
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/16 

z obrad XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 28 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 21 

Radnych obecnych na  Sesji  – 20 (nieobecna Z. Rogowska - 

Tylman) 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ Stanowisko Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zawiadomienia Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego z dnia 21 listopada 2016 roku o nr PNIK-I-

4131.241.2016 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 XXVII/162/2016 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku 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. 

4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

5. Rozpatrzenie Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. 

6. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt. 1 

Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu. 



Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze udział 

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

i podejmować prawomocne decyzje.  

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego 

w sprawie zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 

listopada 2016 roku o nr PNIK-I-4131.241.2016 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 

XXVII/162/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku 

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 Wydz. ES Sylwia Walkiewicz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 listopada 2016 roku o nr PNIK-I-

4131.241.2016 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 XXVII/162/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 

października 2016 roku 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. 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym w głosowaniu wzięło udział 12 Radnych, nie 

głosowali: K. Dąbrowski, P. Gołaszewski, M. Jędrzejczak, M. Kosiorek,                 

D. Kosmatka, R. Malesa, J. Michalak, W. Miedzianowski, nieobecna                         

Z. Rogowska - Tylman/: 

Za  – 10 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 2 



Podjęli Uchwałę Nr XXVIII/164/2016 RPŁ Stanowisko Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 

21 listopada 2016 roku o nr PNIK-I-4131.241.2016 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 

XXVII/162/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2016 roku 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 3/ 

Ad. pkt 4 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania 

dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Z-ca Dyrektora PZDiT w Łowiczu Mirosław Karcz przedstawił projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Z-ca Dyrektora PZDiT w Łowiczu Mirosław Karcz: Dopowiem tylko, że co 

roku podejmujecie Państwo taką uchwałę. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

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

nieobecna Z. Rogowska - Tylman/: 

Za  – 20 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXVIII/165/2016 RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji 

usunięcia pojazdu. /Zał. Nr 4/ 

 



Ad. pkt 5 

Rozpatrzenie 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 Wojciech Miedzianowski: Takie szybkie pytanie Pani Skarbnik, albo 

raczej może Zarząd, tutaj jest zmniejszenie w realizacji zadania, 

najprawdopodobniej jest to jakiś projekt, w ZSP Nr 2 – 30 000,00 zł zmniejszamy, 

10 000,00 zł przerzucamy, z wynagrodzeń przerzucamy na bieżące. Czy mógłby 

ktoś to przedstawić bardziej szczegółowiej o co chodzi w tym zadaniu i ze zmianą 

tych środków, głównie z wynagrodzenia na bieżące i te 20 000,00 zł, gdzie 

zostanie ulokowane, jeśli to jest projekt to czy to są nasze środki pomniejszone o 

realizację projektu czy też przerzuca się na coś inne? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Rozumiem, że chodzi o ZSP Nr 2, tak. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Tak. Znaczy tak mi się wydaję. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: W 80140 mamy zmniejszenia na łączną 

kwotę 40 000,00 zł. Zwiększamy 20 000,00 zł i to nie jest w ramach żadnego 

projektu. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Przepraszam, 80150. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: 80150 to jest II LO i rozdział 80150 to 

jest rozdział specjalny na nauczanie dzieci niepełnosprawnych i w ramach tego 

projektu zmniejszone są wynagrodzenia, grupa wynagrodzeń i pochodnych na 

rzeczówkę. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Dobrze, a tam jest różnica 20 000 zł, bo tam 

30 000,00 zł zabieramy, a przerzucamy 10 000,00 zł na rzeczówkę. Chodzi mi o 

ten projekt, czy coś tam będzie zachwiane, czy to są nasze środki, pomniejszamy 

w związku z wykonaniem… 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Zmniejszamy 30 000,00 zł w 

wynagrodzeniach i pochodnych i zwiększamy 30 000,00 zł, tylko w grupie 

paragrafów rzeczowych. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Dobrze, dziękuję bardzo. 



Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

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

nieobecna Z. Rogowska - Tylman/: 

Za  – 12 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 8 

Podjęli Uchwałę Nr XXVIII/166/2016 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2016 

rok. /Zał. Nr 5/ 

Radny Stanisław Olęcki: Panie Przewodniczący, ja wiem, że sesja 

nadzwyczajna i tylko ta tematyka powinna być rozpatrywana, ale dzisiejsza 

pogoda mobilizuje mnie do przyśpieszenia tej wypowiedzi: wszyscy, którzy jadą 

od Łowicza w kierunku Nieborowa, na zjeździe na Nieborów muszą bardzo 

ostrożnie skręcać, bo barierka kończy się tam, gdzie rów ma głębokość 3,5 metra. 

Wiem, że to było tematem sesji w Nieborowie, Pan z Głównej Dyrekcji Dróg i 

Autostrad nie widzi problemu, ale widzi problem 2 km wcześniej, gdzie jest ciek 

wodny w głębokości 0,5 metra, jest barierka i 300 m dalej jakaś tam kałuża i też 

są barierki. I prosiłbym, żeby powaga Starostwa interweniować w Głównej 

Dyrekcji Dróg i Autostrad, bo nie trzeba długo czekać, a ktoś do tego rowu 

wpadnie. Ja jeżdżę tam często i jeżdżę na pamięć, ale zawsze ciarki mnie 

przechodzą, jak na tym skrzyżowaniu skręcam. 

Ad. pkt 6 

Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady XXVIII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Protokołowały: 

W. Kwasek 

B. Prus – Miterka 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 



 

 


