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PROTOKÓŁ Nr XII/15 

z obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 30 września 2015 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 21 

Radnych obecnych na Sesji  – 21   

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2015 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w 

Powiecie Łowickim. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego w partnerstwie z Gminą Miasto 

Łowicz, Gminą Łowicz i Gminą Nieborów do realizacji zadania pod 

nazwą: Opracowanie koncepcji, dokumentacji techniczno – 

budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia związanego z 

utworzeniem szlaku turystyczno – rowerowego ,,Perły Księstwa 

Łowickiego’’. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. 

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

szkolny 2015/2016. 

10. Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 w szkołach 

ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych działających na 

terenie powiatu oraz przedstawienie informacji z przygotowania 

szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego 2015/2016. 

11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych 
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samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 

12. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie miedzy sesjami. 

13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

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

15. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt. 1 

Otwarcie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady XII sesji Rady Powiatu. 

Ad. pkt. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze udział 

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

i podejmować prawomocne decyzje.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę Pana Starostę o 

zabranie głosu. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

bardzo serdecznie chciałbym zaprosić tutaj do siebie Panią Bożenę Górczyńską – 

Przewodniczącą Powiatowej Rady Społecznej do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Łowiczu. Szanowni Państwo, dobiegła końca kadencja, 

której przewodniczyła Pani Bożena, Pani Bożeno mam tu napisane życzenia, ale 

powiem je bez czytania, bo myślę, że takie będą lepsze. Znamy się wiele lat, 

wiem, że przez te wszystkie lata wkładała Pani i wkłada nadal całe swoje serce w 

działalność na rzecz Ziemi Łowickiej i na rzecz tego społeczeństwa. W imieniu 

wszystkich tutaj obecnych, myślę, że w imieniu wszystkich mieszkańców Ziemi 

Łowickiej chciałbym za tą kadencję podziękować, pogratulować i prosić o jedno, 

Pani Bożeno chcemy więcej, chcemy, żeby dalej Pani pracowała. Wszystkiego 

dobrego. 
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Przewodnicząca Powiatowej Rady Społecznej do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych Bożena Górczyńska: W imieniu członków Społecznej 

Rady i swoim własnym bardzo serdecznie dziękuję za zauważenie naszej 

społecznej pracy i podziękowanie. Przekażę to podziękowanie pozostałym 

członkom, których tutaj nie ma, a skoro na sali jest Pani Teresa Myczka, która 

najwięcej pracy włożyła w Komisję, ponieważ odpowiadała za dokumentacją, 

także z tego miejsca serdecznie dziękuję. Jeżeli Państwo pozwolą, to powiem 

kilka słów na temat właśnie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. Rozumiem, że to jest ustawowe, że taka Rada w powiecie 

musi być powołana, ale chciałabym, żeby Rada Powiatu poważnie traktowała 

nasze opinie, a zaraz powiem dlaczego: w skład Rady akurat tej kadencji 

wchodziły 4 stowarzyszenia, dwie reprezentujące dzieci i młodzież i dwie osoby 

starsze i jak wiecie Państwo zawsze tych pieniędzy PFRON-owskich jest mało, 

nigdy nie wystarczy na wszystkie potrzeby, jest ich właściwie coraz mniej. 

Staraliśmy się jako Rada rozważyć wszystkie realia, na co te pieniążki w naszej 

opinii należałoby przeznaczyć, tutaj podziękują Panu Robertowi Wójcikowi – 

Dyrektorowi, że zawsze służył nam dobrymi materiałami i nigdy nie optowaliśmy 

w Radzie za jakąś grupą społeczną. Staraliśmy się w pierwszej kolejności 

uwzględniać potrzeby dzieci i potrzeby osób z najwyższym stopniem 

niepełnosprawności. Ja reprezentuje Koło Diabetyków w Łowiczu, czyli 

generalnie osoby starsze i nigdy nie optowaliśmy, żeby przeznaczać więcej 

pieniędzy na przykład na turnusy rehabilitacyjne, a osoby starsze zawsze o to 

pytają czy będą, czy będziemy mogli wyjeżdżać, bo teraz wyjeżdżamy raz na pięć 

lat, albo wcale, jeżeli ktoś ma trójkę. I zdarzało się tak, że na Radzie był 

przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy, który zgadzał się na przydział dla 

nich określonej puli pieniędzy, a później Szanowna Rada podwyższała te 

pieniądze, a potem Pani Dyrektor powiedziała: no nie chciałam, ale tyle mi dali. 

Także chciałabym, żebyście w przyszłej swojej, że tak powiem pracy poważnie 

potraktowali opinię Rady, jeżeli ona ma być ciałem opiniodawczym, bo jeżeli ma 

być przysłowiowym dupokrytką, pardon za wyrażenie, to jej w ogóle może nie 

być, dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, poproszę teraz 

Pana Dyrektora Zbigniewa Frączyka – Dyrektora Regionalnej Organizacji 

Turystycznej Województwa Łódzkiego o zabranie głosu. 

Dyrektor ROT Województwa Łódzkiego Zbigniew Frączyk: Panie 

Przewodniczący, Państwo Radni, Panie Starosto, bardzo dziękuję za możliwość 
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przekazania listu od Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Pana Rafała 

Szmytka, listu, który jak gdyby podsumowuje konkurs ogólnopolski, który trwał 

przez całe wakacje, i w którym Łowicz i jego placówka informacyjna, no już 

czytam co się wydarzyło: Warszawa, wrzesień 2015, Pani Katarzyna Słoma – 

Dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Szanowna 

Pani Dyrektor jest mi niezmiernie miło złożyć na Pani ręce nagrodę główną w 

wakacyjnym konkursie dla centrów i punktów informacji turystycznej. Z 

prawdziwą przyjemnością chciałbym przekazać szczególne gratulacje dla 

pracowników Punktu Informacji Turystycznej przy Centrum Kultury, Turystyki i 

Promocji Ziemi Łowickiej. Wyrażam przekonanie, że udział w konkursie był 

doskonałą promocja Miasta Łowicza. Jeszcze raz pragnę pogratulować Państwu 

wspaniałego pomysłu, udziału i zwycięstwa w konkursie oraz życzę dalszych 

sukcesów w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym. Podpisał Prezes Polskiej 

Organizacji Turystycznej Rafał Szmytka. Chciałem w imieniu Prezesa złożyć na 

ręce, a to proszę Państwa pierwsza tablica będzie w Punkcie Informacji 

Turystycznej w Polsce, tutaj będzie najbardziej ważna, najbardziej gościnny 

Punkt Informacji Turystycznej w Polsce w 2015 roku, jesteśmy strasznie dumni. 

Proszę Państwa, Regionalna Organizacja ma zaszczyt być laureatem Państwa 

nagrody ,,Marka Łowickie’’ i jesteśmy w kalendarzu w październiku, w związku 

z tym w październiku przyjedziemy do Państwa z prezentacją tego, co robi 

Regionalna Organizacja, której jesteście członkiem, co robi dla ziemi łowickiej, 

a chcę Państwa zaprosić, a Pani Kasia będzie datę znała dzisiaj to uzgodnimy, 

chcę Państwa zaprosić choćby dlatego, że przywiozę bardzo, bardzo wielką 

niespodziankę z drugiego krańca świata dla Łowicza i Ziemi Łowickiej. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, bardzo proszę 

jeszcze Pana Radnego Jarosława Papugę – Przewodniczącego Komisji Statutowej 

o zabranie głosu. 

Przewodniczący Komisji Statutowej Jarosław Papuga: Panie 

Przewodniczący, Wysoka Rado, od kilkunastu dni mamy nowy Statut, Statut, 

który został zatwierdzony przez nadzór Wojewody. Ja jeszcze raz chciałem 

podziękować bardzo serdecznie wszystkim osobom, które dołożyły bardzo wiele 

starań i ciężkiej pracy przy opracowywaniu tego dokumentu, jeszcze raz dziękuję 

bardzo serdecznie Pani Sekretarz, Pani Prawnik, pracownicom Biura Rady, 

członkom Komisji Statutowej za naprawdę bardzo duży wkład pracy w ten 

dokument. Został on przyjęty bez żadnych uwag merytorycznych, ani 

stylistycznych, nie wiem czy wpływ miałaby wypowiedź tutaj jednego z radnych, 
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który stwierdził, że ten dokument tak naprawdę jest w całości zły, okazało się 

jednak, że wcale tak nie jest, że ta totalna próba podważenia tego dokumentu 

skończyła się zupełnym fiaskiem. Rozsądek wziął górę i mam nadzieję, że takich 

typowo politycznych wystąpień już nie będzie, w takich sprawach przynajmniej 

jak statut. Każdy z radnych otrzyma wydrukowany egzemplarz Statutu 

Łowickiego, natomiast ja mam przyjemność tutaj wręczyć, mamy specjalne 3 

egzemplarze dla przewodniczących klubów oraz dla Pani Sekretarz i też bym 

chciał zaprosić Panią Sekretarz, mamy specjalny tutaj egzemplarz, ładnie 

oprawiony, proszę bardzo. Proszę teraz Przewodniczącego Klubu Radnych ,,PiS 

i Sprzymierzeni’’ i proszę Przewodniczącego Klubu Radnych ,,Porozumienie 

Łowickie’’. Jeszcze raz serdecznie gratuluję, dla radnych będą wydrukowane i 

obindowane z tego co słyszałem, egzemplarze, także dziękuję bardzo. 

Ad. pkt. 3  

Wnioski do porządku obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Porządek obrad wraz z materiałami 

Szanowni Państwo otrzymali, czy są uwagi do porządku obrad? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja bym 

chciał prosić, żebyśmy do porządku obrad, może to być w punkcie po wszystkich 

punktach, jeszcze przed sprawozdaniami, może to być punkt 12, a sprawozdania, 

interpelacje i zakończenie przesunęły by się o jeden punkt, o wprowadzenie 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego w 

partnerstwie z Gminą Maków, Powiatem Skierniewickim, Gmina Lipce 

Reymontowskie i z Gminą Łyszkowice do realizacji projektu pn.: ,,Połączenie 

terenów marginalizowanych wschodniej części województwa łódzkiego z 

autostrada A2, szansą na rozwój regionu’’ w Ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Jest to dokument, w 

którym Gmina Maków byłaby liderem, czy coś z tego wyjdzie trudno powiedzieć, 

natomiast do złożenia wniosku takie porozumienie jest potrzebne. Myślę, że 

powinniśmy pomóc samorządom, które takie wnioski chcą składać i o to Panie 

Przewodniczący proszę. Ja od razu może na samym początku, kiedy jestem przy 

głosie, chciałbym prosić Pana Przewodniczącego i Wysoką Radę o to, aby w 

przyszłym miesiącu, ponieważ w przyszłym miesiącu sesja wypada nam 28 

października, termin składania wniosków do schetynówek jest do 30 

października, był u mnie wczoraj Wójt Gminy Bolimów, który też jako lider chce 

składać wniosek, pytał czy w granicach 20 możliwa by była ewentualnie wtedy, 
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kiedy byliby przygotowani, sesja nadzwyczajna, aby takie partnerstwo zrobić. My 

tam w tym partnerstwie mamy dosłownie 1600 metrów drogi powiatowej, ale to 

partnerstwo byłoby konieczne. Po tej rozmowie i po rozmowie tutaj w Zarządzie 

chciałbym prosić o rozważenie możliwości, aby październikowa sesja odbyła się 

nie 28 października, a 21 października, tydzień wcześniej. Raz, że dałoby nam to 

nie dwa dni, a 9 dni czasu przed terminem końcowym złożenia wniosku do 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg, jak również i dałoby to możliwość 

podjęcia uchwały o partnerstwie z Gminą Bolimów. To taka gorąca prośba o 

wprowadzenie tej uchwały dzisiaj w punkcie 12 i kolejne analogicznie 

przesunięte, i o zgodę na to, żeby nie robić sesji nadzwyczajnej w okolicach 20, 

tylko przesunąć październikową o tydzień wcześniej. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić 

wnioski do programu, ale wiemy doskonale, że ten pierwszy punkt, czyli zmiany 

w budżecie mają jak najszybciej być podjęte, jeśli Pan pozwoli to może byśmy 

zrobili ten punkt, a po tym punkcie bym wtedy zgłosił wnioski do programu 

dalsze, ale na pewno chciałbym tutaj przedstawić te wnioski do programu. To 

będą dwa wnioski z uzasadnieniem, więc możemy przyjąć w tej chwili tą pierwszą 

uchwałę, a potem ja bym zgłosił, jeśli można. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja myślę, że tak, dojdziemy do punktu 

zmian w budżecie i potem ewentualnie do porządku obrad. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Tak, proponuję, żeby przyjąć tą uchwałę o 

zmianach i jak najszybciej do RIO ją przekazać, a ja potem zgłoszę wnioski do 

programu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Więc ja proponuję, żebyśmy 

przegłosowali wniosek Pana Starosty odnośnie wprowadzenia w pkt. 12 porządku 

obrad tej uchwały, natomiast potem po przegłosowaniu uchwały w sprawie zmian 

w budżecie zrobimy przerwę i przegłosujemy wniosek Pana Radnego 

Miedzianowskiego. 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 18 radnych, nie 

głosowali I. Kolos, M. Kosiorek, S. Olęcki: 

za                            - 18 

przeciw                   - 0 

wstrzymało się       - 0 
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wprowadzili punkt do porządku obrad w punkcie 12: Rozpatrzenie projektu 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego 

w partnerstwie z Gminą Maków, Powiatem Skierniewickim, Gmina Lipce 

Reymontowskie i z Gminą Łyszkowice do realizacji projektu pn.: ,,Połączenie 

terenów marginalizowanych wschodniej części województwa łódzkiego z 

autostrada A2, szansą na rozwój regionu’’ w Ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2015 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w 

Powiecie Łowickim. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego w partnerstwie z Gminą Miasto 

Łowicz, Gminą Łowicz i Gminą Nieborów do realizacji zadania pod 

nazwą: Opracowanie koncepcji, dokumentacji techniczno – 

budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia związanego z 

utworzeniem szlaku turystyczno – rowerowego ,,Perły Księstwa 

Łowickiego’’. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. 

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

szkolny 2015/2016. 

10. Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 w szkołach 

ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych działających na 

terenie powiatu oraz przedstawienie informacji z przygotowania szkół 

ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego 2015/2016. 

11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych 
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samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego w partnerstwie z Gminą Maków, 

Powiatem Skierniewickim, Gmina Lipce Reymontowskie i z Gminą 

Łyszkowice do realizacji projektu pn.: ,,Połączenie terenów 

marginalizowanych wschodniej części województwa łódzkiego z 

autostrada A2, szansą na rozwój regionu’’ w Ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

13. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie miedzy sesjami. 

14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie 

między sesjami. 

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

16. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt. 4 

Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z poprzedniej sesji został 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu z XI Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych, nie 

głosowali J. Chudy, W. Miedzianowski, S. Olęcki/: 

za  – 16 

przeciw  – 0 

wstrzymało się  – 2 

przyjęli protokół z XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono.  

Ad. pkt. 5 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2015 

rok. 

Główna Księgowa Sylwia Gajda: Zanim odczytam treść uchwały, to w ramach 

wyjaśnienia rozdałam Państwu treść uchwały z załącznikiem nr 5, na komisjach 

omówiłam zmiany w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 
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to są zmiany z zakresu wydatków na administrację rządową, konieczna jest 

również zmiana tego załącznika, którego w materiale przesłanym niestety 

Państwo nie otrzymaliście, a który macie dzisiaj przed sobą. 

Główna Księgowa Sylwia Gajda przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

zmiany budżetu na 2015 rok. 

Radny Janusz Michalak: Ja pytania zadawałem wczoraj na Komisji, ale może 

tylko powiem dlaczego nie będę za tymi zmianami. Ponieważ złe są praktyki, 

jeżeli wykonanie w którymś paragrafie jest na poziomie, dlatego się wstrzymam, 

bo nie mam informacji jak to wygląda za 8 miesięcy, złe są praktyki w działach 

czy paragrafach, w których wykonanie jest na poziomie dużo, dużo niższym niż 

upływ czasu, to wprowadza się zwiększenie tych paragrafów. Chodzi tu 

konkretnie o wynagrodzenia w Starostwie i wynagrodzenia w PZD, oczywiście 

pytaliśmy czy to związane jest z podwyżkami, żadnych podwyżek w tym roku nie 

będzie, więc… Jeżeli rezerwy jest ponad 100 tys. zł, a o 6 tys. zł się zwiększa to 

jest nielogiczne po prostu i to tylko tyle. Dziękuję. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałem zadać pytanie Panu Staroście, bo na 

Komisji Budżetowej to tak nie padło, jak średnie podwyżki w Starostwie z tych 

środków, które były przeznaczane poprzednio na podwyżki zostały 

rozdysponowane? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Znaczy tak, generalnie to proponowałbym, 

abyśmy przyjęli termin regulacje, a nie podwyżki, dotyczyło to bodajże ponad 

60% załogi, było to na jak gdyby na wyrównanie tych najniższych wynagrodzeń, 

często dostosowanie do najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia, które za chwilę 

będzie, nie dotyczyło to kadry kierowniczej. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli tak średnio o ile procent? 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Znaczy może nie podam średnio procentowo, 

natomiast były to podwyżki, regulacje od 20 paru złotych do 250 złotych, 

oczywiście brutto. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy na kwestię zgłoszoną przez 

Radnego Michalaka ktoś odpowie? 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Ja jeśli mogłabym, jeśli Pan Radny jest 

zainteresowany taką odpowiedzią. Jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń, o te 
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zmiany proponowane w budżecie, dotyczące wzrostu wynagrodzeń w Starostwie, 

to sytuacja dotyczy tak naprawdę umowy zlecenia, a nie wynagrodzenia dla 

pracowników czy pracownika Starostwa zatrudnionego na etacie. W związku z 

tym, że Starostwo miało podpisaną umowę na staż z jedną z osób, musieliśmy 

później zatrudnić tą osobę w Starostwie, bez względu na formę. Przyjęliśmy 

akurat tutaj zatrudnienie na 3 miesiące na umowę zlecenie, ponieważ jest to 

osoba, która nie ma już statusu studenta i nie jest zatrudniona u innego 

pracodawcy, musi mieć odprowadzane wszystkie składki, w związku z tym 

wzrost w tych paragrafach, natomiast jest to przesunięcie z paragrafów, powiem 

ogólnie geodezyjnych, ponieważ jest to osoba zatrudniona w geodezji i tam takie 

pieniądze po prostu były rezerwowane w momencie, kiedy osobę 

przyjmowaliśmy na staż. Jest to po prostu takie techniczne zabezpieczenie 

środków w tych paragrafach. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 21 radnych/: 

za                            - 15 

przeciw                   - 0 

wstrzymało się       - 6 

podjęli Uchwałę Nr XII/74/2015 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok. 

/Zał. Nr 3/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski ogłosił przerwę w obradach XII Sesji 

Rady Powiatu Łowickiego o godzinie 10:35. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Górski wznowił obrady XII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego o godzinie 10:50. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, 

chciałbym zgłosić 2 punkty do porządku obrad, pierwszy z nich to byłby po 

punkcie 8, czyli po uchwałach wprowadzić punkt 9, i może tak, krótkie 

uzasadnienie: w dniu 12 marca Kolegium RIO w pełnym składzie, to należy 

podkreślić, 12 osób, podjęło uchwałę stwierdzającą nieważność uchwał Zarządu 

ze stycznia, z 27 stycznia i z 6 lutego, uzasadniając to w następujący sposób, 

szybciutko przeczytam uzasadnienie, części przepraszam wybrane. ,,Kolegium 

Izby badające uchwały Zarządu Powiatu Nr 25/2015 i 27/2015 dokonało ich 

oceny nie tylko pod kątem dokonanych zmian w budżecie, ale również pod 

względem legalności działania Zarządu Powiatu Łowickiego, w szczególności w 
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zakresie niezgodności z prawem powołania tego Zarządu. Biorąc powyższe 

ustalenia pod uwagę, w ocenie Kolegium Izby rozpoczęcie i prowadzenie 

działalności przez wybrany w składzie 3-osobowy Zarząd Powiatu doprowadziło 

do naruszenia art. 27 ustawy, ust. 1, ustawy oczywiście o samorządzie 

powiatowym, w związku z paragrafem 19, ust. 2 Statutu Powiatu, art. 28 wyżej 

wymienionej ustawy. Zgodnie z cytowanymi przepisami, tylko wybrany w 

składzie zgodnym z postanowieniem Statutu Powiatu zarząd może podejmować 

skuteczne czynności prawne. W ocenie Kolegium Izby na sesji w dniu 27 

listopada 2014 roku Rada Powiatu rozpoczęła proces wyboru nowego zarządu, 

ale go nie zakończyła. Wskazać należy, że organ, którego wybór nie został 

zakończony nie został wybrany, nie ukonstytuował się, zatem nie może podjąć i 

prowadzić działalności, gdyż działalność taka jest niezgodna z przepisami 

prawa’’. Ja tylko przypomnę, że na pismo części radnych, którą Państwo 

uznaliście za skargę, Wojewoda nie odpowiedział na zadane pytanie czy Zarząd 

działa legalnie. Dalej, w dniu 4 maja złożona została skarga do WSA, gdzie 

skarżącym był Powiat, nie wiem dlaczego tutaj na Radzie tego nie było, chociaż 

uchwały dotyczyły Zarządu, ale skarżącym był Powiat, Rada o tym oczywiście 

nic nie wiedziała. Na sesji w dniu 28 sierpnia dowiedzieliśmy się, że uchwały z 

13 sierpnia, Zarząd wycofał skargę na decyzję Kolegium. Ja chciałbym również 

tutaj zwrócić tylko uwagę, że 11 sierpnia wpłynęło pismo od Wojewody, które 

tutaj też zaraz przytoczę przy drugim wniosku. W związku z tym, krótko mówiąc 

nie podaliśmy, nie wiedzieliśmy nic jako Rada na temat takiej sytuacji, która 

miała miejsce, że Kolegium stwierdziło wprost, w pełnym składzie, czyli 12 osób 

z całego województwa, że Zarząd działa niezgodnie z prawem. W związku z tym 

po punkcie 8 proponujemy wprowadzić punkt o treści: ,,Upoważnienie Komisji 

Rewizyjnej na przeprowadzenie kontroli w zakresie prawomocności 

funkcjonowania Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie od 27 listopada do 1 

marca…’’, powinno być troszkę dłuższe, czyli to pismo, które Państwo 

rozpatrywaliście jako skargę też powinno być, to się wiąże z wytycznymi 

Wojewody, który przedstawił w piśmie i z 11 sierpnia i być może dlatego Zarząd 

wycofał tą skargę, ,, … prawomocności podejmowanych w tym okresie przez 

Zarząd Powiatu decyzji oraz ewentualnych skutków finansowych’’, bo 

przypomnę, że to nie tylko dotyczyło uchwał, ale wszystkich decyzji Zarządu. To 

byłby pierwszy punkt, jeśli chodzi o drugi punkt, drugi wniosek, proszę mi 

wierzyć, nie robię to z zadowoleniem, naprawdę, bo to dotyczy całej Rady, a to 

nie jest dobrze, jeśli część radnych postępuje tak jak postępuje. Drugi wniosek do 

punktu dzisiejszego programu byłby po tym 9, czyli nowo wprowadzonym, jeśli 
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Państwo pozwolicie, w związku z tym pismem Wojewody z 11 sierpnia, które 

zostało rozesłane do przewodniczących rad gmin, powiatów, sejmiku 

wojewódzkiego, prezydentów, burmistrzów, starostów, wójtów, krótko mówiąc 

do wszystkich samorządów, to poszło mailem, więc myślę, że u nas w Starostwie 

też to pismo jest, gdzie Wojewoda przedstawia wyniki z okresu dwóch ostatnich 

lat z kontroli, które przeprowadził w 22 jednostkach organizacyjnych. I na cóż 

wskazuje Wojewoda, dla przykładu punkt 2 ze strony 5 ,,…nieprawidłowa 

sytuacja, w której skargi i wnioski są załatwiane przez przewodniczącego organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, bez zajęcia stanowiska przez 

ten organ w formie uchwały, nawet w przypadku, gdy rada nie jest właściwa do 

załatwienia skargi, która do niej wpłynęła’’. Zawsze taki dokument, który wpływa 

do rady powinien się znaleźć na radzie. Punkt na przykład 5, ,, Znaczącą 

nieprawidłowością było także umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej 

projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg lub protokołów z obrad sesji 

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zawierających dane 

osobowe skarżącego, ponieważ dane te nie stanowią informacji publicznej i 

winny być chronione’’. Przyjęliście Państwo uchwałę, gdzie uznaliście nasze 

pismo za skargę, do tej pory ta uchwała wisi na BIP-ie, gdzie są nasze nazwiska. 

Naruszyliście nasze dobra, postąpiliście niezgodnie z prawem. I kolejny punkt dla 

przykładu jeszcze Szanowni Państwo, ,,Właściwe rozpatrzenie skargi 

powszechnej na działalność zarządu powiatu uzasadnia wyłączenie z głosowania 

rady powiatu członków zarządu zasiadających jednocześnie w radzie powiatu’’. 

Szanowni Państwo, czyli 3 osoby od Państwa nie powinny głosować, wynik byłby 

zupełnie inny, fałszowaliśmy, zmieniliśmy prawo. I jak to się odzwierciedla w 

Państwa działaniach? Szanowni Państwo, ja przypomnę ogłoszenie, które 

Państwo daliście przed wyborami samorządowymi, to jest takie ogłoszenie, w 

których jest pełno manipulacji prawnych i pomówień z imienia i nazwiska. 

Wojewoda wskazuje wprost, że nie może być i ja nie chcę tu przytaczać 

przykładów i cytatów, jak to zrobiliście, i dlaczego żeście pomówili i tak 

naprawdę 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Mów jaki masz wniosek. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Zaraz Pani Przewodnicząca przedstawię 

wniosek. Ale krótko mówiąc było to wprowadzenie w błąd opinii publicznej 

wyborców po to, żeby osiągnąć zamierzony efekt, takie jest moje zdanie, krótko 

mówiąc jest to fałszowanie faktów i manipulacja, interpretacja, która miała 

doprowadzić do odpowiedniego… cytat mam w razie czego, jak będziemy 
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rozpatrywać będę cytował. W związku z tym wniosek jest o wprowadzenie 

następującego punktu, po tym punkcie 9, który mam nadzieję, że Rada 

wprowadzi, czyli: ,,Wprowadzenia zmian w uchwale Nr II/11/2010 z dnia 22 

grudnia 2010 roku, oczywiście uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

powołania Komisji Etyki, celem rozpatrzenia postępowania radnych z Klubu 

Porozumienie Łowickie będących radnymi w ubiegłej i obecnej kadencji, z 

działań wprowadzających w błąd mieszkańców Powiatu Łowickiego, poprzez 

publiczne manipulowanie faktami dotyczącymi działalności Rady’’. I to 

wszystko, mam nadzieję, że Pani zapisała Pani Wiceprzewodnicząca.  

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, z racji tego, że uzasadnienie do 

tych dwóch punktów są dosyć długie, a znam Pana Wojciecha Miedzianowskiego 

z tego, że no potrafi w pewien sposób manipulować tekstem, który my wszyscy 

mamy przed sobą czasami, a tego akurat tekstu nie mamy i wyrywa słowa z 

kontekstu, prosiłbym, żeby zanim zaczniemy głosować te punkty była przerwa i 

byśmy otrzymali uzasadnienie na piśmie, do którego będziemy mogli się odnieść 

i zapoznać się z nimi, i wtedy będziemy mogli głosować, każdy z nas myślę 

zgodnie ze swoim sumieniem. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Rozumiem, natomiast tak, myślę, że 

uzasadnień na piśmie nie dostaniemy, bo ich nie ma sądzę napisanych, przerwa 

trwałaby nie, wiem, co najmniej z godzinę albo dwie, i albo przegłosujemy dwa 

zaproponowane wnioski do porządku obrad, albo ja proponuję, żeby uzasadnienie 

z wnioskiem na kolejną sesję wpłynęło. Mam prawo mieć jakieś propozycje, 

dlatego nie chcę postępować w ten sposób, że głosujemy, odrzucamy czy 

przegłosowujemy. Wniosek Pana Radnego Śliwińskiego słuszny, bo powinniśmy 

dostać takie uzasadnienia, też powinniśmy się do nich odnieść i uważam, że 

najsłuszniejsze byłoby przesunięcie tego na otrzymanie wniosków i z propozycją 

wniesienia do porządku obrad na kolejnej sesji. Natomiast no możemy różnie 

postąpić, jesteśmy Radą. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Ja myślę, że chcielibyśmy poprosić o 3 

minuty przerwy. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski ogłosił przerwę w obradach XII Sesji 

Rady Powiatu Łowickiego o godzinie 11:10. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Górski wznowił obrady XII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego o godzinie 11:15. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, przystąpimy do 

wyjaśnienia pewnych spraw i głosowania. Chciałbym odnośnie pierwszego 

punktu, wniosku zaproponowanego przez Pana Radnego Miedzianowskiego, 

wypowie się Pan Starosta i Pan Radny Papuga, jako uzasadnienie. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

uważam ten wniosek za niezasadny, gdyż Zarząd wycofał skargę w momencie, 

kiedy ta skarga stała się tak naprawdę skargą bezprzedmiotową, gdyż wcześniej 

uchyliliśmy dwie uchwały, o które w tej skardze chodziło, to są uchwały Zarządu, 

a następnie dokonaliśmy potwierdzeń ważności pozostałych uchwał i z tego też 

powodu ta skarga stała się skargą bezzasadną, i te wszystkie nieprawidłowości, 

które wynikały z tej skargi i z tego niepełnego składu zarządu zostały naprawione. 

Także to jest jak gdyby już rzecz niebyła i nie mająca żadnego uzasadnienia. 

Radny Jarosław Papuga: Znaczy tak, Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, 

że skarga Radnego Miedzianowskiego na uchwałę Rady Powiatu Łowickiego 

była bezzasadna, zgadza się, to są moje na pewno słowa, Wojewódzki Sąd 

administracyjny uznał, że Pańska skarga była bezzasadna i uznał, że to była 

skarga, o co pamiętamy ten dosyć wesoły właśnie spór, nie wiem czy to wynika 

z jakiegoś rozżalenia Pana z tego powodu, te wnioski dzisiejsze czy jakaś inna 

przyczyna jest. 

Radny Michał Śliwiński: Odpowiadając na wnioski Pana Wojciecha 

Miedzianowskiego, ja rozumiem, że przy tych pierwszych zarzutach, które już 

Pan kierował w stosunku do Zarządu, że Zarząd działa niekonstytucyjnie, 

niestatutowo, zwracałem uwagę na to, że w podobnym Zarządzie działał Pan 

przez 4 lata i tutaj akurat w tych dokumentach, które Pan przedstawił, jest tam 

potwierdzenie, że Pański Zarząd w podobny sposób działał, także nie wiem 

dlaczego zgłasza Pan te punkty, aczkolwiek wiemy już, nie oczekuje od Pana 

odpowiedzi, chodzi Panu o zrobienie kolejny raz show, tym bardziej że te sprawy 

są wygaszone. Jeżeli będzie Pan kolejny raz przedstawiał nam tak szeroką 

argumentację, którą Pan nam przedstawiał teraz do swojego punktu, to bardzo 

prosimy, żeby przedstawiał ją Pan na piśmie, bo jeżeli Pan będzie wyrywał z 

tekstów jakiekolwiek zdania, to znów to będzie mylne dla nas, tak jak przy 

pracach wielokrotnie z Panem w komisjach czy na sesjach. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Wnioskowanie z Pana strony i 

motywacja była już i pozwoliłem się drugiej stronie wypowiedzieć, przystąpimy 
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do głosowania czy wprowadzamy zgłoszony przez Pana wniosek do porządku 

obrad. Kto jest za… 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ale Panie Przewodniczący, ad vocem zawsze 

można odpowiedzieć. Ja rozumiem, że nowy Statut nie dopuszcza do głosu i to 

jest właśnie ten przykład pewnego rodzaju ,,dyktatury’’ właśnie Pana na 

podstawie tego Statutu, który sobie przyjęliśmy właśnie taki, jaki sobie 

przyjęliśmy. Ja bardzo proszę o udzielenie mi głosu Panie Przewodniczący. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Po pierwsze nie udzieliłem głosu, a po 

drugie Pan na mównicy umotywował swój wniosek, druga strona odpowiedziała 

i uważam, że koniec dyskusji. Głosujemy teraz zgłoszony wniosek. Było jedno 

uzasadnienie, jest drugie i głosujemy. 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 20 radnych, nie 

głosowała Z. Rogowska - Tylman/: 

za                            - 9 

przeciw                   - 10 

wstrzymało się       - 1 

nie wprowadzili do porządku obrad punktu w treści: ,,Upoważnienie Komisji 

Rewizyjnej na przeprowadzenie kontroli w zakresie prawomocności 

funkcjonowania Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie od 27 listopada                  

do 1 marca, prawomocności podejmowanych w tym okresie przez Zarząd Powiatu 

decyzji oraz ewentualnych skutków finansowych’’. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Jeżeli chodzi o drugi wniosek złożony 

do porządku obrad, nie wiem, z mojego punktu widzenia jest tak, że dotyczy to, 

jeżeli w ogóle dotyczy to radnych z poprzedniej kadencji, że niektórzy są w tej 

kadencji i tak zdecydowali wyborcy. Ja uważam, że, czy jest to zgodne z prawdą 

co było napisane w piśmie przed wyborami, to niech każdy sobie sam osądzi, 

natomiast uważam, że nie może teraz Komisja Etyki zajmować się sprawą 

radnych tej kadencji i problemów, które dotyczyły wypowiedzi radnych z 

poprzedniej kadencji. Tak jest, więc nie wiem czy ktoś by chciał jeszcze do 

uzasadnienia radnego Miedzianowskiego coś dodać? Ja uważam, że wyjaśniona 

jest sprawa dwóch stron. 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 20 radnych, nie 

głosowała Z. Rogowska - Tylman/: 

za                            - 9 
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przeciw                   - 10 

wstrzymało się       - 1 

nie wprowadzili do porządku obrad punktu w treści: ,,Wprowadzenia zmian w 

uchwale Nr II/11/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. Rady Powiatu Łowickiego w 

sprawie powołania Komisji Etyki, celem rozpatrzenia postępowania radnych z 

Klubu Porozumienie Łowickie będących radnymi w ubiegłej i obecnej kadencji, 

z działań wprowadzających w błąd mieszkańców Powiatu Łowickiego, poprzez 

publiczne manipulowanie faktami dotyczącymi działalności Rady’’. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja mam wniosek Panie Przewodniczący, żeby 

doprowadzić do tego, żeby każdemu radnemu i do mediów wysłać pismo 

Wojewody z 11 sierpnia oraz uchwałę RIO z marca, którą tutaj cytowałem, zaraz 

powiem którą uchwałę, żeby nie było wątpliwości. Wszystkim radnym żeby 

rozdać i mediom. Myślę, że to będzie najlepsze uzasadnienie do tego, uchwałę 

RIO z 12 marca. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę Panie z Biura rady, 

żeby te dwa pisma zostały do wszystkich radnych skierowane, dobrze. 

Radny Wojciech Miedzianowski: I do mediów. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący powiem tak, ja prosiłem o to 

uzasadnienie, z którego korzystał właśnie Pan Wojciech Miedzianowski, 

oczywiście nie mam nic przeciwko, żeby to zostało dostarczone do mediów, tylko 

tutaj wskazuje na to, że tak naprawdę Panu Miedzianowskiemu chodziło o to, by 

polemiki nie było, tylko żebyśmy właśnie w taki sposób postąpili, jak 

postąpiliśmy przed chwilą, że wiadomo, że Pana Klub nie ma 11 głosów, ale show 

dzisiaj na sesji zrobił. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący ja mam gorąca prośbę 

do Pana, ja przedstawiam punkt, daję argumenty, artykuły, ja bardzo proszę, żeby 

Pan przypilnował wszystkich radnych, zwłaszcza z PSL-u, z PO i innych, żeby 

nie mówili Wojtek Miedzianowski, Wojtek Miedzianowski, niech powiedzą w 

końcu, odniosą się do artykułu, odniosą się do uchwał, które przedstawiłem, do 

tego punktu. Bo mnie to nie interesuje czy to jest Pan Śliwiński czy Pani Irenka, 

tylko co oni mówią na merytoryczny dany temat. I niech Pan zrobi w końcu coś 

z tym, żeby nie sprowadzać obrad Rady, sesji powiatu, do takiej pyskówki 

mówiąc wprost. Rozmawiajmy merytorycznie o argumentach. I bardzo bym 

prosił, żeby od tej pory tak było. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Wydaję mi się, że merytorycznie 

rozmawiamy. Że niektórych nieraz ponosi, no to już taka natura, i w sejmie i w 

sejmiku i u nas też. 

Radny Marcin Kosiorek: Znaczy tak Panie Przewodniczący, niech Pan traktuje 

wszystkich tak samo. Albo na ten temat nie dyskutujemy, albo wypowiadają się 

radni z waszej koalicji tylko. No to niech Pan powie, wpiszcie sobie do Statutu, 

że tak naprawdę dyskutować to ma prawo tutaj koalicja, a opozycja to musi 

siedzieć cicho, bo każde odezwanie się nasze to jest postponowane, że show. No 

to co, my mamy się nie odzywać. Jeżeli uważamy, że coś jest nie tak, jeżeli 

uważamy, że Zarząd działał nielegalnie, to Pan siedzący obok Pana, Pan Darek 

Kosmatka ma prawo teraz ubiegać się o pieniądze, które powinien dostać, pensję, 

bo jeżeli tamten Zarząd był nielegalny no to tam legalny był ten, który był 

wcześniej, czyli on pensję przez te kilka miesięcy powinien dostać. To są takie 

ważne dosyć sprawy, których uważam powinniśmy… czy Mietek Szymajda czy 

Pan Janicki powinni ekwiwalent dostać i wydaje mi się , że to są ważne sprawy, 

o których radni powinni rozmawiać. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy: Już wiemy o co Panu chodzi. O kasę? 

Radny Marcin Kosiorek: Nie, chodzi o to Państwo Janka Burego się kończy 

kolego i to nie jest wasz prywatny folwark, że sobie robicie co chcecie, 

nielegalnie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Odpowiem, bo są zarzuty dla mnie, że 

nieobiektywnie prowadzę sesję, nie pierwszy raz. Udzielam wszystkim głosu w 

kolejności zgłoszenia, natomiast w poprzednich dwóch punktach dlatego tak 

postąpiłem, bo raz był wniosek i motywacja i z drugiej strony było umotywowanie 

i głosowanie, i tak będzie, i nie jest tak do jednej i do drugiej strony. Każdemu 

kto chce w kolejności udzielam głosu, natomiast pewien porządek chcę 

wprowadzić. Macie już opracowaną metodę jak mnie zdejmować, zdejmijcie 

mnie, nie ma problemu, będzie inny przewodniczący, będzie to robił lepiej. 

Dlatego wydaje mi się, że zarzuty, bo jak się komuś coś nie podoba, że 

nieobiektywnie prowadzę sesję, też są bezpodstawne. 

Radny Michał Śliwiński: Przepraszam Pana Radnego Miedzianowskiego za zbyt 

koleżeńskie sformułowanie, często do mnie zwraca się ,,kolega z PSL-u’’, dlatego 

może tak to potraktowałem, ale będę się upierał przy tym, jeżeli ma uzasadnienie 

przygotowane, to chciałbym, żebyśmy kolejny raz uzasadnienie dostali, a Pan 
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Wojciech to uzasadnienie trzymał tylko tak naprawdę dla siebie. I teraz 

odpowiadając jeszcze Panu Kosiorkowi, kolejny Zarząd, ja już powiedziałem, 

który pracował przed tym Zarządem, też Zarząd pracował w niepełnym składzie 

i podobne zarzuty można formułować do tamtego Zarządu, co ja już wcześniej 

wielokrotnie podkreślałem. 

Radny Stanisław Olęcki: Szanowne Koleżanki i Koledzy, wolą wyborców 

jesteśmy tutaj. Nie tego oczekują, żeby mnożyć problemy, tylko rozwiązywać 

problemy. I powoływanie się na kruczki prawne jest grzechem wszystkich 

polityków, jeśli nas można nazywać politykami i to przynosi określone skutki 

społeczne. Wiemy, w którym mieście radni spowodowali, że brakowało gdzieś 

przecinka czy jakiegoś zdania, i Burmistrz musiał rozebrać parking, to było na 

życzenie radnych, a nie mieszkańców. 

Ad. pkt. 6 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie 

Łowickim. 

p.o. Dyrektora Wydz. ES Teresa Wicher przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 

specjalnych w Powiecie Łowickim. 

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

– pozytywna. 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 20 radnych, nie 

głosowała Z. Rogowska - Tylman/: 

za                            - 20 

przeciw                   - 0 

wstrzymało się       - 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/75/2015 RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Łowickim.         

/Zał. Nr 4/ 

Ad. pkt. 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego w partnerstwie z Gminą Miasto Łowicz, 
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Gminą Łowicz i Gminą Nieborów do realizacji zadania pod nazwą: 

Opracowanie koncepcji, dokumentacji techniczno – budowlanej i 

wykonawczej dla przedsięwzięcia związanego z utworzeniem szlaku 

turystyczno – rowerowego ,,Perły Księstwa Łowickiego’’. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego w partnerstwie z 

Gminą Miasto Łowicz, Gminą Łowicz i Gminą Nieborów do realizacji zadania 

pod nazwą: Opracowanie koncepcji, dokumentacji techniczno – budowlanej i 

wykonawczej dla przedsięwzięcia związanego z utworzeniem szlaku turystyczno 

– rowerowego ,,Perły Księstwa Łowickiego’’.  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Ja tylko informacyjnie, że część, która 

przebiega w ramach powiatu, tj. 1600 m poczynając od ulicy Klickiego od ronda, 

w kierunku Zielkowic. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym się spytać właśnie o przebieg tego 

szlaku turystyczno – rowerowego, którędy on mniej więcej będzie szedł i jakie 

ewentualnie nakłady przewiduje się, czyli jaki zakres prac będzie wykonany? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: No myślę, że to jeszcze za wcześnie, są dwie 

koncepcje w gminie Nieborów, które są opracowywane, natomiast jest to 

połączenie Nieborowa, Arkadii i Łowicza z wyjściem w kierunku Bielaw. 

Kosztowo jeszcze za wcześnie. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ale przy drodze krajowej, która będzie 

przebiegać czy… 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Przy drodze wojewódzkiej. A jeżeli chodzi 

o gminę Nieborów, to jeden z wariantów jest przy drodze krajowej, a drugi jest 

przy drogach gminnych. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 19 radnych, nie 

głosowali: Z. Rogowska – Tylman, M. Kosiorek/: 

za                            - 19 

przeciw                   - 0 

wstrzymało się       - 0 
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podjęli Uchwałę Nr XII/76/2015 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego w partnerstwie z Gminą Miasto Łowicz, 

Gminą Łowicz i Gminą Nieborów do realizacji zadania pod nazwą: Opracowanie 

koncepcji, dokumentacji techniczno – budowlanej i wykonawczej dla 

przedsięwzięcia związanego z utworzeniem szlaku turystyczno – rowerowego 

,,Perły Księstwa Łowickiego’’. /Zał. Nr 5/ 

Ad. pkt. 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i 

Transportu w Łowiczu. Sprawą zajmowała się Komisja Rewizyjna, jaka jest 

opinia Komisji Rewizyjnej? 

Radny Stanisław Olęcki: Komisja Rewizyjna w dniu wczorajszym analizowała 

przedmiotową skargę i jednogłośnie stwierdziła, że skarga na Panią Dyrektor jest 

nieuzasadniona. Pani Dyrektor zabezpieczyła interes po prostu powiatu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, będziemy 

głosować skargę firmy PRO INVEST jako bezzasadną. 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 20 radnych, nie 

głosowała Z. Rogowska – Tylman/: 

za                            - 20 

przeciw                   - 0 

wstrzymało się       - 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/77/2015 RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu. /Zał. Nr 6/ 

Ad. pkt. 9 

Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2015/2016. 

p.o. Dyr. Wydziału ES Teresa Wicher przedstawiła informację o naborze do 

klas I szkół ponadgimnazjalnych n rok szkolny 2015/2016. /Zał. Nr 7/. 

Ad. pkt. 10 
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Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 w szkołach ponadgimnazjalnych 

oraz placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz 

przedstawienie informacji z przygotowania szkół ponadgimnazjalnych i 

placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016. 

p.o. Dyr. Wydziału ES Teresa Wicher przedstawiła informację na temat 

podsumowania roku szkolnego 2014/2015 w szkołach ponadgimnazjalnych oraz 

placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz przedstawienie 

informacji z przygotowania szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych 

do nowego roku szkolnego 2015/2016. /Zał. Nr 8/ 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jak wygląda porównanie zdawalności 

egzaminów maturalnych w porównaniu do poprzedniego roku? W tej chwili tutaj 

mamy, że 76 %, pamięta Pani… 

p.o. Dyr. Wydziału ES Teresa Wicher: Teraz o 0,2% więcej. 

Ad. pkt. 11 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 9/ 

oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury 

za I półrocze roku budżetowego.  

Główny Księgowy Sylwia Gajda: Informację Państwo otrzymaliście, 

przedstawiłam ją też na Komisjach, więc może zacznę od wykonania budżetu. 

Wykonanie dochodów ogółem 53,64% planu, z tego dochody bieżące 55,32% 

planu, dochody majątkowe 36,15% planu. Jeżeli chodzi o wydatki, to wydatki 

ogółem to 42, 89% wykonania planu, wydatki bieżące 49,90% wykonania planu, 

wydatki majątkowe 2,96% wykonania planu. Zwracałam również uwagę, na 

stronie 3 informacji jest błąd obliczeń, 7,01%, u Państwa było 7,24. Na stronie 55 

w opisówce brak rozdziału 80130, też uzupełniam, przepraszam, i w załączniku 

nr 9, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia wieloletnie ,,Poprawa jakości powietrza…’’, 

łączne nakłady finansowe wynoszą 3 876 777,44, na 2015 rok zaplanowano 

wydatki bieżące w wysokości 13 410, oraz majątkowe w wysokości 346 840,80 

zł, na dzień 30 czerwca nie zrealizowano żadnych wydatków. Jeżeli chodzi o 

wolne środki, po stronie planu 2 461 898,97 zł, po stronie wykonania cała kwota, 

czyli 2 558 455,28 zł. Jeżeli chodzi o planowany kredyt 2 807 849,73 zł, procedura 

zakończona, wykonawca wyłoniony, umowa jeszcze nie jest podpisana.  
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Główny Księgowy Sylwia Gajda przedstawiła informację o przebiegu 

wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 

/Zał. Nr 10/ 

Ad. pkt. 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego w partnerstwie z Gminą Maków, 

Powiatem Skierniewickim, Gmina Lipce Reymontowskie i z Gminą 

Łyszkowice do realizacji projektu pn.: ,,Połączenie terenów 

marginalizowanych wschodniej części województwa łódzkiego z autostrada 

A2, szansą na rozwój regionu’’ w Ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, ja chciałbym na sekundkę Komisję 

Rozwoju do zaopiniowania, to jest nowa uchwała, chciałbym dosłownie 2 

minutki. Może niech Pan Starosta powie o jaki odcinek drogi dokładnie chodzi. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, tutaj chodzi o odcinek 

naszej drogi powiatowej Łyszkowicach, jest to ciąg drogi w kierunku Makowa, 

najprościej tak to można określić. Co dalej z tym projektem trudno powiedzieć, 

liderem jest Gmina Maków, więc życzmy kolegom powodzenia. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski ogłosił przerwę w obradach XII Sesji 

Rady Powiatu Łowickiego o godzinie 11:45. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Górski wznowił obrady XII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego o godzinie 11:50. 

Dyr. PZDiT Mirosław Karcz: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado myślę, że 

mój przełożony Pan Starosta Figat nie pogniewa się na mnie, jeśli pozwolę sobie 

uzupełnić tą informację, nad którą Państwo przed chwilą się pochylaliście, bo 

padło pytanie ze strony Pana Radnego Wolskiego, długość 2300 m, chodzi o 

nakładkę z poszerzeniem i z wydzieleniem ścieżki rowerowej półtorametrowej 

oddzieloną linią, dokładnie linią. Poszerzona ta droga z Łyszkowic od strony 

Mszczonowa. 

Radny Jerzy Wolski: Panie Dyrektorze ile ta droga ma szerokości i jakie ma być 

poszerzenie? 
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Dyr. PZDiT Mirosław Karcz: Ja myślę, że na pewno na ponad 5 metrów, tam 

są dosyć szerokie pobocza.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego w partnerstwie z 

Gminą Maków, Powiatem Skierniewickim, Gmina Lipce Reymontowskie i z 

Gminą Łyszkowice do realizacji projektu pn.: ,,Połączenie terenów 

marginalizowanych wschodniej części województwa łódzkiego z autostrada A2, 

szansą na rozwój regionu’’ w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 20 radnych, nie 

głosowali: Stanisław Olęcki, Marcin Kosiorek, Irena Kolos, Z. Rogowska – 

Tylman/: 

za                            - 17 

przeciw                   - 0 

wstrzymało się       - 0 

podjęli Uchwałę Nr XII/78/2015 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego w partnerstwie z Gminą Maków, Powiatem 

Skierniewickim, Gmina Lipce Reymontowskie i z Gminą Łyszkowice do 

realizacji projektu pn.: ,,Połączenie terenów marginalizowanych wschodniej 

części województwa łódzkiego z autostrada A2, szansą na rozwój regionu’’ w 

Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020. /Zał. Nr 11/ 

Ad. pkt. 13 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie miedzy sesjami. 

Członek ZPŁ Jacek Chudy przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. /Zał. Nr 12/ 

Radny Jerzy Wolski: Ja mam pytanie, Zarząd podjął uchwały w sprawie 

przekazania mienia ruchomego znajdującego się w budynku LO im. Krystyny 

Idzikowskiej w Zdunach. Myślę, że to jest pytanie do Pana Wicestarosty, który 

był w Komisji Likwidacyjnej, proszę informacyjnie co się wydarzyło. 
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Wicestarosta Powiatu Grzegorz Bogucki: Izba Pamięci, te militarne sprawy i 

tak dalej są spisane, na razie są w Muzeum przekazane na 10 Pułk. Wszystkie 

pisane rzeczy co tam były w Izbie Pamięci, wszystko to będzie przekazane Panu 

Dyrektorowi Kosmowskiemu na tą Izbę, która tam ma powstać, Izba Pamięci 

Szkół. Część tego księgozbioru jak gdyby starego jest przekazana do naszej 

Biblioteki Publicznej. Resztę biblioteki będzie przekazane na Blich, resztę to co 

po prostu pozostało. Większe rzeczy, które tam były lepsze, i tak dalej, z tego co 

wcześniej mój poprzednik Pan Wicestarosta Kosmatka, już było rozdysponowane 

tam. Praktycznie teraz to tam zostało parę stolików, parę szafeczek, i tak dalej. 

Obraz, który tam jest będzie eksponowany tutaj u nas na Podrzecznej w Zespole 

Szkół. Piec będzie po prostu zdemontowany, zobaczymy po prostu gdzie, do 

której jednostki oddamy. 

Radny Jerzy Wolski: Czy coś więcej wiadomo na temat powstania tej Izby 

Pamięci Szkół? 

Wicestarosta Powiatu Grzegorz Bogucki: To znaczy wiedzy nie mamy, tylko 

Dyrektor już wystąpił właśnie z pismem, żeby już mu teraz to przekazać, ale 

jeszcze się wstrzymamy i jak gdyby całością to przekażemy. Nie wiem jakie tam 

będą dalsze losy tego, w każdym bądź razie część tej szkoły, jak gdyby tą część 

drewnianą już robimy poczynania, żeby to rozebrać i działka ta będzie jak gdyby 

podzielona, jak ta droga przebiega, jak ten barak co jest i część co było tam 

sprzedane, będzie to podrasowane na działki i będzie to sprzedane.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można, to tak w woli jeszcze 

uzupełnienia tego podziału tych działek tam po tym Liceum, ponieważ tutaj 

Zarząd też się zajmował tym tematem i jest również napisane, że będzie do zbycia 

ta działka. W jakim celu będziemy zbywać, czy jest ktoś zainteresowany już, i 

jaka powierzchnia tej działki? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Proszę Państwa, powstał pewien pomysł, 

ponieważ jest to działka pomiędzy drogą dojazdową tutaj od strony parku i drogą 

między blokami, ponieważ ten kompleks parkowy z tą częścią murowaną i tym 

budynkiem technicznym, to wszystko od tej drogi przy parku weszłoby w skład 

Zespołu Szkół Rolniczych, tam są 4 działki i one są jak gdyby oddzielnie od tego 

kompleksu. Poleciliśmy zrobienie orientacji czy jest zapotrzebowanie na działki 

w Zdunach i na jakiej wielkości działki. Po takim rozeznaniu pomyślimy czy 

powiedzmy jest sens podzielenia, nie wiem, 6 działek po 500 metrów, jest to 

dosyć atrakcyjny teren pod zabudowę jednorodzinną. Po tym rozeznaniu będzie 
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wiadomo czy takie zapotrzebowanie na działki jest, na to Pani Kasińska 

potrzebuje chwile czasu. Jakichś decyzji nie składamy na ten moment na Komisje 

i na Radę, natomiast jak będziemy mieli tą informację, to… na pewno dwoma 

działkami jest zainteresowanie, bo pytało dwóch mieszkańców z tych bloków z 

przeciwnej stronie, czyli być może są zainteresowani zakupem takiej działki. 

Natomiast jak będziemy mieli rozeznanie to przedstawimy to na Komisjach i 

potem na Radę, jak to by mogło wyglądać. 

Radny Jerzy Wolski: A czy te baraki będą rozebrane przez Powiat czy to będzie 

sprzedawane razem z barakami? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: My podejmiemy decyzję, natomiast musimy 

mieć świadomość, że zawsze działka wolna od jakichkolwiek zabudowań jest 

droższa od działki zabudowanej. Na pewno do takiej decyzji byśmy dochodzili, 

jeżeli będzie już, że tak powiem kierunek, że przygotujemy to pod działki 

budowlane, to wtedy pewnie byśmy się zdecydowali na rozbiórkę. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chodzi mi o zatwierdzenie wyboru 

wykonawcy odnośnie bramy na ul. Świętojańskiej, jak wygląda termin realizacji 

tego zadania? 

Wicestarosta Powiatu Grzegorz Bogucki: Już teraz będą wchodzić, praktycznie 

mamy i wykonawcę, prawdopodobnie do końca października, dokładnie nie wiem 

tego, ale jedno i drugie zatwierdzone, zmieściliśmy się w tym budżecie, co 

mieliśmy. To wykonawstwo poszło za niecałe 20 tys. zł, a Borek wziął tam chyba 

1500 zł czy coś takiego. Nie wiem, dokładnie nie będę strzelał… 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chodzi bardziej kiedy to zostanie zrobione. 

Wicestarosta Powiatu Grzegorz Bogucki: Na koniec października 

prawdopodobnie będzie odbiór. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można jeszcze, jest też informacja o 

stypendiach przyznanych uczniom, jeśli można prosić o informacje jak zostało to 

rozdysponowane, ilu uczniów, która szkoła… 

Wicestarosta Powiatu Grzegorz Bogucki: Osobowo ma Pani Dyrektor. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli ilu tych uczniów otrzymało? 

Wicestarosta Powiatu Grzegorz Bogucki: Pani Dyrektor szuka. 
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Radny Wojciech Miedzianowski: Aha, to ja w tym czasie, jak Pan 

Przewodniczący pozwoli spytam o przygotowania do tzw. schetynówek, czyli do 

tego programu, który będzie i jaki ewentualnie zakres, jakie drogi? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Powiem tak, jesteśmy w trakcie 

przygotowań, pracujemy nad drogami na łącznej długości ok. 24 km, 

uwzględniamy generalnie wszystkie gminy Powiatu Łowickiego, jestem przed 

spotkaniami z wójtami gmin, także na ten moment jeszcze o konkretnych 

propozycjach nie chciałbym mówić. Natomiast na najbliższe komisje już pełną 

informację z mapkami,  wycenami chciałbym przedstawić i dlatego prośba, żeby 

ta sesja była nie 28 a 21, żeby były jeszcze te 9 dni na ewentualne jakieś korekty. 

Radny Wojciech Miedzianowski: To jeszcze jedno pytanie takie ogólne, jeśli 

można prosić, bodajże na Komisji Rozwoju był teraz temat dotyczący 

przygotowania dokumentacji strategicznej do aplikowania o środki unijne. Jak ten 

temat wygląda, jeśli można prosić o takie informacje? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Na 15 października z umowy wynika 

wstępny projekt przedstawienia tej strategii, aczkolwiek rozmawiamy również już 

o zadaniach, które mogłyby się zmieścić w ramach i RPO i PROW-u w nowym 

rozdaniu. Powiem może ogólnikowo, poczynając od budowy Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, poprzez ,,Poprawę jakości powietrza…’’, 

drogi, kończąc szkoły, w ,,Poprawie jakości powietrza…’’ mieszczą się szkoły, 

natomiast kończąc na szpitalu, albo zaczynając na szpitalu, każdy z tych 

projektów, każdy z tych ewentualnych wniosków jest dla nas bardzo istotny i 

bardzo ważny. Zbyt wielu wytycznych nie ma, natomiast na bieżąco to śledzimy 

i przygotowujemy się do tego, żeby takie aplikacje składać. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Czy Zarząd ma już jakieś plan, wykaz 

przedsięwzięć, który ewentualnie będzie służył do przygotowywania wniosków? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: To znaczy, jeśli chodzi o wykaz to to co 

mówiłem… 

Radny Wojciech Miedzianowski: Nie no, na razie padały ogólne, jakieś szkoły, 

drogi, a mi chodzi o konkrety. Czy można prosić o przedstawienie tego planu czy 

jakoś tak. 

Radny Jerzy Wolski: Szanowni Państwo, może przeczytam to co mieliśmy w 

dokumentacji, a jeśli będzie dyskusja to Panowie z Zarządu odpowiedzą. 1. 
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Rozbudowa Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu o Oddział 

Geriatryczny wraz z wyposażeniem medycznym i infrastrukturą techniczną lub 

utworzenie nowej placówki. 2. Połączenie Województwa Łódzkiego z 

Województwem Mazowieckim – usprawnienie układu komunikacyjnego – na 

kwotę 29 000 000,00 zł (odcinek między drogą krajową 92… 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, Jurku przepraszam 

najmocniej, może po prostu skserujcie to i dajcie każdemu Radnemu, po prostu, 

po co to czytać teraz. 

Radny Jerzy Wolski: To jest materiał z Komisji gospodarczej, myślałem, że 

kilka tych punktów Państwo chcecie. Nie ma problemu, ja przekażę. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proponuję, żeby ten materiał przesłać 

na maila Radnym. 

Wiceprzewodniczący RPŁ Dariusz Kosmatka: Korzystając z tego, że jest 

Dyrektor PZD chciałbym zapytać o most w Kompinie, bo wiem, że jest 

skończony, zrobili ten mały mostek, i chciałbym zapytać o tą nakładkę asfaltową 

i mniej więcej koszta, jakie były tego mostu. Nie muszą być dokładne, chyba że 

Pan Starosta odpowie. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Powiem tak, generalnie most w Kompinie 

jest zakończony, co do nakładki jest sytuacja taka: Firma SKANSKA 

przedstawiła kosztorys tej nakładki 3-centymetrowej asfaltu lanego, 

wzmocnionego siatką na kwotę 64 tys. zł brutto. Pan Dyrektor policzył ile 

kosztuje górny pokład na tym moście i jest to kwota niecałe 34 tys. zł, 

założyliśmy, że powiedzmy potrzeba jeszcze trochę śrub, żeby to była pełna 

kwota i przyjęliśmy, że jest to 35 tys. zł. Więc, jeżeli ta nakładka ma kosztować 

dwa pokłady i trzeci jest już położony, to na dzień dzisiejszy odpowiedzieliśmy, 

że zrezygnujemy z tej nakładki, aczkolwiek wczoraj wracając z Urzędu 

Marszałkowskiego odebrałem telefon od Pana Dyrektora Regionalnego 

SKANSKA, który mówi, że chce wrócić do rozmów na temat tej nakładki. 

Powiem tak, takiej nakładki w Polsce i prawdopodobnie w dużej części Europy 

nikt jeszcze nie zrobił. Dla nich jest to rzecz, która mogłaby otworzyć drogę do 

zarabiania pieniędzy. Ja w trakcie wczorajszej rozmowy podtrzymałem 

deklarację, że nadal jesteśmy gotowi użyczyć mostu do takiego doświadczenia i 

to jeżeli chodzi o most w Kompinie. Natomiast drugi most, który przy okazji też 

wymagał remontu i podjęliśmy jak gdyby decyzję, żeby działać z marszu. Muszę 
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tutaj podziękować wójtowi gminy Nieborów, który nieodpłatnie przekazał nam 

dwa dwuteowniki z mostu, który był kiedyś drewniany, między Zabostowem, a 

Bednarami, ponieważ po zdjęciu konstrukcji drewnianej okazało się, że 

konstrukcja metalowa jest… na tamtym moście dopiero była tragedia, natomiast 

przypomniało mi się, że takie dwuteowniki są złożone w Bednarach, 

zadzwoniliśmy do wójta, wójt powiedział, że nie ma sprawy, krótki wniosek, 

przekazuje to nieodpłatnie na rzecz tego mostu. To otrzymaliśmy, belki nośne są 

nowe, 6 zostało z mostu tego dużego, 2 były dokupione, jest pokład jeszcze 

mocniejszy niż na tamtym moście, bo tu są belki nośnie plus pokład środkowy 10 

cm i górny też ma 10 cm, co prawda z odzysku z mostu tego dużego, ale z dobrego 

drzewa. I tu podejmujemy nową technologię, będziemy chcieli położyć metodą 

natrysku gorącej emulsji asfaltowej i grysu, nawierzchnię taką asfaltopodobną 

powiedzmy, jest to krótki odcinek, myślimy, że możemy tu troszeczkę 

poeksperymentować, zawsze może z tego coś się uda. Te prace też są już na 

ukończeniu, obydwa mosty są przejezdne, myślę, że w obydwóch przypadkach 

zmieścimy się w zaplanowanej kwocie jaką przeznaczyliśmy. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można prosić o wyjaśnienie, ponieważ 

na Komisji Budżetowej pytałem czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo w związku 

z tymi pracami w Starostwie, czyli dołożyliśmy teraz już bodajże trzeci raz 

zwiększamy, drugi raz zwiększamy, czyli jakby dodatkowy zakres. Tutaj jest 

informacja o wyborze firmy z Bednar ,,Tombud’’ II etap. Czy to był oddzielny 

przetarg czy to jest ta sama firma, która poprzednio robiła? Czy po prostu istnieje 

zagrożenie zarzutu jakiegoś tam podziału… 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: W pierwszej wersji zwiększyliśmy kwotę do 

przetargu i ta pierwotna kwota jest wynikająca z przetargu, natomiast te 30 tys. 

zł, o które w tej chwili zwiększyliśmy to są roboty uzupełniające. Zakładaliśmy, 

że remont zakończymy od schodów w lewo, że to będzie koniec remontu, 

natomiast w wyniku tego, że udało się te 30 tys. zł wygospodarować jeszcze, 

uznaliśmy, że zakończymy całą górę. Te 30 tys. zł to jest remont gabinetu 

Wicestarosty, który tak naprawdę nigdy nie był remontowany i sekretariatu, o ile 

dobrze pamiętam to chyba malowanie gabinetu Starosty, bo on był 

wyremontowany. W tej sytuacji remont byłby zakończony korytarzem na górze, 

bez klatki schodowej.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Rozumiem, tu nie chodzi o zakres, tylko 

bardziej chodzi o wyłonienie tej firmy, żeby nie było zarzutu udzielenia 

zamówienia, bo tak naprawdę wszystko dotyczy zamówienia. 
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Starosta Krzysztof Figat: Nie, nie. Ta pierwszą kwotę, którą zwiększyliśmy to 

nie było rozstrzygnięcia zamówienia, po pierwszym rozstrzygnięciu, a te 30 tys. 

zł to jest kwota robót uzupełniających dopuszczana przetargiem.  

Radny Jerzy Wolski: Nie wiem czy to w zapytaniach i wnioskach, ale skoro 

jesteśmy przy tych mostach, zdaję sobie, że przez kilka tygodni wszystkie siły i 

środki PZD było tam zaangażowanych, żeby jak najszybciej udrożnić jeden i 

drugi most, stąd moje pytanie, kiedy Ci pracownicy wreszcie pojawią się na 

drogach, pytam o krzaki, dziury i takie rzeczy? Od zawsze o to pytam, mam 

nadzieję, że nie będzie śniegu, nie będzie zimy, bo naprawdę zakres prac jest 

przeolbrzymi.  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Przynajmniej od tygodnia jest zwiększona 

ilość pracowników na drogach, przypomnę, że jeżeli chodzi o zakrzaczenia to 

naprawdę i tak w tym roku mamy zrobione dużo więcej, niż gdyby wszyscy byli 

na drogach, bo jednak ta nowa kosiarka bijakowa, ona jest trochę innej konstrukcji 

i wiele zakrzaczeń pozwala nią usuwać. Zrobiliśmy już próbę i za chwilę, kiedy 

pracownicy będą na drogach to ten duży ciągnik zmieni głowicę, próba już jest 

zrobiona, na głowicę do ścinania poboczy. Jest to dosyć dobre urządzenie, efekt 

tego będzie dopiero wtedy, kiedy za tą głowicą przejedzie głowica odmulająca 

rów. Wszystkiego na raz nie da się zrobić, natomiast przygotowujemy się do tego, 

żeby takich działań było jak najwięcej i myślę, że dużo jest zrobione.  

Radny Jerzy Wolski: Rozmawialiśmy Panie Starosto, że można by było zakupić 

sprzęt do robienia masy na gorąco, bo ja pytam od te dziury cały czas. Czy w 

ogóle coś powiat myśli nad zakupem tego sprzętu czy nadal będziemy kupować?  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: To znaczy tak, najprościej byłoby kupować, 

tylko problem polega na tym, że wytwórnia, która jest nas najbliżej produkuje 

masę na swoje potrzeby i produkuje wtedy, gdy kładzie nakładki. Nie mamy w 

pobliżu wytwórni, która produkuje masę non stop. Jest urządzenie, które 

chcielibyśmy zaproponować do zakupu, jest to urządzenie, które może 

wyprodukować 3 tony masy w ciągu 8 godzin, dla nas zupełnie wystarczające. 

Jestem po rozmowach z producentem, mam namiary na dwa Zarządy Dróg 

Powiatowych, gdzie te urządzenia pracują, myślę, że najpierw metodą 

sprawdzenia porozumiemy się z tymi powiatami, jeżeli potwierdzą użyteczność 

tego sprzętu i potwierdzą deklarację, bo deklaracja producenta jest taka, że oprócz 

wsadu, czyli oprócz tego co wrzuci się do kotła, koszt jednej tony masy to jest 36 
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zł. Takie urządzenie chcielibyśmy zakupić, wtedy bylibyśmy niezależni, od 

wczesnej wiosny do późnej jesieni moglibyśmy robić.  

Radny Marcin Kosiorek: Chciałem się zapytać jak wygląda sytuacja z Krępą? 

Czy ktoś to kupił? 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Krępa została sprzedana w przetargu za 

kwotę około 254 tys. zł. 

Radny Marcin Kosiorek: A kto to kupił?  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Kupił to Pan Krzysztof Wojda, firma        

,,Mar Trans’’ 

Ad. pkt. 14 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: 29 sierpnia brałem udział w spotkaniu 

z władzami, radnymi zaprzyjaźnionych powiatów, potem udział w Dożynkach i 

Biesiadzie Łowickiej. 1 września udział w uroczystościach rocznicy wybuchu II 

Wojny Światowej, nasz Zarząd, Władze Miasta i ja też tam byłem, potem byłem 

na spotkaniu z Ministrem Rolnictwa Markiem Sawickim. 11 września spotkałem 

się z młodzieżą niepełnosprawną z organizacji „Dać szansę”. 13 września w 

Walewicach brałem udział w uroczystościach 10 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 

w Dożynkach w Stachlewie i na odsłonięciu Gwiazd Łowickich. 24 września 

brałem udział w spotkaniu z Sybirakami w I LO, brałem udział w sesji Rady 

Miasta. 26 września w spotkaniu z Kołami Gospodyń Wiejskich 

zaprzyjaźnionych gmin, brałem udział w Komisjach Rady i w posiedzeniach 

Zarządu Powiatu.  

Ad. pkt. 15 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Pozwólcie, że jako pierwszy 

przeczytam pismo skierowane do nas od Prezesa Centrum Jana Pawła II w 

Krakowie.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił pismo od prezesa Centrum 

Jana Pawła II w Krakowie. /Zał. Nr 13/ 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? 

Radna Iwona Grzegory - Gajda: Ja chciałabym zapytać się o album, który miał 

powstać o Ziemi Łowickiej i jeżeli już jesteśmy przy tym, to jeszcze takie pytanie, 

czy jest szansa na to, żebyśmy wyprodukowali jakieś gadżety związane z 

powiatem, ponieważ z tego co wiemy, już było na Komisji, że w Centrum Kultury 

jest bardzo słabo z tymi gadżetami. Czy jest szansa, ponieważ tam są duże sumy 

i duże zamówienia, czy jest szansa na to, żeby coś było zakupione?  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Zacznę od drugiego pytania, planujemy 

przeznaczyć w nowym budżecie, taką propozycję chcielibyśmy złożyć kwoty na 

gadżety, przede wszystkim na gadżety tak, żeby ta kwota pozwoliła na 

odnawialność tych gadżetów, czyli żeby to rozwijać, natomiast jest potrzebna 

duża, większa kwota, żeby zamówić. Dzisiaj wiadomo, gdzie jest produkowana 

większość tych rzeczy, żeby to było opłacalne, chcielibyśmy wrócić do piłek, przy 

opłacalnej, Pani Kasiu… 

Dyrektor CKTiPZŁ Katarzyna Słoma: 500 sztuk kosztuje 21 tys. zł. 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: I to jest taka ilość, która pozwala uzyskać 

jakąś przyzwoitą cenę. Natomiast co do albumu to tak jak mówiłem, że jestem po 

rozmowie z wójtami, w okresie zimowym wójtowie są zainteresowani, abyśmy 

wykonali taki wspólny album powiatu łowickiego z uwzględnieniem gmin, być 

może przy użyciu środków zewnętrznych, bo na takie rzeczy może do Urzędu 

Marszałkowskiego, może do ŁOK-u na jakiś grant 15 – 20 tys. zł byłaby szansa 

złożyć wniosek, więc pracujemy nad tym.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? 

Nie widzę.  

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Panie przewodniczący, jeśli jesteśmy już po 

wszystkim to mam pytanie czy termin 21… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: O tym właśnie chciałem powiedzieć. 

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością zwołania sesji tydzień wcześniej, 

niż zawsze, to jest w ostatnią środę miesiąca, mam nadzieję, że już nie będzie 

potrzeby zwoływania w godzinach wcześniejszych, bo wiem, że to dla nas jest 

duży problem, ale dzisiaj wyjątkowo trzeba było to zrobić, chciałbym poprosić 

Państwa o zgodę i poinformować, że spróbujemy zwołać naszą sesję na 21 

października. Proszę to zanotować, materiały wszystkie przyjdą. 
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Radny Marcin Kosiorek: A nie można nadzwyczajnej zrobić i normalnie zrobić 

później?  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Jeżeli chcecie nadzwyczajną to robimy 

nadzwyczajną. Jeżeli komuś bardzo koliduje… Uważam, że robienie 

nadzwyczajnej to dla nas kłopot i problem jest, także proponuję, żebyśmy tę sesję 

zrobili jako zwyczajną 21 października o 13:00.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można Panie Przewodniczący prosić, bo 

rozumiem, że to w związku z wnioskiem do tych tzw. schetynówek i tak dalej. To 

jeśli dałoby radę te materiały wcześniej, żeby radni mogli się do tego odnieść do 

tego podesłać i przekazać w ogóle radnym i to taka moja gorąca prośba.  

Ad. pkt. 16 

Zakończenie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął XII obrady Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Protokołowały: 

Beata Prus – Miterka 

Wioleta Kwasek 
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