PROTOKÓŁ Nr X/15
z obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 26 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a
– 21
– 21
– /Zał. Nr 1/
– /Zał. Nr 2/

Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności
Wyniki głosowań z Sesji
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Otwarcie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z VIII i IX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg
w Powiecie Łowickim.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2014 rok.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Łowiczu za 2014 rok.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2014 rok.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
za 2014 rok.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie absolutorium dla
Zarządu Powiatu Łowickiego za 2014 rok.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu
na 2015 rok.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniający uchwałę
Nr III/16/2014 RPŁ z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie
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14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego
na lata 2015 – 2018.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady
Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchylenia uchwały
Nr V/27/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Łowickiego.
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Zakończenie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ad. pkt. 1
Otwarcie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył obrady X sesji Rady Powiatu.
Ad. pkt. 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze
udział 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje.
Ad. pkt. 3
Wnioski do porządku obrad.
Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado,
chciałbym zgłosić w imieniu Klubu „PiS i Sprzymierzeni” następujące wnioski
do programu naszej Sesji: wnioskujemy o zdjęcie z programu Sesji uchwały
dotyczącej zmiany Statutu, uzasadnienie jest bardzo proste, otrzymaliśmy dwa
dni temu ten Statut i jeśli miałbym przypomnieć historię to już 27 listopada
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wniesiono uchwałę o utworzeniu Komisji Statutowej i ja wtedy sam osobiście
prosiłem o przygotowanie materiałów, jeśli chodzi o zakres zmian w Statucie,
skoro jest wniosek o utworzenie Komisji Statutowej. Oczywiście do tej pory
takich zmian nikt przynajmniej z naszego Klubu nie uzyskał, więc
automatycznie skoro Komisja pracowała pół roku, bo to tak licząc od 15
grudnia, kiedy na Sesji Nadzwyczajnej została powołana ta Komisja to myślę,
że nie ma sensu w ciągu dwóch dni uchwalać tego Statutu i w związku z tym
prosimy o zdjęcie tego punktu. Prosimy również o zdjęcie z programu uchwał
dotyczących zmian w budżecie powiatu i automatycznie oczywiście uchwałę z
Wieloletnią Prognozą Finansową. Uzasadnienie również bardzo proste,
dostaliśmy te uchwały dwa dni temu, jest to niezgodne z obowiązującym
Statutem, nie chcemy, żeby Pani Wojewoda tak jak w gminie Skierniewice
uchyliła uchwały właśnie z powodu braku dostarczenia w terminie materiałów.
Myślę, że naruszenie tego paragrafu Statutu powoduje, krótko mówiąc proste
rozwiązania i my powinniśmy przestrzegać, szkoda, że do tej pory się nie
przestrzega. Prosimy również o następującą zmianę, tj. przesunięcie
rozpatrzenia projektu uchwały dotyczącej zmiany, krótko mówiąc, chodzi o
Panią Skarbnik, tj. punkt 16 obecnego programu do punktu 6 tego programu.
Jest to bardzo ważna, krótko mówiąc uchwała dotycząca działalności Zarządu
jeszcze umiejscowionego w roku 2014, myślę, że omówienie tej uchwały
wcześniej, przed uchwałą absolutoryjną będzie jak najbardziej wskazane, w
związku z tym bardzo prosimy o przesunięcie do punktu 6. To na razie tyle,
dziękuję.
Radny Michał Śliwiński: Ja może odniosę się głównie do punktu zmiany
w Statucie. Pół roku temu była powołana Komisja, byli też zaproszeni
członkowie, Wojtek, ty też byłeś zapraszany, bo najwięcej miałeś zawsze do
powiedzenia na temat Statutu, nie wyraziłeś takiej woli, a teraz tak naprawdę
masz zastrzeżenia, że to jest złe, tamto jest złe. Wczoraj na poprzedniej Komisji,
z tego co wiem też akurat nie uczestniczyłeś w tej Komisji, w tym miejscu, w
którym akurat był ten Statut, wczoraj na Komisji wiele pytań i zastrzeżeń. Ja też
bym chciał, żeby na przykład każda zmiana była uwarunkowana, dlaczego to
zostało zmienione. Mamy tak naprawdę udowadniać swoją niewinność, że
Statut jest dobrze przygotowany przez Komisję Statutową. Jeżeli są zastrzeżenia
to bardzo prosimy, w punkcie oczywiście, w którym będziemy przerabiać, jeżeli
chodzi o Statut, te zastrzeżenia zgłosić, że to i to jest niezgodne z prawem, to i
to widzimy inaczej, czy na Komisjach też tak można było robić. I jeżeli w tym
ad vocem nie będzie żadnych odpowiedzi to bardzo proszę Przewodniczącego o
15 minut przerwy.
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: A odnośnie tych dwóch pozostałych
uchwał?
Radny Wojciech Miedzianowski: Jeszcze przed otwarciem Sesji chciałbym
prosić tutaj Zarząd o kopię ugody zawartej z Panią Skarbnik, jak również na
Komisji wczoraj prosiłem o wykaz artykułów, na podstawie którego dokonano
zmian w Statucie i dziś rano oczywiście jeszcze nie było. Czy w tej chwili mogę
otrzymać?
Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Pisemnie nie.
Radny Wojciech Miedzianowski: A dlaczego nie pisemnie, przepraszam
najmocniej?
Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Nie zrozumiałam, że to ma być pisemnie.
Radny Wojciech Miedzianowski: Gorąca prośba Panie Przewodniczący, jakby
mógł Pan dopilnowywać, żeby wszystkie materiały, o które proszą Radni
docierały do nich, dobrze? Dziękuję. Ja bardzo proszę o te materiały zanim
rozpoczniemy Sesję.
PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI
PRZERWĘ W OBRADACH SESJI O GODZINIE 13:15.
PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF
OBRADY SESJI O GODZINIE 13:30.

GÓRSKI

ZARZĄDZIŁ
WZNOWIŁ

Radny Michał Śliwiński: W imieniu Klubu „Porozumienie Łowickie”
przychylamy się do wniosku Pana Radnego Miedzianowskiego odnośnie
Statutu, jeżeli 7 miesięcy było za mało, mam nadzieję, że w sierpniu już Pan i
Klub będziecie przygotowani do tego, żeby jeśli jakieś zmiany będą potrzebne
jeszcze w tym projekcie zostały wniesione.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę o odczytanie Panią Mecenas
stosownego elementu Statutu odnośnie przedłożenia materiałów na sesję,
odnośnie zmian w budżecie, tego drugiego punktu, zwołania Sesji.
Mecenas Anna Motuk: Proszę Państwa, zgodnie z §7 Regulaminu Rady, który
jest załącznikiem w tej chwili do Statutu Powiatu, Przewodniczący Rady
najpóźniej na 5 dni przed Sesją, a w wyjątkowych wypadkach w terminie
krótszym, zawiadamia Radnych oraz osoby zaproszone do udziału w Sesji o
terminie, miejscu i porządku dziennym obrad. Wraz z zawiadomieniem
Radnym powinny być dostarczone projekty uchwał i inne niezbędne materiały.
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Statut w chwili obecnej przewiduje termin 5-dniowy na zawiadomienie i
doręczenie materiałów, a w wyjątkowych wypadkach termin krótszy, który nie
jest oznaczony należałoby, o ile ten punkt miał być rozważany w tym porządku,
uzasadnić jakie wyjątkowe okoliczności zaszły, że ten 5-dniowy termin nie
został dotrzymany.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ponieważ termin był krótszy, bardzo
proszę Pana Starostę o uzasadnienie, dlaczego termin był krótszy.
Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym
uzasadnić ten krótszy termin, bo rzeczywiście projekt zmian w budżecie
dostaliście Państwo we wtorek i tak tego dnia zostało to natychmiast po
Zarządzie przesłane, Zarząd był we wtorek rano, natomiast bardzo chcieliśmy
zrobić to w poniedziałek, natomiast no z takiej czysto technicznej, może nie
technicznej, co z bezpiecznej strony zdecydowaliśmy się na to, żeby ten Zarząd
zrobić we wtorek tuż po podpisaniu umowy z firmą SKANSKA na schetynówki,
to jest największy projekt tegoroczny w powiecie i chcieliśmy mieć pewność, że
tutaj już jest temat załatwiony, mamy tą umowę podpisaną i dopiero wtedy
rozdysponować środki, które były przeznaczone na inne zadania, również
drogowe. Chcę powiedzieć, że nie podpisanie umowy przez firmĘ SKANSKA
we wtorek skutkowałoby tym, że musielibyśmy ogłaszać kolejny przetarg lub
wybrać kolejną firmę, na co zmuszeni bylibyśmy dołożyć środki, które
pochodziłyby z tych środków, które w tej chwili przeznaczamy na inne
działania, również w drogownictwie. Ja na Komisji Budżetu mówiłem i
przepraszałem Pana Wojciecha Miedzianowskiego za to, że to nie było w
poniedziałek, tylko we wtorek. Myślę Panie Przewodniczący, że o ile tutaj
przychylę się do głosu Pana Radnego Śliwińskiego, że ten Statut nie jest nam
konieczny na dzisiaj, o tyle zmiany w budżecie, moja gorąca prośba w imieniu
Zarządu, aby te zmiany przyjąć chociażby z powodu takiego, że jednym z takich
najpoważniejszych argumentów jest to, że moglibyśmy robić już w ciągu tych
dwóch miesięcy, kiedy nie ma Sesji te zadania, które zaplanowaliśmy, a
chociażby most w Kompinie. Remont możliwy jest tylko w wakacje, ponieważ
jest to przerwa w dowozie dzieci do szkoły. W imieniu Zarządu przepraszam, że
nie było to w poniedziałek, a we wtorek, natomiast Panie Przewodniczący
proszę również w imieniu Zarządu o potraktowanie tego jako ta sytuacja
wyjątkowa i proszę Radnych o pozostawienie tego punktu.
Radny Wojciech Miedzianowski: Ja tylko w gwoli uściślenia: z informacji,
które mamy przedłożone Panie Starosto wynika, że 12 maja nastąpiło otwarcie
w III przetargu na realizację tego zadania - schetynówki, a 21 wybrano, więc
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proszę nie mówić, że w związku ze schetynówką i podpisaniem umowy,
Państwo czekaliście, żeby wysłać dwa dni przed Sesją, miesiąc po…
Starosta Krzysztof Figat: Niech Pan zrozumie to co mówiłem, we wtorek
podpisywana była umowa.
Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Starosto, to są inne środki i proszę nie
mówić nam, że nie mógł Pan podjąć decyzji z wolnych środków na nowe
inwestycje i przekazać uchwały budżetowej wcześniej radnym, to jest
nieprawdziwe. A na Komisji Budżetowej wczoraj po odczytaniu projektu nikt
nie zabierał głosu, dopiero po spytaniu się, czy nikt nie zamierza przedstawić tej
uchwały i co Zarząd przedstawia radnym i doskonale wiemy, że tak było. I
bardzo proszę, naprawdę rozmawiajmy szczerze i uczciwie.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo przystąpimy do
głosowania.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych RPŁ/:
Za
– 18
Przeciw
–2
Wstrzymało się
–1
zdjęli z porządku obrad punkt 17: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w
sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych RPŁ/:
Za
–6
Przeciw
– 12
Wstrzymało się
–3
nie wyrazili zgody na zdjęcie z porządku obrad punktu 12: Rozpatrzenie
projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych RPŁ, nie
głosował Radny P. Gołaszewski/:
Za
–7
Przeciw
– 10
Wstrzymało się
–3
nie wyrazili zgody na zdjęcie z porządku obrad punktu 13: Rozpatrzenie
projektu Uchwały RPŁ zmieniający uchwałę Nr III/16/2014 RPŁ z dnia 29
grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego na lata 2015 – 2018.
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych RPŁ/:
Za
–8
Przeciw
– 11
Wstrzymało się
–2
nie wyrazili zgody na przesunięcie punktu 16 na punkt 6 porządku obrad.
Porządek posiedzenia po zmianach:
Otwarcie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z VIII i IX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg
w Powiecie Łowickim.
6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2014 rok.
7. Rozpatrzenie
projektu
Uchwały
RPŁ
w
sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Łowiczu za 2014 rok.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2014 rok.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za
2014 rok.
10.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
11.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie absolutorium dla
Zarządu Powiatu Łowickiego za 2014 rok.
12.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na
2015 rok.
13.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniający uchwałę
Nr III/16/2014 RPŁ z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego
na lata 2015 – 2018.
14.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady
Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
1.
2.
3.
4.
5.
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15.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu.
16.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchylenia uchwały
Nr V/27/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 lutego 2015 roku w
sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.
17.Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
18.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
19.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
20.Zakończenie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt. 4
Przyjęcie protokołów z VIII i IX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych RPŁ, nie
głosował Radny W. Miedzianowski/:
Za
– 16
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–4
przyjęli protokół z VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Uwag nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych RPŁ/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–3
przyjęli protokół z IX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. pkt. 5
Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie
Łowickim. /Zał. Nr 3/
Dyrektor PZDiT Mirosław Karcz: Panie Przewodniczący, Panie Starosto,
Wysoka Rado, dostaliście Państwo materiały przed Sesją, materiały pisemne,
jeśli byliby Państwo uprzejmi zadawać pytania to bardzo proszę, ustosunkuję się
do nich.
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Radny Marek Jędrzejczak: Ja mam takie pytanie dotyczące zapewnień, które
zostały złożone w czasie, kiedy prowadziliśmy dyskusję dotyczącą uchwały
budżetowej odnośnie odcinka drogi na Lisiewicach Dużych, wtedy otrzymałem
zapewnienie, że ten odcinek zostanie dokończony. Co prawda nie ujęto tego
w budżecie, bo większość zagłosowała przeciwko ujęciu tego wniosku w
budżecie, natomiast otrzymałem zapewnienie, że ten odcinek zostanie
dokończony. Chciałbym uzyskać informację czy ten odcinek zostanie
dokończony i kiedy?
Dyrektor PZDiT Mirosław Karcz: Panie Radny, Powiatowy Zarząd Dróg i
Transportu w czerwcu wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu o zwiększenie
środków budżetowych na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej,
nie przytoczę w tym momencie numeru tej drogi, ale właśnie we wniosku
prosimy o zwiększenie środków na to właśnie zadanie w Lisiewicach Dużych na
odcinku 183 metrów bieżących i taką mam nadzieję, że w lipcu – sierpniu
powinniśmy wykonać to zadanie.
Starosta Krzysztof Figat: Do Pana Radnego Pana Jędrzejczaka i od razu do
Pana Dąbrowskiego, bo to były dwie sytuacje i dwa różne wnioski, w tych
zmianach budżetowych, które dzisiaj proponujemy, są zabezpieczone środki na
jedno i drugie zadanie.
Ad. pkt. 6
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2014 rok.
Skarbnik Małgorzata Wasiak przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2014 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, nie
głosowali Radni: M. Jędrzejczak, R. Malesa, W. Miedzianowski/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
podjęli Uchwałę Nr X/54/2015 RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Muzeum w Łowiczu za 2014 rok /Zał. Nr 4/.
Ad. pkt. 7
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Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za
2014 rok.
Skarbnik Małgorzata Wasiak przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Łowiczu za 2014 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych RPŁ/:
Za
– 20
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
podjęli Uchwałę Nr X/55/2015 RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2014 rok.
/Zał. Nr 5/.
Ad. pkt. 8
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi
Łowickiej w Łowiczu za 2014 rok.
Skarbnik Małgorzata Wasiak przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2014 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych RPŁ/:
Za
– 13
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–8
podjęli Uchwałę Nr X/56/2015 RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej
w Łowiczu za 2014 rok /Zał. Nr 6/.
Ad. pkt. 9
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2014
rok.
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Skarbnik Małgorzata Wasiak przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu za 2014 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych RPŁ/:
Za
– 13
Przeciw
–2
Wstrzymało się
–6
podjęli Uchwałę Nr X/57/2015 RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2014 rok. /Zał. Nr 7/
Ad. pkt. 10
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
Skarbnik Małgorzata Wasiak przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych RPŁ/:
Za
– 12
Przeciw
–4
Wstrzymało się
–5
podjęli Uchwałę Nr X/58/2015 RPŁ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2014 rok. /Zał. Nr 8/
Radny Wojciech Miedzianowski: Prosiłbym o 5 minut przerwy.
PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI
PRZERWĘ W OBRADACH SESJI O GODZINIE 13:55.
PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF
OBRADY SESJI O GODZINIE 14:05.
Ad. pkt. 11
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Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie absolutorium dla Zarządu
Powiatu Łowickiego za 2014 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Olęcki przedstawił wniosek
Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Łowickiego za 2014 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Łowickiego za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
sprawozdaniu, oraz informacji, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. informacji o stanie
mienia jednostki samorządu terytorialnego i udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 9/
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił Uchwałę Nr III/173/2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12
czerwca 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Łowickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za
2014 rok. /Zał. Nr 10/
Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,
pytań nie będzie do tych opinii, ale chciałbym przedstawić stanowisko Klubu
„PiS i Sprzymierzeni” odnośnie działalności Zarządu w 2014 roku i udzielenia
absolutorium. Jak Państwo zapewne się domyślacie, a przede wszystkim tutaj
koledzy z PSL, PO i innych, na pewno będziemy głosować przeciw udzieleniu
absolutorium z prostych powodów, ponieważ my - Rada, oceniamy zasady
właśnie nie sprawozdania finansowego, czyli krótko mówiąc operacji
księgowych, bo to ocenia Regionalna Izba Obrachunkowa, my oceniamy
działalność Zarządu, czyli gospodarność, rzetelność, efektywność i celowość
wydatkowanych środków i te jakby cztery przymiotniki, które pozwoliłem sobie
wymienić stanowią o opinii naszej, czyli Rady względem działalności Zarządu
za 2014 rok. Szanowni Państwo to, że my będziemy przeciw to chyba Was to
nie dziwi, my zawsze na sesjach wskazywaliśmy popełniane błędy, celowość
zapewnianych środków, miejsce w budżecie tych środków, tak jak nie zgadzamy
się na przykład na zwiększanie tej rezerwy ogólnej, jest to niecelowe
przechowywanie środków i później wydatkowanie ich, takie jest nasze zdanie.
Główne zarzuty wobec działalności Zarządu za poprzedni rok Szanowni
Państwo, to jest po prostu nie wykonanie tej uchwały. Oczywiście nie w każdym
zakresie, bo trudno mówić, że jest niewykonywana uchwała w zakresie
wynagrodzeń dla przykładu, więc nie wykonanie tej uchwały głównie w
zakresie inwestycji i to Państwo doskonale wiecie, bo też o tym już była mowa,
czy to na Komisji Budżetu, czy na Komisji Rewizyjnej. Na pewno dla mnie
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takim drastycznym i myślę, że dla wszystkich Państwa to jest wzięcie kredytu
na Stanisławów i nie rozpoczęcie tej inwestycji. My rozumiemy, że brakło kasy
w budżecie, znaczy przepraszam, środków, dokładnie żywej gotówki w
budżecie, w kasie Starostwa i trzeba było pilnie wziąć. Tu, na tej sali odbyło się
spotkanie z ordynatorami, pielęgniarkami na Komisji Budżetu i Zdrowia
połączonej, przekonywano, że to pilna sprawa, że do czerwca tego roku mamy
zalecenia służb - Sanepidu, Straży, straszono, że będzie zamknięty oddział i tak
dalej. Ja też uczestniczyłem w tym posiedzeniu i słyszałem, że my nie chcemy
remontować Stanisławowa, potem się okazuje, zresztą zachęcam do
prześledzenia protokołu z tego posiedzenia. Potem się okazuje, że tak naprawdę
kredyt zostaje wzięty i czekamy 8 miesięcy, bo dopiero teraz zostanie podpisana
umowa jak wynika z materiałów, które mamy przedłożone, czyli realizacja
Szanowni Państwo, trzeba liczyć jeszcze 3 miesiące, może 4, bo my działamy
tam na żywym organizmie, czyli na funkcjonującym oddziale szpitalnym, więc
myślę, że prawie rok tak naprawdę ten kredyt był nieuzasadniony. Inwestycja
termomodernizacji, z której też ja sam osobiście wnioskowałem, żeby
pomniejszyć i wziąć stamtąd środki właśnie na remont tego oddziału szpitalnego
też nie została do końca wykonana. Można było przyspieszyć tą inwestycję,
zrobić więcej, a tak naprawdę nie dokonywać ekwilibrystyki budżetowej tak
naprawdę i poprzenosić te środki w wolne środki, potem wprowadzać je dopiero
w kwietniu, wydłużać termin podpisania umowy, wydłużać krótko mówiąc
realizację tej inwestycji. Taka niemoc Zarządu nadal jest jakby tutaj widoczna,
to chociażby te inwestycje, które tutaj są przy tych zmianach budżetowych, albo
ewentualnie przy MOS-ie, gdzie tak naprawdę znowu wnioskowane już od
dawna zdania i tutaj sugestie, żeby jak najszybciej rozpocząć tą inwestycję w
MOS-ie, żeby nie odwlekać. Przypomnę, 15 lipca ubiegłego roku na wniosek
opozycji zwołano Sesję Nadzwyczajną, gdzie właściwie opozycja wymusiła
zabezpieczenie środków, żeby te dokumenty były. Zarząd jest od tego, żeby
realizować cele i zadania przyjęte przez Radę, Zarząd jest od tego, Zarząd przed
Radą składa sprawozdanie. Szanowni Państwo myślę, że każdy z nas analizując
tak naprawę to wykonanie budżetu za 2014 rok, kiedy taka drobna niemoc w
tych wszystkich inwestycjach, chociażby głupie postawienia masztu, które było
zapewnione w budżecie i te 6 tys. zł tak przeleciało przez cały rok i tak się
można zastanowić: a czemu? Przecież tak najzwyczajniej w świecie, to jest
prosta inwestycja, nie jest wielka. W każdym razie te inwestycje są dość tutaj
znaczącym dla gospodarności, efektywności, ja już nie chcę mówić o
racjonalności i celowości wydatkowania środków, bo wszyscy wiemy jak te
środki były mnożone i jakie konsekwencje przyniosły. Wydatkowaliśmy środki
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na przykład na podwójnie dla Sekretarza. Bagatela, oczywiście można wydłużać
rozprawy sądowe w nieskończoność, dochodzić można nawet i do Trybunału
Europejskiego się odwoływać. Oczywiście, że można, tylko że to wszystko
kosztuje podatnika Szanowni Państwo i podejmowane decyzje nie są racjonalne,
a na pewno niecelowe i nieefektywne. I trudno się z tym zgodzić, że te decyzje,
które zostały podjęte właśnie na przykład dla zatrudnienia tych pracowników
były racjonalne i zgodne z tym, o czym tak naprawdę możemy przy
absolutorium rozmawiać, czyli o działaniach Zarządu, o tych czterech cechach,
o których powiedziałem, czyli gospodarności, celowości, rzetelności
wydatkowania środków i efektywności wydatkowania tych środków, czyli jaki
efekt jest za wielkość wydatkowanych środków. Takim przykładem jeszcze
Szanowni Państwo może być właśnie to zabezpieczenie środków chociażby na
przygotowywanie strategii rozwoju powiatu i czas jaki jest. My rozmawialiśmy
wielokrotnie Szanowni Państwo na temat przygotowywania dokumentacji
strategicznej dla powiatu w ubiegłym roku, alarmowaliśmy, że czas jest bardzo
krótki, ponieważ wszystkie konkursy zostaną ogłoszone rzutem na taśmę, po
środki unijne. Powiat nie jest przygotowany i to jest fakt, chyba nikt nie
zaprzeczy. Nie ma przygotowanego powiatu łowickiego do absorpcji środków
unijnych. To jest niestety bolączka i za to odpowiada niestety Zarząd, bardzo mi
przykro, ale tak niestety jest. Trudno więc głosować za absolutorium, ponieważ
oceniając tą gospodarność, rzetelność i celowość, a już nie mówię o
efektywności, która przełoży się na ten rok i na następne lata, głosować „za”, bo
my chcemy, żeby Zarząd występował z inicjatywami, to on proponuje Radzie
takie, a nie inne rozwiązania, wskazuje oszczędności, wskazuje efektywność,
czy jest zysk dla powiatu, który zostanie przyniesiony według takiego działania,
a nie innego naszego Zarządu. Te podstawowe argumenty, a już nie zagłębiając
się naprawdę w szczegóły, bo można byłoby mówić dość długo, powodują, że
Klub „PiS i Sprzymierzeni” nie będzie głosował za udzieleniem, będzie przeciw
udzieleniu tego absolutorium Zarządowi za 2014 rok. Myślę, że jak Państwo
przeanalizujecie protokoły i nasze uwagi właściwie z całego 2014 roku i z 2015
również, to myślę, że zgodzicie się z nami co do takiego stanowiska i również
znajdziecie argumenty za tym, żeby tak postąpić. Mam nadzieję, że w
przyszłości nastąpi jakieś takie opamiętanie i ta niemoc czasowa zwłaszcza,
czyli jakby szybkie podejmowanie decyzji i szybkie przeprowadzanie pewnych i
przetargów i rozwiązań, które tutaj padają, przyniesie więcej korzyści
powiatowi łowickiemu, bo jeśli wczoraj na Komisji Budżetowej pytam ile
wyniesie cała suma inwestycji na przykład remont mostu na Kompinie, ile
dołoży gmina Nieborów i nikt nie jest mi w stanie udzielić takiej informacji, to
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znaczy, że ta inwestycji jest nieprzygotowana po prostu. To znaczy być może
nikt nie rozmawiał, być może rozmawiał z wójtem z Nieborowa, ale tak
naprawdę nie wskazał „Słuchaj, dołóż się 50% czy 10 tys. zł. Wiemy, że to
będzie kosztować 300 tys. zł, chcemy to zrobić dobrze, jest to dla nas
wszystkich korzystne”. To jest właśnie bolączka, która nas, radnych z Klubu
„PiS i Sprzymierzeni” boli, bo naprawdę to nie służy powiatowi. Z tego też
powodu będziemy głosować za nieudzieleniem absolutorium Zarządowi za rok
2014. Dziękuję.
Radny Michał Śliwiński: Masz rację Wojtku, nie zaskoczyłeś nas decyzją
Klubu. Na sam początek chciałbym przeczytać taki cytat z książki John’a
Murphy’ego „…Gdyby ktoś nazwał Cię głupcem, dlaczego miałbyś się
gniewać? Wiesz, że głupcem nie jesteś, tamta osoba z pewnością cierpi na
zaburzenia umysłowe, może ma poważne problemy w domu, może chorowała
psychicznie, powinieneś jej współczuć, a nie ją potępiać. Pamiętaj, że pokój
Boży mieszka w umyśle również tej osoby, a miłość Boga przepływa i przez
nią. Powinieneś zacząć praktykować złotą regułę, utożsamiać się nie z gniewem
lub nienawiścią, a z prawem dobra, piękna i prawdy. Czy potępiasz kogoś
chorego na gruźlicę, albo na raka? Oczywiście, że nie. Może jednak uznasz, że
harmonia i doskonałość Boga przenikają tą osobę, a cudowna Boska moc ją
uleczy. Byłoby to współczucie. Współczucie jest Bożą mądrością działającą
przez umysł człowieka wiedzącego, że ukazując to przekazuje miłość, pokój i
życzliwość tamtej osobie. Ludzie nienawidzący, mściwi, zawistni i zazdrośni,
którzy mówią innym złe, podłe, skandaliczne rzeczy są w sensie psychicznym,
bardzo chorzy…”. Powiem tak, budżet, który został zrealizowany przez Zarząd
pod kierownictwem Krzysztofa Figata był budżetem przyjętym przez opozycję.
Przypomnijcie sobie Panowie, kto tak naprawdę tym budżetem sterował, kto
ustalał, jak ten budżet ma wyglądać. To Panowie głosowaliście za tym budżetem
tak naprawdę i teraz jest pretensja, że ten budżet był zły, bo nie miał wizji czy
coś. Każdy pomysł, który był przedstawiony przez poprzedniego Starostę, czy
nawet odnośnie na Kaliskiej, który oczywiście ten pomysł zaadaptował
Burmistrz, teraz Pan Marcin Kosiorek będzie tam prezesem tej spółki, był na
początku pomysłem złym, a teraz okazał się dla kogoś innego dobrym. Ja
zapraszam Pana Marcina, może pomoże mu w tym temacie też Krzysztof Figat
co z tym dalej zrobić. Myślę, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest
wyrazista, jak tak naprawdę ten budżet został zrealizowany, że nie ma żadnych
zastrzeżeń. To, że ten budżet był realizowany w dobry sposób przez obecny
Zarząd, widać jaka jest nadwyżka, co tak naprawdę tą nadwyżką dysponujemy,
na tej sesji będziemy dysponować, na poprzedniej. Dziwię się, że niektórzy
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Radni, których wnioski znalazły się akurat w tej uchwale budżetowej, chcieli tą
uchwałę zdjąć z dzisiejszej sesji, a za chwilę pytają się, kiedy będzie
realizowana ta ich inwestycja. Nie wiem, czy nie czytamy, czy na Komisjach nie
uczestniczymy, że nie wiemy co się dzieje, czy tylko tak naprawdę jest jeden...
Ja wiem, że tak naprawdę mamy instynkt stadny, jeden krzyknie i głosujemy tak
jak on chce, ale na Boga, miejmy trochę logiki i tak naprawdę zapoznajmy się z
tymi materiałami, które dostaliśmy. Ja wiem, że może to jest za późno, ale
Komisja trwała i na tej Komisji było mówione, na jednej, na drugiej, jakie będą
inwestycje. Wiemy o tym, że będą dosyć okazałe, będziemy widzieli w terenie i
sprzęt, który został zakupiony w Powiatowym Zarządzie Dróg, ja wiem, że
media najlepiej, tak jak Panowie przekazywaliście, że tylko samochód. To nie
był tylko samochód, samochód to jest 100 tys. zł, a ponad 400 tys. zł na sprzęt,
który będzie widać go realnie i będzie to wpływało tak naprawdę na lepszą
jakość życia mieszkańców, bo te drogi będą inaczej wyglądały. I tak jeszcze,
przed Sesją absolutoryjną w mieście Łowiczu Burmistrz Kaliński miał wywiad
w radiu i powiedział tak: Absolutorium jest rozpatrywane z dwóch aspektów: w
aspekcie finansowym i księgowym, czy to wszystko się zgadza i w sensie czy
podoba mi się ta osoba, czy nie podoba w sensie politycznym. Chcemy ugrać
więcej to będziemy krytykować obecny Zarząd, który teraz jest pod
przewodnictwem Krzysztofa Figata, bo PSL, bo PO, bo jeszcze inni koleżkowie.
Ja powiem tak, z punktu księgowego jest opinia RIO, z punktu jak pracował
Zarząd mieliśmy wybory w listopadzie i tak naprawdę społeczeństwo pokazało,
że Zarząd pod przewodnictwem Krzysztofa Figata działa bardzo dobrze, dlatego
Klub „Porozumienie Łowickiego” będzie głosował za udzieleniem
absolutorium. Dziękuję.
Radny Wojciech Miedzianowski: Szanowni Państwo, uzupełnienie do
wcześniejszego
wystąpienia,
po
wystąpieniu
Pana
Śliwińskiego
reprezentującego tutaj koalicję rządzącą. Szanowni Państwo myślę, że Państwo
dobrze zrozumieli moją wypowiedź, Rada przyjęła budżet za 2014 rok, a Zarząd
miał go zrealizować. Zarząd go nie zrealizował i teraz oceniamy jak Zarząd
zrealizował budżet. Sam osobiście głosowałem za tym budżetem, przynajmniej
za niektórymi elementami na pewno na 100% i zgadzam się absolutnie z Panem
Michałem, że ten budżet był przyjęty naszymi głosami i Zarząd miał go
zrealizować, ale go nie zrealizował, więc naprawdę. Głosuję przeciw, ponieważ
Zarząd nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Co do innych rzeczy, wskażę
również jako uzupełnienie. Budynki na Kaliskiej? Owszem, Pan Figat jako
Starosta przedstawiał różne pomysły. Przypomnę, bursa, Zespół Ekonomiczno –
Księgowy dla szkół, to wszystko miało poprawić naszą oświatę. Budynek LO w
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Zdunach, który stoi pusty i niszczeje, wymiana działek, myślę, że już nie będę
pytał czy po roku nasz Zarząd coś wie co się dzieje z budową i przyjęciem
Strefy Ekonomicznej tutaj na naszym powiecie czy ewentualnie wie, na jakim
etapie jest rozpatrywanie naszego wniosku o zamianę tych działek ze Skarbem
Państwa. Nie będę pytał, bo po prostu cały czas tutaj, to jest śmieszne
najzwyczajniej w świecie. Mam nadzieję, że uwagi Pana Śliwińskiego co do
wywiadów innych osób są przypadkowe i wycieczki wobec innych osób, tak jak
do Pana Burmistrza są też przypadkowe, ponieważ Pan Figat jako Starosta
również miał wywiad w radio i też mówił, że ma oszczędności w oświacie, ale z
budżetu i materiałów niestety widzimy, że dopłaciliśmy, więc ja bardzo bym
prosił, aby przekazywać rzetelne informacje mieszkańcom powiatu, a nie tylko
takie, jaki chce się uzyskać efekt, bo efekt polityczny owszem, na jakiś czas
będzie, ale niestety jest to bańka mydlana, która pęknie i wtedy co? Bardzo
proszę, zrobicie Państwo jak chcecie. Powtórzę tylko, my jako Klub „PiS i
Sprzymierzeni” będziemy głosować przeciwko absolutorium, ponieważ
uważamy, że Zarząd nie wywiązał się z rzetelności wykonania tego budżetu, z
celowości wydatkowanych środków, z gospodarności tymi środkami, bo to nie
ma znaczenia czy została nadwyżka wolnych środków, ponieważ mówię, nie
wykonano termomodernizacji, tam było prawie 3 mln zł, więc nic dziwnego,
naprawdę. Bardzo proszę, tu akurat siedzą po tej stronie naprawdę
doświadczone osoby w realizacji budżetu i nie mówmy takich rzeczy,
postarajmy się nie marnować tego czasu na takie, przepraszam za kolokwializm,
pierdoły. Będziemy głosować przeciw, ponieważ uważamy, że niestety Zarząd
nie zrealizował swoich obowiązków, które powinien. Dziękuję.
Radny Stanisław Olęcki: Tak się dobrze składa, że żyjemy w wolnym kraju i
wiele wolno, ale wiele nie wypada. I argumenty mojego przedmówcy, że tak
wiele jest „na nie”, na pewno jest sporo na nie, ale do końcowej oceny, jako
nauczyciel z 23 – letnim stażem, zawsze bierze się pod uwagę za i przeciw, czy
więcej jest za czy więcej jest przeciw. Ja przez cały rok nie uczestniczyłem w
realizacji tego budżetu, nie obserwowałem, ale gołym okiem widać, że mienie
powiatu nie tylko rośnie, ale jest w należytym stanie i należytym porządku. Nie
chcę, żeby to co za chwilę powiem było skierowane jako wycieczka pod
adresem kogokolwiek, ale myślę, że wtedy można mówić o gospodarności, o
postępie, o ocenie określonych wydatków i ponoszonych kosztów, kiedy ma się
osobiste doświadczenie. Hasło jednego z kandydatów partii Republikańskiej w
Stanach Zjednoczonych jest takie: „Ja mam majątek 8 mld dolarów, wiem jak
zrobić pieniądze i wiem jak wzbogacić Amerykę, a wszyscy Ci, którzy
urządzają festyny i wiece, to niech się bawią i tumanią społeczeństwo.” Nie jest
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to wycieczka pod adresem kogokolwiek. Skoro w ocenie radnego
Miedzianowskiego wiele jest tak źle, to dlaczego wiele jest tak pozytywnych
rzeczy, który nie mówi, skoro jest tak źle, jak jest tak dobrze. Na całokształt
oceny składa się wiele czynników, między innymi postawa opozycji,
konstruktywnej opozycji. Przez te kilka miesięcy, przez które mam możliwość
zasiadania w Radzie, wiele zdań z opozycji było bardzo krytycznych i wynikało,
jak to jeden z radnych opozycyjnych w prywatnej rozmowie do mnie
powiedział, jak mówię, dlaczego głosujesz za? Dla zasady. Widzę, że ta zasada
bardzo często jest powtarzana.
Radny Jacek Chudy: Nie będę przedłużał, chcę powiedzieć, że w tym potoku
słów tak naprawdę usłyszeliśmy dzisiaj z ust przedstawiciela Klubu Pana
Miedzianowskiego kilka zarzutów pod adresem Zarządu. Rzeczywiście, proszę
Państwa - strategia dla powiatu. Planowaliśmy duże pieniądze, bo znając rynek i
rozeznając rynek w tych cenach doskonale orientowaliśmy się jakie pieniądze
należałoby przeznaczyć, żeby tę strategię należycie wykonać. Wydaliśmy
oczywiście mniej, jak Państwo doskonale wiedzą. Dlaczego wydaliśmy mniej?
Dzięki temu, że przez długi okres czasu większość pracowników pracowało nad
tą strategią. Pamiętacie doskonale, że wzywaliśmy do składania wniosków, do
przedstawiania tych wniosków dotyczących rozwoju powiatu. Oczywiście Ci,
którzy tak najbardziej atakują nie złożyli żadnego, ale to nie mnie oceniać, nie
mnie nad tym dyskutować. Proszę Państwa - MOS w Kiernozi, tylko tak
lakonicznie powiem, Panie Wojciechu Miedzianowski, akurat o MOS w
Kiernozi musiał Pan zapomnieć, bo to wstyd myśleć, jak to budować na
nieswoim. Powiem szczerze, że Panu mylą się pewne pojęcia i pewne rzeczy, bo
chociaż chce się Pan tu kreować za znawcę prawa, za znawcę i doświadczonego
zarządzającego powiatem, ale wie Pan, kwestia wczorajszej Komisji Budżetu i
zadań jakie z wolnych środków są przeznaczone dzisiaj, pod rozwagę dla
Państwa przy głosowaniu, to kwestia tego roku i tego budżetu, a nie budżetu
roku ubiegłego. Także z potoku tych słów tak naprawdę wywnioskować za dużo
się nie dało. Mańka mydlana – rzeczywiście, tą bańkę mydlaną, o której Pan
mówi trzeba porównać do pola minowego, bo tak na początku, mówię o swoim
doświadczeniu, zacząłem się doświadczać w Zarządzie, to gdybym chodził po
bańkach mydlanych to byłby taki orzeźwiający strumień wody na twarz, a pole
minowe polegają na tym, w moim odczuciu, że tak jak się postawi tę nogę na
tym polu, to czy tej nogi nie urwie.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Jak ja się przysłuchuję różnym opiniom, jak się
przytacza jakieś choroby, jak się przytacza amerykańskiego milionera i jeszcze
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jakieś tam pola minowe. Moi drodzy, nie tędy droga. Ja znam polskiego
milionera, który nazywa się Kulczyk.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski – czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos?
Szanowni Państwo, przystąpimy do głosowania: kto jest za podjęciem Uchwały
RPŁ w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2014?
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych RPŁ, nie
głosował Radny Dariusz Kosmatka/:
Za
– 11
Przeciw
–8
Wstrzymało się
–1
podjęli Uchwałę Nr X/59/2015 RPŁ w sprawie absolutorium dla Zarządu
Powiatu Łowickiego za 2014 rok. /Zał. Nr 11/
Starosta Krzysztof Figat: Chciałbym przede wszystkim podziękować tym,
którzy uznali, że ta praca Zarządu była właściwa. Chciałbym podziękować
członkom Zarządu, którzy przez 11 miesięcy zeszłego roku ten budżet
realizowali, a w szczególności chciałbym podziękować Krzysztofowi
Janickiemu, który w tym Zarządzie pracował. Krzysztof, dziękuję Ci bardzo.
Chciałbym bardzo krótko odnieść się do kilku uwag, które zgłosił Pan Wojciech
Miedzianowski…
Radny Wojciech Miedzianowski: Przepraszam, które zgłaszał Klub.
Starosta Krzysztof Figat: Przepraszam, które w imieniu Klubu „PiS i
Sprzymierzeni” zgłosił Pan Wojciech Miedzianowski. Szanowni Państwo, otóż
tak, 6 tys. zł przeleżało przez rok na inwestycję masztu na budynku z prostej
przyczyny, w trakcie już przyjmowania ofert okazało się, że nie ma firmy, która
za taką kwotę niewielkie zadanie, aczkolwiek konieczne, chciała by wykonać.
Zarząd wnioskował o zwiększenie tego zadania o 3 tys. zł, decyzją Rady te
środki nie zostały przyznane. Druga rzecz, Stanisławów. Tak, zabezpieczone w
kredycie 367 tys. zł, natomiast nikt nie mówi o tym, że w trakcie musieliśmy
zmienić, przenieść pozwolenie na budowę, ponieważ ono było wydane na
szpital. Okazało się, że realizację w tym wydaniu może prowadzić powiat. Ten
czas trwał, był potrzebny i myślę, że ta inwestycja da efekt nie na zasadzie
szybkości, ale jakości. LO w Zdunach, pragnę poinformować Pana Radnego i
cały Klub, że była wizytacja Ministerstwa Rolnictwa na miejscu. Jest
zainteresowana, czekamy na zaproszenie do Ministerstwa Rolnictwa z Panem
Dyrektorem Kosmowskim, aby prowadzić dalsze formy przekazania i zamian.
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Jeśli mamy to zrobić szybko i zamienić jednego psa na dwa koty to myślę, że
nie ma sensu. Grunty do strefy, tak, jak najbardziej gruntami do strefy, Strefa
jest zainteresowana cały czas, tylko pytanie, czy te grunty mamy przekazać do
Strefy jako Skarb Państwa, czy może lepiej jako powiat łowicki, bo Zarząd,
którym kierowałem i którym kieruję, nadal uważa że dobrze by było, żebyśmy
te grunty sprzedawali jako powiat łowicki, a nie jako Skarb Państwa. Dla tych,
którzy nie wiedzą, udział powiatu w sprzedaży gruntów Skarbu Państwa jest to
20% i 5%, przy sprzedaży gruntów powiatu jest to 100% dochodu powiatu. To
25% w sumie, ale jest to inaczej liczone, nie łącznie, natomiast nie jest to udział
100%. Jeśli chodzi o budowę MOS w Kiernozi to pytanie, czy w tym przypadku
pozostanie przy tym projekcie, a najwięcej o tym wie dzisiaj Wicestarosta, bo
nad nim dużo pracował, czy to budowanie szybkie byłoby celowe, rzetelne,
efektywne i oszczędne, poddaję w wątpliwość. Myślę, że będzie właściwie
przygotowane i wybudowany Młodzieżowy Ośrodek w Kiernozi. Można do
każdego punktu dorobić teorię niewykorzystania sprzedaży majątku, przecież
można, tylko pytanie jest takie, czy mamy sprzedać tylko dlatego, żeby
sprzedać, czy mamy sprzedać racjonalnie, z dobrym dochodem dla powiatu, z
dobrymi środkami. Chcę powiedzieć, że po tym okresie, kiedy
przygotowywaliśmy możliwość zakupu „Kaliskiej”, bo to Zarząd Powiatu
Łowickiego przygotował pełną procedurę sprzedaży, łącznie z tym, żeby się
zwrócić do Spółdzielni, żeby Spółdzielnia podjęła uchwałę, to trwało rok. Nie
kupiliśmy, pewnie „Bozia” miała opatrzność nad nami, że tego nie kupiliśmy.
Musicie mieć Państwo świadomość tego, że Zarząd, który będzie chciał składać
propozycje na Radę, na Komisję, będzie już miał nie ostatecznie plan, a tor
działania, który będziemy chcieli realizować i to z tym musicie się póki co
pogodzić. Strategia powiatu, następny temat, przecież my środki na strategię
powiatu proponowaliśmy, przygotowywaliśmy ją, nie przez kogo innego, ale na
wniosek radnego Furmana i waszymi głosami te środki w zeszłym roku zostały
zdjęte. Zabezpieczyliśmy dużo w tym roku na strategię?, tak, dużo. Czy to było
przeszacowanie? Nie, Panie Wojciechu, to nie było przeszacowanie, to była
wysoko wyceniona praca pracowników, która została włożona do tej strategii.
Jeszcze raz, tym którzy głosowali za udzieleniem absolutorium bardzo
serdecznie dziękuję, tym którzy nie głosowali również dziękuję.
Radny Wojciech Miedzianowski: Ponieważ padły tutaj słowa, które faktycznie
należy skomentować, dlatego jeszcze raz pozwolę sobie jeszcze raz zabrać głos.
Po pierwsze, tak jak Pan Starosta tutaj powiedział, Strefa Ekonomiczna i
budynek LO w Zdunach. Ja przypomnę, owszem, Strefa Ekonomiczna, działał
tam zespół 3 – 4 osobowy, pan Dariusz Kosmatka jako wtedy Wicestarosta z
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Panem Furmanem, z Panem Michalakiem i oczywiście przy poparcie wszystkich
naszych Radnych z PiS. Zainicjowali rozmowy z Panem Starostą o utworzenie
Strefy Ekonomicznej. Przypomnę, odbyły się spotkania, był Prezes Łódzkiej
Strefy Ekonomicznej. Stanęło na tym, że my jako powiat złożyliśmy wniosek do
Wojewody, bo przez Wojewodę, ponieważ Skarb Państwa, o zamianę gruntów,
czyli tych gruntów w Zduńskiej Dąbrowie, tam gdzie stoi budynek LO oraz
innych gruntów rolnych, na grunty w Bełchowie oraz na Ostrowie. Zamiana
pozwoliłaby na to, że te kilkanaście hektarów, bo to tak mniej więcej wychodzi,
byłoby powiatowe i byłoby wkładem do utworzenia Strefy Ekonomicznej.
Przedstawiając Państwu informację o tym, że będziemy głosować przeciw,
dlatego, że do tej pory nic z tym nie zrobiono. Mówi się i ogląda w Telewizji
Regionalnej o tym, że te Strefy powstają, Konstantynów, Parzęczew, gdzieś
koło Łęczycy, u nas nadal nie ma i to jest to. Nie ma budynku oddzielnego, bo
był taki zamiar, że pójdzie to na Skarb Państwa te grunty, przejmie Ministerstwo
Rolnictwa, da Szkole w Zduńskiej Dąbrowie i ta szkoła zagospodaruje głównie
ten budynek techniczny na Izbę Pamięci. Jeśli się mylę, to proszę o sprawdzenie
w protokołach, bo ja uważam, że Pan Starosta w tej chwili się myli i wprowadza
nas w błąd. Jeśli chodzi o strategię, owszem, zdjęliśmy, nie zgodziliśmy się,
żeby to było też w granicach od 45 do 60 tys. zł za realizację tej strategii i
powiem tak, że owszem, może to być różnie wycenione, sam osobiście w swojej
pracy się spotykam z różnymi cenami, ale właśnie na tym polega problem, żeby
rozeznać rynek, powiem tak biznesowo, dlatego, nie chodzi o to, żeby
maksymalnie zabezpieczać środków, bo one są zamrożone. Lepiej przy otwarciu
oferty dołożyć określoną sumę, żeby szybko podpisać umowę, ale niestety tak
się nie stało i w związku z tym znów jesteśmy opóźnieni, dlatego głosowaliśmy
przeciw. Jeśli chodzi o Kaliską, przypomnę, że ta Kaliska miała służyć
Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Kiernozi, mieliśmy tam przenieść
MOS bardzo szybko, po to, że służby wydały zakaz funkcjonowania w tym
budynku, więc podjęto działanie. Niestety, mimo różnych informacji
przekazywanych nam, Radzie, do tego nie doszło. Przekazano również materiały
z rozmów z właścicielem tej Kaliskiej i nie chciałbym teraz mówić o
szczegółach, ale przedstawię, ja się kiedyś z nimi zapoznawałem i mam
pozaznaczane. Nie było definitywnej decyzji o zakupie i to jest bolączka i tutaj
mamy przedstawioną zupełnie inną informację, niż w rzeczywistości się dzieje,
dlatego powtórzę głosowaliśmy przeciw. Nie wiemy czy lepiej czy gorzej, że tej
Kaliskiej nie mamy, czas pokaże, to jest kwestia czasu, nie mniej nie ma co
sprzedawać, ale też nie ma co kupować pochopnie. Zgadzam się tutaj z Panem
Starostą, ale jeśli podejmuje się decyzje, że coś się przeznaczy, podejmuje się
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działania w imię czegoś, czyli osiągnięcia jakiegoś efektu to trzeba dążyć jak
najszybciej do zrealizowania tego efektu, ponieważ tak jak jest w biznesie,
każdy dzień jest stratą finansową i taką powiat poniósł. Dziękuję.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Jeszcze Radny Śliwiński i
zamkniemy już ten punkt, absolutorium zostało już przegłosowane.
Radny Michał Śliwiński: Szanuję, że Wojtek ma swoje zdanie, może je mieć,
niech go nie narzuca. Każdy z nas może mieć swoje zdanie i myślę, że w tym
temacie, tak jak wcześniej mówiliśmy, przy zakupie samochodu, że wiemy jaki
samochód będzie kupiony, nawet jaki kolor, ja tutaj w imieniu Klubu
„Porozumienie Łowickie” nie jestem do końca zadowolony, że nie jest koloru
zielonego, dlatego kupiliśmy Panie Starosto kończynę, żeby było wiadomo, jak
jest brązowy to jest na zielono napisane. Co jest napisane to jest prawda.
Dziękuję.
Pan Krzysztof Janicki: W 2014 roku miałem przyjemność być członkiem
Zarządu pod kierownictwem Starosty Figata. Powiem tak, praca jak każda
jedna, ciężka, wymagająca i uważam, że dobrze była realizowana. Nie tak jak tu
Pan Wojciech powiedział, że nie było rzetelności, gospodarności z tym się nie
zgadzam, bo jako przedsiębiorca wiem jak trzeba gospodarować i wydawać
pieniążki, żeby nikogo nie krzywdzić. Życzę nowej Radzie, żeby dobrze
gospodarowała i nowemu Zarządowi owocnej pracy do końca kadencji i
dziękuję Radnym za udzielenie absolutorium staremu i nowemu Zarządowi.
Dziękuję.
Ad. pkt. 12
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2015
rok.
Radny Zbigniew Kuczyński: Panie Przewodniczący, czy jest możliwość,
żebyśmy mogli sprawdzić, bo rozumiem, że po tej stronie któryś z przycisków
po prostu nie chodzi, na początku Sesji było 21 i w pewnym momencie uciekł
nam jeden głos, cały czas potem zostało 20. Czy jest możliwe, żeby każdy z nas
nacisnął po kolei i byśmy sprawdzili, który to przycisk?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowny Panie Radny, jeden z
Radnych nie głosował.
Radny Zbigniew Kuczyński: Aha, czyli wcześniej też nie głosował, dziękuję.
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Skarbnik Małgorzata Wasiak przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie
zmiany budżetu na 2015 rok.
Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, powinienem
przed Panią Skarbnik poprosić o głos, ale jakoś tak szybko poszło. Chciałbym
prosić o wniesienie autopoprawki do zmiany, ta autopoprawka głównie jest z
tego powodu, że sprawa pojawiła się w dniu wczorajszym i taki wniosek w dniu
wczorajszym Komenda Powiatowa Straży Pożarnej złożyła. Otóż Komenda
Główna rozstrzygnęła drugi przetarg na zakup 10 samochodów pożarniczych z
pełnym wyposażeniem, z czego 3 samochody idą do szkół pożarniczych, a 7 są
to samochody przydzielane powiatom, 7 powiatom w Polsce. Wśród tych 7
powiatów jest Powiat Łowicki, natomiast sytuacja jest następująca, od
pierwszego stycznia VAT na samochody pożarnicze nie będzie 8% tylko 23%,
jest to różnica około 100 tys. zł i firmy solidarnie złożyły oferty o tę kwotę
wyższą, dokładnie kwota brakująca to 95 640 zł. Jest prośba Komendanta
Wojewódzkiego, prośba, albo nie prośba, albo po stronie powiatu ta różnica się
znajdzie i ten samochód do PSP dotrze, albo się nie znajdzie i nie dotrze, tylko
dotrze do powiatu, który te środki zabezpieczy. W naszym przypadku brak w
Komendzie Powiatowej to jest kwota 60 tys. zł, tak wniosek w dniu
wczorajszym Komendant PSP złożył, Zarząd Powiatu pozytywnie przychylił się
do tego wniosku z prostej przyczyny: wartość samochodu z pełnym
wyposażeniem to około 1,1 mln zł. Myślę, że dobrze by było, żeby ten
samochód trafił do jednostki PSP. Z tego co wiem, samochód Star-Man, który
jest na wyposażeniu jednostki obecnie ma trafić do Domaniewic. Dlatego gorąca
prośba, poprosiłbym o przerwę, bo Komisja Budżetu musi się jeszcze na ten
temat wypowiedzieć. Moja gorąca prośba, żeby wesprzeć tą kwotą 60 tys. zł,
środki będę pochodzić z wolnych środków roku 2014.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący Komisji
Budżetu, proszę o przedstawienie problemu.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski ogłosił przerwę w Sesji RPŁ na
odbycie się posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów o godzinie 15:05.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski wznowił obrady Sesji RPŁ o
godzinie 15:10.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, nie
głosowali Radni: M. Kosiorek, W. Miedzianowski, J. Michalak/:
Za
– 16
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–2
podjęli Uchwałę Nr X/60/2015 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
/Zał. Nr 12/
Ad. pkt. 13
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniający uchwałę Nr III/16/2014
RPŁ z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015 – 2018.
Skarbnik Małgorzata Wasiak przedstawiła projekt Uchwały RPŁ zmieniający
uchwałę Nr III/16/2014 RPŁ z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015 – 2018.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, nie
głosowali Radni: K. Dąbrowski, M. Kosiorek, Z. Kuczyński, J. Michalak,
W. Miedzianowski, J. Papuga, M. Śliwiński/:
Za
– 10
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–4
podjęli Uchwałę Nr X/61/2015 RPŁ zmieniającą uchwałę Nr III/16/2014 RPŁ z
dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015 – 2018. /Zał. Nr 13/

Ad. pkt. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady Społecznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
p.o. Dyrektora Wydz. ES Teresa Wicher przedstawiła projekt uchwały RPŁ
w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Radny Marcin Kosiorek: Mam pytanie, jak to się stało, że w uchwale już
mamy wpisane tutaj osoby od razu, czy to Komisja Zdrowia wybierała spośród
siebie, ktoś zgłaszał?
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Starosta Krzysztof Figat: Propozycję składał Zarząd, natomiast Komisja
opiniowała.
Radny Marcin Kosiorek: No to ja proponuję taką zmianę w tej uchwale,
chciałbym zgłosić zamiast radnego Jarosława Papugi, radnego Piotra
Gołaszewskiego, 16 lat pracował w Szpitalu.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy Pan radny Gołaszewski wyraża
zgodę?
Radny Piotr Gołaszewski: Z racji takiej, że 16 lat pracowałem w ZOZ-ie
uważam, że trudno byłoby mi zgody na to nie wyrazić, dlatego wyrażam zgodę.
Radny Jarosław Papuga: W takim razie ja dziękuję, ja zrezygnuję.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski ogłosił przerwę w Sesji RPŁ na
odbycie się posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli o godzinie 15:05.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski wznowił obrady Sesji RPŁ o
godzinie 15:10.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych RPŁ/:
Za
– 19
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–2
podjęli Uchwałę Nr X/62/2015 RPŁ w sprawie powołania Rady Społecznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. /Zał. Nr 14/
Ad. pkt. 15
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Gł. Spec. Wydz. GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych RPŁ, nie
głosował Radny M. Jędrzejczak/:
Za
– 20
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
podjęli Uchwałę Nr X/63/2015 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. /Zał. Nr 15/
Ad. pkt. 16
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchylenia uchwały
Nr V/27/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Przewodniczący, mam pytanie, to znaczy
tego obecnego?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie, uchylenie uchwały Nr V.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ
w sprawie uchylenia uchwały Nr V/27/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
25 lutego 2015 roku w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.
Radny Janusz Michalak: Ja mam kilka pytań. Chciałbym zapytać, jaka
uchwała będzie funkcjonowała, bo tutaj trochę taka dziwna konstrukcja jest
tego, ale to Pani Mecenas zapowiadała, że konstrukcja będzie, może nie
karkołomna, ale jakaś musi być taka… Chciałbym też zapytać, kto jest
Przewodniczącym Rady Powiatu Łowickiego?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Wydaje mi się, że wybór został
dokonany.
Radny Janusz Michalak: To kolejne pytanie, kto jest upoważniony do
zawierania ugód, które wkraczają w kompetencje Rady Powiatu? Chcę Państwu
przypomnieć, że to Rada Powiatu, co prawda nie ja, bo nie brałem udziału
w tym głosowaniu, podjęła uchwałę w lutym o dyscyplinarnym zwolnieniu,
dosłownie była taka treść. Więc chciałbym zapytać, czy ktoś inny niż Rada
Powiatu ma uprawnienia do tego, żeby zawrzeć ugodę i wystawić świadectwo
niezgodne z tą uchwałą, bo do dzisiaj ta uchwała wydaję mi się, że funkcjonuje,
dopóki Państwo nie przegłosujecie tej dzisiejszej to tamta cały czas jest nadal w
obrocie prawnym. Ta z grudnia przypuszczam, że już nie ma jej w obrocie tak,
pewnie nie ma, bo zginęła, zniknęła. Jeśli będzie, tamta uchwała trochę inne
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elementy zawierała, niż to co się zadziało. Poprosiłbym o odpowiedź na te
pytania.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Mam nadzieję, że Pani Mecenas
odpowie na to pytanie, natomiast chciałbym przypomnieć historię z początku
roku, kiedy ja przerwałem sesję i nawoływałem do ugody, wszystko można było
zupełnie inaczej rozpatrzeć i załatwić, był odpór ze strony, która nie chciała
podpisać żadnego porozumienia, dlatego doszło do takiego finału jak doszło.
Ponieważ zawarto ugodę, ja o wszystkim byłem powiadamiany, natomiast Panią
Mecenas bardzo bym prosił o formalne przedstawienie sprawy.
Radca Prawny Anna Motuk: Odpowiadam Panu, ugoda, jeśli chodzi o ten
spór dotyczący stosunku pracy, oczywiście może być zawarta tylko między
stronami tego stosunku pracy, czyli na pewno między Starostą reprezentującym
Starostwo, bo pracodawcą Pani Skarbnik było Starostwo i między Panią
Skarbnik, także Rada nie jest tutaj żadnym organem uprawnionym do
zawierania ugody. Natomiast jeżeli chodzi o uchwałę, tą która ma być dziś
usunięta z tego obrotu prawnego to w moim przekonaniu ona już nie obowiązuje
od momentu, kiedy uprawomocniło się postanowienie Sądu o umorzeniu tego
postępowania, czyli ugoda stała się na 100% wiążąca. Tutaj chodzi tylko
o uporządkowanie dokumentów, żeby ta uchwała nie pozostawała w obrocie
prawnym co jest w głównej mierze uważam gestem w stronę Pani Skarbnik,
żeby taki dokument nie funkcjonował w obrocie, ponieważ w ostateczności
zgodziła się na to, że do rozwiązania stosunku pracy doszło z jej inicjatywy, a
nie na skutek odwołania przez Radę, bo to był przedmiot sporu od początku. W
ugodzie jest to przyznane przez stronę przeciwną, więc celem ugody głównie
było wycofanie się z tego niekorzystnego dla pracownika trybu rozwiązania w
postaci dyscyplinarnego zwolnienia, a skoro strona przeciwna uznała, że racja
jest po naszej stronie i przyznała to w ugodzie, to wiadomo było, że z tego
dyscyplinarnego zwolnienia trzeba się wycofać, a reszta odpowiedzi wynika z
uzasadnienia do tej uchwały.
Radny Wojciech Miedzianowski: Tutaj prośba jest radnych, żeby mówić
głośniej i wyraźniej, ponieważ radni nie rozumieją wszystkich interpretacji,
więc prośba jest o bardziej energiczne wypowiedzi. Mam pytanie, jeśli można
Panie Przewodniczący i wszyscy Radni, czy świadectwo pracy Pani Skarbnik
zostało już przekazane?
Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Tak.

27

Radny Wojciech Miedzianowski: Z jakim wpisem?
Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: W związku z ugodą zostało sprostowane.
Radny Wojciech Miedzianowski: Ale
wyprostowane świadectwo?

na jakiej podstawie zostało

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Zostało wyprostowane na podstawie ugody.
Radny Wojciech Miedzianowski: Mam pytanie do Pani Mecenas, powiedziała
Pani, że Starosta nie musiał mieć żadnego pozwolenia od Rady do zawierania
ugody, ponieważ Starostwo jest pracodawcą. Jak najbardziej się zgadzam, z
jednym małym wyjątkiem: ustawa o samorządzie powiatowym i o tym Panie
doskonale wiedzą, popełniliście błąd już w grudniu i teraz się tak motacie
Szanowni Państwo, ja przeczytam, art. 12 i nie tylko 12, bo ten 30, który też
Pani… a kto przygotowywał uzasadnienie, bo nie ma podpisu?
Radca Prawny Anna Motuk: Ja.
Radny Wojciech Miedzianowski: Dziękuję. Pani Mecenas przygotowała, bo
nie powiedziała tego do mikrofonu, bo nie ma podpisu po prostu
Radca Prawny Anna Motuk: Jest pieczątka.
Radny Wojciech Miedzianowski: Wie Pani, bo my dostajemy też uchwały bez
uzasadnienia. Są takie uchwały, na przykład ta, którą przyjmowaliśmy teraz i też
nie ma, więc bardzo bym prosił, aby Panie odpowiedzialne za przygotowywanie
materiałów przygotowywały rzetelnie i uczciwie, zgodnie z przepisami. Więc
przytoczę ten art. 13 ustawy o samorządzie powiatowym: „Do wyłącznej
właściwości Rady należy powoływanie i odwoływanie…”, nie może
reprezentować, Pan Starosta może tylko złożyć wniosek. A dam tutaj taki
przykład, gdyby był to rok 2014 co by Pan zrobił, Panie Starosto? Nic by Pan
nie zrobił. Dam przykład powiatu świdnickiego: Pan Starosta zawnioskował o
odwołanie, a Rada się nie zgodziła, bo to Rada decyduje i Sądu nie interesuje,
czy Pan Starosta ma upoważnienie czy nie. Szanowni Państwo, przez cały czas
próbujecie powiedzieć, że Pani Skarbnik zawiniła. Nie zawiniła Pani Skarbnik,
my zawiniliśmy, Pan Starosta zawinił przedstawiając taką uchwałę w grudniu i
później robiąc kolejną uchwałę. Ja mam kolejne pytanie, jeśli można wiedzieć…
Proszę mówić do mikrofonu Pani Mecenas.
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Radny Janusz Michalak: Tak, bo później w protokole nie ma takich
wypowiedzi.
Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, ja bym prosił, aby
Pani Mecenas mówiła do mikrofonu, ponieważ wszystkie służby, dyrektorzy są
na potrzeby radnych i niech wywiązują się ze swoich obowiązków, niech
udzielają konkretnych odpowiedzi. Chciałbym prosić taką odpowiedź tutaj,
uzyskałem pierwszą odpowiedź, że Pani Skarbnik uzyskała już świadectwo
pracy, zmienione, nie wiem na jakiej podstawie, ponieważ uchwała jeszcze
nadal funkcjonuje z 25 lutego, gdzie jest zwolniona dyscyplinarnie. Nie wiem
jak można było wydać świadectwo pracy, kiedy uchwały w obiegu są takie jakie
są, nie rozumiem tego. Czyli po prostu nie wykonujecie uchwał, robicie sobie co
chcecie. Chciałem spytać, skoro przygotowywała Pani Mecenas, na temat
różnicy w tytule i w treści uchwały. Rozumiem, że żeby wydać świadectwo
pracy to musicie mieć Państwo podstawę prawną, czyli trzeba uchylić uchwałę,
która funkcjonuje i na podstawie, której Państwo wydaliście tamto świadectwo.
W tej chwili, w tytule tej proponowanej uchwały proponowanej tutaj Radzie jest
uchylenie uchwały w sprawie uchylenia uchwały, a w treści mamy, że stwierdza
się utratę mocy obowiązującej uchwały. To znaczy stwierdza się utratę mocy
obowiązującej uchwały. Ja mam takie pytanie, nie wiem jak do tego podejdzie
nadzór po prostu, z dniem 27 maja, czyli pierwsze moje pytanie, skąd ta różnica
w tytule i treści uchwały i jaką w końcu treść przyjmuje Rada tej uchwały? I
drugie pytanie żeby trochę przyspieszyć, podejmujemy z dniem 27 maja, a co od
25 lutego do 27 maja?
Radca Prawny Anna Motuk: Proszę Pana, ponieważ od chyba blisko 2 lat
zupełnie się nie rozumiemy, bardzo mi przykro to stwierdzić, ale nie zamierzam
Panu robić tych wykładów prawniczych i bardzo proszę o pozostawienie
rozstrzygnięcia tych kwestii, bo już Panu Michalakowi odpowiedziałam na
część z Pana pytań, które Pan zadaje w inny sposób po prostu, organowi
nadzoru, który sprawdzi tą uchwałę, czy jest zgodna z prawem.
Radny Stanisław Olęcki: Sprawa Pani Skarbnik ciągnie się, od początku jest
niemerytoryczna, emocjonalna, nie było by tych zawirowań i problemów gdyby
nie aplauz i doping niektórych radnych, ja widziałem radość z odwołania Pani
Skarbnik i myślę, że największym poszkodowanym była Pani Skarbnik. Nie
róbmy już emocji, nie przestrzegajmy prawa, które nijak ma się do
rzeczywistości, nie powołujmy się na te artykuły prawne i podpisuję się pod tym
co powiedziała Pani Mecenas, niech nadzór prawny wyjaśni tę kwestię, a nasze
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doświadczenie, przynajmniej swoje doświadczenie prawnicze zachowam na
własny użytek, a nie publiczny.
Radny Wojciech Miedzianowski: Ja znów poproszę Pana Przewodniczącego o
to…
Radny Stanisław Olęcki: Ja jeszcze ad vocem, obiecałeś już nie zabierać głosu,
umowy nie dotrzymałeś.
Radny Wojciech Miedzianowski: W sprawie absolutorium, Panie Stanisławie.
Chciałbym poprosić, aby naprawdę Panie Przewodniczący przypilnować, Panie
Przewodniczący, bo powiedziałem, wszystkie osoby tutaj na tej sesji, oprócz
gości zaproszonych oczywiście, mają służyć Radzie i prosiłbym o krótkie,
zwięzłe odpowiedzi, konkretne radnym, którzy mają prawo pytać, nawet
obowiązek, żeby podnieść rękę stosownie do podjętych uchwał. Szkoda, że Pani
Mecenas nie chce odpowiedzieć na te pytania, mam kolejne pytanie, ale myślę,
że nie uzyskamy odpowiedzi na te pytania i boję się, że to jest kolejna uchwała,
która… Ja powiem Państwu, że ja pokazałem jednemu Radcy to złapał się za
głowę i powiedział, że nadzór to uchyli, a ja się uśmiechnąłem i mówię: no
wiesz, ale nie w łódzkim. W każdym razie Szanowni Państwo, może faktycznie
nie ma co dyskutować, jest to moim zdaniem naruszenie, ponieważ wydano
dokumenty bez podstawy prawnej, Pan Starosta nie miał prawa wydać
świadectwa skoro nie ma uchwały uchylającej uchwały, bo jeśli my teraz
uchylimy uchwałę z dnia 25 lutego z dniem 27. to pozostaje okres, gdzie nie
wiadomo, która uchwała obowiązywała, ponieważ nie uzyskałem odpowiedzi i
to co powiedział Pan Janusz Michalak, która uchwała w takim momencie będzie
obowiązywać? Może ktoś odpowie mi na to pytanie.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Pani Mecenas, która będzie obowiązywała?
Radca Prawny Anna Motuk: …ugoda zawarta przed Sądem, a nie ta uchwała,
także wykonujemy ugodę, która w sensie egzekucyjnym ma moc wyroku, ona
może być nawet egzekwowana w trybie egzekucyjnym przewidzianym w
postępowaniu cywilnym, więc to jest tak jak wyrok. Chcecie Państwo
powiedzieć, że ta uchwała o dyscyplinarnym zwolnieniu jest ważniejsza niż
wyrok, skoro dwie uprawnione strony zawarły ugodę w obliczu Sądu, Sąd tę
ugodę musi zatwierdzić swoim okiem z pozycji właśnie Sądu, czy ona nie
krzywdzi żadnej strony, czy jest zgodna z prawem. Jeżeli nie chcecie Państwo
usunąć tej uchwały z obrotu prawnego to ona niczego nie zmieni w sytuacji Pani
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Skarbnik, bo ona nie będzie zwolniona dyscyplinarnie, nie chcecie zrobić jej tej
przyjemności, że tej uchwały nie będzie, to nie przegłosujecie tej uchwały.
Radny Janusz Michalak: Ja chciałem odpowiedzieć Stanisławowi, ale trochę i
ten cytat Michała i trochę wypowiedź Jacka Chudego… Szanowni Państwo, jak
sobie dobrze przypominacie, zarówno w grudniu na sesji zadałem pytanie Panu
Staroście, Panie Starosto, po co ten pośpiech, mamy budżet, który mamy
przyjąć, za tydzień chyba to była następna sesja. Odpowiedział Pan, że tak
umówiliście się z Panią Ewą, tego właśnie w protokole nie ma, dlatego proszę o
mówienie do mikrofonu. Pytałem Pani Ewy, jestem upoważniony do tego, żeby
powiedzieć, że takiej umowy nie było między wami, że to ma tak wyjść, nawet
była zaskoczona, że wchodzi to na sesję nadzwyczajną, w trybie nawet
nadzwyczajnym, a nie na sesję nadzwyczajną, bo na sesji nadzwyczajnej został
dołożony jeszcze jeden punkt. Nie krzyczałem, nie huczałem, nie mówiłem, że
to niezgodne z prawem, tylko czy nie możemy chwilę poczekać. Na poprzedniej
sesji też zadałem pytanie, tylko takie czy nie powinniśmy teraz podjąć uchwały
przed uprawomocnieniem się wyroku? Wtedy jeszcze przed uprawomocnieniem
Rada jeszcze by wyraziła, że zgadza się na to co Pan Starosta zawarł. No
niestety… No ojejku Pani Asiu, niech Pani mi nie kiwa głową, bo jeszcze Pani
Mecenas powiedzmy jest po prawie, Pani nie i nie jest Pani dla mnie
autorytetem, jeśli chodzi o prawo, więc proszę nie kiwać. Dlatego nie zawsze
jest tak, że my nie chcemy współpracować. Przecież ta moja podpowiedź nie
była po to, żeby znowu coś tam jątrzyć, coś burzyć, można było po prostu
zrobić, dobrze, wprowadźmy punkt, przyjmijmy uchwałę zmieniającą tamtą
uchwałę i było by po ptokach, a tak, pewnie nie jest to ostatni odcinek tej farsy.
Dziękuję.
Radca Prawny Anna Motuk: Chodzi o to, że powódka, Pani Skarbnik nie
miała najmniejszej ochoty na zawarcie ugody, natomiast pełnomocnik Pani
Skarbnik na osobności przekonał tamtą stronę, że może warto, także nie
mieliśmy żadnej gwarancji, że ta ugoda się uprawomocni, nie mieliśmy jasności
do końca, czy Pani Skarbnik nie postanowi, tak jak sama chciała w swoim
pozwie, przetrzymywała do końca w tajemnicy swoje zamiary. Jak
wiedzieliśmy, że to jest już pewne i prawomocne i wtedy Rada też ma jasność,
że w sposób odpowiedzialny może podjąć uchwałę.
Radny Michał Śliwiński: Taka uwaga mała, Panie Przewodniczący, proszę,
żeby Pan zwracał uwagę na wypowiedzi niegrzeczne. Ja nie robię wycieczek do
Pana Miedzianowskiego, żeby nie wypowiadał się odnośnie prawa, bo takiego
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wykształcenia nie ma, także prosiłbym, żeby zwracać uwagę też innym radnym,
żeby takich wycieczek nie robili.
Radny Janusz Michalak: Ja natomiast zdrowia psychicznego, Panie Michale,
też nikomu nie wytykam, kogo ma w rodzinie.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę. Zamykamy tę
dyskusję, uważam, że nie ma sensu dalej rozmawiać.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 12 Radnych RPŁ, nie
głosowali Radni: 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 X/64/2015 RPŁ w sprawie uchylenia uchwały
Nr V/27/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie
odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 16/
Ad. pkt. 17
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w
okresie między sesjami. /Zał. Nr 17/
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy trzeba odczytywać czy zapoznali
się Państwo? Jeśli nie, to proszę zadawać pytania.
Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym na
ręce Pana Przewodniczącego przekazać certyfikat numer 2105/2015 nadany
przez Fundację Gospodarczą Euro Partner. Do takiego plebiscytu pozwoliłem
sobie zgłosić nasz powiat w dniu 24 kwietnia, jest to plebiscyt Euro Gminy,
Euro Powiatu, Euro Przedsiębiorstwa i Euro Miasta. Fundacja Gospodarcza
Euro Partner nadała Powiatowi Łowickiemu certyfikat przyznany na podstawie
oceny Kapituły plebiscytu w oparciu dotychczasowych działań Zarządu.
Niniejszy certyfikat upoważnia władze samorządowe powiatu do używania
znaku i nazwy Euro Powiat na tablicach informacyjnych, materiałach
promocyjno – reklamowych, oraz pieczęciach urzędowych. Certyfikat ważny
jest do 31 grudnia 2016 roku, który w Ministerstwie Gospodarki odebrałem w
dniu 22 maja.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, pozwólcie, że
przeczytam jeszcze co jest napisane na tym certyfikacie. Fundacja Gospodarcza
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Euro Partner, Certyfikacja Euro Powiat Economic Fundation Certification,
Certyfikat numer 2105/2015. Certyfikat nadaje się jako potwierdzenie, że
Powiat Łowicki, województwo łódzkie, Polska, spełnia wymagania najlepszych
powiatów Unii Europejskiej. Certyfikat przyznano na podstawie Oceny Kapituły
plebiscytu w oparciu o dotychczasowe działania samorządu. Niniejszy certyfikat
upoważnia władze samorządowe powiatu do używania znaku i nazwy Euro
Powiat na tablicach informacyjnych, materiałach promocyjno – reklamowych
oraz pieczęciach urzędowych powiatu. Ważność certyfikatu do 31 grudnia 2016
roku. Czy są jeszcze jakieś pytania do Starosty odnośnie sprawozdania? Nie ma.
Ad. pkt. 18
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: 17 maja byłem w Skansenie w
naszym Muzeum, 21 maja brałem udział w uroczystościach Dnia Matki
organizowanym przez Klub Seniora „Radość”, również 21. wieczorem na
uroczystościach 25-lecia naszej oficyny wydawniczej Nowy Łowiczanin w
ŁOK. 22 maja spotkałem się z Kołem Gospodyń Wiejskich z Głuchowa w
Skansenie. 24 maja brałem udział w 40-leciu Zespołu Boczki Chełmońskie. 28
maja brałem udział w Sesji Rady Miasta, brałem udział w uroczystościach 25lecia sakry bp. Józefa Zawitkowskiego. Również w Muzeum brałem udział w
akademii poświęconej pamięci Karola Rybackiego, brałem udział w seminarium
z okazji 300-lecia utworzenia naszego seminarium Akademia Radziejowiana.
Później, w tym samym dniu brałem udział w zjeździe wychowanków ZSP Nr 2,
brałem udział w Komisjach, Zarządach. Na początku miesiąca maja brałem
udział w uroczystościach z okazji 3 maja, brałem udział w pikniku Europejskim
zorganizowanym przez Urząd Miasta na Błoniach. Brałem udział w odsłonięciu
tablicy na uroczystościach Żołnierzy Wyklętych, również brałem udział w
posiedzeniu Fundacji „Czyń Dobro”, a później w uroczystościach związanych
ze świętem strażaków naszej OSP w Łowiczu. Również 12 maja brałem udział
w spotkaniu z towarzystwem „Tacy Sami” w galerii Browarna. Czy są jakieś
pytania do mnie?
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący mam takie pytanie odnośnie
tego Seminarium, 300 lat było liczone od tego jak jeszcze było w Muzeum, tak?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak. Pierwsze dane zawarł Michał
Radziejowski i było utworzone seminarium w obecnych zasobach naszego
Muzeum, co mówi też owalna tablica pamiątkowa przy wejściu.
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Ad. pkt. 19
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Zanim przejdziemy do interpelacji i
wolnych wniosków mam w obowiązku zapoznać Państwa z 3 sprawami. Pan
Robert Knyziak, też dostaliście te materiały, ale chciałbym przeczytać, żeby
było formalnie, napisał kolejne pismo do naszej Rady z pretensjami, dostałem
też informacje, że będzie pisał do różnych organizacji.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski odczytał pismo Pana Roberta
Knyziaka. /Zał. Nr 18/
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Mieliśmy okazję widzieć go na
Komisji, widzieliśmy jak podchodzi do wszystkiego, jedynie jego racja jest
słuszna. Znam sprawę od drugiej strony, niech tak działa, ale jest obowiązek by
Państwa zapoznać. Natomiast mam również pismo od Krajowej Rady Sędziów
Społecznych skierowane do Przewodniczących Rad, ale tylko właściwie gmin, a
nie powiatów.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski odczytał pismo Krajowej Rady
Sędziów Społecznych. /Zał. Nr 19/
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, odczytałem
nagłówek, nie będę czytał całego pisma, ponieważ to gminy wyznaczają
ławników, nie Rady Powiatu. Wpłynęło do nas, byłem zobowiązany o tym
Państwa poinformować. Mam jeszcze jedno pismo, które jeśli pozwolicie nie
przeczytam w całości /Zał. Nr 20/. Jest ono skierowane do Starosty i do nas,
jako do radnych, Państwo dostali kopię tego pisma. Dotyczy to mieszkańca
naszego Domu Pomocy Społecznej w Borówku, jest tutaj cała lista osób, w
treści są zawarte różne szczegółowe treści, jest wymienione nazwisko. Nie
chciałbym, żeby rodzina osoby, która przebywa w Borówku miała do nas
pretensje, że ja upubliczniłem nazwisko tej osoby. Dostaliście Państwo to
pismo, moim obowiązkiem jest przypomnieć, że takie pismo wpłynęło,
natomiast nie przeczytam go ze względu na to, że zawarte są tu dane osobowe,
nie chciałbym potem być oskarżany, że podaję publicznie do wiadomości
rzeczy, które dotyczą zachowań pewnej osoby. Czy są jakieś zapytania, wolne
wnioski?
Radny Marek Jędrzejczak: Mam takie pytanie, ponieważ do Rady Powiatu
Łowickiego wpłynęło pismo z Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniewicach
odnośnie dofinansowania na zakup sprzętu do ratownictwa technicznego. My
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wcześniej dyskutowaliśmy na ten temat w kontekście pisma skierowanego od
OSP Domaniewice na sfinansowanie tych nożyc, w każdym bądź razie
uzupełnienie sprzętu do ratowania. Wtedy Rada wypowiedziała się przeciwko
takiemu dofinansowaniu, natomiast to pismo, które trafiło w tej chwili do Rady
Powiatu przedstawia pewne rozwiązania, nad którymi warto by było się
zastanowić. Tutaj Pan Członek Zarządu stwierdził, że jest strategia i my nie
zgłaszamy do tej strategii żadnych propozycji. Ja powiem w ten sposób, jednym
z ważnych zadań powinno być wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych, tym
bardziej, że one mają coraz więcej odpowiedzialności zwłaszcza w zakresie
ratownictwa medycznego i to pismo, które zostało skierowane do Rady Powiatu
przedstawia takie rozwiązanie, ono nie dotyczy tylko i wyłącznie jednej straży,
tylko w ogóle ma dotyczyć rozwiązania pomocy, jeśli chodzi o pomoc w
zakresie zakupu sprzętu dla poszczególnych Straży Pożarnych na terenie
powiatu. To jest pierwsza rzecz, moim zdaniem jest bardzo cenna, ponieważ
wskazuje na to, że nie ma faworyzowania jakiejkolwiek z Ochotniczych Straży
Pożarnych, bo ja tu spotkałem się z taką argumentacją, że tylko występujemy
konkretnie, jeśli chodzi o jedną czy dwie straże, to rozwiązuje problem
całościowy. Tutaj Pan Starosta dość często mówi, że to nie leży w gestii
powiatu, że za to odpowiadają gminy, natomiast mi się wydaje, że w latach
wcześniejszych ten problem był rozwiązywany w sposób bardzo sensowny,
ponieważ na wniosek poszczególnych wójtów Starostwo udzielało takiego
wsparcia. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby były to jakieś gigantyczne sumy,
warto byłoby się zastanowić nad tym, po pierwsze, na jaką sumę wsparcia dla
takich Ochotniczych Straży Pożarnych powiat stać. Ja chcę powiedzieć, jeżeli
byłoby to 5 – 10 tys. zł dla każdej OSP w skali roku… Mówię, że każda gmina,
a już w ramach jak będzie dysponowała, tu jest pismo mówiące o tym, żeby
otrzymywały OSP jako poszczególne gminy, wójt występuje o takie pieniądze,
Starostwo takie pieniądze przeznacza, może to by 5 tys. zł i w sumie to nie jest 1
mln zł… Tak, ale one już między sobą to rozdysponowują. Powiem w ten
sposób, to jest tylko moja propozycja, oczywiście można nad nią dyskutować,
ale nie miałem na myśli każdego OSP, tylko miałem na myśli każdą gminę. Ona
już w ramach swoich struktur już rozdysponowałaby tymi środkami, natomiast
Fundusz przeznaczony dla poszczególnych OSP w poszczególnych gminach
byłby jak najbardziej wskazany. Chcę powiedzieć, że nie przedstawiam od razu
gotowego rozwiązania, chciałbym, żeby się nad tym pochylić i taki Fundusz
stworzyć. Wysokości może być 100 tys. zł, 80, 70 i potem rozdysponować na
poszczególne gminy i to jest rozwiązanie systemowe. Można się z nim zgadzać
albo nie, ale uważam, że takie wsparcie powiat powinien wesprzeć te jednostki.
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Może być kryterium związane z tym, że są to jednostki związane z
ratownictwem ogólnokrajowym, ratownictwem medycznym. Ja nie przesądzam,
natomiast w strategii wsparcie jako zadanie powiatu dla straży pożarnych warto
by się nad tym pochylić. Dziękuję.
Członek ZPŁ
Jacek Chudy: Każda forma wsparcia, która poprawia
bezpieczeństwo jest bardzo istotna, natomiast rozdzielmy zadania na zadania
powiatu i gmin, a to są te dwie kwestie, które Pan porusza. W Powiecie
Łowickim jest 106 jednostek straży pożarnej skupione w Zarządzie
Powiatowym OSP. Myślę, że z Zarządem powiatowym należałoby rozmawiać,
żeby ewentualnie w przyszłości, jeśli będzie taka wola, podejmować takie
działania. Trudno jest rozmawiać ze 106 jednostkami albo rozpatrywać 106
wniosków. Panie Radny, jak Pan zauważył dzisiaj na sesji i dziękuję, że
głosował Pan za tym, żeby udzielić wsparcia finansowego PSP, ponieważ ten
samochód w bardzo dobrym stanie, który z PSP przechodzi na Domaniewice
będzie w pełni zabezpieczał więcej niż wcześniej rozmawialiśmy o tym, czyli
jest to wsparcie duże. Ja nie chcę mówić, że gdyby teraz była taka konieczność i
Pański wniosek byłby tym wnioskiem, który byłby przegłosowany i trzeba by
było coś zrobić z tym samochodem, żeby wesprzeć wszystkie gminy, no bez
sensu. Jest okazja wesprzeć gminę Domaniewice dobrym wozem bojowym,
więc to czynimy, natomiast nie chcę się wypowiadać na temat samego
finansowania, ponieważ w Strażach Pożarnych nigdy nie będzie za dużo.
Natomiast też pozwólmy wypowiadać się tym, którzy te zadania tworzą w
gminach, wójtom gminy zwłaszcza, bo tak naprawdę to poza wnioskiem, który
dzisiaj Pan przedstawia i pismem, które Pan przedstawia, żaden wójt nie
poprosił o wsparcie. Na litość Boską, nic na siłę. Ja rozumiem, że Straż Pożarna
jest oczkiem w Pana głowie, oczywiście w cudzysłowie mówię i cieszę się z
tego niezmiernie, ponieważ chyba wszyscy żyjemy strażami pożarnymi, a to, że
w najbliższym czasie Domaniewice, które są w krajowym systemie, tak jak 20
innych jednostek, będą miały lepszy sprzęt to tylko się cieszyć.
Radny Marek Jędrzejczak: Ja powiem w ten sposób: to nie jest moje
wystąpienie, ja tylko i wyłącznie analizowałem pismo, które skierował do Rady
Powiatu szef Straży w Domaniewicach, natomiast ja nie powiedziałem, że się
nie cieszę, że ten sprzęt trafia do Domaniewic, ale z tego co ja się orientuję,
Powiat Łowicki to również inne straże. Jak ja występowałem wtedy o
dofinansowanie tego sprzętu, Państwo zwracaliście uwagę na to, że nie tylko są
Domaniewice, są również inne OSP. Ja uważam, że propozycja systemowego
rozwiązania wsparcia dla straży, przecież tu chodzi konkretnie o wsparcie
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zakupu sprzętu i myślę sobie, że warto by było przeznaczyć w swojej
działalności dostosowaną do możliwości, bo ja nie chcę powiedzieć o sumach,
które są nierealne, tym bardziej, że było to praktykowane. Ja powiem tak, ja
zwrócę się do wójta o to, żeby o takie wsparcie występował. Myślę, że pozostali
radni, którzy są z poszczególnych gmin również się o to zwrócą, natomiast
myślę sobie, że w strategii warto było by jakiekolwiek wsparcie dostosowane do
możliwości, kiedyś to były sumy 3 – 5 tys. zł, ale dla konkretnej gminy, straży,
które funkcjonują jest to naprawdę konkretny zastrzyk i te pieniądze są bardzo
potrzebne.
Radny Jacek Chudy: Szanowny Kolego ja powiem tak, ja nie chcę i proszę nie
uważać, że ja się mądrzę, czy chcę tutaj pouczać czy mówić jak jest, ale proszę
naprawdę zapoznać się z finansowaniem jednostek OSP. Bardzo proszę o
zwrócenie szczególnej uwagi na system krajowy, na Fundusz Wojewódzki, na
inne fundusze, zadania i wtedy merytorycznie naprawdę będzie nam się super
rozmawiało.
Radny Michał Śliwiński: Proponuję, żeby zwrócić uwagę i myślę, że Janusz się
ze mną zgodzi, jakie mają dochody gminy i jakie my mamy dochody w swoim
budżecie. I teraz kwestia przeznaczenia 100 tys. zł z naszego dochodu, z
naszego budżetu, a danie gminie 5 tys. zł to porównanie jest, że te 5 tys. zł dla
gminy jest, powiem tak nieładnie, jest jak pierdnąć, a 100 tys. zł dla nas to kupa
kasy.
Radny Marek Jędrzejczak: Panie Radny ja powiem w ten sposób, nie zgadzam
się, dla straży 5 tys. zł to jest konkretna pomoc i powiem tyle, że można to tak
skomentować, ale na podstawie rozmów jakie przeprowadziłem te 4 – 5 tys. zł
to są konkretne pieniądze. Ja bym tego nie lekceważył.
Starosta Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, ja chciałbym zabrać głos nie
jako Starosta, chciałbym zabrać głos jako strażak. Mam pytanie do radnego
Jędrzejczaka: jest Pan strażakiem z jakim stażem?
Radny Marek Jędrzejczak: Odpowiem, nie jestem strażakiem.
Starosta Krzysztof Figat: To ja odpowiem, ja jestem strażakiem z 33-letnim
stażem działalności w OSP, wiele lat byłem naczelnikiem OSP, kolejne wiele lat
byłem komendantem gminnym w Nieborowie. W 1994 roku dane mi było w
pełni wprowadzać swoją jednostkę OSP w Bednarach do Krajowego Sytemu i
powiem szczerze, ja w imieniu tego druha Prezesa, który to podpisał nie
odważyłbym się tego pismo wysłać z prostej przyczyny: póki co, OSP jest to
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forma umundurowana i mająca swoje struktury i to co jest potrzebne, ja tutaj
celowo powiedziałem, nie zabieram tego głosu jako Starosta, chcę zabrać jako
strażak, naprawdę Panie Radny. Jednostki w Krajowym Systemie Ratownictwa
Gaśniczego są nieźle finansowane, pytanie jest takie: co dla Powiatu
Łowickiego i mówię to nadal z punktu widzenia strażaka, było dzisiaj lepsze,
przeznaczenie 100 tys. zł z podziałem na 5,6, 2 tys. zł czy przeznaczenie 60 tys.
zł na zakup tego samochodu? Te 60 tys. dało nam 1 040 000 zł, te 100 tys.
dałoby nam najwyżej 150 tys., bo gdyby te jednostki nasze dofinansowanie
spożytkowały na zakup z udziałem Zarządu Wojewódzkiego wzrosłoby to o
50%. Naprawdę rozwiązanie takie i to nie jest tylko 60 tys., bo w grudniu
zeszłego roku dołożyliśmy do PSP, no nie chcę strzelać, ale około 10 tys. to
wsparcie jest, ale te wsparcie powinno iść celowo i rozsądnie. Pytanie jest takie,
ile razy będzie użyty w Domaniewicach sprzęt za 30 tys. zł tzw. szczęki życia i
ile razy będą użyte w PSP? Od zawsze byłem zwolennikiem, że nowe
samochody powinny trafiać do PSP, tylko nie powinny wychodzić z PSP po 10
latach tylko powinny z tego PSP po 3 góra 4 latach. Szanuję to pismo, będziemy
na Zarządzie rozmawiać i tu już jako Starosta, natomiast rozwiązanie problemu
nie leży w tym, żeby dać po 5 tys. zł, bo pytanie jest teraz jeszcze takie,
jednostki z OSP, które są w Krajowym Systemie są finansowane przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji stałą kwotą plus kwota za
ilość wyjazdów, czyli za aktywność. Naprawdę jakby chciał Pan o tym
porozmawiać to naprawdę 33 lata doświadczenia w Straży. Długie lata
naczelnik, długie lata komendant, ja wprowadzałem jednostkę do Krajowego
Systemu. 6 jednostek w powiecie było wprowadzonych w tym Bednary,
możemy na ten temat porozmawiać, zapraszam.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Skończmy tę dyskusję, ja też byłem
21 lat wiceprezesem, prezesem naszej straży i wiem jak się buty zdziera, jeśli
chodzi o pieniądze i rozumiem, natomiast pismo wpłynęło, Zarząd rozpatrzy,
podejdźmy do tego tak. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Radny Wojciech Miedzianowski: Mam pytanie do Zarządu, jeśli można, o
informację dotyczącą sprzedaży działek.
Starosta Krzysztof Figat: Jeżeli chodzi o sprzedaż działek to na ten moment
sprzedane są te 3 na Blichu, o których już informowaliśmy, z zasobów powiatu
jest ogłoszony kolejny przetarg na Krępę i ze Skarbu Państwa bodajże 3 działki,
w Dzierzgowie dwie, takie końcówki poautostradowe, które mają uregulowany
ustęp prawny i mogą, generalnie wchodzi w rachubę wykup sąsiedzki, do jednej
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na pewno nie ma dojazdu, a druga ma chyba 6 metrów szerokości i jedna jest
zgłoszona na Kiernozkiej.
Radny Wojciech Miedzianowski: Czy Zarząd w związku z tym planuje jakieś
zwiększenie ilości działek na sprzedaż lub zamiany, nie sprzedaży tego budynku
naprzeciwko Starostwa, co Zarząd zamierza krótko mówiąc w związku z tym?
Starosta Krzysztof Figat: Prawda jest taka, że będziemy próbować wystawiać
te działki na sprzedaż, natomiast nie chcemy ich sprzedawać za wszelką cenę,
tylko po to, żeby je sprzedać. Ostatnio mówi się o tym, że gotowość do naboru
wniosków będzie nie wcześniej niż druga połowa 2016 roku. Możemy je
sprzedać, środki przeznaczyć na inwestycje w całości nasze, może lepiej
poczekać.
Ad. pkt. 20
Zakończenie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął IX obrady Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Protokołowały:
Beata Prus – Miterka
Wioleta Kwasek
Przewodniczący RPŁ
/-/ Krzysztof Górski
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