszczędnościach, bo nie 

zrealizowaliśmy po prostu zadania, ale krótko mówiąc gorąca prośba, żeby się 

pochylić nad tym zadaniem, ponieważ przy pewnych zmianach tak jak dzisiaj z 

tej rozmowy wynikło, oczywiście zmieniając troszkę zakres i cel główny, żeby 

te wskaźniki osiągnąć być może udałoby się uzyskać to dofinansowanie, więc 

gorąca prośba do Zarządu, żeby tak nie rezygnować zbyt pochopnie z tamtej 

inwestycji, tam z Domu Pomocy Społecznej. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Dokładnie to co wczoraj mówiłem 

podtrzymuje nadal, jesteśmy zainteresowani w Domu Pomocy Społecznej         

w Borówku przygotowaniem tych naszych pełnych 130 miejsc po tej stronie, 

dlatego na dzisiaj tego zadania i tych środków nie przesuwamy gdzie indziej z 

prostej przyczyny, że może się zdarzyć tak, że to co Pan Radny powiedział, te 

parametry nieco zmieniając, gdzieś tam wpasują się w tą oś. Również jest tak, że 

te wymagania w wielu tych wnioskach są postawione bardzo wysoko i nie 

wszystkie pieniądze będą do wykorzystania. Po drugiej stronie sama nazwa się 

może nie zmieni, ale pewne uwarunkowania mogą być inaczej liczone i wtedy 

tutaj by udało się z tych środków korzystać. Zarząd jest jak najbardziej za           

i chcielibyśmy to zrobić, natomiast musimy mieć świadomość tego, że mamy 

sporo inwestycji w trakcie i chcielibyśmy je wykorzystać maksymalnie dobrze. 
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Ale jak najbardziej jestem za i będziemy tego pilnować, żeby ten Borówek też 

doprowadzić do takiego stanu jakbyśmy sobie życzyli. Wartość zadań w 

Centrum Promocji na tę przebudowę instalacji… 

Dyrektor Wydziału IZP Edward Reske ...tak dokładnie nie pamiętam, ale 

chyba 5 600 zł brutto wykonawca i inspektor nadzoru około 650 zł, około 7 300 

zł to jest koszt inspektora nadzoru i robót wykonawczych.  

Ad. pkt 14 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności 

w okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Od naszej ostatniej sesji 30 września 

byłem na 110-leciu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, 5 października na 

wystawie dorobku Organizacji ,,Tacy Sami’’ w Galerii Browarna z Parmy, 

potem dwie godziny później na spotkaniu z Cukrzykami i Diabetykami w 

Łowickim Domu Kultury, 6 października na spotkaniu w Starostwie z Wójtami i 

Starostami ze Świdnicy, 13 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 na Dniu Edukacji, 14 października na dniu Edukacji w Muzeum, 19 

października byłem na dniu Seniora w naszym Łowickim Ośrodku Kultury, 21 

października na spotkaniu z Kombatantami Wojskowymi Służb Mundurowych 

Województwa Łódzkiego w Muzeum, w Katedrze i w Centrum Promocji, 25 

października w II LO na dniu Patrona szkoły i 10 lat nadania sztandaru, brałem 

udział w Komisjach i posiedzeniach Zarządu.  

Ad. pkt 15  

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Radny Marcin Kosiorek: Panie Starosto, ja mam pytanie, co się dzieje w tej 

chwili z Centrum Promocji? Chciałem zapytać też o dwie rzeczy,                        

o pozyskiwanie przez Centrum środków zewnętrznych, bo w mediach 

przeczytałem, że Centrum pozyskało na różnego rodzaju działania 68 tys. zł, dla 

porównania można powiedzieć, że promocja Miasta w tym samym roku 

wydatkowała 303 tys. zł. Ile Centrum pozyskało w 2015 i 2016 roku środków?      

I też w tym wywiadzie Pani Dyrektor chwaliła się cyklem warsztatów                 

z rękodzieła ludowego - zdaje się, że podobno warsztaty odbywają się                

w Muzeum w Łowiczu. Czy to są te same, kto je organizuje i jak to wyglądało? 
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Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Co do kwot, które Pan wymienił to 

przekaże Panu je dokładnie, bo nie chciałbym tutaj w jakikolwiek sposób 

doprowadzić do jakiegoś przekłamania, natomiast w Centrum jest do 31 

października czas na składanie aplikacji do konkursu na Dyrektora i w zasadzie 

nic złego tutaj się nie dzieje, jest pełniący obowiązki Dyrektora Pan Wiesław 

Uczciwek. Co do warsztatów to są różne warsztaty, bo są warsztaty prowadzone 

przez Centrum, są pod nazwą „Co kogut powiedział do…”, tytuł też Panu 

podam chodzi o rozmowę koguta z innymi współlokatorami gospodarstwa. 

Natomiast te warsztaty z tego co się orientuję cieszą się dosyć dużym 

zainteresowaniem, szczególnie młodzież i mniejsze dzieci w tych warsztatach 

uczestniczą. Kwoty, tak jak już powiedziałem będą Panu przez Panią Beatkę 

myślę, że nie później niż do piątku podane.  

Radny Marcin Kosiorek: Jeszcze chciałem zapytać czy w PZDiT planowane 

jest zwiększenie zatrudnienia w tym roku? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Jest taki wniosek Komisji Rozwoju, ja też 

nad tym myślę, natomiast co do zwiększenia ilości etatów w PZDiT w tym roku 

myślę, że raczej nie, natomiast jest w PZDiT na dzisiaj 5 osób bodajże na 

długotrwałym zwolnieniu. 

Radny Marcin Kosiorek: Ja może uzupełnię, bo ja nie pytam się czy 

zwiększenie etatów czy będzie zwiększenie zatrudnienia i czy na stanowiskach 

kierowniczych? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Na stanowiskach kierowniczych nie 

planujemy zwiększenia etatu, bo te stanowiska są poobsadzane w ramach 

obecnych pracowników, natomiast z kierowniczych stanowisk w tej chwili dwa 

są na długotrwałym zwolnieniu. Być może, że będzie zatrudnienie na zastępstwo 

na czas określony.  

Radny Wojciech Miedzianowski: A ja chciałbym nawiązać tutaj to tego 

pytania odnośnie Centrum, bo jednak coś się dzieje. Raz, że dymisja Pani 

Dyrektor, dwa że już półrocze wykonane w dochodach znacznie mniej, 

przyjmowane nowe osoby, może tam też by się przydała redukcja etatów, 

dokładna analiza tych etatów. Chciałbym się tylko spytać, ponieważ nie ma 

porównania do poprzedniego roku, ale myślę, że miesiące, że tak powiem          

w sezonie zostały trochę tutaj niedopatrzone przez Dyrektora Centrum, bo 

zaczynając od maja w miejscach noclegowych, bo tutaj mamy dochody tylko z 

miejsc noclegowych, bo przypomnę, że znowu Centrum nie wykonuje tego co 
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powinien robić, kupujemy gadżety, a to jest koszt, co najmniej dwukrotny tego 

co powinniśmy zrobić i dochody powinny wpływać do Centrum. Jak Pan 

zamierza to krótko mówiąc przeanalizować i przedyskutować z Dyrektorem 

pełniącym obowiązki tak, żeby to Centrum chociażby do końca roku jakoś bez 

dotacji dodatkowej, bo już mamy 80 tys. zł na minusie w dochodach, wydaliśmy 

dużo więcej na imprezy, bo to widać po zestawieniach, które otrzymałem 

wcześniej, a jeszcze na dodatek w tej chwili dołożyliśmy 60 tys. zł w sumie na 

bieżące funkcjonowanie w dotacji podmiotowej, ja biorę od czerwca Panie 

Starosto czas. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Jeżeli chodzi o wykorzystanie Centrum nie 

mogę powiedzieć, żeby ani Starosta ani Zarząd był z tego wykorzystania 

zadowolony. Na to składają się pewne okoliczności, chociażby to, że                   

o podobnym standardzie uruchomiono chyba 27 miejsc noclegowych                

w usługach hotelowych „Polonia”, bo tak to się nazywa i… 

Radny Marcin Kosiorek: Nie o takim samym standardzie Panie Starosto. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: No nie wiem czy Pan Radny oglądał te 

pomieszczenia po prawej stronie przygotowane. Są to pomieszczenia dwu           

i trzyosobowe bez łazienek, więc w podobnym standardzie, to jedna rzecz. Nie 

udało się, nad czym ubolewam, uruchomić w naszym hostelu śniadać, co jest 

bardzo istotnym elementem przy wynajmie, ale to już wszystko było i to już się 

skończyło. Natomiast bardzo, myślę że jasne zasady chcemy wyznaczyć czy 

ustalić z nowym dyrektorem tak, żeby to Centrum funkcjonowało lepiej niż na 

dzień dzisiejszy albo inaczej mówiąc - bardziej efektownie. Co do tych 

gadżetów robiliśmy rozeznanie w przypadku zamówienia przez nas, przy tym 

upuście, który mamy z Folkstaru, naprawdę taniej żadnych gadżetów nie 

kupimy. Jeśli mówimy o porównywalnej cenie, to są to zamówienia w 1000 

sztuk, na które myślę, że nie ma takiej potrzeby. To co jest potrzebne do 

prowadzenie sprzedaży i na tym też zarabiamy około 30%, takie zamówienia są 

realizowane w cenach hurtowych poprzez Folkstar. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Bardzo się dziwię takim argumentom           

z dwóch powodów dlatego, że Pan prowadził długo działalność i wie doskonale, 

że tak naprawdę chodzi o produkt, a więc różnorodność produktów. Jeśli jest 

taki sam produkt na rynku, jak i w innych dziesięciu sklepach, które są w tej 

samej miejscowości, trudno zwiększyć sprzedaż, chociaż nawet byśmy mieli 

upust, możemy się utrzymać. Z drugiej strony biorąc pod uwagę przywołaną 
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tutaj przez Pana „Polonie”, spójrzmy na promocje tego miejsca noclegowego,              

a naszego. Wydaje mi się, że już dawno Pan powinien podjąć decyzję, co do 

Pani Dyrektor, która albo pracuje nad promocją Centrum i nad miejscami 

noclegowymi albo nie pracuje. Trudno się dziwić, Centrum nie ma tak 

naprawdę, więc myślę, że przyczyny braku dochodu w Centrum bardzo łatwo 

jest określić, tylko gorąca prośba do Zarządu, żeby podjął stosowne działania.  

Radny Janusz Michalak: Ja najpierw chciałem się nie zgodzić z Wojtkiem po 

przecież promocja na ,,Grüne woche’’ i na ,,EXPO’’ w Mediolanie ponoć miała 

przynieść jakieś tu kosmiczne efekty, ale ja swoje pytanie zadam. Wczoraj 

mieliśmy na Komisji przygotowanie Powiatu do utrzymania dróg zimą, 

zapytałem Pana Dyrektora, myślałem, że dziś też na ten temat będziemy 

rozmawiać, o chodniki, które są bolączką w mieście. Odpowiedział mi, że może 

JCB się wykorzysta do tego, nie wiem jak chce to zrobić, ale pewnie nie zrobi, 

dlatego domagam się Panie Starosto, żeby tak, jak to dwa lata temu było 

przeprowadzić przetarg, jeżeli nie mamy własnych sił na utrzymanie dróg 

powiatowych w mieście. To są ulice, to nie są drogi takie same jak na wsi, gdzie 

przejedzie spychacz i już jest ok. Pomijam, że koszenie, więcej koszą 

pracownicy Urzędu Miasta niż PZDiT, pomijam, że sprząta Miasto i jeszcze coś 

związane z drogami. Chciałbym od Pana Starosty uzyskać zgodę, bo bez niej 

ponoć tam się nic nie uzyska w PZDiT, na wycięcie suchych drzew, ponieważ 

jest tak dużo zajęć, na te, na które jest decyzja na ulicy Armii Krajowej i na 

Chełmońskiego, przynajmniej na te, które są w moim zasięgu, wyślę swoich 

ludzi i wytniemy. Wczoraj na spotkaniu z mieszkańcami na Korabce to 

najwięcej dostało nam się właśnie za kwestie powiatowe, a nie za miejskie, bo 

mieszkańca to nie interesuje czy to jest Starosta czy Wojewoda czy Marszałek, 

wybraliśmy ciebie Burmistrzu, więc załatw sobie ze Starostą. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Co do drzew rozmawiałem dzisiaj               

z Burmistrzem, rozmawiałem z Panem Dyrektorem, ta decyzja na zgodę wcale 

nie jest taka bardzo odległa, nie ma potrzeby, Powiatowy Zarząd Dróg te 

drzewa, mówimy o tych drzewach suchych ulica Armii Krajowej i Jana Pawła i 

Chełmońskiego usunie, ale dziękuje za deklaracje pomocy. Myślę, że JCB nie 

będziemy odśnieżać chodników na pewno, jeśli Dyrektor tak powiedział to 

pewnie myślał o czym innym, akurat nie usłyszałem, że z JCB, na pewno              

z wykorzystaniem ciągnika, bo… 

Radny Janusz Michalak: Tak powiedział. 
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Starosta Powiatu Krzysztof Figat: To przepraszam, to powiedział źle. 

Natomiast myślę, że poradzimy sobie z odśnieżaniem chodników, jeżeli zajdzie 

taka konieczność, żeby wyłaniać firmę zewnętrzną, to do tego przystąpimy. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym wrócić do rzeczy, która tak 

naprawdę powinna być w programie, a nie ma, czyli skargę na Pana Dyrektora 

PCPR. Zgodnie z KPA, jeśli się nie mylę, powinniśmy rozpatrzeć ją na kolejnej 

sesji, w programie sesji jej nie było. Ja pozwolę sobie Państwu ją przedstawić.  

Radny Stanisław Olęcki: Wojtek twoje wystąpienie jest nadaremne, dlatego że 

wpłynęło pismo od Pani Walczak, która wycofuje skargę. Zgodnie z umową 

mieliśmy się 20 minut przed spotkać, nie było cię, to nie jest zarzut, że cię nie 

było, ale zostaliśmy wszyscy poinformowani o wycofaniu skargi przez Panią 

Walczak i na tym sprawa została zamknięta.   

Radny Wojciech Miedzianowski: Bardzo się cieszę, że skarga została 

wycofana, nie mniej jednak dla dobra Powiatu i rozdysponowania środków, 

czyli realizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej myślę, że będzie 

dobrze, jak podyskutujemy tutaj pięć minut, być może piętnaście, bo sprawa jest 

bardzo poważna. Pierwsze co, to chciałbym postawić wniosek tutaj do Zarządu 

o przeprowadzenie kontroli pod kątem prawnym, czyli zarządzeń i dokumentów 

wydawanych w PCPR i na pewno to będzie Panie Przewodniczący również 

wniosek do programu pracy na rok 2017, by Komisja Rewizyjna zajęła się 

kompletną kontrolą PCPR. Żeby tak pokrótce Państwu naświetlić tutaj całą 

sprawę, aczkolwiek niektórzy dobrze wiedzą, bo myślę, że bez udziału tutaj 

pewnych osób taki obrót sprawy byłby niemożliwy, wpłynęła skarga Pani         

w dniu 27 września na Pana Dyrektora za niedofinansowanie krótko mówiąc 

aparatu słuchowego, nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Były dwie 

odpowiedzi, było to w kwietniu, Pan Dyrektor odpowiedział najpierw w 

kwietniu, potem sierpniu, no i Pani się zdecydowała jednak zaskarżyć. W 

informacji dla Komisji Pan Dyrektor przedstawił… 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący przepraszam, to są 

interpelacje, zapytania, pytanie - odpowiedź. Tutaj przedstawienie czegoś co 

było na Komisji Rewizyjnej, od tego jest Komisja Rewizyjna. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Michale ja rozumiem, że Pan robi 

wszystko, żeby to nie ujrzało światła dziennego, ja to rozumiem, cały 

mechanizm z przesunięciem pieniędzy, pismo z 3 października Pani Dyrektor       
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z PUP, gdzie tak naprawdę wiemy doskonale, że te pieniądze są do 

wykorzystania do czegoś innego. 

Radny Michał Śliwiński: Co roku przesuwamy pieniądze, jeżeli zostają. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Michale ja Panu nie przeszkadzałem. 

Radny Michał Śliwiński: Pytanie - odpowiedź, bo teraz to jest układanie teorii. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Michale, jak Pan nie będzie mi 

przeszkadzał, to Pan zaraz się dowie. Zarządzenie Pana Dyrektora z marca, 

wyjaśnienia, które otrzymaliśmy my członkowie Komisji jest oparte, Szanowni 

Państwo przytoczę, żeby nie było, na paragrafie 5 ust. 2 i paragraf 13 ust. 2 

punkt 2 litera b Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 30 czerwca. 

Żeby skrócić te paragrafy nie dają żadnego upoważnienia Panu Dyrektorowi, 

żeby wydawał jakiekolwiek zarządzenia. Zajrzałem do internetu, poszukałem 

innych zarządzeń z roku 2015, również są te same podstawy prawne, mogę 

odczytać te paragrafy, ale nie ma sensu. Te zarządzenia nie miały w ogóle mocy, 

więc źle były podjęte. Mało tego jeszcze wskazano Dziennik Ustaw i pozycje w 

tym dzienniku, która dotyczyła obwieszczenia o tekście jednolitym, tak 

naprawdę rozporządzenia z 25 czerwca. Krótko mówiąc dokumenty są 

wydawane niezgodnie z prawem. Pomijam, że nie było w programie sesji też 

niezgodnie z prawem, bo powinien być punkt, ale tutaj te dokumenty w PCPR 

są wydawane niezgodnie z prawem. Dotyczą one określenia jakie wysokości 

dotacji może otrzymać osoba. W odpowiedziach również Pan Dyrektor do Pani 

Walczak i to jest właśnie ten punkt, o który wnioskuje, ponieważ są źle prawnie 

wykonywane dokumenty w PCPR, wnioskuje do Zarządu, żeby przeprowadził 

kontrolę dokumentów pod względem prawnym. Jeżeli chodzi o odpowiedź tej 

Pani no to Szanowni Państwo trudno się zgodzić. Ja powiem tak, mogę tu 

zacytować, ale proszę mi uwierzyć na słowo, to jest to pismo: Pan Dyrektor jest 

jak ZUS - dzisiaj jesteś niewidomy jutro ozdrowiejesz, bo ZUS wyda decyzje. 

Taką samą decyzję wydał tutaj Pan Dyrektor, no niestety podpisuje się Pan 

Dyrektor, można mówić PCPR, ale jest podpis Pana Dyrektora i na dzień 

wystawienia nie była Pani osoba niepełnosprawną. No jak Pani nie była osobą 

niepełnosprawna albo ewentualnie, że dostał dotacje mąż, to znaczy, że mąż 

może chorować, a Pani już nie może chorować? No nie da się w ten sposób 

decyzji wydawać w pomocy społecznej, Szanowni Państwo. To jest kolejny 

powód i będzie to wniosek na 100%  i możecie koledzy i koleżanki odrzucić ten 

wniosek, jeśli chodzi o program, ale myślę, że będzie z korzyścią dla Powiatu    
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i przede wszystkim dla osób objętych dotacjami tutaj z tego funduszu, czyli dla 

osób naprawdę dotkniętych przez los. Pisanie takich rzeczy bez podstaw 

prawnych, to nie jest pierwsze wystąpienie Pana Dyrektora i pierwsza skarga, 

gdzie brakuje podstaw prawnych i to jest bardzo duża bolączka, bo nie ma 

podstaw prawnych, więc trudno się odnieść do tego czy Pan wykonuje to 

prawidłowo. Nie będę mówił dalej, aczkolwiek mam jeszcze kilka argumentów 

w ręku. Ja bardzo proszę Zarząd o wykonanie tej kontroli i przede wszystkim 

uchylenia tych zarządzeń i zrobienia tego porządnie, tak jak powinno być, bo 

najprawdopodobniej artykuł 35 i tam, gdzie PCPR ma upoważnienie do tego. 

Chciałbym również prosić o kopię upoważnienia Starosty Pana Dyrektora do 

wykonywania jego obowiązków przez Pana Dyrektora PCPR, bo to Pan 

nadzoruje jakby nie było, wykonuje Pan po prostu to, co ta Rada tu uchwali, 

więc chciałbym prosić o to, o przesłanie skanem do mnie, i chciałbym również 

prosić o to, bo ta skarga była zasadna Szanowni Panowie i Panie, przepraszam 

najmocniej i naprawdę róbmy wszystko, bo tych rzeczy na przestrzeni tutaj lat 

odkąd byłem w zarządzie, miałem przyjemność naprawdę było bardzo dużo. Bo 

jak się robi taki mechanizm, że nagle pojawiają się pieniądze, co widać 

chociażby w opinii tutaj Pani Radcy, że obecnie na konto tutejszego PCPR ma 

wpłynąć kwota 25 tys. zł. Skąd Pani Mecenas wie, że ma wpłynąć na konto? 

Albo pisze, że się w pełni zgadza się ze stanowiskiem PCPR, a potem pisze, że 

będą pieniądze, to można tej Pani wypłacić. Albo można, albo nie można, to nie 

ma tak, że widzi mi się jest. Albo wypłacamy, bo mamy podstawę prawną albo 

nie. Bardzo proszę o przeprowadzenie kontroli, przede wszystkim, żeby te 

prawne rzeczy wyprostować, żebyśmy się nie wstydzili, bo w internecie każdy 

może zajrzeć i proszę zajrzeć do zarządzenia Dyrektora PCPR - wszędzie jest 

inaczej. Co do sposobu to jeszcze będę wnioskował i bardzo proszę również tu 

Pana Przewodniczącego o to, żeby już… na pewno będzie wniosek do programu 

pracy Komisji Rewizyjnej na następny rok. 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado, cieszę się, że mnie porównano do ZUS, jednak chyba te porównania są 

nieuzasadnione.  Gdy podejmowaliśmy uchwałę w miesiącu marcu dotyczącą 

środków, ja mówiłem, że jest dramatycznie mało pieniędzy i Panie Wojtku, ja 

mam radcę prawnego, każdy radca prawny opiniuje każde moje zarządzenie, 

więc będę rozmawiał z radcą prawnym, żeby przyłożył się do pracy, jeśli to co 

Pan mówi jest prawdą, natomiast Rozporządzenie, jak Pan czytał mówi, że 

można tam dać te 150% dofinansowania, do 150%. W związku z tym, że było 

bardzo mało środków finansowych podjęliśmy decyzję, żeby dzieciom dawać 
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120% limitu, natomiast dorosłym 100%. W ościennych powiatach jest tak, że na 

przykład w Skierniewicach jest ustalona kwota, nie ma tam procentów, limitów, 

tylko na przykład na aparat słuchowy jest 500 zł. Wiem, że są takie PCPR-y, 

które już biorą pod uwagę przy dofinansowaniu sprzętu medycznego zapis w 

orzeczeniu, czyli jeżeli ktoś w orzeczeniu ma zapis 03L w słuchu, to dostaje 

aparat słuchowy, jeśli tego nie ma nie - dostaje dofinansowania do aparatu 

słuchowego. To nie jest tak Panie Miedzianowski, że przepisy, które są w 

zakresie pomocy społecznej są jasne i jednakowo interpretowane, bo jakby Pan 

przedzwonił po PCPR-ach, to różnie jest to interpretowane. Natomiast jeśli 

chodzi o Panią Walczak, wiem że ta skarga jest wycofana, nie rozumiem tylko 

zarzutu wobec mnie czy Urzędu Pracy, że znalazły się pieniądze. No jeśli są 

nabory cztery ogłoszone na środki finansowe i nikt się nie zgłasza, to chyba 

trzeba podjęć decyzję, żeby te pieniądze wydać, nie zwracać ich do PEFRON, 

dla dobra osób niepełnosprawnych, o których Pan przed chwilą mówił. Bo jeśli 

byśmy tej decyzji nie podjęli, to Panie Radny ja nie słyszałem wniosku Pana, 

żeby była sesja robocza w miesiącu listopadzie, wiem że następna robocza 

planowana jest w grudniu, a grudzień to znaczy, że oddajemy pieniądze do 

PEFRON. I teraz  wie Pan, łatwo jest rządzić środkami finansowymi, gdy jest 

ich bardzo dużo. Ja pamiętam rok 2012, kiedy na wszystkie zadania 

otrzymaliśmy lekko ponad 1 900 000 zł i po dofinansowaniu działalności 

warsztatów do dyspozycji zostawała kwota 1 000 000 zł - ogromna. My nie 

zmniejszaliśmy dofinansowania, kto złożył wniosek otrzymał dofinansowanie, 

natomiast gdy tych pieniędzy jest mało no to trudno się dziwić, że są osoby 

niezadowolone, bo będą niezadowolone. Mówiłem przed chwilą, jak Państwo 

podejmowali Uchwałę w sprawie przesunięcia środków PEFRON, że na dzień 4 

października 204 osoby otrzymały dofinansowanie, 111 nie otrzymało i cały 

czas wpływają wnioski, także wie Pan, to będą problemy. Niestety, taka jest 

moja funkcja, taka moja rola, że mogą być na mnie skargi, jest to wpisane w 

funkcję jaką pełnię. Natomiast wracając do przedmiotowej sprawy faktem jest, 

że Pani w dniu składania zlecania na przedmioty nie była osobą 

niepełnosprawną i musieliśmy jakieś sito zrobić tak, żeby dawać osobom, które 

w momencie dawania zlecenia były osobami niepełnosprawnymi, tylko że wie 

Pan, Pan wyznaje taką zasadę, że Dyrektor Wójcik pewnie nie może się mylić. 

Nie, Dyrektor Wójcik też się myli i jego pracownicy też się mylą, bo to są tylko 

ludzie. Wie Pan nie ma osób nieomylnych, natomiast powiem Panu jedno, 

słyszałem jak Pan Bielan w programie telewizyjnym wypowiadał się na temat 

Pańskiego kolegi partyjnego, Pana Misiewicza, powiedział: a co Państwo 
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chcecie od Pana Misiewicza, przecież on nie jest aferzystą, nie zabił nikogo 

jadąc po pijanemu samochodem. Ja nie jestem aferzystą i nie zabiłem nikogo 

jadąc pijany samochodem.  

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Proszę Państwa, ja chciałabym tylko 

oświadczyć, że to, że nie znalazło się to w porządku obrad, a powinno być 

faktycznie, jest wyłącznie moją winą, jest to moje niedopatrzenie. Bez względu 

na to jak sprawa zakończyła się, jakie pismo wpłynęło, to rzeczywiście powinno 

być. Poinformowałam o tym Szefa, miał być dzisiaj złożony wniosek o 

wprowadzenie tego do porządku obrad. Dostaliście Państwo materiały, tak jak 

należy, po prostu przez moje niedopatrzenie w porządku się to nie znalazło, 

przepraszam bardzo.  

Radny Jarosław Papuga: Jeśli chodzi o kwestie kontroli w PCPR to ja tutaj nie 

mam nic przeciwko, jeżeli ona ma się wydarzyć, to jak najbardziej. Jeżeli okaże 

się że zarzuty tutaj Radnego odnośnie podstaw prawnych są zasadne, to jak 

najbardziej możemy się temu przyjrzeć. Ja na dzień dzisiejszy nie znam aż tak 

dobrze tej Ustawy o pomocy społecznej, natomiast przecież mieliśmy Komisje 

przed i procedowanie w czasie sesji punktu, który jest już praktycznie 

bezprzedmiotowy nie miało za bardzo sensu. Można było zgłosić na kolejnej 

komisji wniosek o to, żeby w planie pracy Komisji Rewizyjnej uwzględnić to       

i niebyło by problemu, a tak to już piętnaści minut rozmawiamy o punkcie, 

który praktycznie nie istnieje. Jeżeli jest problem, jeżeli są niewłaściwe 

zarządzenia z poprzednich już tam miesięcy, to nie jest to sprawa tak nagła, że 

dziś akurat powinniśmy teraz ten temat podjąć. Ujmiemy to w planie pracy 

Komisji, przyjrzymy się tym zarządzeniom i ja tutaj nie widzę problemu, 

natomiast jeżeli skarga została wycofana, to wydaje mi się to troszkę 

bezzasadne. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Rozumiem, że zabieracie głos wszyscy tutaj 

żeby odsunąć tą całą sprawę. Sprawa jest poważna i powinniście się zastanowić. 

Nie byłoby tej sprawy, gdyby Pan Dyrektor po prostu napisał, że z braku 

środków  nie otrzyma Pani, bo już nie ma pieniędzy. Pragnę tylko przypomnieć i 

Panu Dyrektorowi również, o tych środkach mówimy już od x czasu, ja jako 

jeszcze członek Zarządu mówiłem też wielokrotnie, że trzeba zmienić sposób 

wydatkowania, jest on niejasny, nietransparentny i na pewno jest dyskusyjny 

pod względem Pana działalności. Jeśli chodzi o to, to sam Pan napisał w piśmie, 

że środków zabrakło w maju. Jeśli środków zabrakło w maju to ja pytam, jakie 

Pan podejmował decyzje i kroki, żeby tych środków było więcej, od maja do 
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października? Naprawdę nie tłumaczmy się w głupi sposób, bo to jest głupie 

tłumaczenie, wszyscy rozumiemy to i wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja tak 

naprawdę i tłumaczenie się w ten sposób jest naprawdę żenujące i infantylne. 

Zróbmy w końcu coś, zróbmy tam porządną kontrolę, zmieńmy te zasadę, bo 

one muszą być naprawdę jasne i przejrzyste dla wszystkich mieszkańców           

i koniec kropka. To przyjdzie nam z korzyścią i dla ludzi. Naprawdę nie będę się 

odnosił do wielu tu rzeczy, bo widać, że to jest typowo po to, tylko żeby mówić, 

żadnych argumentów. Nie miała orzeczenia albo na podstawie tych zarządzeń 

wydaje się pieniądze Panie Jarku, to nie jest takie hop siup. No zaraz, ludzie… 

Róbcie co chcecie, w każdym bądź razie ja postawiłem wnioski i bardzo proszę 

o ich wykonanie, zresztą zobaczymy co zrobicie. 

Radny Stanisław Olęcki: Szanowni Państwo, wszędzie gdzie potrzebne są 

pieniądze na opiekę społeczną dla ludzi przez los, przez życie, przez wiek 

poszkodowanych są emocje i brakuje tych pieniędzy i trochę źle się stało, że     

w sprawach różnych do tego wracamy, bo jeśli w sprawach różnych do tego 

wracamy, czyli odnosimy to na koniec, na dalszy plan.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Nie było w punkcie, dlatego jest w sprawach 

różnych. 

Radny Stanisław Olęcki: Natomiast są to sprawy bardzo ważne i ja po ludzku 

też mam bardzo duże wątpliwości czy termin złożenia zlecenia jest w jakiś 

sposób decydujący, bo jestem zapisany do lekarza na 2017 rok, grudzień i co i 

róż dowiaduję się czy może się termin przesunął. Czy ja coś robię złego? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ale to jest inny temat. 

Radny Stanisław Olęcki: Dobrze, natomiast w takiej sytuacji znalazło się 111 

osób… 

Radny Wojciech Miedzianowski: 112, bo jeszcze ta Pani. 

Radny Stanisław Olęcki: Dobrze, nie łapmy się za słowa. I proponuje, żeby 

tutaj nie używać emocji, a tym bardziej nie kierować się jakąś niechęcią, nie 

chciałbym użyć nienawiścią, bo wtedy kiedy nienawiść bierze górę, rozum jest 

niepotrzebny i fakty są zupełnie inne. Zobowiązuję się, że na najbliższej 

Komisji Rewizyjnej ten punkt będzie wprowadzony, na spokojnie sobie 

porozmawiamy i postaramy się sprawę wyjaśnić. Nie obrzucajmy się tutaj 

różnymi niedomówieniami, bo wyjdzie tak jak z chodnikiem na Długą Wieś - 

był rzucony kamyczek do ogródka, wyszedł z tego głaz na witrynie i okazuje 
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się, że fakty są zupełnie niezgodne z tym, o czym tutaj tyle emocji było. Przy 

tym jest potrzebna emocja. Wojtek powiedziałeś, że tej książeczki to my już nie 

powinniśmy czytać, a ja ją sobie tak pobieżnie przeczytałem i zazwyczaj czytam 

to co jest napisane drobnym drukiem, jak dostaje super ofertę z Kasy Stefczyka 

5,35 kredyt, a okazuje się, że jest 35,99, bo tak pisze w drobnym druku i tu w 

drobnym druku napisano „Według wyników badań CBOS-u funkcje związane z 

polityką i sprawowaniem władzy zajmują najniższą pozycję w hierarchii 

prestiżu zawodów”. To o czymś świadczy, to świadczy o nas, o naszym 

postępowaniu i żeby było wesoło to obojętnie co o tym sądzicie, ja oglądam 

„Ranczo” i Myćko -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej debatował z Panią 

Wójt czy celowe było zakupienie pięciu gumek myszek, czy nie lepiej było 

kupić pięć ołówków z gumką.  

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik: Szanowni Państwo, ja też 

chciałem dodać, że przecież byliśmy wielokrotnie też kontrolowani i przecież 

kontrola Oddziału Wojewódzkiego Łódzkiego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych nie wykazała nieprawidłowości, natomiast jak 

powiedziałem mam Radcę, on opiniuje te zarządzenia, będę z nim rozmawiał, 

jeśli faktycznie tam jest błąd, pomyliła rozporządzenie z tym opublikowaniem 

tekstu jednolitego, to zwrócę na to uwagę. Natomiast proszę Państwa, 

rozporządzenie mówi do 150%, czyli jeśli damy 100% czy 120% nie łamiemy 

żadnej ustawy, nie łamiemy przepisu prawnego i to jest fakt. Natomiast jeśli Pan 

mówi, jakie działania podejmował PCPR od maja… No a jakie miał 

podejmować, bo nie rozumiem? Przecież Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych daje pieniądze na rehabilitację społeczną i zawodową, 

jest to fundusz celowy. Ja oczekuję też na pewne propozycje od Pana Radnego, 

jakie działania mam podjąć w przyszłości, bo sam jestem radnym i wiem, że 

najłatwiej jest krytykować, tylko pokazuj też rozwiązanie. No jakie rozwiązanie, 

jeśli nie ma pieniędzy to co mamy zrobić, nie rozumiem tej wypowiedzi, jeśli 

Pan Radny mógłby uszczegółowić. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Po pierwsze, jak będę na Pana stanowisku to 

będę proponował, bo Pan bierze pieniądze za coś, to Pan ma proponować, 

przepraszam najmocniej, proszę odwrócić swoje relację. Po drugie nie chodzi    

o te 120%, bo Pan ma prawo tak zrobić, bo rozporządzenie dopuszcza do 150%, 

ale nie o tym mówię, mówię o stopce, po prostu to jest nieważne i całe 

zarządzenie jest nieważne i sięgając wstecz takie same są zarządzenia                 

i naprawdę ja postawiłem wniosek, uzasadniłem go i dyskusji nie ma. Ja 
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rozumiem, że koledzy i koleżanki bronią Pana i teraz zmieniamy tematy, 

idziemy gdzieś tam, szukamy korupcji politycznej i w ogóle. Naprawdę bardzo 

bym prosił, żebyśmy rozmawiali albo o konkretach albo sobie już darowali. Jeśli 

Pan Starosta kiwał, że ta kontrola będzie, to przeprowadzi tą kontrolę, pójdzie 

od nas Pani Mecenas czy ktoś, sprawdzi wam wszystkie dokumenty, poprawicie 

tak, żeby było proste, bo wisi wszystko w sieci i jest ogólnodostępne, a sprawę 

inną, czyli wydatkowanie środków i tak dalej to, jeśli tu Pan Przewodniczący też 

obiecał, będziemy w przyszłym roku i tyle i koniec dyskusji. Ja nie rozumiem 

naprawdę po co się wysilacie, ja uwielbiam te wasze zmiany tematów.  

Radny Marek Jędrzejczak: Ja nie zmierzałem o tym mówić, ale nawiązać 

chciałem do słów tutaj Pana Przewodniczącego. Pan Starosta zwrócił się do 

mnie z taką uwagą czy Pan, jako Radny rozmawiał z mieszkanką w sprawie tego 

gruntu pod chodnik. Ja doszedłem do wniosku, że jeżeli zostałem postawiony do 

tablicy, ok, ja sobie porozmawiałem z właścicielką tego gruntu i co się 

dowiedziałem, że otrzymała propozycję za 600 metrów w wysokości 3 600,00 

zł, w związku z czym mówi: proszę Pana, jaka propozycja taka odpowiedź. 

Jeżeli ja otrzymuje w centrum Domaniewic 3 600,00 zł za 600 metrów, to nie 

jest to propozycja, natomiast w środkach masowego przekazu znalazła się 

informacja dla tej Pani moim zdaniem krzywdząca, bo tak wyszło, że ona 

oczekuje 120-130 zł, 80 tys. zł, natomiast nie ma informacji jaką propozycję 

otrzymała, a otrzymała propozycję 3 600,00 zł za 600 metrów w centrum 

Domaniewic i powiem zupełnie szczerze po rozmowie z nią, ja tylko powtarzam 

jej słowa, ja nie wiedziałem, jakie były propozycje, bo ja nie uczestniczyłem w 

tych rozmowach i na pytanie wtedy jak toczyła się dyskusja nie umiałem 

odpowiedzieć, dzisiaj już wiem. Myślę sobie w ten sposób, że nigdy nic nie 

zrozumie jeśli będzie traktowana poważnie. Ja myślę, że opinia publiczna 

powinna znać tą drugą stronę, wydaje mi się, że my poznaliśmy jako radni tylko 

tą jedną stronę. Wyszło moim zdaniem trochę wobec Pani Ani Majewskiej w 

sposób taki powiedziałbym niesprawiedliwy, bo jednak mimo wszystko 

mieliśmy czy w środkach czy w Nowym Łowiczaninie był artykuł na ten temat, 

wyszło, że Pani nie wiadomo ile oczekuje. Przepraszam bardzo, ale ja wtedy 

powiedziałem, że te negocjacje nie jestem do końca przekonany, że były takie, 

jak być powinny. To tylko tak sobie pomyślałem, ale ja nie wiedziałem, że padła 

taka propozycja i powiem w ten sposób, że jeżeli chcemy przeprowadzić 

jakąkolwiek inwestycję, to musi nam zależeć wszystkim, bo to nie jest tak, że ja 

złożyłem taką propozycje dla siebie, bo to jest dla wszystkich mieszkańców 

naszej gminy i ona jest potrzebna. Natomiast my musimy wykazać minimum 
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woli, żeby cokolwiek zrealizować, inaczej nie zrobimy nic. Jest deklaracja 

właścicielki, że ona jest gotowa na ten temat rozmawiać, ale to ma być 

rozmowa. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Ja do Pana Radnego Jędrzejczaka, Pan 

mówił o kwocie 3 600,00 zł, ja nie chce tutaj w tej chwili mówić, że to jest ta 

kwota, którą Pan Wójt i Pan Dyrektor zaproponował. Ja myślę, że jeden i drugi 

zaproponowali kwotę czy stawkę średnio za wykup gruntów pod poszerzenie 

drogi i nie używał bym tu argumentu ,,centrum Domaniewic’’, bo na tym 

gruncie właścicielka nic nie wybuduje i nikomu tego gruntu nie sprzeda, więc to 

nie jest argument, aczkolwiek ma Pan rację, że przy negocjacjach za 

odszkodowania pod poszerzenie drogi wiele osób używa takiego argumentu, że 

jest to w mieście, metr gruntu w mieście kosztuje 200,00 zł i tak dalej. Powiem 

Panu więcej, musiałbym sprawdzić powierzchnię, ale mieliśmy taką sytuację w 

Gminie Nieborów przy Alei Legionów Polskich, gdzie po odwołaniu do WSA 

były chyba podwójne wyceny, nie chce strzelać, ale sprawdzę z ciekawości i 

dam Panu odpowiedź, za chyba większy grunt z wykupem jednego rzędu sadu 

zapłaciliśmy 24 000,00 zł, ale sprawdzę z samej ciekawości, jak się ma metr do 

metra, bo sytuacja uważam, że podobna.  

Radny Marek Jędrzejczak: Ale 3 600,00 zł, a 24 000,00 zł… 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: No 3 600 zł czy 24 tys. zł, a 80 tys. zł to  

jest różnica. Ja myślę, że nie idźmy aż tak daleko, ja poproszę i Wójta i Pana 

Dyrektora, zadam im to pytanie jak to się miało, natomiast według mojej oceny 

ta kwota, którą oni proponowali to powinna być średnia cena z danego regionu 

za odszkodowanie za 1 metr kwadratowy pod poszerzenie pasa drogowego, od 

tego powinno się to zacząć. Sprawdzę i Panu odpowiem.  

Radny Marek Jędrzejczak: Ale zdaje sobie Pan sprawę z tego, że suma jest 

symboliczna, a chodzi o załatwienie sprawy, w związku z tym w takiej sytuacji 

szuka się porozumienia. Wiadomo, że są dwie skrajności, próbujemy znaleźć 

rozwiązanie. Myślę, że można jakoś spróbować porozmawiać w taki sposób, ja 

jestem w stanie wszystko zrozumieć, bo tu nie chodzi o to, żeby patrzeć z 

punktu widzenia prawnego, tylko problem polega na tym czy my mamy 

zrealizować plan dla mieszkańców. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Teraz pozwólcie ja zajmę Wam kilka 

minut, chciałbym zapoznać Was z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 

skierowanym do naszej Rady. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił pismo z Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego nawiązujące do zawiadomienia o wszczęciu z urzędu 

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

samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr 

XXIV/150/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie 

odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 13/ 

Radny Stanisław Olęcki: Użyje tego sformułowania czy dobrze miarkuje, że 

wpłynęła skarga na uchwałę, tak? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Pewnie tak było. 

Radny Stanisław Olęcki: Proszę Państwa, mój kolega profesor Tadeusz Kaleta 

jest wielkim znawcą bocianów i obalił teorię, że w chudym roku z bocianiego 

gniazda wyrzucają dorosłe bociany pisklę, a udowodnił tezę, że wyrzucają 

pisklę wcale nie najsłabsze, tylko to, które w tym gnieździe nie umie się 

właściwie zachowywać, które atakuje słabsze pisklęta, które odbiera im pokarm 

i po prostu do tego gniazda brudzi. Proszę Państwa nie byłoby Skierniewic - 

stolicy polskiego sądownictwa, gdyby nie profesor Pieniążek, nie byłoby szkoły 

w Waliszewie, gdyby nie profesor Henryk Jabłoński, nie byłoby tyle inwestycji 

proekologicznych w Łowiczu, gdyby nie Radny PIS Grzegorz Michalak, radny 

Wojewódzki, gdyby nie Radny z PO Olejniczak Jerzy, gdyby nie Radny z PSL 

Edward Gnat i niemielibyśmy takich kłopotów, gdybyśmy nie mieli takiego 

pisklęcia w tym gnieździe bocianim, bo jednak bociany to nie tylko dostojne, ale 

i mądre ptaki. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Bardzo dziękuje Panu Radnemu seniorowi 

za przypowieść, ale chciałbym jeszcze raz prosić czy Panowie powiedzieli, że 

skarga była bezzasadna, organu nadzoru? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak należy to odczytać. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Znaczy rozumiem, że Panowie nie potraficie 

odczytać, plujecie na tą dłoń, którą się wyciąga do zgody, po prostu uchwała 

była bezzasadna, w ogóle bezpodstawna, tak jak pisze Pan Dyrektor i trzeba to 

przyjąć i dawno powinniśmy już ją uchylić tak naprawdę i tu nie ma znaczenia 

przypowieść o bocianie, tylko po prostu mówię, szkoda, że nawet jak ktoś 

wyciąga rękę to wy…  Czyli powinno się oddać to do sądu i uchylić tą uchwałę 

w sądzie zamiast cieszyć się, że minął termin. Uchwała była bezzasadna, nawet 

te wyjaśnienia były naprawdę bezzasadne całkowicie. 
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Radny Krzysztof Dąbrowski: O bocianach dobrze może i rozmawiać, ale to 

już dzisiaj jest ku temu, że będzie niedługo zima, ale na początku sesji była 

rozmowa, że będą inwestycje w Powiecie Łowickim, także nie tylko Gnat, 

Olejniczak i ktoś jeszcze, ale będą. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Chciałbym zabrać głos jeszcze w kwestii 

Domaniewic, bo akurat udało mi się do jednego i do drugiego Pana dodzwonić  i 

myślę, że gdzieś jest przekłamanie, ponieważ i Pan Wójt i Pan Dyrektor 

absolutnie nie proponowali żadnej kwoty Pani Ani, tak Pan Wójt powiedział, 

więc pewnie są po imieniu, natomiast Pani Ania zaproponowała 130 zł za metr, 

na co Pan Kwiatkowski odpowiedział jej ,,Aniu, bez tej jedynki z przodu jest 

kwota do przyjęcia’’, czyli tak naprawdę Panowie zaproponowali 30 zł za metr, 

tak mi przed chwila powiedział Wójt, że bez tej jedynki możemy zacząć 

rozmawiać. Ja nie kojarzę, ile tam jest metrów w tej chwili, pamięta Pan Panie 

Marku ile tam jest tych metrów? 

Radny Marek Jędrzejczak: Na podstawie informacji, którą przeczytałem było 

tam 600 metrów. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: No to słowo przeciwko słowu, no to 6 razy 

3 byłoby 18 tys. zł. 

Radny Marek Jędrzejczak: Momencik, Pan przedstawia jeden punkt widzenia, 

czyli Pan przedstawia informację, ja drugą, to jest po rozmowie z właścicielką, 

ja naprawdę nie mam prawa uważać, że podała mi informację nieprawdziwą. Po 

ostatniej sesji, a dokładnie po komisji otrzymałem taką o to informację czy Pan 

rozmawiał, ja pokusiłem się o taką rozmowę i przedstawiłem tą informację, 

którą otrzymałem od właścicielki. Pan przedstawił zupełnie inną. 

Radny Stanisław Olęcki: Proszę Państwa, ja proponuje, żeby już tego tematu 

nie drążyć, bo Marek ta inwestycja się nie przybliża, ona się oddala, bo my 

coraz bardziej rzucamy różne tematy, różne propozycje i myślę, że to nie służy 

sprawie, a to ma służyć sprawie, a nie określonym osobom, by być głośnym 

obrońcom czy niedobrym gospodarzem. 

Radny Wojciech Miedzianowski: To należało by się spytać czy od tamtego 

czasu ktoś negocjował, rozmawiał z tą Panią? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Pewnie nie, natomiast padło dzisiaj 

stwierdzenie i na gorąco chciałem znać, jak to wygląda i rzeczywiście, jeżeli 

gdyby było bez tej jedynki i jest to 30 zł i 600 metrów, no to 18 tys. zł i jest to 
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kwota do rozmowy. 6 zł jest średnia cena za metr pod poszerzenie w Gminie 

Domaniewice, gdzieś tam jak jest poszerzenie między polami to pewnie tam, 

jest płacone 4 zł i nikt na to nie zwraca uwagi, natomiast w tym miejscu te 30 

zł… no nie wiem czy działka budowlana w Domaniewicach kosztuje 30 zł czy 

więcej, ale to jest już cena chyba bardzo dobra. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, to jest słowo 

przeciwko słowu i należy w ten sposób do tego podejść. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, wpłynęło pismo 

do Rady Powiatu Łowickiego, wnioskodawcą jest Pani Bożena Słomiana. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił wniosek Pani Bożeny 

Słomianej o nabycie nieruchomości położonej w Łowiczu, ul. Ułańska 4a, 

stanowiącej własność Powiatu Łowickiego w trybie bezprzetargowym z 

wnioskiem o przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. /Zał. Nr 14/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Z tym zobowiązany byłem Państwa 

zapoznać, jest to sprawa do rozpatrzenia przez Zarząd. Pozwólcie jeszcze dwa 

zdania ja powiem Państwu. Po pierwsze bardzo serdecznie proszę o udział        

w uroczystej Sesji Rady Miasta i Powiatu, wspólnej w Zespole Szkół 

Zawodowych nr 1, 10 listopada o godzinie 12.00. Natomiast tutaj jeden z 

kolegów Radnych prosił mnie, abyśmy dzisiaj już rozpatrzyli, ponieważ w 

listopadzie nie będzie prawdopodobnie sesji roboczej, żebyśmy zastanowili się 

nad terminem zwołania sesji grudniowej prosząc o to, żeby ta sesja była w 

terminie wcześniejszym niż między świątecznym, ponieważ niektórzy planują 

wyjazdy. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

jeżeli chodzi o sesję grudniową to jest tak - 28 i 21 grudnia jest środa, ja myślę, 

że pewnie ten 28 byłby najlepszym terminem, gdyż będzie to również sesja taka 

ostatecznie czyszcząca. Będziemy chcieli przygotować sesję na przełomie 

listopada i grudnia wcześniej taką, żeby wszystkie rzeczy, które będziemy 

wiedzieć już wtedy, żeby je pozałatwiać, powiem tak, żeby nam na 28 grudnia 

zostało to, co nie zdążymy zrobić i życzenia, to jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli 

chodzi o to pismo, które Pan Przewodniczący przedstawił, również Zarząd takie 

pismo dostał, skierowaliśmy to pismo do radców prawnych, gdyż my wcześniej 

już próbowaliśmy tą sytuację rozwiązać, nie było prawnych możliwości, żeby 

rozwiązać problem samego Zakładu Pogrzebowego, samego budynku i remontu. 

Podjęliśmy taką uchwałę na Zarządzie, potem przyjęliśmy ja na Radzie, że 
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przeznaczamy tą działkę i ten obiekt do sprzedaży. Pan Radny Michalak nawet 

na tej sesji pytał w jakim trybie będzie się odbywała sprzedaż, w naszej ocenie 

w trybie przetargu publicznego nieograniczonego. Pani Bożena Słomiana 

złożyła pismo opierając się o pewne przepisy prawa, radcy prawni muszą to 

przeanalizować. Ja myślę, że na najbliższą komisję, przede wszystkim 

infrastruktury wprowadzimy to i podyskutujemy, ale dopiero wtedy kiedy 

będziemy mieli jasne stanowisko, co do tych przepisów, które są zawarte w tym 

piśmie.  

Radny Janusz Michalak: Ale Panie Starosto nie będzie to rekord naszego 

Powiatu, jeśli sesja byłaby 21, a 28 czy nawet 31 grudnia tych jedenastu to się 

pewnie zbierze, żeby doczyścić, że tak powiem, bo na przełomie listopada to 

pewnie jeszcze nie będziemy wiedzieli zbyt dużo.  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Raczej początek grudnia. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Na początku grudnia zrobimy. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Proszę Państwa, jeżeli jest sytuacja taka, że 

już dzisiaj wiemy ilu Radnych chciałoby między świętami wyjechać, no to 

byłoby chyba głupotą, gdybyśmy sami sobie przeszkadzali pojechać odpocząć, 

więc jeżeli Państwo uznajecie, że sesja 21 grudnia, tylko żeby potem nie było 

żalu, jak ktoś pojedzie na wypoczynek, a my mamy zrobić jakieś czyszczenie 

budżetu w ostatnich dniach grudnia, że kogoś nie będzie. Jeżeli tak się możemy 

umówić, to ja nie widzę najmniejszego problemu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze przymierzymy się do terminu 

21 grudnia, a jak nie to nadzwyczajna będzie. 

Ad. pkt 16 

Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął posiedzenie XXVII Sesji Powiatu Łowickiego. 
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