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PROTOKÓŁ Nr XV/15 

z obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 21 

Radnych obecnych na Sesji  – 20 (nieobecna Radna I. Grzegory – 

Gajda) 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XIII i XIV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016 – 

2019. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

na 2016 rok.  

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2016 rok. 

8. Przyjęcie planów pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2016 rok. 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu 

Łowickiego za 2015 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016 – 2019 z 

perspektywą na lata 2020 – 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko ustaleń tego programu. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady 

Muzeum przy Muzeum w Łowiczu. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru biegłego 

rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2015.  

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego na lata 2016. 
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14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Powiatu Łowickiego. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2015 rok.  

16. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami.  

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

19. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Ad. pkt. 1 

Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył obrady XV sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Pozwólcie Państwo, że razem z Panem 

Starostą Pana Komendanta Banachowicza i Pana Komendanta Grzelaka 

pożegnamy i przywitamy uroczyście.  

Komendant KPP Jacek Banachowicz: Szanowni Państwo Radni, Panie 

Przewodniczący, Panie Starosto obecny, ale i Panie Starosto, który ustąpił już z 

urzędu, bardzo dziękuję za tak naprawdę sześć lat współpracy, pamiętam, kiedy 

po raz pierwszy przyjechałem do Łowicza, tuż po zgodzie, którą wyraził Pan 

Starosta Janusz Michalak, żebym tutaj mógł przyjechać i z Państwem pracować, 

bo taka opinia Starosty jest potrzebna przy powoływaniu nowego szefa policji, 

pamiętam jak Państwo mnie witaliście, żegnaliśmy się wtedy z Panem 

Zygmuntem Galantem, który przechodził w inne miejsce i pamiętam wtedy co 

obiecywałem. Obiecywałem, że będę starał się robić wszystko to, żeby w mieście, 

nie tylko w mieście, ale i w całym powiecie żyło się bezpieczniej, żeby ludzie to 

poczucie bezpieczeństwa odczuli bezpośrednio, nie tylko w jakichś 

matematycznych wyliczeniach. Wydaje mi się, że udało mi się to osiągnąć, 

oczywiście nie samemu, bo przy współpracy Państwa radnych, całej Rady 

Powiatu, ale też i Miasta. Przypomnę tylko, że to też i monitoring, który powstał, 

dzięki temu całe centrum miasta właściwie stało się zupełnie bezpieczne. Powiem 

też, jak Państwo przypomnicie sobie sprawozdania, które tutaj przedkładałem to 

właściwie co roku dynamika przestępstw znajdowała się na poziomie od 90 do 

80%. Tak naprawdę jakby dokładnie to przeliczyć to w przeciągu 6 lat, które 
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miałem okazję i przyjemność, i zaszczyt spędzić w Łowiczu, tak naprawdę ilość 

przestępstw zmalała prawie o ¼. To jest naprawdę poważna skala, zresztą to 

widać w naszych miastach i odczuwa się to w kontaktach z ludźmi. Gdzieś zawsze 

będzie jakaś drobna przestępczość, która będzie dokuczliwa, która gdzieś tam 

będzie uwierać. Nie ma policji ani Państwa na świecie, która uporałoby się z tym 

do końca, ale i w tym roku ta dynamika przestępstw będzie na poziomie około 

80%. Chcę podziękować za to, że pomimo różnic, które między Państwem 

istnieją, które są naturalnym porządkiem widzenia świata, każdy inaczej go 

ogląda, każdy w inny sposób na niego patrzy to pomimo tych różnic nigdy się nie 

zdarzyło, żeby pod górę robić policjantom, Policji, żeby coś zadziało się takiego 

co mogło przeszkadzać w pracy i Komendantowi Powiatowemu Policji, ale też i 

wszystkim policjantom. Za to Państwu bardzo dziękuję, że zawsze ponad 

jakimikolwiek podziałami można było na Was liczyć, i że nigdy nie było pod 

górę. Serdecznie wszystkim Państwu za to dziękuję, Panu Staroście, Państwu 

Radnym i byłemu Panu Staroście, z którym też wiele lat razem spędziliśmy. 

Serdecznie dziękuję, myślę, że powiat i miasto zostawiam w całkiem niezłej 

kondycji, a jestem przekonany, że następca będzie podążał tą samą ścieżką. 

Dziękuję Państwu serdecznie.  

Komendant KPP Marcin Grzelak: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, 

Szanowni Państwo, przedstawię się, Marcin Grzelak moje nazwisko. Bardzo 

dziękuję za przyjęcie, szczególnie Panu Staroście za kredyt zaufania, którym mnie 

obdarzył wydając pozytywną opinię Komendantowi do propozycji obsadzenia 

tego stanowiska. Trudne zadanie przede mną, bo tak jak Komendant Jacek 

opowiadał zrobił bardzo dużo, mam nadzieję, że jeszcze coś do zrobienia jest. 

Będę zabiegał o to, żeby ta współpraca równie dobrze się układała jak dotychczas. 

Bardzo mi miło słyszeć, że ona była na tak dobrym poziomie i tak jak kolega 

powiedział, że przyjmując tą funkcję obiecywał, że będzie czynił wszelkie 

starania, aby te miasto było bezpieczniejsze, żeby w całym powiecie działo się 

lepiej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ja też dzisiaj składam taką samą deklarację, 

że będę dokładał wszelkich wysiłków, aby tak właśnie się działo i te 80%, które 

z roku na rok wskazywało na pozytywną dynamikę, żeby takie tendencje 

utrzymywały się w przyszłym roku i w każdym następnym, który będzie mi tutaj 

dane pełnić tę funkcję. Przy tej okazji zbliżamy się do powitania Nowego Roku i 

z tej okazji życzę wszystkim dużo zdrowia przede wszystkim, szampańskiej 

zabawy sylwestrowej i do zobaczenia w codziennej pracy i służbie w przyszły 

roku. Bardzo dziękuję.  
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Ad. pkt. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze udział 

18 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, chciałbym 

wnioskować o wprowadzenie po punkcie 15. dotyczącym zmian w budżecie na 

rok 2015 jeszcze, wprowadzić punkt 16. „Wprowadzenie zmian w uchwale Nr 

II/11/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku RPŁ w sprawie powołania Komisji Etyki 

RPŁ”. Nie będę tu już uzasadniał bardzo, wszyscy wiemy, ponieważ ja to już 

zgłaszałem wcześniej i myślę, że musimy tam dokonać tej zmiany. Powinno to 

być już dużo wcześniej, ponieważ tam są dwie osoby, których już od dawna, jeden 

od poprzedniej kadencji, czyli ponad rok nie jest w Radzie, a drugi wiadomo, 

Świętej Pamięci kolega Bolesław i myślę, że nie ma co odwlekać tej zmiany i 

chciałbym jako punkt 16. wprowadzić ten punkt.  

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, jeśli nie będzie więcej 

wniosków do porządku obrad to prosiłbym o przerwę 5 minut przed głosowaniem.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przed głosowaniem porządku obrad? 

Radny Michał Śliwiński: Tak.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś wnioski do 

zmiany w porządku obrad? Nie widzę.  

PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI OGŁOSIŁ 

PRZERWĘ W OBRADACH SESJI RPŁ O GODZINIE 13:20.  

PRZEWODNICZĄCY RPŁ KRZYSZTOF GÓRSKI WZNOWIŁ 

OBRADY SESJI RPŁ O GODZINIE 13:30.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, po konsultacjach 

z wnioskodawcą tych zmian do porządku obrad uzgodniliśmy następującą 

sprawę: ja zobowiązuję się w ciągu najbliższych 10 dni, umówmy się, że 

najpóźniej do 10 stycznia, doprowadzić do spotkania Przewodniczących Klubów 
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jednej i drugiej strony. Ja oczywiście też chciałbym przy tym być i spróbujemy 

dopracować dokumenty, czy nawet, jeżeli będzie konieczność zmiany w Statucie, 

takie, które na najbliższej sesji umożliwią powołanie Komisji Etyki. Czy są jakieś 

uwagi do tej propozycji? Nie widzę.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli Pan Przewodniczący obiecuje, że w 

styczniu ta sprawa będzie to ja wycofuje wniosek.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję. Ja zobowiązuje się, że na 

pewno doprowadzę do tego spotkania i będę robił wszystko, żebyśmy na sesji 

styczniowej rozwiązali ten problem.  

Radny Jerzy Wolski: A my zrobimy wszystko, aby Komisja Etyki nie miała 

pracy. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Będę z tego bardzo zadowolony. Jeśli 

chodzi o porządek obrad to rozumiem, że nie ma żadnych innych wniosków, więc 

stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty bez zmian, bez uwag.  

Ad. pkt. 4 

Przyjęcie wniosków do protokołów z XIII i XIV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Protokół z XIII Sesji RPŁ został 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady, czy są uwagi do protokołu z XIII Sesji RPŁ? 

Protokół z XIV Sesji RPŁ został wyłożony do wglądu w Biurze Rady, czy są 

uwagi do protokołu z XIV Sesji RPŁ? Nie widzę. Protokoły z XIII i XIV Sesji 

zostały przyjęte.  

Ad. pkt. 5 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016 – 2019. 

Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda: Najpierw przestawię opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej.  

Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda przestawiła opinię wraz z uzasadnieniem 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016 – 2019 oraz w sprawie budżetu na 

2016 rok. /Zał. Nr 3/ 
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Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda przestawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016 

– 2019. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

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

– pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej - pozytywna 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radny Janusz Michalak: Szanowni Państwo, prognoza przedstawiona przez 

Panią Skarbnik wbrew temu co Pan Starosta na komisjach mówił o naszych 

zdolnościach kredytowych na przyszły rok rzędu 5 mln zł jest bardzo złą 

prognozą. Nie wiem czy wszyscy się dopatrzyli, doczytali i tutaj mogłoby być 

pytanie, czy robiła Pani Skarbnik taką symulację: gdybyśmy wzięli 5 mln zł w 

przyszłym roku, na iledziesiąt lat musielibyśmy ten kredyt rozłożyć, żeby 

współczynniki po roku 2018 mogły być powiedzmy na poziomie bliskim zera? 

Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda: Znaczy tak jak wskazałam najgorszy 

wskaźnik jest w 2018 roku, zawsze biorąc kredyt Zarząd zakłada karencję w 

spłacie kapitału, więc zakłada z dwu lub trzyletnią karencją spłaty kapitału, 

zakładając dyscyplinę w ponoszeniu wydatków bieżących odsetki od tego kredytu 

przykładowo pięciomilionowego będziemy w stanie zapłacić przy zachowaniu 

wskaźników również w 2018 roku i w latach następnych.  

Radny Janusz Michalak: No tak, tylko wtedy ten kredyt przesuwamy już na 

naszych wnuczków, nie na nasze dzieci. 

Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda: Ja robiłam symulację do 2025 roku, nie 

wydłużałam Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jest bodajże od 2014 do 

2025 i ja taką prognozę nie wydłużając symulację robiłam. 

Radny Wojciech Miedzianowski: No tak, ale przy takich wartościach, które w 

tej chwili są i przy zadłużeniu takim jakie w tej chwili. A Pan Janusz pyta gdy 

weźmiemy plus. 
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Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda: No tak, jeżeli weźmiemy plus w 2016 i 2018 

zakładając dyscyplinę finansową, te odsetki zakładając przy WIBOR-ze, który 

jest w tej chwili, jesteśmy w stanie zapłacić przy zachowaniu wskaźników.  

Radny Janusz Michalak: Nie przekonuje mnie to co prawda, dlatego też będę 

głosował przeciwko takiej uchwale. Jeszcze drugi argument, który się za tym 

wypowiada to jest to, że zakładając dyscyplinę… No chciałbym Państwu 

powiedzieć, że raptem przez te 4 lata, które nie były jakieś bogate w inwestycje 

powiatu, zaoszczędziliśmy ja wiem, 1 mln zł na te przyszłe, wielkie inwestycje, 

które miały być w rozdaniu 2014 – 2020. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję, czy jeszcze ktoś chciałby 

zabrać głos w dyskusji? 

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

RPŁ/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 9 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli uchwałę Nr XV/90/2015 RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016 – 2019. /Zał. Nr 4/ 

Ad. pkt. 6 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 

rok.  

Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda przestawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

uchwalenia budżetu na 2016 rok. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są pytania do przedstawionego 

projektu uchwały?  

Radny Marcin Kosiorek: Ja może zacznę od takiej dla nas bardzo 

kontrowersyjnej sprawy, przy okazji budżetu chcielibyśmy usłyszeć parę słów. 

To jest sprawa taka, czy w tym budżecie są pieniądze na naprawienie szkód 

finansowych, które według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podjął 

Zarząd w tym roku od stycznia do lutego i jeszcze w grudniu poprzedniego roku? 
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Starosta Krzysztof Figat: Nie, w tym budżecie takich środków nie ma, wyrok 

nie jest prawomocny i nie ma takiej potrzeby, aby w tym budżecie takie środki 

zapisywać. 

Radny Marek Jędrzejczak: Ja wystąpiłem kilka miesięcy temu z taką prośbą, 

reprezentując mieszkańców ul. Długa Wieś w Domaniewicach, i prosiłem o to, 

żeby uwzględnić w budżecie na 2016 rok środki na budowę chodnika. 

Mieszkańcy zwrócili się z taką prośbą i wydawało mi się, że ze względu na to, że 

to jest droga bardzo niebezpieczna, związana z transportem do kopalni Czatolin, 

znajdzie to odzwierciedlenie w tegorocznym budżecie. Na Komisji kiedy 

rozmawiałem z Panem Starostą otrzymałem informację, że ta inwestycja nie 

zostanie uwzględniona. Wydawało mi się, że po tylu latach, bo przecież problem 

tej drogi, problem bezpieczeństwa mieszkańców to jest problem, który jest od 

wielu lat i on nie znajduje praktycznie żadnego zainteresowania i nie ma 

przeznaczonych środków na to, żeby tę inwestycję zrealizować. To po pierwsze. 

Po drugie co martwi mnie, po rozmowie z Panem Starostą otrzymałem taką 

informację, że oczywiście kiedy znajdą się środki ta inwestycja zostanie 

uwzględniona, natomiast na moje pytanie czy jest deklaracja ze strony Pana 

Starosty, że te środki znajdą się w budżecie na 2017 rok, również takich deklaracji 

nie otrzymałem. W związku z tym wydaje się, że Sesja jest miejscem, żeby 

określić czy my swoją działalność publiczną, którą prowadzimy chcemy przez tą 

swoją działalność rozwiązywać problemy ludzi, bo inaczej taka działalność nie 

ma sensu. Jeżeli mieszkańcy przez długi czas występują o to, żeby taka inwestycję 

przeprowadzić to wydaje mi się, że powinna być ona priorytetowa. Jestem osobą 

taką, która zdaje sobie sprawę, że nic nie jest w stanie od razu zgromadzić 

środków i już ma być gotowe i zrobione. Daleki jestem od tego, ale dla mnie 

najistotniejsze jest to, że jeżeli pada taka prośba to ja mam informację, kiedy ona 

zostanie zrealizowana. Jeżeli nie w roku 2016 to znaczy kiedy? Na dzień 

dzisiejszy takiej deklaracji nie mamy, czyli dzisiaj możemy przyjąć sobie taką 

informację, że w bliżej nieokreślonej przyszłości, czyli może to być w roku 2020, 

nie interesuje mnie taka odpowiedź. Ja byłem uczestnikiem sesji Rady Gminy 

Domaniewice, kiedy jedna z radnych zadała mi pytanie czy budowa tego 

chodnika zostanie zrealizowana. Ja odpowiedziałem, że Komisja Rozwoju 

stwierdziła, że ten chodnik zostanie uwzględniony w budżecie, jest opinia 

pozytywna. Miałem nadzieję, że w tym budżecie na 2016 rok budowa tego 

chodnika zostanie zrealizowana, okazuje się, że nie i na dodatek nie ma żadnej 

deklaracji, dlatego ja bym prosił o to, żebym mógł mieszkańcom naszej gminy 

powiedzieć jaka jest decyzja Zarządu w zakresie budowy tego chodnika i to po 

pierwsze. Drugą sprawą, do której chciałbym się odnieść to jest sprawa pomocy i 
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nagród dla sportowców. Tak się składa, że w ramach Komisji Oświaty została 

wyłoniona podkomisja, która zajęła się opracowaniem nowych zasad 

przyznawania tej pomocy. Muszę powiedzieć, że w roku ubiegłym zwróciłem 

uwagę na to, że to powinno ulec zmianie, ponieważ w tej chwili te nagrody i te 

stypendia są dla mnie symboliczne. Wyniki, które osiągają nasi sportowcy to są 

wyniki na poziomie ogólnopolskim i to są już wyniki bardzo wysokie i wydaje mi 

się, że powinno mieć to odzwierciedlenie, nie mówię, że na zasadzie takiej, że 

podnosimy o 100 – 300%. Nie, tylko chciałbym zwrócić uwagę, że w budżecie tu 

nic się nie zmieni. My nie jesteśmy w stanie dzisiaj o 20 – 30 zł, przyznam się 

szczerze, że wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta zmiana nastąpiła 

chociaż w granicach 100 zł. Mówimy o grupie powiedzmy sobie 10 – 15 osób, 

jeżeli problem znalezienia 2 tys. zł, moim zdaniem jest to nieduży problem, a 

jednak to jest podkreślenie pracy tych młodych ludzi. Teraz żyjemy w takich 

czasach, że młodzież preferuje zupełnie inny sposób spędzania wolnego czasu, 

raczej jest to tryb siedzący, natomiast mamy tutaj osoby aktywne, które chcą 

uprawiać sport. Uważam, że z punktu widzenia nawet takiego czysto 

zdrowotnego, propagującego zdrowy styl życia warto byłoby tutaj też na to 

zwrócić uwagę i mam nadzieję, że w gruncie rzeczy te działania, jeśli chodzi o 

zmiany w zakresie przyznawania tutaj tej pomocy stypendialnej jak i nagród za 

osiągnięcia powinny znaleźć odzwierciedlenie. Dziękuję bardzo.  

Starosta Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, Zarząd Powiatu Łowickiego w 

tym roku na inwestycje drogowe przeznacza 1,115 mln zł z budżetu powiatu. 

Rzeczywiście ten chodnik nie znalazł się w tym budżecie, ale również należy 

pamiętać o tym, że te inwestycje prowadzimy przy udziale środków samorządów 

gminnych i samorządy gminne też uczestniczą w skierowaniu tych środków na tę 

czy inną inwestycję. Ja radnemu Jędrzejczakowi odpowiadałem, że rzeczywiście 

nie powiedziałem twierdząco, że w 2017 roku umieścimy tę inwestycję z prostej 

przyczyny: nie powiedziałem dlatego, że nie mam podstaw dzisiaj do tego, żeby 

układać budżet do roku 2017. W 2016 roku tej inwestycji nie ma, zaplanowana 

była inna inwestycja, w tym roku w gminie Domaniewice robiliśmy inwestycję 

ul. Klonowej i w przyszłym roku inwestycja drogowa w gminie Domaniewice 

również będzie. Będzie ona uzgodniona z wójtem gminy Domaniewice, ze 

społeczeństwem. Myślę, że wójt gminy myśli nie tylko o chodniku, tylko po 

prostu o zmianie zabezpieczenia bezpieczeństwa na tej drodze, bo rozważaliśmy 

różne warianty czy chodnika, czy poszerzenia i oddzielenia tego miejsca dla 

pieszych pasem, są różne warianty. Wójt gminy Domaniewice również o tym wie, 

również o tym rozmawialiśmy i myślę, że finał, ta sugestia radnego Jędrzejczaka 

znajdzie się w realizacji, natomiast trzeba mieć w świadomości, że dróg 
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powiatowych mamy 557 km i większość z nich wymaga naprawy, natomiast 

rzeczywiście w pierwszej kolejności skłanialibyśmy się do tego, żeby 

zabezpieczyć bezpieczeństwo, a potem jakość, bo to też jest ważne, ale to 

bezpieczeństwo jak gdyby bierze tutaj górę. Co do wielkości nagród, my mamy 

świadomość tego, że Klub z Domaniewic zdobywa wysokie nagrody, chociażby 

Mistrzostwo Polski w dniu wczorajszym czy przedwczorajszym Zbyszka Bródki 

na Mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie szybkim, natomiast dzielimy tyle 

środków ile mamy, być może przesunięcie środków na sport, no z czegoś trzeba 

zabrać, pytanie czy zabrać akurat z tego chodnika czy zabrać ze szpitala, bo tam 

też są potrzeby. Zdaję sobie z tego sprawę, że te środki mogłyby być większe i 

będziemy pracować w tym kierunku, aby były większe.  

Radny Marcin Kosiorek: Kolejną, naszym zdaniem, kontrowersyjną sprawę 

chciałbym podjąć, to sprawę wzrostu wynagrodzeń dla pracowników. To jest 

rzecz, o której mówiliśmy już od kilku lat. Z tego co wiem w budżecie, który 

właśnie sejm będzie głosował w tych dniach, środki na DPS-y relatywnie, 

oczywiście w województwie łódzkim, wzrosną, jeśli idzie o pensjonariuszy, 

którzy byli przyjęci przed 2004 rokiem. Ten wzrost będzie znaczący od osoby. 

Czy w związku z tym przewidziane są wzrosty wynagrodzeń dla naprawdę bardzo 

ciężko, co powtarzamy chyba co roku, a nawet częściej, pracujących u nas w DPS 

u nas w Borówku pracowników? 

Starosta Krzysztof Figat: Tak, mówi się, że będzie to kwota między 150 – 200 

zł dla tak zwanych osób zamieszkujących z tak zwanego „starego portfela”. 

Gdyby rzeczywiście była to kwota 200 zł to bardzo mocno poprawiłoby to 

sytuację DPS, natomiast na dzień dzisiejszy tych środków jeszcze nie ma. Gdy 

będą to będziemy o nich rozmawiać, natomiast jeśli chodzi o to co 

zaplanowaliśmy w naszym budżecie, to jest wyrażenie zgody dla Dyrektora DPS 

na wzrost wynagrodzeń do 5%, to jest jeden element stały, który choć nie 

znacznie, ale jest w stanie poprawić wynagrodzenie ciężko pracujących tam osób, 

natomiast chcę również poinformować, że kwota jaka została zaoszczędzona z 

tytułu zwolnień lekarskich w DPS, kwota ponad 60 tys. zł w całości została 

przeznaczona na nagrody dla pracowników za rok 2015.  

Radny Janusz Michalak: Ja chciałem Panu Staroście odpowiedzieć, że w 

projekcie budżetu przyszłorocznego to jest już założony wzrost dotacji o 104 tys. 

zł, więc przy 1,3 mln zł to jest dosyć znaczny wzrost. Nie wiem, czy pieniądze, o 

których mówił Pan Marcin Kosiorek i Pan Starosta to będą kolejne pieniądze, czy 

to te które są już zapisane?  
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Starosta Krzysztof Figat: O tych pieniądzach mówiło się w końcówce, może w 

IV kwartale zeszłego roku, natomiast na to będą kolejne pieniądze.  

Radny Marcin Kosiorek: Czy jest Pan pewien tego?  

Starosta Krzysztof Figat: Z tych dokumentów, które do tej pory przychodziły, 

czyli te wzrosty jednorazowe to uwzględnialiśmy, natomiast ja to tak rozumiem. 

Radny Janusz Michalak: W kontekście w ogóle tego co Pan Starosta powiedział, 

że wzrost wynagrodzeń w Starostwie i jednostkach ma wynieść do 5%, tutaj jest 

wyliczone, do któregoś miejsca do przecinku w DPS, że to będzie o 5% 

zwiększony fundusz płac, nie podwyżki. Ale proszę Państwa, jak to się ma do 

20% w PZDiT? W PZDiT, w którym wykonanie na wynagrodzeniach po 10 

miesiącach ma na poziomie 9 miesięcy, pomimo, że zatrudnialiśmy więźniów i 

były dodatkowe wydatki jeszcze na budowę mostu? Tu nie chodzi, że mamy… 

bo Pan Starosta powie, że tyle dajemy, tyle dzielimy ile mamy, ale dzielmy to w 

miarę no jakoś tam uczciwie, sprawiedliwie.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja chciałbym się jeszcze krótko odnieść do 

tego co Pan Starosta mówił odnośnie inwestycji drogowych, myślę, że ten 

chodnik, o którym wspomniał Pan Marek Jędrzejczak trzeba będzie tak naprawdę 

zrobić, ponieważ środki, które pozostały na inwestycje drogowe nie pozwalają za 

bardzo, powiem kolokwialnie, pohulać i trzeba będzie zweryfikować zakres tych 

inwestycji, a chodnik podejrzewam będzie w naszym zakresie finansowym, jeśli 

oczywiście gminy zgodzą się partycypować trochę w tych kosztach, czyli w tym 

umowach, które były na schetynówkę. Chciałbym również odnieść się do tych 

nagród na sport, sam wnioskowałem o wyższe środki dotacji dla organizacji 

pozarządowych zajmujących się sportem. Myślę, że znalazłoby się, bo chociażby 

ta rezerwa pomocy społecznej w dziale 852, moim zdaniem osobiście jest tam 

niepotrzebne, jest to chomikowanie środków nie wiadomo w jakim celu biorąc 

pod uwagę wykonanie zwłaszcza budżetu na 2015 rok. Chciałbym się spytać o 

coś innego jeszcze, ponieważ wczoraj na Komisji dość szczegółowo pytałem, ale 

chciałem jeszcze raz prosić, korzystając z okazji, że Pan Dyrektor ZOZ jest: jakie 

w tej chwili kredyty lub pożyczki, albo kredyty i pożyczki ma ZOZ i jaki jest 

harmonogram ich spłat? Jest to powiązane ze wzrostem poręczeń w budżecie, 

Pani Skarbnik wczoraj tłumaczyła, że wynika to z normalnego planu, z umowy. 

To ja bym chciał spytać jaki kredyt mamy w ZOZ-ie, albo kredyt i pożyczkę 

dzisiaj, albo ewentualnie na styczeń będzie czy na przyszły rok coś jest 

planowane. 
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Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Panie Radny, szkoda, że nie 

padło to konkretnie wczoraj, żeby taka informacja była, ale ja nie wyobrażam 

sobie, żeby Pan Dyrektor dzisiaj z głowy powiedział jakie są kredyty i pożyczki 

w ZOZ, ale bardzo proszę Panie Dyrektorze, żeby Pan taką informację 

przygotował i zaraz po nowym roku dostarczył do Biura Rady i proszę o 

przekazanie dla Pana Radnego Wojciecha Miedzianowskiego.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze pytania? 

Radny Marcin Kosiorek: Kolejna rzecz, którą podnosimy od początku tej 

kadencji, może to trzeba w kierunku Pana Wicestarosty, liczyliśmy, że coś 

poważnego wydarzy się w kierunku MOS-u, gdyby Pan mógł nam powiedzieć o 

tych pieniądzach, które na MOS są zapisane w tym budżecie i co będzie zrobione, 

bo plany były duże, a na razie jakoś idzie to wszystko powoli.  

Wicestarosta Grzegorz Bogucki: Mamy przeznaczone 600 tys. zł, czy będzie 

dotacja czy nie będzie dotacji, na wiosnę ruszamy z Ośrodkiem.  

Radny Marcin Kosiorek: Coś więcej, co będziemy robić? Kopać fundamenty?  

Wicestarosta Grzegorz Bogucki: Ile pozwoli środków, 600 tys. zł 

przeznaczyliśmy w pierwszym roku. Inwestycję rozplanowaliśmy na 3 lata.  

Radny Marcin Kosiorek: Jest jakiś plan, co jest w tym planie na ten rok? Taka 

odpowiedź jaką Pan tutaj zastosował, czyli, że coś tam zrobimy no to znaczy, że 

nie ma żadnego planu, tak? Czyli mamy głosować za czymś co nie wiadomo co 

będzie robione?  

Wicestarosta Grzegorz Bogucki: Część typowo ziemną, ile nam starczy 

pieniędzy za te 600 tys. zł robimy po prostu w pierwszym roku, jeżeli będzie 

dotacja, jeżeli coś uda nam się więcej pozyskać to będziemy robić więcej.  

Radny Marcin Kosiorek: Znaczy ja nie jestem budowlańcem, więc jakby Pan 

mógł rozszerzyć te pojęcie „część typowo ziemna” plus jeszcze gdzie będziemy 

starać się o dotacje?  

Wicestarosta Grzegorz Bogucki: Po rozstrzygnięciu przetargu rozplanujemy 

konkretnie co będzie robione, harmonogram prac i będziemy po kolei jechać.  

Radny Marcin Kosiorek: Przetarg musi mieć jakiś zakres, to wiemy jaki będzie 

miał zakres czy nie?  
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Starosta Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, zakres robót to jest budowa 

Ośrodka, rozłożenie prac na okres 3 lat, kwota 600 tys. zł, która jest zapisana w 

tej chwili w budżecie to jest troszeczkę więcej jak wkład własny, gdybyśmy 

pozyskali środki zewnętrzne. Jeżeli takich środków nie pozyskamy będziemy 

chcieli zwiększyć tę kwotę myślę, że po podsumowaniu roku 2015 będzie nas stać 

na to, żeby tę kwotę zwiększyć i ten zakres prac, który ustalimy w harmonogramie 

na rok 2016 będzie do wykonania. W pierwszym roku oceniając projekt 

budowany, który mamy już wybrany, wyłoniony, fachowcy oceniają, że może być 

trudno przerobić więcej niż 1 mln zł.  

Radny Marcin Kosiorek: To jeszcze raz powtórzę pytanie, gdzie będziemy się 

starać o dofinansowanie i czy te prace, które planujemy, nie planujemy, ale mamy 

wykonać czy one jakoś będą przeszkadzać w funkcjonowaniu tym bieżącym 

Ośrodka? 

Starosta Krzysztof Figat: Założenie jest takie, że Ośrodek będzie funkcjonował 

cały czas, natomiast Biuro Strategii i Inwestycji śledzi cały czas wszystkie 

możliwe źródła dofinansowania. Jeden program już się pojawił, natomiast narazie 

na konwencie Starostów zasygnalizowaliśmy, że jest to z programu oświatowego 

tak naprawdę na ośrodki socjoterapii są to środki nie do pozyskania, ponieważ 

tam jest zapis, że jest to wyłącznie dla mieszkańców województwa. Wszyscy 

wiemy, że nasi podopieczni w tym ośrodku są z całej Polski. Będziemy u 

Marszałka zabiegać albo o zmianę tego zapisu, bądź szukać innych źródeł, które 

pozwolą na finansowanie. Ośrodek będzie pracował.  

Radny Wojciech Miedzianowski: I słusznie. Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado, chciałbym powiedzieć kilka słów, tak ogólnie odnośnie co do tego projektu 

budżetu, przynajmniej z naszej strony. Właściwie mogłoby się to zamknąć w 

słowach, że brak w tym budżecie zrównoważenia między konsumpcją, a 

rozwojem. Tak jak padało tutaj dużo wcześniej, Zarząd przyjął we wrześniu 

uchwałę co do projektów, czyli do przygotowywania planów finansowych na rok 

2016, od kilku lat tego nie było, przyjął 5% wzrost wynagrodzeń. Z jednej strony 

można byłoby powiedzieć, że chwała za to, ponieważ wiemy, że to nie są u nas 

zbyt wygórowane wynagrodzenia, ale z drugiej strony jak Państwo prześledzicie 

ten budżet to te wynagrodzenia układają się bardzo różnie w różnych jednostkach 

- od 2% do 20% tak jak wspominał Pan Janusz Michalak na przykład. Co to 

powoduje? Powoduje to, że wzrastają też inne koszty, na przykład w PZDiT 

pojawił się dodatkowy koszt związany z opłatą PFRON. Przypomnę, że PFRON 

płacimy tylko przy wzroście liczby zatrudnienia, czyli średnioroczna liczba 
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pełnych etatów, na razie jest to zaplanowane 30 tys. zł. Myślę, że wzrost tych 

etatów, nie wiem czy spowoduje zyski dla powiatu, bo tak jak czytaliśmy w 

mediach i jak wypowiadał się jeden z radnych, tak naprawdę zyski, jeśli chodzi o 

utrzymanie zimowe dróg powiatowych to będą wtedy jak będzie zima taka jak za 

oknem, pomijam już zresztą, bo dużo można dyskutować o zakupach w PZDiT. 

Krótko mówiąc brak tej równowagi nie pozwoli tak naprawdę, naszym zdaniem, 

powiatowi się rozwijać. To co pytaliśmy, czyli o prognozę w przypadku zadłużeń, 

które padają, w przypadku chociażby MOS-u, który dzisiaj mamy 600 tys. zł, ale 

całość projektu wiemy, że opiewa na 4 mln zł. Te 4 mln zł powoduje to, że 

wskaźnik tak naprawdę zostanie zachwiany, plus dojdą inne projekty, bo w tej 

chwili planowane we wrześniu jeszcze przynajmniej inwestycje drogowe na 

około 4 – 4,5 mln zł, w tej chwili zamkną się w granicach 2,3 mln zł, jeśli tak 

będzie, co też sobie życzę, żeby tak było, bo chociaż coś zrobimy za te środki. 

Także biorąc pod uwagę brak tych inwestycji i zakres wskaźnika, też na co RIO 

też zwraca uwagę i na dyscyplinę w pozyskiwaniu dochodów, a te dochody 

również są zachwiane, ponieważ znaczącą pulą środków dochodów własnych tak 

naprawdę jest ta pomoc od innych samorządów, a ogólnie w planie budżetowym 

na rok 2016 jest ponad 1 mln zł mniej tych dochodów własnych w porównaniu 

oczywiście do roku 2015. To jest dość znacząca kwota. Brak również tak 

naprawdę, no Zarząd nie przedstawił planów rozwojowych, czyli gdzie zamierza 

się ubiegać o środki zewnętrzne, na co i ewentualnie jakie te koszty będą dla 

budżetu, czyli dla nas, którzy będziemy ten budżet przyjmować i realizować w 

przyszłych latach. Rozumiem, że te 2018 to jest już daleko i to można odsuwać i 

zadłużenia również można odsuwać w czasie dla przyszłych pokoleń, tak aby nam 

dobrze się żyło, ale tak jak powiedziałem zachwianie tej równowagi między 

konsumpcją, a rozwojem, czyli między środkami przeznaczonymi na 

konsumpcję, w tym momencie znaczne, powtarzam znaczne środki i podwyżki w 

wynagrodzeniach bezosobowych w jednostkach i w osobowych, a co za tym idzie 

i w narzutach, które są zastanawia bardzo w kontekście wykonania. Bo jeśli na 

komisjach słyszymy, że Blich zaoszczędził tam ok. 130 tys. zł na składkach 

chorobowych to znaczy, że coś z planowaniem jest źle, ewentualnie strasznie 

chorują nauczyciele. Chciałbym zwrócić uwagę na brak pomysłu na oświatę, bo 

tak naprawdę to też jest dość znaczące. Na wczorajszej komisji zwracałem uwagę 

na to, że jest mało przynajmniej w planie i mało się o tym mówi, które szkoły 

będą zabiegać o jakieś środki zewnętrzne. Mam nadzieję, że ta informacja, którą 

przedstawił Starosta, że te trzy szkoły złożą wniosek i około tych 3 mln zł to 

będzie i wpłynie i jest to dla budżetu znaczny zastrzyk i bardzo proszę Zarząd, 

żeby pomagał tym szkołom w uczestniczeniu w tych konkursach i w 
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pozyskiwaniu tych środków. Niestety, brak tej wizji jest odczuwalny od 

dłuższego czasu co powoduje, że nie możemy jakby ukierunkowywać środków 

finansowych na rozwój powiatu, po to, żeby te działania sprecyzować, wspierać i 

wspólnie poszukiwać źródeł ich finansowania. Myślę, że taki budżet jest złym 

budżetem, te środki są gdzieś tam, tak jak wspomniałem, nie może być tak, że 

robimy inwestycje na stajni na Blichu i tak naprawdę są to środki zarezerwowane 

na projekt, a nie wiemy jaki zakres ma ten projekt mieć. Nie wiemy czemu to 

robimy, co w tej stajni ma być, jaka ta stajnia będzie pełniła funkcję po 

wyremontowaniu, bo na razie dajemy zarobić projektantowi i nic więcej, a tak 

naprawdę nie wiemy jaki ten projekt ten projektant ma przygotować, bo po co. 

Przynajmniej taką informację uzyskaliśmy na komisji. Także Szanowni Państwo 

mówię, w jednym zdaniu, brak równowagi między konsumpcją, a rozwojem 

będzie powodował, myślę, że to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, problemy 

z inwestycjami w tym roku i w przyszłym roku, ponieważ zaciąganie kredytów 

jest proste i jeszcze możemy, ale do końca nie jest to rozwiązanie. Żaden 

gospodarz, przynajmniej rolnik na pewno nie będzie robił żadnych inwestycji, ani 

jeździł na wycieczki skoro tych środków u niego brakuje i taką chłopską 

mądrością chciałbym zakończyć, także myślę, że ten budżet nie jest do poparcia 

krótko mówiąc.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję, czy chciałby jeszcze ktoś 

zabrać głos w dyskusji? 

Radny Krzysztof Dąbrowski: To może ja. Moi drodzy, tak jak było to już tu 

powiedziane rzeczywiście mamy budżet, nie mamy schetynówki praktycznie, nie 

mamy większych inwestycji. Można powiedzieć, że mamy rok do tyłu, tym 

bardziej jak wszyscy wiecie, że te pieniążki będą nam szybko uciekać z Unii, 

które jeszcze w przyszłości możemy pozyskać, ale jest jeszcze jedna rzecz. Ja nic 

nie mam przeciwko temu, żeby promować powiat w kraju czy za granicą w 

Europie, ale mi się wydaje, że merytoryczna praca tu w Starostwie daje bardziej 

wymierne korzyści niż to co teraz jest, że nie mamy schetynówki.  

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

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wysłuchaliśmy 

dyskusji na temat przedstawionego budżetu, który zaproponował Zarząd, którym 

dane jest mi kierować i jestem dumny, że tym Zarządem kieruje, i takim 

Zarządem. Możemy powiedzieć, że budżet jest zły, możemy powiedzieć, że jest 

nierozwojowy, ale nie możemy powiedzieć, że przez ten okres trzech lat 

zaoszczędziliśmy jakiś milion, bo zmniejszyliśmy zadłużenie o ponad 2,5 mln zł. 
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I pamiętam jak w 2013 roku Pan Janusz Michalak zadał pytanie Pani Skarbnik 

Ewie Kotarskiej – Furman: jeżeli byśmy chcieli zaciągnąć kredyt, Pani Skarbnik 

jaki kredyt możemy zaciągnąć? Pani Skarbnik powiedziała, że nie więcej jak 500 

tys. zł. Myślę, że nieuprawnioną rzeczą jest mówienie, że dzisiaj jeżeli możemy 

zaciągnąć kredyt ponad 5 mln zł nie jest dbaniem o finanse powiatu. Wszyscy, 

myślę że specjaliści od finansów dawno już określili, że krótkoterminowe kredyty 

dla samorządów się skończyły i one nie są w żaden sposób uzasadnione, zresztą 

dlatego zostały w dużej mierze wprowadzone te wskaźniki, żeby w jakiś sposób 

pilnować rozłożenia tego na raty. Ja mam pytanie, może nie pytanie, tylko 

mówienie, że bierzemy kredyt, który będą spłacać nasi wnuczkowie. Ja mam 

pytanie, czy nasi wnuczkowie nie będą przychodzić do szpitala? Daj Boże żeby 

nie przychodzili. Myślę, że te inwestycje, może za małe inwestycje, ja też 

chciałbym tych inwestycji robić więcej, bo fajnie jest oglądać to coś co tworzy 

nowy obraz powiatu, to coś co tworzy nową jakość powiatu. Proszę Państwa, 

naprawdę cieszy jak się ogląda nasze budynki, które wyglądają inaczej jak przed 

rokiem, przed dwoma czy dziesięcioma laty. Cieszy jak się dzisiaj wchodzi do 

oddziału w Stanisławowie, który też jest kontrowersyjny, nad którym też możemy 

się głęboko zastanawiać na ile on jest nam potrzebny, bo nie jest dochodowy, ale 

pytanie: czy da się nam kupić zdrowia za 1000 zł? Myślę, że nie. Ubolewamy nad 

działaniami w służbie zdrowia, że od 2011 roku nie było żadnego kontraktowania 

i to nie jest bolączka mojego Zarządu, ale również poprzedniego Zarządu, bo na 

pewno mógł w szpitalu zrobić zabiegów, więcej procedur, żeby ten kontrakt był 

większy. Wszyscy mamy świadomość, że kontrakt 22 800 000 zł nie wystarcza 

na bieżące utrzymanie szpitala, robimy co możemy, odzyskujemy kolejne 

poradnie, staramy się choćby o minimalne zwiększanie kontraktów. Natomiast 

musimy mieć świadomość, że wraz z poprawą infrastruktury w tym szpitalu 

niestety nie maleją koszty tylko rosną. Zapytam byłego Starostę, Janusz ile 

klimatyzatorów było w Szpitalu w 2006 roku jak obejmowałeś Starostwo? Pewnie 

jeden w serwerowni. Dzisiaj jest około 17, to generuje koszty, to generuje większe 

zużycie energii i nawet dzięki temu, że przy zakupie grupowym energii udało nam 

się te koszty obniżyć to i tak one są wyższe jak były kiedyś. Proszę Państwa, 

powiem tak, zadłużenie powiatu około 11 200 000 zł, 16,2% jeśli 

przełożylibyśmy to na procenty przy 60% dopuszczalnym. Nie dojdzie do takiego 

zadłużenia, bo wskaźniki nam na to nie pozwolą, natomiast pozwolą nam na 

ewentualne pozyskanie z kredytu środków na wkład własny do projektów. O te 

projekty będziemy zabiegać, ale tak naprawdę dzisiaj tych projektów jest niewiele 

ogłoszonych, natomiast jesteśmy przygotowani do tego, dlatego też również nie 

przeznaczamy ślepo środków na dużo większe inwestycje czy dużo większych 
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środków nie zapisujemy. Mamy świadomość, że budowa MOS jest dla nas na ten 

moment inwestycją numer jeden. Może ktoś powiedzieć, że 600 tys. zł to bardzo 

mało, ale wcale tak nie musi się okazać, ponieważ ułożenie harmonogramu prac 

przy zachowaniu pracy ośrodka może pozwolić na tyle wykonanych prac na ile 

będzie możliwość wprowadzenia tam działań. Myślę, że ta kwota docelowo w 

2016 roku będzie większa i myślę, że będziemy mogli go dobrze podsumować. 

Co do wizji, udało nam się dokończyć w dniu dzisiejszym czy wczorajszym, 

wszyscy na maila Państwo otrzymają strategię do konsultacji, będziemy prosić o 

uwagi, zachęcam do lektury, do składania ewentualnych uwag. Szanowni 

Państwo, uważam, że jest to budżet przede wszystkim bezpieczny, realistyczny i 

robiony z wielką dozą odpowiedzialności za działania powiatu. Chciałbym 

również zakończyć, tak jak to mój przedmówca mówił, że w oparciu o rolnika 

swoją wypowiedź przedstawił, to chcę powiedzieć, że dobry rolnik mierzy siły na 

zamiary. Takie dzisiaj są nasze siły, zamiary mamy większe i będziemy walczyć 

o to, żeby na te większe zamiary środków nam starczyło. Dziękuję bardzo, 

natomiast Wysoką Radę proszę o poparcie tego budżetu.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Starosto, chciałbym się odnieść do Pana 

słów, jeśli Pan pozwoli. Bardzo dziękuję za przedstawienie sytuacji szpitala, choć 

nie to jest tematem naszej dyskusji, tematem naszej dyskusji jest projekt budżetu. 

Chciałbym Pana prosić, aby Pan znalazł w tym projekcie budżetu środki dla ZOZ-

u. Proszę wskazać, w którym dziale, rozdziale, paragrafie są środki dla ZOZ-u? 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Radny rozmawialiśmy już na komisjach na ten 

temat, ja określiłem, mniej więcej mamy wiedzę jak wolne środki z roku 2015 się 

przedstawiają i z tych środków w trakcie roku wprowadzimy zadanie w ZOZ-ie.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Nie mówił Pan tego. Jeszcze w jakiej 

wysokości, jaki zakres tego zadania, też Pan o tym nie mówił na komisji 

wczorajszej. Chciałbym również prosić o wypowiedź, bo powiedział Pan, że 

jesteśmy przygotowani i środki mamy zabezpieczone na ewentualne inwestycje. 

Też chciałbym Pana prosić o wskazanie tych środków. Myślę, że oczywiście 

odniósł się Pan do Szpitala i…. 

Starosta Krzysztof Figat: Od razu odpowiadam, myślę, że tu się nie 

zrozumieliśmy, powiedziałem, że jesteśmy przygotowani do tego, gdyby takie 

projekty się pojawiły. Możemy spokojnie z zachowaniem wskaźników zaciągnąć 

kredyt do wysokości 5,5 mln zł.  
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Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Starosto, bardzo Pana prosimy, żeby 

cały Zarząd przedstawił plany. Mówię, to już od 2012 roku prosimy, przedstawcie 

plany. Być może faktycznie Pan ma racje, bo z całym szacunkiem, ale faktycznie 

może tak jest, tylko że przez 4 lata Państwo nie przedstawiliście tych planów, nie 

mówicie, więc działamy ad hoc. Mówicie, że budżet jest rozsądny, no nie jest 

rozsądny. Jeśli zatrudniamy pracowników tylko i wyłącznie powodujemy koszty, 

które są konsumpcyjnymi kosztami w budżecie, a nie zapewniamy między nimi 

równowagi, to nie jest rozsądny budżet, bo przypomnę, jeśli Państwo nie wiecie, 

że te koszty, które wprowadziliście w budżecie na 2016 będą się ciągnęły na 

następne lata, mało tego, będą też i wzrastać, samo przez się. Automatycznie te 

koszty, które w tej chwili przez ten budżet zawyżymy wpłyną na wszystko, co 

będzie w następnym roku i jeszcze później. Więc to nie jest rozsądne, to właśnie 

brak równowagi, a o tym przygotowaniu i zabezpieczeniu tych środków, no nie 

ma w tym budżecie. Proszę wskażcie te środki to wtedy ewentualnie można 

rozważyć, ale naprawdę nie ma ich. I o szpitalu nie mówmy, bo my tak straszymy. 

Te obowiązki, że ludzie mają chodzić do szpitala, mają jeździć po równych 

drogach, mają chodzić po chodnikach, szkoły mają być wyposażone, to są wasze 

obowiązki, od tego jesteście Zarządem i nie mówcie albo damy taki budżet, albo 

nie tego. No nie. Po to jesteście, po to bierzecie wynagrodzenie, za to wam się 

płaci i zróbcie tak, żeby były równe drogi, żeby były chodniki i żeby były 

pozyskiwane środki, żeby szpital funkcjonował, jeszcze dobrze funkcjonował, 

żeby mieszkańcy byli zadowoleni. To jest Wasz obowiązek, także szkoda, że nie 

ma w tym budżecie tego o czym Pan mówił i nie ma też przedstawionej wizji, że 

dzisiaj nie ma tego w budżecie, ale wniosek jest już przygotowany na taki zakres, 

taką sumę i w połowie roku będzie złożony, być może wtedy weźmiemy kredyt. 

Nie ma takiej dyskusji na komisjach, dlatego też mówię, dziś nie ma za czym 

zagłosować. Dziękuję.  

Radny Marcin Kosiorek: Jeżeli dyskusja dalej się toczy to chciałbym zacząć od 

wyjaśnienie opinii publicznej tutaj jednej rzeczy, bo Pan Starosta mówi, że budżet 

jest bezpieczny. Budżet to tak naprawdę papier, cyfry, przecież wszystko można 

zmienić, natomiast ja uważam, że niebezpieczne jest to co mówicie, na przykład 

w przypadku MOS-u w Kiernozi, że coś będziemy robić, że jest 600 tys. zł i coś 

zrobimy. To jest to co podkreślamy i dlatego właśnie jesteśmy przeciw, bo 

działacie bez planu, już nie mówię o jakimś dalekosiężnym planie, ale tu nie ma 

planu co konkretnie będziemy robić. Nie ma tego planu, dlatego rodzi się pytanie 

czy MOS będzie pracował i nie dziwcie się, że takie pytanie pada, bo tak 

naprawdę nie wiemy co wy tam macie zrobić, bo nie można nazwać w ogóle tego 

planem. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, bo jeszcze tutaj nie 
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poruszyliśmy kwestii oświaty, która w tym budżecie jest, ponieważ pojawiają się 

niepokojące sygnały odnośnie jakiegoś tajemniczego przenoszenia kierunków, 

mówię tajemniczego dlatego, że nikt nic nie wie. Z tego co my wiemy, gdzieś tam 

po mieście coś tam chodzi… Panie Jurku, róbcie w nocy, róbcie rano, róbcie 

wieczorem, tylko, żeby było dobrze i żebyście wiedzieli co robicie, bo nie wiecie.  

Radny Jerzy Wolski: Doba ma 24 godziny. 

Radny Marcin Kosiorek: Super, jak będziecie wiedzieć co robicie to o każdej 

porze dnia i nocy można to robić. Że tak powiem po mieście wiewiórki roznoszą, 

że Dyrektorzy nic nie wiedzą, że blokowane są możliwości składania projektów 

przez szkoły. Gdyby Pan Starosta mógłby jeszcze na temat tego budżetu oświaty 

dwa słowa nam powiedzieć.  

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, ja myślę, że to nie jest na temat, 

więc bardzo bym prosił… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja rozumiem, tylko pytanie brzmiało 

co ze środkami w budżecie dotyczące zmian.  

Radny Marcin Kosiorek: Ad vocem można radnemu Śliwińskiemu. No jakoś 

radny Śliwiński, jak Pan Starosta tutaj zaczął swoją mowę, która, zresztą tu 

koledzy Januszowi powiedziałem, że przecież o absolutorium nie dyskutujemy. 

Jakoś nie przerwano Panu Staroście i nie powiedziano, że to jest nie na temat. 

Jednak pieniądze na oświatę są zapisane, dlatego jeżeli ma być przenoszenie, czy 

to będzie coś kosztować prawda, czy to jest wyliczone w tym budżecie. Myślę, że 

są to uzasadnione pytania.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Każdy radny ma prawo powiedzieć, 

natomiast ja prowadzę obrady i uważam, że gdyby było zupełnie nie na temat to 

bym na pewno przerwał. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji?  

Radny Janusz Michalak: Podpowiem może Panu Staroście co do tego jakiegoś 

tam miliona, nie ma przy sobie lat poprzednich, ale z tych 2,5 mln zł, o których 

Pan Starosta mówi, to my żeśmy 1 mln zł zaoszczędziliśmy, jeśli Pan sobie dobrze 

przypomina, a wszystkie liczby jeśli się przedstawia to relatywnie do czegoś. Nie 

może być tak, że Pan mówi, że w pewnym momencie tylko 500 tys. zł mogliśmy 

wziąć. Tak, tylko 500 tys. zł, tylko ile już tego kredytu wzięliśmy i jakie były za 

to inwestycje tak.  
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Starosta Krzysztof Figat: Chciałbym odpowiedzieć Panu Marcinowi, bo myślę, 

że jest zainteresowany co do projektów jakie przygotowują szkoły. Tak jeden 

został cofnięty z przyczyn bardzo myślę, że merytorycznych, bo jeżeli w projekcie 

zapisuje się, że siedzibą realizacji projektu będzie teren województwa łódzkiego, 

a nie szkoła, a nauczycielom przypisuje się 800 godzin pracy z młodzieżą w 

ramach praktyk, to przepraszam, ale my na taką sytuację nie wyrażamy zgody. 

Jeżeli chodzi o szkoły, tak Zarząd pracuje nad uregulowaniem kierunków, 

oświadczam, że żadna szkoła nie będzie zamykana, natomiast kierunki będą 

uregulowane. Myślę, że wreszcie doprowadzimy do tego, żeby te kierunki się nie 

dublowały, i żeby w końcu w łowickiej oświacie było właściwe gospodarowanie 

środkami i nie było wojny polsko – polskiej.  

Radny Marcin Kosiorek: Panie Starosto, ja rozumiem Pańską wypowiedź, że 

Pan zdradził po prostu swoje intencje odnośnie tej szkoły dlatego, że jeżeli 

pracownik chce złożyć wniosek i przygotował źle to uważam, że szef go poucza 

i mówi, że tutaj jest źle i tutaj jest źle, popraw i złóż.  

Starosta Krzysztof Figat: Jeżeli zdążą go poprawić to tak. Do czwartego mają 

czas.  

Radny Marcin Kosiorek: Czyli będzie złożony? OK.  

Radny Marek Jędrzejczak: Ja mam tylko taką wielką prośbę w kontekście tych 

wydarzeń, które miały miejsce. Moja prośba jest związana z tym, żeby 

podejmując decyzje dotyczące porządkowania tych kierunków decydował uczeń, 

zainteresowanie jego szkołą. Nie może być takiej sytuacji, że na przykład są 

zainteresowani uczniowie w jednej szkole, gdzie jest na dany kierunek bardzo 

duży nabór, a z drugiej strony jest mniejsza i przenosimy do mniejszego. Ja 

powiem tak, żeby takiej sytuacji nie było, tylko zainteresowanie ze strony 

młodych ludzi decyduje o tym, bo sztuczne tworzenie na zasadzie, że 

porządkujemy powiedzmy sobie kierunek żywieniowy, bo lepiej  byłoby, żeby 

kierunki się nie dublowały. Ja tego nie neguję tylko powtarzam, żeby nie 

odbywało się na zasadzie arbitralnej, administracyjnej tylko zainteresowanie 

młodzieży szkołą. Żeby dla każdego było oczywiste, że ten kierunek pozostał w 

tej szkole dlatego, że było zainteresowanie młodych ludzi. Wtedy mamy sytuację 

czystą, bo potem mamy takie sytuacje i dyskusje emocjonalną, dlaczego jest tak, 

a nie inaczej, nie wpływa to korzystnie na funkcjonowanie szkoły, dużo się wokół 

niej dzieje. Proszę pamiętać o tym, że dzisiaj jest dosyć duża konkurencja na 

rynku i młodzi ludzi muszą mieć pewną stabilność jakie w danej szkole są 

kierunki i nie spotka nas tu żadna niespodzianka, że zaczynamy tę szkołę i przez 
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ten okres, w którym przebywamy ona będzie funkcjonowała i te kierunki będą 

realizowane. Dziękuję bardzo.  

Starosta Krzysztof Figat: Uspokajam Pana Radnego, myślę, że bardzo mocno 

bierzemy to pod uwagę, odbyliśmy 11 spotkań z dyrektorami, z których 

wyciągamy wnioski. Natomiast myślę, że to jest trochę tak, że na pewno 

będziemy korzystać z tego co wybiera młodzież, ale proszę pamiętać również o 

rzeczy takiej, że myślę, że Pan jako nauczyciel jak wchodzi Pan na lekcję to nie 

mówi Pan do dzieci co dzisiaj będziemy robić, tylko prowadzi Pan zajęcia, to 

jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że pragnę tutaj powiedzieć, podkreślić, że my 

w tym roku podjęliśmy decyzję i nie zgodziliśmy się na utworzenie dodatkowej 

klasy ogólnokształcącej i nikt nie odjechał. Przez te działania uratowaliśmy dwie 

klasy zawodowe, jedną technikum i jedną klasę zawodową. Myślę, że nie 

możemy wszystkich straszyć tym, że nam dzieci odjadą, bo nikt nie odjechał.  

Radny Marek Jędrzejczak: Ja w żaden sposób nie chcę tego negować, tylko ja 

bym chciał zawsze uzyskać informację, dlaczego powiedzmy ten kierunek jest 

jako jedyny na terenie powiatu w tej szkole, z jakiego powodu, jakie były 

przesłanki, bo nie wiem czy się końca się zrozumieliśmy. Jeżeli ma być 

uporządkowanie i jest kierunek żywieniowy to dlaczego jest w tej szkole? 

Dotychczas był w dwóch, trzech szkołach, ale zdecydowaliśmy, że jest w tej 

szkole i mnie osobiście najbardziej interesuje to dlaczego w tej szkole.  

Starosta Krzysztof Figat: Panie Radny, mamy pomysł, ponieważ mamy dwie 

pracownie gastronomiczne, mamy pomysł, żeby pogodzić i jedną i drugą, i żeby 

kierunki się nie dublowały.  

Radny Stanisław Olęcki: Pozwolę się nie zgodzić z moim kolegą po fachu, że to 

młodzież ma decydować gdzie ma chodzić i to młodzież najlepiej wie jakie 

szkoły. Ja kierowałem studium informatycznym i w Łowiczu mieliśmy ponad 300 

słuchaczy. I w Łowiczu otworzyło się kolejne studium informatyczne prywatne i 

około 30 osób poszło. Jaka była argumentacja? Bo tam się nie trzeba uczyć i nie 

trzeba chodzić i absolwentka tego studium, która u nas zaczynała i dumna była, 

że skończyła to właśnie prywatne studium, i jak sprzedawała marchewkę na 

targowicy to tak sprzedaje dalej. Natomiast wielu naszych studentów po studium 

informatycznym awansowało w pracy, niektórzy rozpoczęli studia na 

politechnice na studiach dziennych i je pokończyli. To studium prywatne już nie 

istnieje.  
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja mam prośbę, abyśmy wrócili do 

budżetu, bo rozwinęliśmy temat oświaty. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja chciałem prosić żebyśmy, bo oświaty także 

jest ważna, dlatego ja proszę, abyśmy tą dyskusję przenieśli do spraw różnych i 

kontynuowali, ponieważ Zarząd powiedział, że ma pomysł i myślę, że warto na 

ten temat z 10 minut poświęcić. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja bywam przy wielu tych spotkaniach 

i mam swoje obserwacje i nie chcę mówić, ponieważ nie chcę tego tematu 

rozwijać i w sprawach różnych oczywiście. Czy są jeszcze jakieś uwagi do 

budżetu?  

Radny Jarosław Papuga: Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

czy ja jestem w 100% z tego budżetu zadowolony no to też nie mógłbym tak 

powiedzieć, bo chciałbym, aby budżet wynosił 100 mln zł, i żeby ze 40 mln zł 

szło na inwestycje, ale tak nie ma po prostu, nie mamy takich pieniędzy. W 

związku z czym ja rozumiem, jesteście dzisiaj w opozycji, więc możecie obiecać 

ile chcecie, to jest bardzo korzystna sytuacja, ale jak jest z realizacją obietnic to 

wystarczy niektóre środki masowego przekazu zobaczyć, nie jest to taka prosta 

sprawa jak się okazuje, to jedna sprawa. Tutaj odnośnie tego co powiedział radny 

Miedzianowski o tym, że Zarząd ma płacone i ma robić to czego od niego się 

oczekuje. Chciałbym zapytać za co miał płacone Zarząd, który zaprojektował 

MOS w Kiernozi za 6 mln zł, czyli o 2 mln zł więcej… 

Radny Wojciech Miedzianowski: Cieszę się, że Pan to porusza. 

Radny Jarosław Papuga: …projektując ten budynek na nie swojej działce, bo to 

też jest dosyć ciekawa sytuacja. Wracając do budżetu oczywiście, chcę 

powiedzieć, że nie tylko mieszkańcy gminy Domaniewice, ale również 

mieszkańcy gminy Łyszkowice, Nieborów i wszystkich innych gmin mają bardzo 

wiele postulatów odnośnie budżetu i ja mam tutaj całą teczkę wniosków, które 

zgłosiłem. Liczę, że chociaż te, które są umieszczone teraz w budżecie w jakimś 

zakresie zostaną zrealizowane, mówię tutaj o schetynówkach, na które wiadomo, 

że nie dostaliśmy dotacji i będziemy się musieli uporać z nimi we własnym 

zakresie. Natomiast chcę powiedzieć, że wszyscy zgłaszają te wnioski i obiecać 

dzisiaj to jest dużo łatwiej niż w rzeczywistości zrobić. Wy też mieliście taki 

okres, kiedy realizowaliście budżet i wiecie, że rzucanie słów na wiatr, że tak 

powiem nie ma żadnego sensu. Robimy to co możemy i ja jestem za tym, żeby 

zmierzać do końca tej dyskusji, ponieważ wydaje mi się, że w tym momencie to 
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zaczyna być już taka mowa, po prostu nie wiem, szukanie haków czy innych 

rzeczy na drugą stronę i to nie ma sensu. Chciałbym, żeby udało się te inwestycje, 

które zaplanowaliśmy, a w przypadku mojej gminy, mówię o inwestycjach 

drogowych, żeby mogły być zrobione, bo one jeszcze w bardzo wielu miejscach 

i wielu gminach, i myślę, że radni z innych okręgów też mają wiele takich 

inwestycji, które chcieliby zgłosić, i myślę, że mamy 4 lata na to i rok rocznie 

powinniśmy po prostu je uwzględniać i żeby ten nasz powiat wyglądał w 

przyszłości dużo lepiej niż teraz. Dziękuję.  

Radny Marcin Kosiorek: Ja chciałbym tylko zapytać co radny Papuga miał na 

myśli mówiąc, że ,,obiecać’’? My nie  chcemy, żeby ktokolwiek czy my żebyśmy 

obiecywali, czy żeby ktoś obiecywał, tylko, żeby nam przedstawiono plan 

inwestycji. To chyba nie jest jakaś obietnica, nie wiem no, nie rozumiem po 

prostu.  

Radny Jarosław Papuga: Ad vocem odpowiem, chcecie, żeby było więcej na 

inwestycje, chcecie, żeby więcej było na oświatę, na służbę zdrowia, na chodniki. 

My też chcemy, bo może takie wrażenie powstało, że może któryś z radnych nie 

chce, to nie jest tak. Ja chcę, żeby na terenie mojej gminy zostało zrobione kilka 

kilometrów chodników i dróg. Zabiegam o to, jeszcze jak byłem radnym 

gminnym zabiegałem o to i nawet część z tych rzeczy udało się zrealizować, ale 

to jeszcze nie wszystko. Przecież każdy ma swoje potrzeby i to nie jest tak, że idę 

na sesję do Nieborowa i tam jest cisza i wszyscy mówią jak jest pięknie, bo to 

wcale tak nie jest. Jest olbrzymia potrzeba w zakresie pracy w pasie drogowym. 

To co teraz się dzieje, bardzo dużo robimy, jeśli chodzi o wycinanie różnego 

rodzaju zakrzaczeń i ten pas drogowy. Myślę, że tutaj niektórzy dostrzegą to, ale 

na terenie gminy Nieborów też są takie potrzeby, ja cały czas słyszę to na swoich 

sesjach i cały czas staram się zabiegać o to w Zarządzie, także mi tu chodzi o to, 

że chcemy. To nie jest tak, że ktokolwiek z radnych koalicji nie chce dla sportu 

więcej pieniędzy czy na drogownictwo, bo tutaj powstało jakieś takie wrażenie i 

tutaj mówię o tych obietnicach.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Też chcieliśmy zakończyć Panie 

Przewodniczący, ale widocznie się nie da. Słuchając Pana Jarka, przykro mi, ale 

nie rozumiecie całej ten intencji, które były tu powiedziane dużo wcześniej. Po 

pierwsze: Zarząd ma robić, tak, bierze pieniądze za to, żeby dobrze zarządzać 

środkami powiatowymi i to nie jest tak, że ma coś robić co ktoś oczekuje, tylko 

ma proponować i wtedy my przyjmujemy i to doskonale Pan wie. Ja rozumiem, 

że chcecie Państwo przesunąć temat na zupełnie inny tor, żeby nie mówić o tym 
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o czym my mówimy. My mówimy wprost - budżet jest niezrównoważony, 

zarządzenie to nie jest to, że się ma wór pieniędzy i rozdaje na lewo i prawo. 

Zarządzanie poprawne jest wtedy, gdy się nie ma pieniędzy, a znajduje się 

pieniądze na wszystko i tego zarządzania w tym powiecie nie ma od kilku lat. I 

proszę nie porównywać też starego Zarządu, bo w tej chwili minęły właściwie 4 

lata i niech Pan weźmie 4 lata starego Zarządu co było zrobione przez te 4 lata, a 

co jest zrobione przez ten Zarząd, może nie przez ten, bo ten działa tak naprawdę 

od 24 lutego 2015 roku, to w tym momencie Pan zobaczy różnicę i być może Pan 

zrozumie na czym polega zarządzanie. Niech Pan, Panie Jarku nie odwołuje się 

do MOS-u, ponieważ nie są to sprawdzone rzeczy, jeśli chodzi o ten. 

Wyciągnęliście kawałek rzeczy po to, żeby krzyczeć na sesjach, że stary Zarząd 

źle przygotował projekt. Ja powtórzę, ja powiem tylko tyle, że przez 4 lata nie 

zrobiliście nic, może nie Pan, bo Pana nie było wtedy w Radzie, nie upoważnia to 

jednak Pana do tego, żeby mówić co było kiedyś, ponieważ Pan nie wie, więc 

bardzo bym prosił o niepodejmowanie takich tematów, bo one są po prostu 

niewiarygodne w tym momencie. 

Radny Jarosław Papuga: Panie Radny, przecież dokumenty o tym mówią. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, faktycznie może 

przerwijmy tą dyskusję, każdy chyba wie jak będzie głosował, a w sprawach 

różnych chciałbym porozmawiać o oświacie, czyli deklaracji Zarządu, że ma 

pomysł. Chciałbym, żeby to przedstawił Zarząd, jeśli Pan Przewodniczący 

pozwoli to też wnioskuję, żeby zakończyć.  

Radny Marek Jędrzejczak: Ja mówiąc o inwestycjach miałem na myśli 

inwestycje, o których plany były już kilkanaście lat temu. Powiem tylko tyle, że 

wracamy, a ten problem ciągle zostaje, tego chodnika. Proszę pamiętać o jednej 

rzeczy, ponieważ mówimy o bardzo niebezpiecznym miejscu, bo wszyscy 

zapominamy o tym, że tam jest kopalnia. Jak było przygotowywana budowy 

autostrady to tam przejeżdżało kilkaset samochodów, dzisiaj przejeżdża ich 

kilkadziesiąt, w związku z tym mieszkańcy mają prawo, zwłaszcza po tych 

doświadczeniach, które były, tam są małe dzieci, maja prawo do tego, żeby mieć 

perspektywę, kiedy ta inwestycja zostanie zrealizowana, bo ja nie powiedziałem, 

że ona ma być natychmiast. Jeżeli się nie udało to ja oczekuję deklaracji, że w 

kolejnym budżecie ta inwestycja zostanie uwzględniona, bo to nie było na takiej 

zasadzie, że proszę zrobić i już. My mówimy o inwestycji, która już dawno 

powinna być zrobiona i nadal mamy sytuację taką, że nie wiem kiedy ta 

inwestycja zostanie zrobiona. Nie mówię, że w innych gminach nie ma potrzeb, 
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są konkretne potrzeby, tylko zwracam uwagę na sferę bezpieczeństwa. To 

powinno zostać zrobione, bo jeżeli potem jak się coś stanie to od razu jest robione, 

a po co takie sytuacje. Uważam, że warto byłoby się nad tym zastanowić i określić 

kiedy to zostanie zrobione i myślę, że to jest uczciwe postawienie sprawy. Po 

drugie gdybym ja oczekiwał, Pan mówi, że budżet nie jest z gumy, że nie ma 

takich możliwości zrobienia od razu. Ja nie powiedziałem, że natychmiast to 

zróbcie, ja powiedziałem, żebyście określili jakąś perspektywę. Ja na dzień 

dzisiejszy nie mogę mieszkańcom nic powiedzieć, bo powiedzenie w ten sposób, 

że będzie zrobione to nie jest odpowiedź. A ja jako przedstawiciel tej gminy, jak 

jestem na sesji i ktoś takie pytanie mi zada to co ja mam powiedzieć, że my się 

zastanawiamy i ja nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi? W takim razie po co 

ja tu jestem?  

Starosta Krzysztof Figat: Chciałbym odpowiedzieć radnemu 

Miedzianowskiemu na to, że powinniśmy mieć plan na to co już i w trakcie 

walczyć o następne środki. Tak i tak też czynimy. Szanowni Państwo, w planie 

budżetu na rok 2015 na inwestycje mieliśmy zapisane 5 691 210,80 zł, w trakcie 

roku ten plan zwiększyliśmy do kwoty 10 044 523,44 zł. Myślę, że wykonanie 

tego planu jest jak najbardziej realistyczne.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Myślę, że powoli będziemy już 

kończyć tę dyskusję. 

Radny Michał Śliwiński: Postaram się szybko skończyć i nie sprowokować 

nikogo. W imieniu Klubu „Porozumienie Łowickie” chciałbym powiedzieć, że 

będziemy głosować za tym budżetem. To jest budżet, który jest budżetem 

bezpiecznym, tak jak wcześniej mówiliśmy, że mamy go tak przygotować 

wskaźnikami, żebyśmy mogli sięgać po środki zewnętrzne, które się pojawią. 

Póki co trudno jest z tymi środkami zewnętrznymi, jeżeli chodzi o środki unijne i 

czekamy na nie. Jest tak przygotowany, że w przyszłości będziemy mogli czy w 

trakcie roku budżetowego środków użyć i skorzystać z tych środków 

zewnętrznych. Ja powiem tak, że nie dziwi mnie ta dyskusja, że nie jesteśmy 

zadowoleni, bo my na swoim Klubie też, każdy chciałby więcej dla swojej gminy. 

Wczoraj byłem na Komisji w ZOZ-ie i też sygnały ze szpitala w kierunku Rady. 

Myślę, że Piotr to potwierdzi, że nie patrzcie, że najważniejsze są dziury na 

drogach czy gdzieś tam chodniki, bo też trzeba myśleć o szpitalu. To wszystko 

tak naprawdę może nie jest widoczne akurat w tym budżecie, ale w tym co 

rozmawiamy z Zarządem, to co mówił też i Wojtek czy Pan Starosta, że chodzi 

tutaj też o Oddział Wewnętrzny, który też trzeba będzie szpitalowi pomóc 
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doprowadzić go do normalności, powiem tak. Będzie zrealizowane i taką tutaj 

mamy obietnicę ze strony Zarządu, a tak naprawdę nie mamy podstaw, żeby temu 

nie wierzyć, także Klub „Porozumienie Łowickie” będzie głosował za budżetem 

na 2016 rok.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Myślę, że zakończymy już dyskusję.  

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

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

– pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

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

RPŁ/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 9 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XV/91/2015 RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 

rok. /Zał. Nr 5/ 

Radny Marcin Kosiorek: Można jeszcze jedną uwagę? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę. 

Radny Marcin Kosiorek: Może nie tak, że na każdej sesji, ale myślę, że nasza 

dyskusja mogłaby wyglądać lepiej, gdyby akurat przy głosowaniu budżetu 

dyrektorzy jednak byli. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Zaproszenia wysłałem do wszystkich 

dyrektorów jednostek.  

Ad. pkt. 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu Łowickiego na 2016 rok. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Plan pracy dostaliście Państwo 

wszyscy. Chciałbym się tylko spytać, czy są jakieś uwagi do planu pracy Rady na 

2016 rok? Wszyscy dostali, wszyscy mam nadzieję, że czytali.  

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

RPŁ/nie głosowali: J. Chudy, M. Kosiorek, Z. Kuczyński, M. Śliwiński/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XV/92/2015 RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu Łowickiego na 2016 rok. /Zał. Nr 6/ 

Ad. pkt. 8 

Przyjęcie planów pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2016 rok. /Zał. Nr 7/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę o przedstawienie planu pracy 

Komisji Zdrowia Panią Przewodniczącą Komisji Zofię Rogowską – Tylman.  

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli - Zofia Rogowska – Tylman: 

Szanowni Państwo mam właśnie pytanie, czy ja mam czytać ten plan pracy 

Komisji? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja chciałbym, aby każdy 

Przewodniczący po prostu wiedział, że to jego komisja, spyta się czy są głosy w 

dyskusji i jeśli nie to potem będziemy mówić dalej.  

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli - Zofia Rogowska – Tylman: Czy są 

pytania i uwagi? Nie ma, dziękuję.  

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i 

Promocji - Małgorzata Ogonowska: Czy mam czytać plan pracy? Czy są 

uwagi? Dziękuję.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska - Jerzy Wolski: Była, ze tak powiem obszerna dyskusja 

na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i myślę, że to co tutaj wypracowaliśmy 

jesteśmy zgodni, także sądzę, że nie powinno tutaj być pytań. Ustalenia zapadły 

już na Komisji.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Stanisław Olęcki: Komisja Rewizyjna 

odniosła się do propozycji planu pracy, dokonała kilku zmian. Czy są pytania? 

Dziękuję.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Jacek Chudy: Komisja 

Budżetu rozszerzyła program pracy na 2016 rok, jedynie w maju są dodatkowe 

punkty. Czy są pytania? Dziękuję.  

Ad. pkt. 9 

Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 

2015 rok. /Zał. Nr 8/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tu jest ten sam temat.  

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli - Zofia Rogowska – Tylman: Czy 

życzą sobie Państwo, aby sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia zostało 

odczytane? Czy są pytania jakieś do tego sprawozdania? Omawiane to było na 

Komisji Zdrowia szczegółowo. Dziękuję.  

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i 

Promocji - Małgorzata Ogonowska: Komisja także została zapoznana ze 

sprawozdanie. Czy są jakieś pytania? Dziękuję.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska - Jerzy Wolski: Komisja zrealizowała plan pracy tak jak 

to zostało przyjęte rok temu. Chciałbym szczególnie na to zwrócić uwagę i 

podziękować Zarządowi, od kilku lat Komisja Rozwoju Gospodarczego zabiegała 

usilnie o wzmocnienie parku maszynowego w Zarządzie Dróg. Udało się to 

zrealizować, to były nasze kilkuletnie wnioski i ta baza maszynowa w tej chwili 

w Rejonie wygląda całkiem imponująco, i żeby ona pracowała na rzecz naszych 

dróg, poboczy i rowów. Myślę, że tutaj wreszcie udało się naprawdę zrealizować 

jeden z ważniejszych punktów próśb Komisji Gospodarczej. Dziękuję bardzo.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Stanisław Olęcki: Podobnie jak moi 

przedmówcy, Komisja zrealizowała punkty, jeden z nich został przeniesiony na 

styczeń tego roku. Czy są pytania? Dziękuję.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Jacek Chudy: Komisja 

Budżetu i Finansów złożyła obszerne sprawozdanie. Czy są pytania? Dziękuję.  
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Ad. pkt. 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016 – 2019 z 

perspektywą na lata 2020 – 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko ustaleń tego programu. 

Dyr. Wydz. OS Adriana Drzewiecka: Szanowni Państwo, Wysoka Rado, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy 

powiatu w celu realizacji polityki ochrony środowiska sporządza Powiatowy 

Programu Ochrony Środowiska. Ostatni Program Ochrony Środowiska Powiatu 

Łowickiego na lata 2004 – 2008 został uchwalony uchwałą w 2004 roku w dniu 

30 czerwca, zaś raport z jego wykonania został sporządzony w 2008 roku. 

Przyjęty przez Zarząd projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Łowickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023 wraz z 

opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń tego programu na 

podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska został pozytywnie 

zaopiniowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Projekt tego Programu 

wraz z Prognozą jego oddziaływania na środowisko został poddany również 

postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko. W wyniku tego 

postępowania w terminie od 25 listopada bieżącego roku do 16 grudnia bieżącego 

roku zapewniono społeczeństwu możliwość udziału w opracowaniu wyżej 

wymienionych obydwu dokumentów poprzez umieszczenie projektów tego 

programu i tej prognozy na stronie internetowej powiatu, na tablicy ogłoszeń i 

również na BIP-ie. Nie wpłynęły żadne wnioski i żadne uwagi w podanym 

terminie. Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 

ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie projektu obydwu 

tych projektów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa 

Łódzkiego, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Przedmiotowy Program 

jaki chcę Państwu przedstawić odpowiada wymaganiom stawianym tego typu 

opracowaniom wynikających z obowiązujących przepisów prawa i określa w 

szczególności: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, poziomy celów 

długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań, środki niezbędne do 

osiągnięcia celów. Uchwalony Program, który mam nadzieję, że zostanie 

uchwalony będzie dokumentem strategicznym wykorzystywanym jako jeden z 

instrumentów zarządzania środowiskiem. Będzie także pomocny o ubieganie się 

o środki zewnętrzne finansowane na realizację przedsięwzięć związanych 

oczywiście z ochroną środowiska. Został opracowany w powiązaniu z innymi 
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dokumentami strategicznymi takimi jak Polityką Ekologiczną Państwa, Strategią 

Rozwoju Kraju 2020, Programem Ochrony Środowiska dla Województwa 

Łódzkiego. Głównym celem Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Łowickiego to trwały i niezagrażający środowisku naturalnemu rozwój społeczno 

– gospodarczy naszego powiatu. Pokrótce, ponieważ jest to dość obszerne 

opracowanie , tak wygląda Program, tak wygląda Prognoza. Ja nie będę tego 

szczegółowo omawiała, powiem tylko ogólnie, że Program zawiera między 

innymi założenia ogólne, podstawy prawne, cel i zakres opracowania, 

charakterystykę powiatu łowickiego, główne zagrożenia środowiska w naszym 

powiecie, Strategię Ochrony Środowiska, chronogram rzeczowo – finansowy, 

narzędzia i instrumenty jego realizacji, ewentualne źródła finansowania, 

monitoring programu i wskaźniki efektywności.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję, czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały?  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Jerzy Wolski: Ja chciałbym tylko dodać, że 

ten Program i Prognoza co ma Pani Dyrektor Ada Drzewiecka czytaliśmy na 

Komisji Gospodarczej od pierwszej do ostatniej strony, także absolutnie 

popieramy projekt tej uchwały. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego.  

Dyr. Wydz. OS Adriana Drzewiecka przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na 

lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023 wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko ustaleń tego programu. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

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

nie głosował M. Kosiorek/: 

Za  – 17 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 2 

Podjęli Uchwałę Nr XV/93/2015 RPŁ w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 

2020 – 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego 

programu. /Zał. Nr 9/ 

Ad. pkt. 11 
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Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady Muzeum 

przy Muzeum w Łowiczu. 

p.o. Dyr. Wydz. ES Teresa Wicher: Zgodnie z ustawą o muzeach co cztery lata 

należy powołać nową społeczną Radę Muzeum i to jest projekt RPŁ w sprawie 

powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu. W między czasie powstał 

nowy obiekt taki jak Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Łódzki i jest 

nowy przedstawiciel w tej Radzie.  

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

sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję, czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały?  

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

– pozytywna. 

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

nie głosował M. Kosiorek/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 

Podjęli Uchwałę Nr XV/94/2015 RPŁ w sprawie powołania Rady Muzeum przy 

Muzeum w Łowiczu. /Zał. Nr 10/ 

Ad. pkt. 12  

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru biegłego rewidenta 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2015.  

Skarbnik Powiatu Sylwia Gajda przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie 

wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2015. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję, czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały?  

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

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

nie głosował M. Jędrzejczak/: 

Za  – 19 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XV/95/2015 RPŁ w sprawie wyboru biegłego rewidenta do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Łowiczu za rok 2015. /Zał. Nr 11/ 

Ad. pkt. 13 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu 

łowickiego na 2016 rok. 

p.o. Dyr. Wydz. ES Teresa Wicher: Zgodnie z planem pracy aptek 

ogólnodostępnych powinien ten plan być dostosowany do potrzeb ludności. W 

Łyszkowicach w gminie Łyszkowice jedna apteka została zamknięta i w jej 

miejsce powstała następna apteka. 

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

sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2016 rok. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję, czy są pytania do 

przedstawionego projektu uchwały?  

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

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

RPŁ/nie głosowali: M. Jędrzejczak, D. Kosmatka/: 

Za  – 18 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XV/96/2015 RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 

2016 rok. /Zał. Nr 12/ 
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Ad. pkt. 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tą skargę wszyscy Państwo otrzymali, 

ja już ją kazałem rozesłać dość dawno, ale bardzo proszę projekt uchwały i jeśli 

będą pytania… 

Przewodniczący K. Rewizyjnej Stanisław Olęcki przedstawił projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję Panu Przewodniczącemu, 

czy są pytania do przedstawionej opinii?  

Radny Wojciech Miedzianowski: Może nie tyle do opinii co bardziej jeszcze raz 

bym prosił tutaj odpowiedź na moje pytanie, które też na komisjach zadałem. 

Ponieważ stan mniej więcej mamy taki, że te osoby, tutaj jest podpisane przez 

tylko jedną osobę, ale tam jest wymienionych kilka osób w wyroku sądu i okazuje 

się, że skargę do WSA składało kilka osób. Ta skarga była najpierw do SKO, 

która zamiast na Radę poszła prosto do Wojewody, potem Wojewoda podjął 

decyzję, że skarga jest niesłuszna, na tą decyzję Wojewody nastąpiło odwołanie 

właśnie tych osób i w tej chwili mamy wyrok WSA, który mówi, że niesłusznie 

tą decyzję jakby uchyliło Wojewody, ponieważ Pan Błaszczyk powinien być 

wzięty pod uwagę przy wydawaniu decyzji. W związku z tym oczywiście została 

uchylona decyzja Wojewody, ale to znaczy, że skarga była słuszna i w takim razie, 

skoro skarga była słuszna na Starostę to wydaje się wprost, że decyzja została 

podjęta z błędem prawnym, ponieważ nie uwzględniła Pana Błaszczyka. Moje 

pytanie jest następujące, czy w takim układzie, to co pytałem na Komisji, jakie są 

konsekwencje dla nas, to znaczy czy będą jakieś konsekwencje dla nas, ponieważ 

już trochę dużo takich decyzji z błędem i wiemy, że WSA już wiele rzeczy 

uchylało, które wskazywało na błędne decyzje i uchwały Zarządu, więc ja 

naprawdę trochę się niepokoję i chciałbym się spytać, i proszę mnie podtrzymać 

w tym przekonaniu, że faktycznie nie ma tutaj jakby konsekwencji dla powiatu 

mówiąc krótko.  

Mecenas Marta Byzdra – Pawlak: Ja pozwolę sobie odpowiedzieć Panu 

Radnemu. Tutaj w tej sprawie, ten wyrok, o którym Pan wspominał, ten wyrok 

WSA w Łodzi, on jest nieprawomocny. Sprawa aktualnie jest rozpoznawana 

przez NSA w Warszawie, na chwilę obecną jeszcze nie ma prawomocnego 
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wyroku. NSA w Warszawie ma 3 możliwości postępowania, może się zgodzić z 

tym co WSA podjęło, może się z tym nie zgodzić, jak również z kwestii 

proceduralnych sprawa może nie być rozpoznawana, bowiem jest to dopiero etap 

wstępny. Rozstrzygnięcie NSA, ono dopiero da asumpt Wojewodzie do 

poczynienia pewnych ustaleń w tym toczącym się postępowaniu. Na chwilę 

obecną odnośnie powiatu, raczej nie Pana Starosty, bo to nie jego postępowania 

dotyczyła skarga, nie ma tutaj żadnej prawnej możliwości ingerencji w to 

postępowanie. Na chwilę obecną, żaden z tych organów nie stwierdził, że po 

stronie Pana Starosty były jakiekolwiek nieprawidłowości, i dlatego te 

rozstrzygnięcie NSA będzie o tyle istotne, że ono dopiero pozwoli na prawidłowe 

zakończenie tego postępowania, przy czym tak jak wcześniej powiedziałam, to co 

NSA orzeknie, ono będzie skierowane do Wojewody i dopiero później od jego 

decyzji będzie zależał dalszy bieg tej sprawy. Na chwilę obecną nie jesteśmy w 

stanie mówić o jakimkolwiek jednoznacznym rozstrzygnięciu tej sprawy.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Rozumiem. Dziękuję bardzo, przekonuje 

mnie to, że ta sprawa jeszcze trwa, nie zakończyły się jeszcze definitywne. Przy 

okazji, czy mógłbym prosić pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego ze sprawy 26 listopada dotyczące uchwały Zarządu z grudnia? 

Jeśli mógłbym prosić w formie elektronicznej na maila. Dziękuję.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, oczywiście. Czy są jeszcze 

jakieś pytania przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę.  

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

RPŁ/nieobecna I. Grzegory – Gajda, nie głosowali: P. Gołaszewski, M. 

Jędrzejczak, J. Michalak, W. Miedzianowski, /: 

Za  – 12 

Przeciw  – 1 

Wstrzymało się  – 3 

Podjęli Uchwałę Nr XV/97/2015 RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 13/ 

Ad. pkt. 15 

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. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo Pani Skarbnik, czy są 

pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

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

RPŁ/nie głosował W. Miedzianowski/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 8 

Podjęli Uchwałę Nr XV/98/2015 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok. 

/Zał. Nr 14/ 

Ad. pkt. 16 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

Członek Zarządu Jacek Chudy: Nie ma wniosków co do przyjęcia bez czytania?  

Radny Jerzy Wolski: Mamy wszyscy to przed sobą.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Jeżeli czytali Państwo to każdy 

otrzymał pisemną formę sprawozdania. Proszę bardzo o zapytania do Członków 

Zarządu.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja wnioskowałem o to, żeby jednak czytać. 

Dostajemy to przed sesją. Ja rozumiem, że Zarząd do ostatniego dnia przed sesją 

chce złożyć sprawozdanie Radzie, ale może w trakcie sesji ktoś przeczytał te 

sprawozdanie? 

Członek Zarządu Jacek Chudy przedstawił sprawozdanie Starosty Łowickiego 

z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami. /Zał. Nr 15/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję Panu Radnemu Chudemu, 

czy są pytania?  

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, jeśli na początek 

można to zaproponuję takie rozwiązanie, żeby kolega Jacek nie musiał czytać, to 

może załóżmy 2 – 3 dni przed sesją przesłać materiały do tego dnia, potem tylko 

ustnie za te trzy dni Zarząd by przedstawił. Byłoby szybciej wtedy faktycznie. I 

od razu jeśli można zadać pytanie. 
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Członek Zarządu Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, ja bardzo chętnie będę 

czytał. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja nie mam wpływu na przedstawienie 

materiału, bo wiem, że Zarząd jeszcze wczoraj się zbierał. Nie ma problemu, 

można w etapach wysyłać.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Jest tutaj dużo spraw związanych z projektami 

realizowanymi przez szkoły. Powtórzę swoją prośbę, żeby zrobić wszystko, żeby 

jak najwięcej szkół brało udział w tych projektach zewnętrznych i te środki 

zewnętrzne były dla powiatu ściągane. Mam prośbę, jakby Zarząd tak ogólnie 

przedstawił projekty Muzeum w Łowiczu, które będą składane do Ministerstwa 

Kultury, taka informacja tutaj się znalazła, jakie te projekty są i czego dotyczą.  

Starosta Krzysztof Figat: Dotyczą działań w Skansenie. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ale rozumiem, że są to projekty do 

Ministerstwa, bo nie tak jak w tym roku, bo w tym roku tak naprawdę były nasze 

własne projekty tak naprwdę, dodatkowe środki z budżetu.  

Starosta Krzysztof Figat: Też mieliśmy dotację z Ministerstwa na energię i 

odgromówkę. Nie jest to zadanie w całości zrealizowane i chcemy je 

kontynuować. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Też jest dużo o podziale działek, rozumiem, 

że w Zdunach to jest ta działka, na której znajduje się barak? 

Starosta Krzysztof Figat: Barak i ta drewniana część, czyli to co przylega. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ta drewniana część po złożeniu też będzie do 

sprzedaży?  

Starosta Krzysztof Figat: Nie w całości. To musi być tak, żeby komplet był... 

Złożymy taką propozycję, żeby urbanistycznie jakoś to wyglądało.  

Radny Wojciech Miedzianowski: No właśnie. A ta działka na Bratkowicach 

stanowiąca własność powiatu, też jest podział nieruchomości, co to za działka?  

Radny Marcin Kosiorek: Nieruchomość I LO, tak tu jest napisane.  

Starosta Krzysztof Figat: Tam jest uregulowanie pasa drogowego z krajówką, 

to jest za płotem po placu boiska I LO jest jeszcze nasza działka. 
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Radny Wojciech Miedzianowski: Powiększamy krótko mówiąc.  

Starosta Krzysztof Figat: Nie powiększamy tylko regulujemy to co pod pas 

drogowy drogi krajowej, tak jak powiedzmy my realizujemy w drogach 

powiatowych przejęcie działek na rzecz poszerzenia pasa drogowego, tak samo 

tu jest regulowanie pasa drogowego.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Czy mógłbym prosić coś na temat tej 

Alkierzówki, bo widzę, że tutaj też jest ta sprawa. Jak wygląda ta sprawa, czy jest 

już jakaś oferta do rozebrania? 

Starosta Krzysztof Figat: Sprawa Alkierzówki jest taka, że próbujemy ją 

sprzedać łącznie z alkierzówką, natomiast jeżeli nie będzie oferentów to pewnie 

będziemy rozbierać i przygotowywać samą gołą działkę, bo wiadomo, że tamta 

działka będzie dopiero miała wartość jak już nie będzie zobowiązań. Przez wiele 

lat była mowa o tym, że jest to zabytek i może być tylko w ramach tego zabytku 

realizowane, czyli z zachowaniem zgód konserwator. Jakiegoś specjalnego 

zainteresowania samą alkierzówką nie ma.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym prosić jeszcze informację, 

ponieważ wystąpiliście Państwo o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska. Jakie będzie przeznaczenie? To będzie 

kontynuacja w Stanisławowie? 

Starosta Krzysztof Figat: Nie ma już umorzenia, okazuje się, że Wojewódzki 

Fundusz w tym dziale nie przewiduje umorzenia. Tam była kwota 98 tys. zł, więc 

tych środków Fundusz nam nie umorzy. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Rozumiem, chciałbym też prosić o jakąś 

szerszą informację dotyczącą zapisu „Wyrażono zgodę na utworzenie grupy 

dystrybucja energii elektrycznej dla powiatu łowickiego i jego jednostek 

organizacyjnych na rok 2016”. 

Starosta Krzysztof Figat: To jest kolejna rzecz, corocznie występujemy z 

zapytaniem, w tym roku energię będzie dostarczało PGE, w zeszłym roku 

dostarczała firma Corrente.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Rozumiem, że ten zapis, bo wyrażono zgodę 

na utworzenie grupy. Tworzymy jakąś grupę dystrybucyjną na terenie powiatu? 
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Starosta Krzysztof Figat: Utworzyliśmy ją dwa lata temu, w ramach tej grupy 

zakupowej zakupiliśmy energię i dostawcą w zeszłym roku była firma Corrente.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Z innymi samorządami czy tylko nasze 

jednostki?  

Starosta Krzysztof Figat: Gmina Kiernozia jest i nasze jednostki są w tej grupie 

zakupowe. 

Radny Wojciech Miedzianowski: To jeśli jeszcze można prosić, to 

ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, ubezpieczenie 

majątku powiatu mniej więcej na tym samym poziomie? 

Starosta Krzysztof Figat: Powiem tak, zresztą Pan Przewodniczący za chwilę 

odczyta informację. Po tej informacji miałem złożyć tą informację, ale skoro już 

Pan zapytał to myślę, że powiem o co chodzi, a Pan Przewodniczący za chwilę 

odczyta. Okazało się, że nie do końca byliśmy, albo inaczej, powzięliśmy 

informację, że oferta naszego Brokera nie jest ofertą dobrą i nie jest ofertą 

zabezpieczającą nasze interesy. Ponieważ dostaliśmy różne propozycje, a 

związani z kolei byliśmy umową na wyłączność z Brokerem, ale na wyłączność 

z Brokerem, a nie na wyłączność z firmą ubezpieczeniową, postanowiliśmy 

sprawdzić rynek, ubezpieczyliśmy majątek na wyższą kwotę niż pierwotnie było 

u Brokera, taniej jest o około 10 tys. zł. Myślę, że cała dokumentacja, bo to było 

na kilku Zarządach prowadzone, cała dokumentacja z przebiegu i dyskusji z 

Panem Brokerem, który najpierw uznawał, że firmy nie chciały mu składać ofert, 

potem te oferty składał, nie chcę wnikać w to, jest zgromadzona cała 

dokumentacja. W dniu wczorajszym Pan Broker przysłał pismo, jak to go źle 

potraktowaliśmy, między innymi za omyłkę pisarską uznał 1,2 mln zł braku w 

majątku, jest to do wglądu i może właśnie najlepiej, żeby Komisja Rewizyjna to 

przejrzała. Podjęliśmy decyzję, że ubezpieczenie robimy w Towarzystwie Warta, 

bezpośrednio cały majątek mamy ubezpieczony w Warcie, łącznie z 

ubezpieczeniem komunikacyjnym na niegorszych warunkach, a uważam, że na 

lepszych. Przy mniejszym majątku w zeszłym roku składka była około 96 tys. zł 

u poprzedniego Brokera, a w tej chwili składka jest 83 tys. zł u innego 

ubezpieczyciela jakim jest Warta.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Jest też taka informacja, że powierzono 

zadanie publiczne powiatu łowickiego organizacji pozarządowej lub podmiotowi 

prowadzącemu działalność pożytku publicznego w formie powierzenia z zakresu 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Czy coś na ten temat mógłbym usłyszeć? 
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Starosta Krzysztof Figat: Bardzo proszę, Pani Sekretarz odpowie na to pytanie.  

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy 

prawnej i edukacji prawnej, połowę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

przypadającej dla danego powiatu musimy powierzyć ich prowadzenie 

organizacji pożytku publicznego, którą wybieramy w trybie otwartego konkursu 

ofert, o którym mowa w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. Ustawa 

również przewiduje, że jeżeli w danym powiecie jest nie więcej niż 3 punkty to 

wówczas prowadzenie jednego punktu jest powierzane dla organizacji pożytku 

publicznego, czyli ten przypadek dotyczy powiatu łowickiego. Zarząd ogłosił 

otwarty konkurs ofert, oczywiście te ogłoszenia przygotowaliśmy mimo 

ogromnego trudu, ponieważ ustawa jest napisana tak jak jest napisana, czyli 

bardzo lakonicznie i interpretacji jest tyle ile osób w samorządach, natomiast 

udało nam się to ogłoszenie sformułować, Zarząd ogłosił otwarty konkurs, 

wpłynęła tylko jedna oferta. Była to oferta Caritas Diecezji Łowickiej, oferta, 

która spełniała zarówno wymogi formalne jak i wymogi merytoryczne, w związku 

z czym komisja oceniająca ofertę rekomendowała Zarządowi czy opiniowała 

pozytywnie tą ofertę. Oferta jest złożona na kwotę równą kwocie, którą powiat 

może przeznaczyć na realizację tego zadania publicznego przez organizację 

pożytku publicznego, jest to kwota o ile dobrze pamiętam 59 946 zł. Także 

fizycznie ruszamy od 2 stycznia, Caritas będzie obsługiwał punkt, który jest 

zlokalizowany w nowej siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności, od poniedziałku do piątku od godz. 12:00 do 16:00, 

oczywiście z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W punkcie tym 

pomoc prawną będzie świadczył radca prawny, który oczywiście w razie 

konieczności, jeżeli nie będzie mogła osobiście, bo jest to Pani, wypełniać tych 

swoich obowiązków, będzie miała zastępcę, również radcę prawnego. Tak 

informacyjnie powiem Państwu, bo być może też mieszkańcy będą dopytywać, w 

tym samym punkcie, który jest powierzony prowadzeniu tej właśnie organizacji, 

w tym samym miejscu zlokalizowany jest punkt obsługiwany bezpośrednio przez 

powiat z tym, że jest on otwarty od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 

12:00. Jest obsługiwany przez dwóch adwokatów i jednego radcę prawnego. 

Harmonogram szczegółowy będzie udostępniony od 2 stycznia na BIP- w 

zakładce nieodpłatna pomoc prawna. Drugi punkt prowadzony również 

bezpośrednio przez powiat łowicki zlokalizowany jest w Borówku, w siedzibie 

Domu Pomocy Społecznej, również jest otwarty od poniedziałku do piątku z tym, 

że o ile dobrze pamiętam, w poniedziałku, środy i piątki od 9:00 do 13:00, 

natomiast wtorki i czwartki od 14:00 do 18:00. We wszystkie poniedziałki będzie 

pomoc prawną udzielała Pani Mecenas, radna prawny i w wybrane środy, 
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natomiast pozostałe dni będą to adwokaci, tak jak w przypadku pierwszego 

punktu łowickiego wskazani odpowiednio przez Izbę Radców Prawnych i Izbę 

Adwokacką. Niestety teraz mamy problem, ponieważ w ostatniej chwili, 

dokładnie 16 grudnia wycofał się jeden z adwokatów i po prostu nie podpisał z 

nami umowy na świadczenie tej nieodpłatnej pomocy. Oczywiście niezwłocznie 

zgłosiliśmy ten fakt i wniosek o wyznaczenie nowego adwokata do Izby 

Adwokackiej, niestety do dnia dzisiejszego pomimo mojej prośby wczoraj i 

dzisiaj, żeby przyspieszyć temat, bo wiadomo, że zostało w zasadzie dwa dni tego 

roku, jeszcze tej osoby nie mamy wyznaczonej. Pozostałe umowy z radcami 

prawnymi są podpisane.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Dziękuję. Czy konkursy pozostałe na te 

dotacje w ramach tego programu powiatowego, to kiedy będą się odbywały? 

Pozostałe dotacje na zadania dla organizacji pozarządowych? 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Rozumiem, że pyta Pan Radny na przykład o 

zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, tak?  

Radny Wojciech Miedzianowski: Na przykład. 

Sekretarz Powiatu Joanna Jaros: Będzie na przyszły rok, zazwyczaj jest to 

styczeń.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Dobra, dziękuję.  

Radny Marcin Kosiorek: Prawie wszystkie pytania Pan Radny Miedzianowski 

zadał. Mam tylko jedno pytanie dotyczące Programu Erasmus. Plus. Mobilność, 

to będą jakie szkoły brały udział w tym projekcie i jak ten projekt będzie 

wyglądał? 

Starosta Krzysztof Figat: Projekt Erasmus to jest ZSP Nr 1 i on jest w trakcie 

realizacji, II LO składało, a ZSP Nr 1 jest w trakcie realizacji.  

Radny Marcin Kosiorek: Panie Starosto, to jak Pan nie jest pewien to może Pani 

Dyrektor odpowiedziałaby mi na moje pytanie.  

Ad. pkt. 17 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: 6 listopada spotkałem się z organizacją 

„Tacy sami” w Gimnazjum Nr 1, również wieczorem tego samego dnia byłem w 

naszej Bibliotece Powiatowej na wieczorze wspomnień o Karolu Rybackim. 10 

listopada prowadziłem wraz z Przewodniczącym Rady Miasta uroczystą sesję 

Rady Powiatu i Rady Miasta. O 19:00 również w ZSP Nr 1 byłem na koncercie. 

11 listopada brałem udział w uroczystościach rocznicy odzyskania 

niepodległości, 14 listopada o 15:00 byłem na spotkaniu z okazji Dnia Seniora w 

naszym Muzeum, o godz. 18:00 na koncercie chóru z Kartuz. 25 listopada brałem 

udział w spotkaniu organizowaną przez naszą stację Sanepidu „Bezpieczna 

Krew”, 1 grudnia brałem udział w wręczaniu nagród w konkursie ,,Tradycja 

Żywa’’, 7 grudnia wszyscy razem byliśmy na sesji nadzwyczajnej. 10 grudnia 

byłem na spotkaniu Fundacji „Czyń dobro”, 14 grudnia w ZSP Nr 3 brałem udział 

w występach zespołu Roma, 17 grudnia byłem na 20-leciu Ośrodka Socjoterapii 

w Kiernozi. 18 grudnia byłem na Opłatku organizowanym przez Miasto i Powiat, 

również 18 grudnia w godzinach popołudniowych byłem na spotkaniu Fundacji 

„Dać szansę”. 19 grudnia w naszej Ochotniczej Straży Pożarnej byłem przy 

przekazaniu samochodu bojowego. Nie będę już wymieniał, ale brałem udział 

prawie we wszystkich spotkaniach opłatkowych w naszych szkołach i Starostwie, 

brałem udział w pracach komisji i posiedzeniach Zarządów.  

Ad. pkt. 18 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: W kolejnym punkcie naszych obrad 

chciałbym zacząć od przeczytania pisma, które wpłynęło do Starostwa dosłownie 

wczoraj. Co prawda zaadresowane jest ono do Pana Grzegorz Boguckiego, 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego, jest to pismo od Brokera 

Ubezpieczeniowego i pozwólcie, że przytoczę jego treść, a oczywiście skieruję je 

do Komisji Rewizyjnej potem, bo chciałbym, żeby było formalnie rozpatrzone.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski odczytał pismo od firmy Broker 

Ubezpieczeniowy sp. z o.o. /Zał. Nr 16/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: To tyle z mojej strony. Czy są jakieś 

pytania?  

Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam 

pytanie do Pana Dyrektora Szpitala, widzę, że go nie ma, ale mimo to przedstawię 

problem, jaki zaobserwowałem. Chory człowiek z nagłym skierowaniem idzie do 
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Poradni Chirurgicznej przy szpitalu załóżmy, że o godzinie 13:00. Wiadomo, że 

o godzinie 13:00 praktycznie nie będzie przyjęty, bo lekarz już nie ma czasu czy 

ma już koniec wizyty. W takim układzie udaje się na pogotowie, bo wiadomo, 

przyjeżdża z terenu to wiadomo idzie na Izbę Przyjęć i tam zaczyna się problem. 

Idzie z tym skierowaniem, z bardzo dolegliwym bólem ręki czy czegoś innego i 

tam po prostu dostaje taką odpowiedź: my nie przyjmiemy, proszę iść na miasto 

do Arsmedica, może gdzieś, bo my nie przyjmiemy. Na to pytanie załóżmy, że ja 

się pytam, czy ten młody człowiek z bólem ma czekać do godz. 18:00? Lekarz 

nic nie odpowiada. Ja mówię: Proszę Pana, może ten młody człowiek z bólem 

musi iść do mechanika samochodowego? Drzwi się zamykają, ten młody 

człowiek wychodzi ze szpitala ze łzami w oczach, z dużym bólem i sam nie wie 

co ma zrobić. Oczywiście powiem, że byłem naocznym świadkiem, aż głupio mi 

się zrobiło. Przecież to jest nasz szpital. Ten młody człowiek dla przyjemności 

tam nie przyjechał i staje się problem. Wiadomo, że nie ma Dyrektora, na to 

pytanie nie odpowie, ale według mnie to jest problem, bo jak zaobserwowałem są 

takie przypadki i my musimy coś z tym zrobić, bo to jest nasz szpital, nie będę 

dużych wywodów robił, ot jest problem Panie Starosto i my wszyscy musimy, bo 

takie przypadki się zdarzają, że o godzinie 13:00 jest problem w innej przychodni 

iść do chirurga, niestety. To, że nie ma Dyrektora to nie w tym rzecz, na 

przyszłość z tym problemem musimy się zmierzyć. Dziękuję bardzo.  

Starosta Krzysztof Figat: To w takim razie ja mam pytanie, bo rozumiem, że 

chodzi o pacjenta z terenu powiatu łowickiego?  

Radny Krzysztof Dąbrowski: Z powiatu łowickiego.  

Starosta Krzysztof Figat: To mam pytanie, czy jeśli taka sytuacja wystąpiła to 

czy miał skierowanie od lekarza rodzinnego?  

Radny Krzysztof Dąbrowski: Tak, skierowanie miał od lekarza rodzinnego, 

oczywiście. 

Starosta Krzysztof Figat: To jeśli miał od lekarza rodzinnego to tu nie chcę być 

wyrocznią, ale lekarz rodzinny wiedząc jaka jest sytuacja, że chirurg pracuje do 

godziny 13:00, to o godzinie 13:00 od lekarza rodzinnego wcale tego skierowania 

do chirurga nie powinien otrzymać. Lekarz rodzinny powinien wezwać 

pogotowie, pogotowie powinno dostarczyć pacjenta do Oddziału.  

Radny Krzysztof Dąbrowski: Moi drodzy rozumiem, załóżmy, że nie o 13:00, 

jeśli jest to o 11:00, z terenu dojedzie do Łowicza, nim się zorganizuje, bo nie 



43 

każdy jest tak od razu zorganizowany. Nie jest to jakieś nagłe, nie złamanie tylko 

jakiś uraz w jakimś stopniu… 

Starosta Krzysztof Figat: Dobrze by było, żeby składał to lekarz wewnętrzny. 

Tak czy inaczej powinien z Izby Przyjęć odejść w innym stanie.  

Radny Krzysztof Dąbrowski: Właśnie i o to chodzi. 

Starosta Krzysztof Figat: Co do tego nie ma żadnej dyskusji.  

Radna Zofia Rogowska – Tylman: Kiedy to było? 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Moi Drodzy, to jest zjawisko, tu nie chodzi o to, 

to nie jest pojedynczy przykład.  

Radna Zofia Rogowska – Tylman: Powiedz konkretnie kiedy to było?  

Radny Krzysztof Dąbrowski: Ludzie tak często mówią i tak jest. Nie chciałbym, 

żebyśmy tutaj, bo to jest poważny problem, to jest problem dla ludzi chorych, 

którzy są w potrzebie i tu nie chodzi o to. O różnych rzeczach możemy 

dyskutować, ale są sytuacje takie problemy, że ludzie niektórzy z bólem nie mają 

odwagi iść do Dyrektora na skargę czy coś napisać, bo czasem są to ludzie z terenu 

i tu chodzi, żeby rozwiązać problem, żeby takich rzeczy na przyszłość nie było, a 

nie, żeby tego pojedyncze przykłady wyciągać. Po prostu jest takie zjawisko. 

Starosta Krzysztof Figat: Takie zjawiska może one się zdarzają tylko u jednej 

czy dwóch osób, które były na Izbie Przyjęć… 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Moi drodzy, jeśli mam powiedzieć jeszcze jedno 

słowo. Większość pacjentów z bólem, jeśli są kierowani do przychodnia 

przyszpitalnej, jeśli to będzie o 11:00 czy o 11:30 to zapisów już nie ma i po 

prostu… później idą na Izbę Przyjęć i tam jest problem i o to chodzi.  

Radna Zofia Rogowska – Tylman: Krzysiek, ja mam do Ciebie konkretne 

pytanie, bo ja na pewno jutro przekaże, zresztą podejrzewam, że Pan Starosta też, 

Panu Dyrektorowi. Po pierwsze dlaczego pacjent nie poszedł z dołu do góry od 

razu do Dyrektora ds. lecznictwa na przykład i kiedy to było, dlatego, że Poradnia 

Ortopedyczna u nas w grudniu nie pracowała przez cały miesiąc, a podejrzewam, 

że jeżeli mówisz, że był to uraz to pacjent był skierowany do Poradni 

Ortopedycznej. Poza tym jest coś takiego jak rejestracja, gdy przychodzący 

pacjent ma napisane na skierowaniu do Poradni na cito, bądź pilne jest na pewno 

przyjęty przez Poradnię Ortopedyczną lub Chirurgiczną, ponieważ jest to 
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zasadnicza różnica. Chciałabym wiedzieć kiedy to było, czy to było w grudniu, 

tydzień temu czy dwa tygodnie temu. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Zosiu, nie rozmywaj tematu  

Radna Zofia Rogowska – Tylman: Nie rozmywam. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Nie rozmywaj tematu, bo jeśli to było skierowanie 

do Poradni Chirurgicznej to pierwsza rzecz, jeśli jest jakieś mocne stłuczenie to 

musi być zrobione zdjęcie i o to chodzi.  

Radna Zofia Rogowska – Tylman: Ale czy jego w ogóle nie oglądał żaden 

lekarz?  

Radny Krzysztof Dąbrowski: Jeśli nawet było napisane pilne to nie będę dalej 

drążył tematu.  

Radna Zofia Rogowska – Tylman: To znaczy, że nic nie odpowiem.  

Radny Michał Śliwiński: Ja chciałbym wrócić do tego pisma, to pismo ma 

znamiona skargi i powinno trafić na Komisję Rewizyjna. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: No tak, ale pismo wpłynęło wczoraj, 

jest skierowane do mnie, do wiadomości radnych, więc uważam, że w moim 

obowiązku było zapoznać Państwa, dostałem je 5 minut przed sesją, a skieruje je 

do Przewodniczącego Komisji.  

Radny Marcin Kosiorek: Dokładnie to samo chciałem powiedzieć, żeby wrócić 

do tego pisma.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak, ja dam je Komisji. 

Radny Stanisław Olęcki: Ja jeszcze w tym temacie, który poruszył Pan 

Krzysztof Dąbrowski. Myślę, że to nie jest problem organizacyjny tylko ludzki, 

bo byłem świadkiem dwóch takich zdarzeń, jednego bardzo negatywnego, a 

drugiego bardzo sympatycznego z podłożem też negatywnym. Siedzę pod Izbą 

Przyjęć, bo kogoś przywiozłem, idzie znany łowicki lekarz i babcia, w 

pozytywnym tego słowa znaczeniu: Panie, gdzie to z tym? A ten Pan odpowiada: 

,,ja nie informacja’’ i idzie dalej. Pani, która jeździ w wózkiem sanitarnym 

powiedziała: Niech Pani mi to pokaże i zaprowadziła tą babcię. Drugi przykład 

sprzed dwóch, trzech tygodni. Siedzę pod tą samą Izbą Przyjęć, siedzi babcia na 

pół śpiąca, schodzi młody lekarz i mówi: „O, babcia Wiktoria do nas znowu.” „A 
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przywieźli mnie.” „A kto Panią przywiózł?” „Syn.” „A gdzie?” „Pojechał.” 

Poszedł na Izbę Przyjęć, rozebrał się, wrócił i tą babcię Wiktorię zaprowadził tam 

gdzie powinna być i jest to nie przyczyna organizacyjna tylko czynnik ludzki i o 

tym powinno się mówić.  

Radny Krzysztof Dąbrowski: Moi drodzy, ja nie chciałbym być dzisiaj 

policjantem, bo to nie o to tu chodzi. Ludziom chorym powinno się pomagać, w 

szczególności z nagłym bólem. To nie tak jest, że jak ktoś ma stan podgorączkowy 

to może sobie tam jeździć od Poradni do Poradni. Jak ktoś czasem jest z bólem to 

nieraz nie może wsiąść do samochodu i o to chodzi. Nie chcę być tutaj 

policjantem, bo jeszcze jedno słowo bym powiedział, ale nie o to chodzi.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: W bólu reagujemy różnie, jak dotyczy 

to naszych bliskich, dlatego trochę serca, jak Stanisław powiedział, przydaje się 

czasami.  

Radny Marcin Kosiorek: Temat tej skargi wyczerpany jest, tak? Kieruje Pan do 

Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak, już napisałem.  

Radny Marcin Kosiorek: Ja chciałbym wrócić do tego o czym rozmawialiśmy 

przy budżecie, czyli do tych planów Pana Starosty w związku ze zmianami w 

szkołach, gdyby Pan mógł nam powiedzieć, ponieważ ja czuję się zobowiązany 

do tego, żeby to powiedzieć publicznie, ponieważ to jest obawa nauczycieli, 

uczniów i rodziców szkoły na ul. Powstańców, że po prostu jest tu jakieś takie 

działanie Pana Starosty, no czują się pokrzywdzeni po raz kolejny, bo jest jakiś 

taki nim tajemniczości wokół tego, że przenosimy kierunki gastronomiczne na 

Blich.  

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący jeśli Pan pozwoli. Zarząd 

przygotuje, jest w trakcie, myślę, że zaprosimy wszystkie komisje i przedstawimy 

jak byśmy chcieli uporządkować kierunki w powiecie łowickim. Tak jak 

powiedziałem mamy pomysł na to, żeby jedna i druga pracownia funkcjonowała, 

pracowała. Oświadczam po raz wtóry, że nie ma mowy o zamykaniu 

którejkolwiek szkoły, natomiast optymalizacja oświaty i uporządkowanie 

kierunków gastronomicznych. Musimy, bo tego wymaga sytuacja i czas. Myślę, 

że taką informację komisjom złożymy przez podjęciem decyzji. Tak jak 

mówiłem, jesteśmy po 11 spotkaniach z dyrektorami, mamy wiedzę, jakie są 

oczekiwania dyrektorów, musimy to robić cyklowo i liczebnie, tak żeby 
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zachować te parametry, czyli nie dublujące się kierunki, zachowania dwóch 

pracowni, na które powiat wyłożył pieniądze i zachowania sześciu szkół.  

Radny Marcin Kosiorek: Czy byłby Pan w stanie powiedzieć, bo nie ma Pani 

Dyrektor, ilu uczniów w kierunkach gastronomicznych jest w ZSP NR 2 i 3?  

Starosta Krzysztof Figat: Tak jak powiedziałem, Zarząd bierze wszystkie za i 

przeciw pod uwagę i przedstawi propozycje.  

Radny Marcin Kosiorek: To jeszcze wiążące się pytanie z tym, jeśli mogę Panie 

Przewodniczący, czy negocjował Pan, rozmawiał z Urzędem Marszałkowskim w 

sprawie budynku, w którym mieści się szkoła II LO? 

Starosta Krzysztof Figat: Były takie rozmowy, natomiast mamy świadomość, 

że budynek nie jest do przejęcia, nie jest do kupienia, łącznie z kosztami 

eksploatacyjnymi kosztuje nas 760 tys. zł rocznie.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Utrzymanie budynku? 

Starosta Krzysztof Figat: Wszystkie koszty, które tam są, czyli czynsz, media, 

woda i tak dalej.  

Radny Marcin Kosiorek: A moglibyśmy dostać na piśmie informację, jakie są 

koszty roczne utrzymania tam? 

Starosta Krzysztof Figat: Będzie informacja o całej modernizacji to będziemy 

nad tym dyskutować.  

Radny Marcin Kosiorek: I jeszcze takie ostatnie uzupełniające pytanie, czy Pan 

Starosta wie jakie są plany, ponieważ radni zadali pytanie w sejmiku, ale nie 

otrzymali jeszcze odpowiedzi, jaki są planu odnośnie tego budynku, gzdie 

Kolegium się mieściło? 

Starosta Krzysztof Figat: Jeżeli chodzi o budynek po Kolegium, rozmawiałem 

z Marszałkiem, rozmawiałem z Prezesem Łódzkiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego, rozmawiamy na ten temat, aby utworzyć inkubator 

przedsiębiorczości w tym budynku.  

Radny Jarosław Papuga: Chciałbym odnieść się tylko jednym słowem do tego 

co powiedział Pan Radny Krzysztof Dąbrowski i jak najbardziej popieram, żeby 

na ten temat mówić, bo ja też miałem różne odczucia, jeśli chodzi o Izbę Przyjęć, 

a ona w jakimś stopniu kreuje wizerunek pacjenta o szpitalu i później o nas, także 
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tutaj ten pierwszy kontakt się liczy i rzeczywiście tutaj trzeba ten temat pilnować, 

bo potem ta jedna niewłaściwa decyzja może nam później bardzo to wszystko 

zmącić. Ale Panie Starosto, ja chciałbym odnieść się jeszcze do jednej rzeczy, o 

której już kilkukrotnie mówiłem. Cały czas wracam do tematu poszerzenia pasa 

drogowego w miejscowości Mysłaków na odcinku od szkoły podstawowej do 

przystanku, bo tu też jest kwestia bezpieczeństwa, podobnie jak w gminie 

Domaniewice i cały czas o to apeluję i nalegam. Druga rzecz, podczas wizyty 

inspektora, Pana Cichala z PZDiT w Karolewie byliśmy też w miejscowości 

Piaski, gdzie mamy dobrą drogę i brakuje pobocza i tutaj też to przypominam. 

Podobnie jak uporządkowanie pasa drogowego pomiędzy Karolewem, a 

Sypniem, bo tam na nakładkę nie liczymy, ale pas drogowy wymaga bardzo 

dużego nakładu, że tak powiem roboczego i ja tutaj w interpelacji o tym 

wspominałem, która gdzieś zaginęła, więc jeszcze raz chciałbym przypomnieć.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję. Czy jeszcze ktoś w 

sprawach różnych? 

Radny Janusz Michalak: Jeśli chodzi o sprawy drogowe to może Panie Starosto, 

bo nie ma nikogo z PZDiT, prośba, aby oprócz tych kilku sprzętów, które idą 

czyszcząc rowy i pobocza, na końcu ktoś szedł z jakimś workiem i zbierał śmieci. 

Na odcinku tylko jednego pola w miejscowości Kalinówek jeden z mieszkańców 

4 wory śmieci musiał nazbierać, bo Wigilia była, a to wszystko było wyrzucone 

z rowu na jego pole po prostu. Druga sprawa prozaiczna, ale żeby uczulić 

pracowników PZDiT, jak jadą przez miasto, żeby na kilku tych naszych 

powiatowych drogach znaki, to jest chwila, żeby stanąć i poprawić go o 15 stopni. 

Tak już jest chyba z tydzień na ul. Łódzkiej za kościołem w stronę Łodzi. To są 

sprawy związane z PZDiT, a teraz chciałbym jeszcze podziękować za otrzymaną 

informację na maila z kontroli RIO i w związku z tym mam pytanie i prośbę: czy 

były składane zastrzeżenia do wniosków zawartych w tym wystąpieniu? Jeśli tak 

to tą samą drogą, jeśli można poprosiłbym na maila oraz o sposobie wykonania, 

jeśli takie było składane. Też na maila, bo to szkoda czasu. I jeszcze jeden z tych 

spraw takich kontrolnych, jeśli też można, jeśli nie ma przeciwwskazań 

prawnych, poprosiłbym też o przesłanie wyroku w sprawie, umownie powiem, 

Pani Sekretarz Pietrzak.  

Starosta Krzysztof Figat: Jeśli chodzi o PZDiT to powiem tak, mają już 

przekazane, że mają teren sprzątnąć przed tym działaniem, bo okazało się, że 

fajnie działa urządzenie do czyszczenia tego rowu, ale z jednego papierka robi 

cztery.  
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy jeszcze ktoś w sprawach różnych? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja tylko bardziej tak podsumowująco, choć 

może Zarząd się zdecyduje. Naprawdę rozmawialiśmy wcześniej, prawie na 

początku sesji o tej oświacie i teraz w sprawach różnych znowu słyszymy, jak 

będzie to będzie. Jak macie Państwo pomysł to przedstawcie, nie odwlekajmy, bo 

potem będzie za pięć dwunasta i później będzie znowu krzyk, będzie wchodziła 

jedna z Pań Dyrektorek i mówiła, że ktoś napuszcza młodzież, chociaż bzdury i 

kłamstwa gada, bo po prostu nie potrafi tego udowodnić, więc naprawdę oświata 

to za poważny temat, żeby tak sobie mówić, że będziemy wiedzieli to zrobimy. 

Macie pomysł, są już pewne efekty waszych poczynań, więc powiedzcie jakie 

propozycje kierunków i ewentualnie porządkowania tych kierunków w naszych 

szkołach Zarząd chce wprowadzić i ewentualnie pomysły na utrzymanie tych 

szkół, bo o tym też należy rozmawiać. Powiem szczerze, że czuję się 

rozczarowany, aczkolwiek nie zaskoczony taką odpowiedzią Panie Starosto, jaka 

tutaj padła i raczej zasmucony pismem od tego Brokera, ponieważ to znów 

pokazuje, że nie potrafi się Pan tak naprawdę rozstać z ludźmi, a chce się Pan 

rozstać i szuka różnych rzeczy, ale dyscyplinę finansów w kilku przypadkach już 

Pan naruszył, Zarząd naruszył tak naprawdę i nie wiem jakie będą konsekwencje 

tych poczynań. Ja bardzo proszę, abyśmy naprawdę traktowali tą oświatę 

poważnie i powiedzcie jakie macie, no powiedźcie. Naprawdę to będzie 15 minut 

i byśmy załatwili problem, każdy byłby przygotowany, ewentualnie na następnej 

sesji moglibyśmy rozmawiać o różnych propozycjach. Naprawdę takie 

postępowanie nie służy niczemu, a na pewno nie rozwiązaniu, a potem za pięć 

dwunasta będziemy się barować, przez media będziemy się kłócić, bo każdy 

będzie miał inne zdanie. Naprawdę gorąca prośba o to, żeby traktować się 

poważnie i poważny problem rozpatrywać poważnie. Dziękuję.  

Starosta Krzysztof Figat: Trudno dopatrywać się tutaj naruszenia dyscypliny 

skoro płacimy mniej, niż płaciliśmy do tej pory i ochronę mamy zapewnioną, ale 

myślę, że Komisja Rewizyjna niech się tym zajmie. Bardzo byśmy chcieli, Myślę 

że jestem tutaj wyrazicielem całego Zarządu, aby tą sytuację rozwiązać, ponieważ 

podejście do ubezpieczenia było w naszej ocenie takie jakie było i pokazywało, 

że przepłacaliśmy w postaci składki to jedna rzecz. Druga rzecz to jeśli chodzi o 

oświatę to nie będzie za 5 minut, ponieważ tak jak powiedziałem nie będzie 

likwidacji szkół, więc nie będzie uchwały likwidacyjnej, natomiast to, że krok do 

przodu zrobiliśmy to chyba widać. Mamy w 25 oddziałach więcej młodzieży niż 

w 29 w roku poprzednim, to są już namacalne korzyści w jakim kierunku 

działamy. Zaproponujemy tak jak powiedziałem, ponieważ bardzo poważnie 
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bierzemy pod uwagę sygnały, głosy z zewnątrz, że nie możemy zmarnować 

majątku, na który powiat bardzo ciężko pracował, więc zaproponujemy takie 

rozwiązanie, żeby tego majątku nie naruszać, nie uszczuplić, a w pełni go 

wykorzystać. Myślę, że jeżeli ktoś ma, ktoś rozsądny ma w swoim domu cztery 

pokoje, a potrzebuje miejsca to nie buduje piątego tylko stara się wykorzystać te 

cztery.  

Radny Marek Jędrzejczak: Ja z taką prośbą i przypomnieniem. Ja kiedyś 

zwróciłem się o te ławki w Stanisławowie na zewnątrz i proszę, żeby one zostały 

zrobione.  

Starosta Krzysztof Figat: Mamy zgromadzonego dosyć dużo drzewa, ponieważ 

od dłuższego czasu to drzewo z wycinek z pasa drogowego nie trafia gdzieś tam, 

tylko jest zwożone do Skansenu. W Skansenie mamy już około 45 ławek 

zrobionych z naszego drzewa. Takie stoły i ławki będziemy nosić, jest to bardzo 

dobrze miejsce do wypoczynku i takie ławki w Stanisławowie staną. Nie ma sensu 

teraz na zimę tego robić, ale od wiosny będzie gdzie i przy czym usiąść. 

Radny Marek Jędrzejczak: Dziękuję bardzo.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś pytania, 

interpelacje. Nie ma. Pozwólcie Państwo, że ja jeszcze słowo powiem odnośnie 

oświaty, ponieważ byłem przy bardzo wielu rozmowach z Dyrektorami szkół, 

przy rozmowach, które miały miejsce przed wakacjami i szanowni Państwo, w 

oświacie są trzy ważne rzeczy: uczniowie, ekonomia i nauczyciele, specjalnie 

mówię w tej kolejności. Powiem Państwu tak, rozmowy te nie bardzo dawały 

efekt, ponieważ dyrektorzy szkół nie do końca mówili prawdę, jak mogli to 

oszukiwali, mówię wprost, choć znam ich większość. Problem naboru został w 

miarę uregulowany, natomiast próbowano działać tak, żeby ukryć jaka jest 

prawdziwa ilość sprzątaczek, księgowych w porównaniu do różnych 

wskaźników, które funkcjonują w szkole czy etatów. To trzeba przeciąć i 

postawić sprawę zdecydowanie. Ja myślę, że rzeczywiście w najbliższych 

tygodniach Zarząd przedłoży Radzie propozycję, która wydaje mi się jest zdrowo 

rozsądkowa, bo wstępnie znam te ustalenia i jedno trzeba stwierdzić, żeby nie 

było niepotrzebnych rozmów stwierdzić - nie będzie likwidacji żadnej ze szkoły, 

tylko musi być zdrowy rozsądek. Do oświaty dopłaca się coraz więcej, a 

powtarzam to jeszcze raz, nie wszyscy dyrektorzy przy rozmowach mówią 

prawdę i to trzeba przeciąć. Nieraz troszeczkę nakazowo do tego podejść.  
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Radny Wojciech Miedzianowski: Pozwolę sobie zwrócić uwagę na pewną 

rzecz, jeśli chodzi o oświatę. Po pierwsze wątpię, żeby dyrektorzy oszukiwali 

przy arkuszach i danych, które dotyczą administracji, ponieważ to u nas w 

Starostwie jest, więc można to łatwo sprawdzić, tak samo wysokość 

wynagrodzenia. Czasami mówienie, że nie zlikwiduje się szkoły, a będzie 

dotyczyć sprawa „uporządkowania” kierunków, to takie uporządkowanie może 

doprowadzić do tego, że ta szkoła stanie się nieatrakcyjna albo ewentualnie straci 

uczniów, a więc automatycznie płynność ekonomiczną, więc nie można chować 

się za stwierdzeniem, że nie będzie likwidacji, bo to już o tym rozmawialiśmy i 

nie wiem dlaczego znowu wracamy do tego samego tematu i do tych samych 

argumentów, że nie będzie likwidacji, będziemy likwidować kierunki. Nie, 

likwidujemy kierunki i przez to tracimy szkołę. Panie Starosto, proszę mnie nie 

łapać za słowo, likwidujemy w jakieś szkole przenosząc do drugiej szkoły, czyli 

tak naprawdę wartość tej szkoły i uznanie wśród uczniów tej szkoły zostaje 

zachwiane, a więc automatycznie… Ale to jest moje zdanie panie Starosto i 

proszę mi powiedzieć do końca. Moje zdanie jest takie, nie rozmawiajmy o 

likwidacji, bo to jest kolejne zadanie czy likwidować czy nie. Moim zdaniem 

byłby to kolejny absurd biorąc pod uwagę wskaźniki demograficzne na przyszłe 

lata, ale to jest moje zdanie, ale nie rozmawiajmy w tej chwili o likwidacji, 

rozmawiajmy o tych kierunkach, które spowodują takie lub inne konsekwencje i 

to jest ważne. Panowie, do tej pory nie przedstawiliście nic, więc ja bardzo bym 

chciał, żebym w końcu to usłyszał i przede wszystkim badanie jaki to będzie miało 

wpływ, albo jaki może przynieść skutek i efekt, bo to przed podjęciem decyzji 

jest podstawą i tyle. Jako radny oczekiwałbym tego, żeby Zarząd przedstawił taki 

projekt, pomysł swój. Dziękuję.  

Radny Marcin Kosiorek: Ja już mówiłem to na Komisji, ale powtórzę. Panie 

Starosto, oczywiście, że nie będzie Pan likwidował, bo w myśl zmiany ustawy o 

systemie oświaty to Kurator będzie miał w tej chwili decydujące zdanie o tym czy 

jakaś szkoła będzie likwidowana czy nie bedzie. Rozmawiajmy o realnych 

rzeczach, a nie zaklinajmy tej rzeczywistości.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Jeśli będzie koncepcja to trzeba będzie 

jak najszybciej przedstawić, bo tak to mija się z celem. Niepotrzebnie rodzą się 

niedomówienia i plotki. 

Radny Stanisław Olęcki: Właśnie chciałem to zasygnalizować, bo czym więcej 

mówimy na temat szkół nie wiedząc jak będzie, podgrzewamy atmosferę i później 
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to niekorzystne oddziaływanie, bo rodzice wiedzą swoje, nauczyciele wiedzą 

swoje, uczniowie swoje, a my jeszcze swoje. Mniej dyskusji, więcej działania.  

Radny Marcin Kosiorek: Ja z Panem Radnym bym się zgodził, gdyby nie to co 

wydarzyło się w zeszłym roku. Oni się boją po prostu.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: czy są jeszcze jakieś pytania lub 

interpelacje? Nie ma. Szanowni państwo, zanim zakończę tą naszą sesję, 

chciałbym życzyć z okazji zbliżającego się Nowego Roku wszystkim wam, 

zdrowia, szczęścia, powodzenia w waszej pracy zawodowej, naszej 

samorządowej, w życiu prywatnym. Niech przynajmniej ten rok nie będzie gorszy 

od tego, który był i wszystkiego najlepszego z całego serca życzę.  

Ad. pkt. 19 

Zakończenie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknął XV obrady Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Protokołowały: 

Beata Prus – Miterka 

Wioleta Kwasek 

 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 

 


