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PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 

z obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 07 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a 

zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym  

 

 

Ustawowa liczba Radnych                                             - 21 

Radnych obecnych na Sesji                                           - 19 

Lista obecności                                                              - /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji                                                - /Zał. Nr 2/ 

 

Porządek obrad:  

 

1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

III/85/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2015 roku                     

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               

w roku 2015. 

4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2015 

rok. 

5. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

 

Ad. pkt. 1 

 

Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XIV Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt. 2 

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze udział 

19 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować 

prawomocne decyzje.  
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Ad. pkt. 3 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały                               

Nr III/85/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2015 roku                     

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               

w roku 2015. 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik – Szanowni Państwo jest to tak 

zwana uchwała czyszcząca. Po rozliczeniu wszystkich umów z zadania: 

„dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych technicznych                                       

i w komunikowaniu się” została kwota 1 656,56 zł i chcemy tą kwotę przesunąć 

na zadanie w którym to potrzeby są największe, a więc: „dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze”, tak żeby nie oddać tych pieniędzy do PFRON-u. Przedstawił 

projekt Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr III/85/2015 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 21 października 2015 roku w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                            

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna   

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 19 Radnych, nieobecni 

Zbigniew Kuczyński, Marcin Kosiorek/: 

za                                        - 18 

przeciw                               - 0 

wstrzymało się                    - 1 

podjęli Uchwałę Nr XIV/88/2014 RPŁ w sprawie zmiany Uchwały                                       

Nr III/85/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2015 roku                      

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015 

/Zał. Nr 3/.  

 

Ad. pkt. 4 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2015 

rok. 

 

Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

zmiany budżetu na 2015 rok wraz z autopoprawką. 

  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 
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Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 19 Radnych, nieobecni 

Zbigniew Kuczyński, Marcin Kosiorek/: 

za                                        - 16 

przeciw                               - 0 

wstrzymało się                    - 3 

podjęli Uchwałę Nr XIV/89/2014 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok 

wraz z autopoprawką /Zał. Nr 4/. 

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat – w imieniu Zarządu Powiatu chciałbym 

serdecznie podziękować za tą sesję i za te zmiany. Myślę, że to pozwoli na to, 

żeby te środki z tegorocznego budżetu wykorzystać jeszcze w tym roku. I w dniu 

29 grudnia 2015 roku na Sesji Zwykłej nie będzie już nerwowej sytuacji, żeby 

potem przez dwa dni jeszcze ewentualne dokonywać jakiś zakupów. Natomiast 

również pozwoli to na, że mając uzupełnioną rezerwę ogólną będziemy mogli 

sprawnie podziałać, ponieważ przedwczoraj, w wyniku zużycia, skończył się 

jeden piec na eko-groszek na „Blichu”. A dzisiaj Wicestarosta przywiózł 

informację z Kiernozi, że również piec w MOS w Kiernozi zakończył swój żywot. 

Będziemy musieli podjąć takie dosyć szybkie decyzje, tak żeby zabezpieczyć 

ciepło dla przebywających tam dzieci. Jeszcze raz dziękuję bardzo.  

 

Ad. pkt. 5 

 

Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat – ja jeszcze chciałbym bardzo serdecznie, 

myślę że zaproszenia do wszystkich dotarły, ale bardzo wszystkich serdecznie 

zapraszam na 18 grudnia 2015 roku na godz. 13.00 do Muzeum na Wigilię 

powiatowo-miejską, którą wspólnie organizujemy.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski – Szanowni Państwo, w ramach tego 

co mówił Pan Starosta, oczywiście mam nadzieję że większość z nas albo wszyscy 

będziemy na tym opłatku. Natomiast korzystając z okazji, że jeszcze jestem przy 

głosie, a nie będziemy się widzieć przed świętami jako Rada, chciałbym 

wszystkim Państwu życzyć zdrowych, spokojnych, radosnych, rodzinnych Świąt 

Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego, zdrowia i spokoju.    

   
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady XIV Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Protokołowały: 

B. Prus - Miterka 

W. Kwasek 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 


