PROTOKÓŁ Nr LIII/14
z obrad LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 14 kwietnia 2014 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a
zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym
na wniosek Radnych Powiatu Łowickiego
Ustawowa liczba Radnych
Liczba Radnych na dzień 04.03.2014 r.
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności
Wyniki głosowań z Sesji

- 21
- 21
- 20(nieobecny K. Janicki)
- /Zał. Nr 1/
- /Zał. Nr 2/

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaskarżenia
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dnia 2 kwietnia
2014 roku stwierdzającego nieważność uchwały Nr XLIX/326/2014
RPŁ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie pracowników Starostwa
Powiatowego w Łowiczu zatrudnionych na podstawie wyboru.
4. Informacja nt. Strategii Powiatu Łowickiego oraz utworzenia
Łowickiej Strefy Inwestycyjnej.
5. Zakończenie obrad LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt.1
Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył LIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt. 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Janusz Michalak: Stwierdzam, że nasze obrady są
prawomocne, ponieważ w Sesji uczestniczy 20 Radnych. Szanowni Państwo,
wpłynął do mnie wniosek podpisany przez 6 Radnych o zwołanie Sesji w trybie
nadzwyczajnym, którego porządkiem powinny być dwa punkty:
1. Rozpatrzenie uchwały projektu Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
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zaskarżenia, rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dnia
2 kwietnia 2014 roku stwierdzającego nieważność uchwały Rady Powiatu z 26
w sprawie pracowników Starostwa Powiatowego w Łowiczu zatrudnionych na
podstawie wyboru, 2. Informacja na temat strategii powiatu łowickiego oraz
utworzenia łowickiej strefy inwestycyjnej. Będę miał propozycję do zmiany
porządku obrad, dlatego chciałbym ogłosić kilka minut przerwy, aby z Biurem
Rady uwzględnić w programie możliwości takiej zmiany i przedyskutować
jeszcze z wnioskodawcami, czy na taką zmianę się zgadzają. Dlatego ogłaszam
10 minut przerwy.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak ogłosił 10 minut przerwy w
obradach LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak wznowił obrady LIII Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący Janusz Michalak: Czy są wnioski do porządku obrad?
Radny Marcin Kosiorek: Tak, Panie Przewodniczący chciałbym
zaproponować w związku z wydarzeniami ostatnimi punkt ,,Uchwała RPŁ w
sprawie zmiany Statutu Powiatu Łowickiego’’, w punkcie 4 po punkcie trzecim.
Przewodniczący Janusz Michalak: W związku z trybem zwoływania sesji
nadzwyczajnej muszę zapytać formalnie wnioskodawców, Pan Marcin Kosiorek
jest oczywiście jako wnioskodawca za zmianą porządku, tak?
Radny Marcin Kosiorek: Tak.
Przewodniczący Janusz Michalak: Pan Waldemar Wojciechowski?
Radny Marcin Kosiorek: Tak.
Przewodniczący Janusz Michalak: Pan Miedzianowski Wojciech?
Radny Wojciech Miedzianowski: Tak.
Przewodniczący Janusz Michalak: Pan Artur Michalak?
Radny Marcin Kosiorek: Nie przyszedł jeszcze. Proponuję dwie minuty
przerwy.
Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, ja chciałem skomentować:
słuchajcie Państwo, to jest Sesja Nadzwyczajna, zmarnowaliśmy już tyle czasu,
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albo się przygotowujemy do niej, wrzucamy kolejny punkt, jeszcze kolejny,
kolejna przerwa… troszkę powagi.
Przewodniczący Janusz Michalak: No musi być, bo go nie ma, a on jest
wnioskodawcą. Ogłaszam 2 minuty przerwy.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak ogłosił 2 minuty przerwy w
obradach LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak wznowił obrady LIII Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący Janusz Michalak: Panie Radny, chciałem zapytać Pana, czy
wyraża Pan zgodę na wprowadzenie dodatkowego punktu zaproponowanego
przez Pana Marcina Kosiorka do porządku obrad, to znaczy zmiany w statucie?
Radny Artur Michalak: Tak.
Przewodniczący Janusz Michalak: Pan Zbigniew Kuczyński?
Radny Zbigniew Kuczyński: Wyrażam.
Przewodniczący Janusz Michalak: I szóstą osobą jestem ja, też wyrażam
zgodę.
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, jeżeli można, no kolejny raz
dostajemy punkt o porządku obrad, a tak naprawdę nie mamy uzasadnienia tego
punktu dlaczego, nawet Pan nie pytał dlaczego to. Czy są zmiany do porządku
obrad, pytał Pan jakie są uzasadnienia tego punktu? Bo ja na przykład jestem
ciekawy. Może Pan tę sprawę bardziej zna, może ja niekoniecznie i chciałbym
wiedzieć dlaczego. Rozumiem, że jest 11 szabel, nie potrzeba nas pytać.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Nie, nie, nie o to chodzi czy jest 11,
czy jest 10, tylko przecież ten punkt będzie za chwilę procedowany i wtedy w
tym punkcie będzie uzasadnienie..
Radny Michał Śliwiński: Ale ważne jest uzasadnienie dlaczego.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Czy może coś Panie Marcinie, dwa
słowa?
Radny Marcin Kosiorek: Dwa. Ponieważ będziemy procedować punkt 3, który
dotyczy rozstrzygnięcia Wojewody w sprawie uchwał, które podejmowaliśmy
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no to chcielibyśmy wyjść naprzeciw temu, co tam w tych pismach jest i zmienić
statut odnośnie pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie na
podstawie wyboru.
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, jeżeli można, to co w tych
pismach jest, bo nie wszyscy znają widocznie te pisma?
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Znaczy z tego, co się mogę domyślać
to chodzi o rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie zmian statutu z 4
marca, zmieniające paragraf 20 ust. 1 Statutu. Wynik rozstrzygnięcia
nadzorczego jest dla Rady negatywny, który podobnie, jeśli już mogę, i tak
czekamy chwilę to powiem, zarówno w pierwszym rozstrzygnięciu w uchwale z
26 lutego jak i w rozstrzygnięciu uchwały z 4 marca, u podstaw uchylenia
uchwał leży niezgodny z prawem Statut Rady Powiatu Łowickiego. Oczywiście
niezgodny z prawem w oczach urzędników Wojewody.
Radny Michał Śliwiński: Możne nam Pan Przewodniczący odczytać to pismo?
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Odczytam, oczywiście to odczytam.
Ale teraz Pan sobie życzy, czy w punkcie, w którym będziemy procedować?
Radny Michał Śliwiński: Chcę być pewien, czy głosować za wprowadzeniem
tego punktu czy nie? Czy jest to istotna informacja dla mnie? No myślę, że jest,
bo chciałbym wiedzieć w jakiej sprawie ten punkt będzie wprowadzony.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Bardzo proszę, może Pani
Wiceprzewodnicząca.
Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie zmiany Statutu Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 3/
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, mamy głosować nad punktem
,,Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany
statutu’’ i teraz poprosiłbym żebyśmy dostali ten projekt uchwały, bo rozumiem,
że wprowadzimy punkt i za chwilę będzie znów szarpanie i tworzenie uchwały
na kolanie, tak? Myślę, że Statut jest dosyć poważną rzeczą i mamy
nieujednolicony jeszcze Statut, może warto zastanowić się nad tym, żeby zrobić
jednolity tekst i zmiany wszystkie wprowadzić, żeby przez Komisję przeszło, a
nie takim rwaniem, żeby udowodnić, że mam rację, tak?
Radny Marcin Kosiorek: To znaczy tak. Ja rozumiem głos tutaj Radnego
Śliwińskiego, natomiast w ten sposób możemy rozmawiać wtedy, kiedy chociaż
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Przewodniczącemu udostępnia się możliwości pracy, a nie wszystko się blokuje.
I w takiej sytuacji nie będzie możliwa inna współpraca i chyba nie będziemy
sobie tutaj bajek opowiadać takiego rodzaju. Albo zachowujemy się w sposób
cywilizowany, czyli mamy miejsce, mamy pokój, nie jesteśmy tutaj pod presją
notatek służbowych pracowników pracujących w Starostwie, czyli pracujemy
normalnie. To nie my wprowadzamy tutaj metody działania w Starostwie, to nie
my uniemożliwiamy Radnym sprawowanie swoich funkcji, pisanie pism, itd.
Naprawdę takie warunki… Rządzi, zarządza tym urzędem Pan Starosta i
naprawdę nie do nas te pretensje o to, że dostajecie w takiej, a nie innej formie
uchwały, dziękuję bardzo.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: To znaczy, czy ja mogę rozumieć, że
w przypadku wprowadzenia tego punktu ta uchwała będzie przekazana do Biura
Rady tak, żeby…
Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja bym chciał widzieć tę uchwałę przed
przyjęciem tego punktu, bo jeżeli wprowadza się uchwałę, taki mam zamysł,
mam plan jak ta uchwała ma wyglądać i teraz odpowiadając na pytanie mówisz
Marcin o chaosie. Ten chaos wprowadzasz Ty, nawet na Sesję. To, że nie
radzisz sobie w Komisji Rewizyjnej to jest jedna rzecz, ale teraz przynajmniej
nie burz pracy Rady.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: To jest wniosek o przerwę, Panie
Radny? Bo słyszymy, że…
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, powiem tak: to Pańskiemu
zostawiam to poddanie pod osąd, czy możemy głosować punkt nad
wprowadzeniem uchwały, której nie ma tak naprawdę. To Pan zadecyduje czy
będziemy głosować, czy nie.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: W takim razie 15 minut przerwy,
proszę o skserowanie.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak ogłosił 15 minut przerwy w
obradach LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak wznowił obrady LIII Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.
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Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Rozumiem, że projekt uchwały
dotarł, tak?
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, powiem tak. Jeżeli uchwała
była od razu, to można było ją dać od razu przy wprowadzeniu punktu, nawet
rozdać wcześniej. Nie wiem dlaczego trzeba było to wymusić na
Przewodniczącym, żebyśmy ten projekt uchwały dostali. Punkt 1.
,,Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Starostwie na podstawie
wyboru są Starosta i Wicestarosta’’. Punkt przepisany żywcem z ustawy o
samorządzie, także myślę, że... nie myślę, jestem przekonany, że Panom chodzi
tak naprawdę tylko o to, żeby urządzać wojenkę, żeby media pisały, że znowu
Panowie będą się wypowiadać, że Wojewoda wiadomo z jakiej opcji jest,
uchwałę znowu pewnie nam uchyli, chodzi o tą grę cały czas, żeby toczyło się w
mediach. Biorąc pod uwagę jeszcze kolejny projekt uchwały, który przygotował
Pan Przewodniczący, już z góry Panowie wiedzą, że w Wojewódzkim Sądzie
Administracyjnym pewnie też przegramy, w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym od razu też upoważnienie, także jeżeli się okaże, że i w tym
kolejnym sądzie Panowie przegrają, to nie było granatu, wolę sąd sądem,
sprawiedliwość musi być po waszej stronie. Mam taki prezencik dla Pana
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Rady Powiatu,
proszę bardzo.
Radny Marcin Kosiorek: Ale pusty. Dlaczego?
Radny Michał Śliwiński: W przeciwieństwie – wodę sobie znajdziesz, bo dużo
umiesz lać. Dzięki.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Oczywiście Pan Michał wie najlepiej
we wszystkich sprawach, wie kto co miał na myśli, wie w jakim celu co
przygotowywał, niezależnie od tego czy jest w opozycji czy jest wśród
rządzących, czy jest w Zarządzie, czy tylko szeregowym Radnym. Szanowni
Państwo, w takim razie proszę o przegłosowanie kto jest za wprowadzeniem do
porządku obrad punktu 4 rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie zmiany statutu powiatu.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych, nie
głosowali: K. Janicki, A. Michalak, Z. Rogowska - Tylman/
za
- 10
przeciw
-8
wstrzymało się
-0
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nie wprowadzili do porządku obrad punktu: Uchwała RPŁ w sprawie zmiany
Statutu Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt. 3
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zaskarżenia
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dnia 2 kwietnia 2014
roku stwierdzającego nieważność uchwały Nr XLIX/326/2014 RPŁ z dnia
26 lutego 2014 roku w sprawie pracowników Starostwa Powiatowego w
Łowiczu zatrudnionych na podstawie wyboru.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Państwo tę kopię tego projektu
otrzymali. Czy są jakieś zapytania, czy wnioski, czy dyskusja?
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w
sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dnia 2
kwietnia 2014 roku stwierdzającego nieważność uchwały Nr XLIX/326/2014
RPŁ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie pracowników Starostwa
Powiatowego w Łowiczu zatrudnionych na podstawie wyboru.
Radny Michał Śliwiński: Tam jest błąd pisemny, żeby Pan Przewodniczący
zwrócił uwagę. Przeczytał Pan dobrze, ale żeby potem nie poszło już chociaż z
błędem.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Tak, a w którym miejscu?
Radny Michał Śliwiński: Paragraf 1 po wyrazie w Łodzi ,,rozstrzygnie
nadzorcze’’. Rozstrzygnięcie nadzorcze chyba…
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: A tak, przepraszam, poprawimy
przed wysłaniem. W związku z tym, iż uchwały nie były procedowane na
Komisjach chciałbym zapytać Pana Starostę jaka jest opinia Zarządu.
Starosta Krzysztof Figat: Decyzja Zarządu przeciw.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Pani Wiceprzewodnicząca?
Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Nie wyrażam opinii.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Pani Przewodnicząca nie wyraża
swojej opinii, ma do tego prawo, moja opinia jest pozytywna. więc kto z
Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o
przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych, nie
głosowali: K. Janicki, A. Michalak/
za
- 10
przeciw
-9
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr LIII/344/2014 RPŁ w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 roku stwierdzającego
nieważność uchwały Nr XLIX/326/2014 RPŁ z dnia 26 lutego 2014 roku w
sprawie pracowników Starostwa Powiatowego w Łowiczu zatrudnionych na
podstawie wyboru. /Zał. Nr 4/
Radny Michał Śliwiński: Nawet 11 głosów nie ma.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: No nie ma.
Radny Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, jeżeli będą wysyłane
jakiekolwiek dokumenty to w imieniu klubu chciałem Pana poprosić, żeby był
dołączony protokół głosowania.
Radny Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, jakim prawem?
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: No nie wiem, to pewnie…
Radny Michał Śliwiński: Znaczy no tutaj konsekwencja Panie
Przewodniczący. Jeżeli raz było dozwolone i można załączyć jak kto głosował,
powiedział Pan, aczkolwiek tego Pan nie zrobił, dopiero później po piśmie
drugim od prokuratury Pan to wysłał. W pierwszym piśmie Pan nie wysłał jak
kto głosował. Także ja bym chciał od razu tutaj do protokołu zgłosić, że
głosowałem przeciwko tej uchwale.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: To znaczy wie Pan, ja nie wiedziałem
co wysłać, bo z zapisu elektronicznego wynikało inne głosowanie i w tym, co
Pan się wypowiedział było inne głosowanie, więc…
Radny Michał Śliwiński: Ja powiedziałem ,,za’’ w cudzysłowie, żeby Pana
sprowokować, żeby Pan się zgodził, żeby ten protokół załączyć, bo tak, to by
Pan się nie zgodził, jak teraz.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Ten cudzysłów no niestety nie
wyłapały Panie z Biura Rady, nie było słychać go w nagraniu.
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Radny Jacek Chudy: Jeżeli mogę poprosić, to ja też zgłaszam uwagę do
protokołu i proszę odnotować, że głosowałem przeciw.
Radna Zofia Rogowska – Tylman: Ja również, proszę zanotować, że
głosowałam przeciw.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Tak, jeszcze kolejne?
Radny Jerzy Wolski: To żeby nie przedłużać, ja również głosowałem przeciw i
tak po kolei.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: To ja jeszcze zapytam Państwa w
takim razie czy... Protokół na pewno będzie przedmiotem analizy sądu, więc
myślę, że wyników z głosowania nie będziemy przesyłać, ponieważ należałoby
to kolejny raz głosować. A myślę, że to nie jest potrzebne, prawda? Bo to
protokół z Sesji na pewno będzie dostarczony.
Radny Michał Śliwiński: Dlaczego kolejny raz?
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Nie było przedmiotem głosowania
czy wraz z uchwałą ma pójść wyciąg czy lista jak kto głosował.
Radny Michał Śliwiński: Nie bardzo rozumiem Panie Przewodniczący.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Ja też nie rozumiem tego wniosku o
tym, żeby załączać dokumenty z głosowania uchwały.
Radny Michał Śliwiński: Jeżeli Pan Przewodniczący nie wyraził zgody na to,
żeby załączyć wynik z głosowania, bo taka możliwość jest wyciągnięcia z
systemu i Pan Przewodniczący o tym dobrze wie, no to każdy z członków Rady,
kto chciał zgłosił się i będą musiały to dziewczyny dodatkowo dopisać do
protokołu i to tyle.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: No to niech piszą, ja to samo
powiedziałem.
Ad. pkt. 4
Informacja nt. Strategii Powiatu Łowickiego oraz utworzenia Łowickiej
Strefy Inwestycyjnej.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Przed rozpoczęciem obrad Sesji
rozmawialiśmy z Panem Starostą na temat strategicznych dokumentów i
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Łowickiej Strefy też. Umówiliśmy się, zresztą przerwaliśmy tę rozmowę,
ponieważ już było po 15:00, że Pan Starosta w kilku zdaniach, kilku słowach
powie co w tej chwili i na jakim etapie w tych tematach się dzieje.
Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rzeczywiście
takie spotkanie odbyliśmy dzisiaj przed Sesją. Ja przyjąłem sugestie, jakie
Przewodniczący trzech klubów z Panem Wicestarostą na tym spotkaniu
przekazali. Ponieważ nie było to spotkanie wszystkich Przewodniczących
Klubów, ja te sugestie, które na tym spotkaniu padły przyjąłem, zapisałem i tak
jak Pan Przewodniczący powiedział, w pierwszym tygodniu po świętach
umówiliśmy się na spotkanie, które zwołam ja, na które zaproszę wszystkich
Przewodniczących Klubów i na którym udzielę odpowiedzi dotyczących tych
zapytań, jeżeli chodzi o strefę inwestycyjną, które w trakcie tego spotkania
wyniknęły, czyli najprościej rzecz mówiąc jaki jest stan faktyczny tych gruntów,
jakie są możliwości i na jakim etapie są rozmowy, bądź prace aby te grunty
znalazły się w Łowickiej Strefie Inwestycyjnej, które Ziemi Łowickiej, bo tak
myślę, że należałoby mówić są potrzebne, ponieważ każdy rozwój, każde nowe
przedsięwzięcie daje możliwość dla naszej małej ojczyzny, miejsce rozwoju i
miejsce właściwie, przynależne Ziemi Łowickiej, jako małej ojczyzny w
województwie łódzkim i w Polsce. Jeżeli chodzi o strategię, rozmawialiśmy na
temat strategii i chcę tu powiedzieć, albo uspokoić, bo być może to w ten sposób
należałoby uznać, że część Radnych, która może o tym nie wiedziała, nie ma,
Zarząd nie podjął żadnych zobowiązań co do tworzenia Strategii Powiatu
Łowickiego, a za chwilę powiem, nazwę to – Strategii Ziemi Łowickiej, bo takie
już kierunki jak gdyby się pojawiły. W związku z tym, że na Komisjach stałych
jak i na Sesji wcześniej, na styczniowych Komisjach i styczniowej Sesji
rozmawialiśmy…
Radny Michał Śliwiński: Zarząd działania podjął, tylko finansowych nie
podjął, bo zaraz pójdzie taka informacja, że Zarząd nic nie zrobił.
Starosta Krzysztof Figat: Chcę do tego nawiązać. W związku z tymi
rozmowami na Komisjach, na Sesji podjęliśmy działanie jak gdyby chcąc
zrealizować te propozycje, które padały, spotkaliśmy się w Łodzi na
Uniwersytecie Łódzkim z Panią Profesor Stawasz oraz z Panią Profesor
Nowakowską, osobami uznanymi w województwie łódzkim za fachowców
jeżeli chodzi o tworzenie strategii, ja tylko przypomnę, że Pani Profesor Stawasz
i Pani Profesor Nowakowska jest współautorem Strategii Województwa
Łódzkiego oraz trzech powiatów. Po tych rozmowach doszliśmy do wniosku, że
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na pełną strategię ekspercką tworzoną przez zespół naukowy po pierwsze nas
nie stać, a po drugie uznaliśmy, że w takiej strategii eksperckiej będzie mało
zaangażowania środowiska lokalnego, środowiska, które uważamy, że powinno
uczestniczyć w tworzeniu takiego dokumentu i powinno jak gdyby wymóc na
osobach, które będą ten dokument tworzyć zapotrzebowanie środowiska i Ziemi
Łowickiej. Tak jak wcześniej powiedziałem, żadnych umów i zobowiązań na
dzień dzisiejszy Zarząd nie podjął i nie podpisał, natomiast w ramach tych
środków, które mieliśmy na ten cel zabezpieczone, postanowiliśmy doprowadzić
do pierwszego spotkania, które się odbyło, do spotkania, na które zaprosiliśmy
przedstawicieli gmin Powiatu Łowickiego, przedsiębiorców, Miasto,
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Otóż proszę Państwa, po tym
pierwszym spotkaniu, po tych pierwszych warsztatach okazało się, że ta metoda
do której dążymy i w oparciu o którą chcielibyśmy tą strategię Powiatu
Łowickiego, Ziemi Łowickiej zrealizować jest pewnie jak najbardziej słuszna,
bo takie głosy były ze środowisk, które w tym spotkaniu uczestniczyły. Pojawiły
się również głosy, że jeszcze powinniśmy mocniej w tym zespole pokazać rolę
przedsiębiorców. Ja mówiłem kilkakrotnie i będę pewnie to powtarzał z uporem
maniaka, że nam przedsiębiorczość na Ziemi Łowickiej jest potrzebna,
przedsiębiorczość, która daje nam miejsca pracy, daje nam możliwość
produkcji, bo przecież Ziemia Łowicka to ziemia rolnicza, ale nie w całości
patrząc w kontekście geograficznym i Ziemia Łowicka to również możliwości
logistyczne, które powinniśmy wykorzystać. Natomiast skąd wziął się pomysł,
że może rzeczywiście powinniśmy włączyć jeszcze więcej przedsiębiorców?
Chociażby to, że na tym pierwszym spotkaniu mieliśmy tak naprawdę
największego pracodawcę Ziemi Łowickiej, uczestniczyła Pani Wiceprezes
Mleczarni, natomiast również uczestniczył Pan Janusz Mostowski, gdzie
dopiero na tym spotkaniu dowiedzieliśmy się, że zatrudnia 600 osób, to jest
poważny przedsiębiorca. Powiem więcej, są to firmy, na to spotkanie była
również zaproszona firma Braci Urbanek, nie uczestniczył w tym spotkaniu Pan
Jacek Urbanek, ale po prostu względy czasowe nie pozwoliły, natomiast
zdeklarował chęć pracy. Ale powiem Państwu również taką rzecz, gdzie po tym
spotkaniu już miałem okazję spotkać się i rozmawiać z Panią Anią Leszczyńską
– doktor nauk ekonomicznych, która ma kontakt z ponad 200 firmami, które
obsługuje. To jest kopalnia wiedzy tego, czego potrzebują nasi mieszkańcy. Ja
będę, tak się umówiłem zresztą z Paniami Profesor, że będę prosił Radę, o to,
aby zaakceptować koszty tej strategii. Przedstawię je na najbliższej Sesji,
ponieważ daje to możliwość zrobienia dobrego dokumentu, który nie pójdzie na
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półkę, który będzie spójny ze Strategią Województwa Łódzkiego, dokumentu do
którego zaprosimy wszystkie gminy Powiatu Łowickiego, oczywiście nie
zapominając o Mieście, tym bardziej, że Miasto w tym spotkaniu, Pan
Burmistrz, Pani Sekretarz uczestniczyli. Proszę Państwa, jest bardzo dużo firm
na rynku, które są gotowe za 1/3 tej kwoty zrobić strategię oprawioną w twardą
oprawę. Tylko jest jeden mały błąd, albo niechęć: te firmy nie chcą przyjechać
na warsztaty, nie chcą konsultować tego ze społecznością lokalną, ponieważ
dane mają w GUS-ie. Cóż nam ze strategii zrobionej na podstawie Głównego
Urzędu Statystycznego? Tam jest tylko statystyka, a przecież to takie proste
powiedzenie, jeżeli Pan wychodzi z psem na spacer to teoretycznie mają po trzy
nogi. O to nam nie chodzi. Chcemy, aby w tej strategii, jeśli Wysoka Rada na
kwietniowej Sesji przychyli się do tego, umieścić wszystkie gałęzie
przedsiębiorczości, przemysłu, zakładów, które istnieją, takie, które możemy
pozyskać, uwzględnić tereny inwestycyjne i dobrze by było, żebyśmy tą
strategią przyciągnęli takich inwestorów, wzmocnili tych przedsiębiorców,
którzy kapitał mają polski, Zarząd Łowicki i podatki też w Łowiczu. Dziękuję.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Starosto, tak słuchałem i tak na gorąco
mam takie dwa pytania. To znaczy, że na początku już tą strategię będziemy
robić dla Mleczarni i dla Pana Mostowskiego? To jest jedno pytanie, a drugie:
skoro już ma kontakty z Panią Leszczyńską, że już dużo mamy takich firm i
dużą przedsiębiorczość, to dlaczego mamy w Powiecie Łowickim takie duże
bezrobocie?
Starosta Krzysztof Figat: Od razu powiem, że tej strategii ani nie będziemy
robić dla Mleczarni, ani dla Pana Mostowskiego. Zaprosiliśmy te 3 firmy do
uczestnictwa w tym zespole. Czym się kierowaliśmy wybierając te firmy?
Przede wszystkim tym, żeby te firmy nie były związane z Ziemią Łowicką,
tylko tym, że z naszego terenu pracują tam osoby, albo niewiele osób, albo
znajdują się na terenie Powiatu Łowickiego. To odpowiedź na jedno pytanie. Na
drugie pytanie… Mógłby Pan je jeszcze sprecyzować jeszcze raz?
Radny Krzysztof Dąbrowski: Skoro już ma kontakty z Panią Leszczyńską, że
już dużo mamy takich firm i duży kapitał przedsiębiorczości, to dlaczego mamy
w Powiecie Łowickim takie duże bezrobocie?
Starosta Krzysztof Figat: Chcę odpowiedź na to w ten sposób: myślę, że za
wzór by należało stawiać powiat kutnowski, tylko jakby to przyłożył do
bezrobocia, to jest tak, że w Powiecie Łowickim to bezrobocie na ostatni
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miesiąc jest na poziomie 11,4, a w Kutnie 17,8. To nie ma jakiegoś
bezpośredniego wpływu, co do miejsc pracy. Powiem więcej, z ubolewaniem
patrzymy na to, że firma BP, która buduje i uruchamia na autostradzie dwie
stacje paliw i dwie restauracje potrzebuje zatrudnić 80 pracowników, nie na
umowy śmieciowe i zgłosiło się 16. Czyli pytanie jest takie, ile z tych 11,7%
jest faktycznego bezrobocia? Bo ono naprawdę jest i myślę, że nikt tego nie
zakwestionuje, nie zaneguje bo ono jest. Tylko pytanie jest takie: ile ludzi
bezrobotnych jest faktycznie, którzy są bezrobotnymi, ponieważ nie trafili z
zawodem, jakieś sprawy losowe przekierowały ich na inne kierunki, inne
możliwości pracy i to są osoby, które są bezrobotne i potrzebują pomocy, a i ile
z tych osób, które jest zarejestrowane jako bezrobotne, dla ilu z tych osób jest to
sposób na ubezpieczenie?
Radny Eugeniusz Furman: Panie Starosto, wymieniliśmy już dzisiaj kilka
uwag na temat prac nad Strategią Rozwoju Ziemi Łowickiej i niech taka nazwa
zostanie. Natomiast spośród wielu pytań jeszcze, chciałbym jeszcze jedno
pytanie zadać Panu Staroście, mianowicie dobrze by było moim zdaniem, żeby
ta strategia była strategią bardziej środowiskową, a mniej ekspercką i w związku
z tym chciałbym się spytać, Pan wspomniał już o spotkaniach, które się odbyły,
rozumiem, że to chodzi o te spotkania środowiskowe, chciałem się spytać ile
spotkań, z którymi grupami, te grupy będą reprezentować jakie środowiska, czy
zaplanował już Pan Starosta ten cykl spotkań tzw. środowiskowych, gdzie
wykluwać się będą te zasadnicze pomysły mam nadzieję do strategii?
Starosta Krzysztof Figat: Spotkanie odbyło się jedno i ponieważ nie mamy
takiego umocowania, aby taką umowę podpisać. Umówiliśmy się, że te
działania zawieszamy do kwietniowej Sesji, na której rozstrzygniemy co dalej
ze strategią. Doprowadziliśmy do tego pierwszego spotkania z kilku przyczyn:
taką najbardziej przyczyną, na której nam zależało było doprowadzenie do
spotkania, na której uczestniczyli przedstawiciele gmin, społeczności,
przedsiębiorców, ponieważ trudno jest przekonywać kogoś do czegoś, jak tego
nie dotknie. Po tym pierwszym spotkaniu ja mam już opinię wójtów, że to jest
ten kierunek, że tu można… Panie Profesor podzieliły całą dużą grupę
uczestników tego spotkania na mniejsze grupy, już w takiej formie warsztatowej
była praca, gdzie pokazywane były poszczególne elementy, gdzie było widać tą
różnicę, że gmina Kocierzew ma nieco inne priorytety niż gmina Łyszkowice i
to jest ta metoda, którą chcielibyśmy… powiem Panu tak, gdyby się udało i być
może, że to by się udało, ale nieco wcześniej, bo dzisiaj jesteśmy na tym etapie,
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że nowelizacja ustawy z 8 kwietnia nakazuje mieć strategię i w powiecie i w
gminie. Dziś wartość tych strategii, ludzi, którzy pracują nad tymi strategiami
pewnie rośnie, bo mają swój kapitał, bo trudno nie nazwać wiedzy, które Panie
Profesor włożyły z województwa łódzkiego, i to jest ich kapitał, ta wartość ich
pracy jest pewnie wyższa. Gdyby się udało przełożyć tą strategię jeszcze
bardziej powiedzmy procentowo gdyby to się dało przeliczyć, że 75% to będzie
ta strona środowiskowa, a tylko 25% ekspercka, ja też bym był bardziej
zadowolony. Tylko pytanie jest, czy w takiej proporcji pod tą strategią podpiszą
się Panie Profesor i czy będą chciały daje z nami współpracować. Powiat
wieruszowski za taką typowo strategię ekspercką zapłacił 96 tysięcy, my
jesteśmy poniżej 50% tej kwoty na ten moment, jeśli byśmy ją robili.
Radny Eugeniusz Furman: Ponieważ nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie,
chciałbym się spytać Pana Starosty, czy w ramach konsultacji tych
środowiskowych przewiduje Pan czy Zarząd np. takie spotkania jak środowisko
ochrony zdrowia, kultury, edukacji, itd. można by wymieniać?
Starosta Krzysztof Figat: Przepraszam, nie powiedziałem o tym. W ramach
tych prac przewidziane są warsztaty w ilości 5 warsztatów, a potem konsultacje
społeczne na przełomie czerwca i lipca.
Radny Marcin Kosiorek: Będziemy zdaje się niebawem decydować o
pieniądzach na tą strategię. Ja nie wiem, być może Pan Starosta robi to dobrze,
ale w każdym razie nie mówi o tym, jak ja bym chciał usłyszeć o tym, jak tą
strategię się robi. Bo Pan Radny Furman zdał pytanie przed chwilą jakie
środowiska Pan zaprosił, ja myślałem, że padnie odpowiedź: no
przeanalizowaliśmy tak, że w Łowiczu to branża budowlana jest dobrze
reprezentowana, czy branża rolna, czy branża, nawet dzieląc tą rolną na taką,
siaką czy owaką i zrobiliśmy spotkanie albo korzystając z okazji, że któraś z
tych branż jest zorganizowana i był przedstawiciel tej organizacji, a jeżeli nie to
powie nam Pan jaki był klucz doboru. Tymczasem dowiedzieliśmy się, że
zaprosił Pan przedsiębiorców, dowiedział się Pan, że Mostowski zatrudnia 600
osób, ale myśl za tym żadna nie idzie według mnie. Może mnie Pan przekona,
że jest inaczej, ale ja tutaj nie widzę. Widzę raczej chaos i taką przypadkowość
przy doborze tych ludzi. No bo należałoby… no nie wiem, myślałem, że
pracownicy Pańscy to przygotują jakoś tak sensownie, że będą przedstawiciele
środowisk, które najbardziej skorzystałyby na tym zintegrowanym takim planie
działań, a jednocześnie są znaczącymi tutaj, czy mają małe firmy, ale te firmy
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są znaczące dla powiatu, czy dla danej gminy. Ja tego nie widzę, jakiegoś
pomysłu, planu na to. Przepraszam, ale nie przedstawił Pan tego.
Starosta Krzysztof Figat: No mnie się wydaje, że mieszkając w Powiecie
Łowickim, na Ziemi Łowickiej ja może trochę dłużej, ale zapraszając właśnie
firmy z różnych branż, a tak to było, zaproszenie również dostał prezes Izby
Rolniczej Powiatu Łowickiego, w tym spotkaniu akurat nie uczestniczył, nie
wiem dlaczego, no więc wydaje mi się, że tutaj tą reprezentację środowisk raz,
że staraliśmy się dobrać tak, żeby wszystkie te gałęzie były prezentowane, tak
jak powiedziałem, to było pierwsze spotkanie, nie tyle może spotkanie, które
miałoby przesądzić o strategii, ale tak naprawdę zależało nam na tym, żeby
zachęcić do udziału w tym przedsięwzięciu głównie samorządy gminne, co w
mojej ocenie zostało odebrane pozytywnie i pewnie się to uda. Natomiast jest to
sugestia, może bardzo słuszna, bo ten zespół nie jest przecież zamknięty, nie
jest przesądzone, że tą strategię będziemy robić w taki sposób i przy użyciu tych
osób i z takim zamysłem, jest to głos dyskusji cenny, który postaramy się
uwzględnić.
Radny Marcin Kosiorek: Ja już może niekoniecznie do Pana Starosty, chociaż
też, to może warto by było jednak skorzystać z potencjału, że tak powiem też i
Radnych, skoro z Pańskiej strony nie padło coś takiego, a jednak będziemy
decydować o tym, w jakiej kwocie te środki przekażemy i czy w ogóle. Nie
wiem, jak kogoś tam bardzo nie lubi, to niech nie zaprasza, ale kogoś z nas
mógłby Pan zaprosić na to spotkanie, nawet żebyśmy mieli ogląd tego
wszystkiego.
Starosta Krzysztof Figat: Zaproszony był Pan Przewodniczący Rady.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: No nie, Panie Starosto, nie był
zaproszony Pan Przewodniczący Rady.
Starosta Krzysztof Figat: Pan Janusz Michalak był zaproszony.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Pan Janusz Michalak to nie jest
Przewodniczący Rady.
Starosta Krzysztof Figat: Przepraszam, jako Prezes Łowickiego Klubu.
Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Starosto, przed chwilą powiedział
Pan, że powiat wieruszowski wyłożył 90 tysięcy, czy wyłoży, a Pan ma
ekspertów, którzy to zrobią jeszcze mniejszy procent sumy. Daje to do
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myślenia. Zapłacić za oszacowanie strategii 96 tysięcy, a zapłacić 45 czy 50 to
daje do myślenia. To tak jakby jeździć maluchem, a mercedesem.
Starosta Krzysztof Figat: Ja o tym mówiłem wcześniej. Panie Radny, ja
mówiłem w jakim systemie robił strategię powiat wieruszowski. Powiat
wieruszowski robił strategię w systemie eksperckim, nie było udziału powiatu w
tworzeniu tej strategii. Natomiast biorąc pod uwagę, że my chcemy strategię
środowiskowo-ekspercką, która byłaby realizowana przy udziale naszego Biura
Strategii, Programów Pomocowych i Inwestycji, to jest to gdzie tą część, która
wymaga zebrania dokumentów, informacji, danych, przygotowania tego
wszystkiego wykonuje Biuro Strategii, Programów Pomocowych i Inwestycji i
dlatego ta różnica w kwocie.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja tylko w kwestii formalnej troszeczkę. My tu
rozmawiajmy o pieniążkach, czy to będzie 90, czy 40 czy tam 20. Może
najpierw róbmy dobrą strategię, a później ocenimy ile ona będzie warta, bo
może być tak, że ona będzie warta 5 tysięcy.
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, myślę, że zaczynamy znów
się rozjeżdżać. Są pomysły, to wykorzystajmy te pomysły i jeżeli chcemy coś
zbudować to nie idźmy na zarzuty. Jeżeli są propozycje, żeby rozszerzyć ten
zespół, kto jeszcze ma być w tym zespole to myślę nie będzie problemu, że
Zarząd pójdzie w tym kierunku i tak samo zgłoszone zespoły, czy grupy, które
mają reprezentować jakieś środowiska, nie ma problemu, chyba, żeby poprosić
do tych konsultacji i Radnych, był też przecież czas, że te wnioski można było
składać do strategii, żeby coś ktoś wtedy widział, nie mówmy, że jest zamykana
droga. Chcemy stworzyć dobry dokument, to postarajmy się znieść ponad jakiś
podział i zrozumieć i pomóc to zrobić, a nie tylko na zasadzie oskarżeń. Bo
jeżeli będzie na zasadzie oskarżeń, to faktycznie jak ma być na konsultacjach
tylko oskarżanie się, to nie ma sensu tego faktycznie zapraszać, jeżeli będzie w
tym kierunku to szło. Bo jeżeli to będzie, że mamy jakiś pomysł i chcielibyśmy
ten pomysł jakoś zmodyfikować, bo to nie jest tak, że jedna osoba, która ma
pomysł to ten pomysł ma najlepszy, bo najczęściej jest tak, że zlepek dwóch,
trzech, czterech zdań jest dopiero dobrym pomysłem.
Radny Marcin Kosiorek: Ad vocem. Ja tylko jedną rzecz. Widzimy, że po raz
kolejny jakaś tam rzecz jest robiona źle. Mówiliśmy o parkingu, nie słuchaliście
nas, mówiliśmy o kredycie, nie słuchano nas, mówmy dalej, nie bo nie robimy
tego... Nie, to nie jest tak, że lejemy wodę, to nie jest żadne lanie wody, ani bicie
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piany. Mówimy, że uważamy, że coś jest źle i co? I z parkingiem co się
okazało? I z kredytem co się okazało? Że mieliśmy rację. I teraz też uważam, że
zaczęliśmy źle. Po raz kolejny, ale mnie to jakoś nie dziwi, tylko muszę to
publicznie powiedzieć.
Radny Michał Śliwiński: Tylko problem jest taki, że najprościej jest
krytykować, najłatwiej jest żeby coś zbudować dobrze, trzeba założyć ręce do
pracy.
Radny Marcin Kosiorek: Jakbyście mnie zaprosili i bym przyszedł i to wam
powiedział.
Radny Michał Śliwiński: I jest wniosek do Zarządu, żeby zapraszać Radnych
na konsultacje.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Panie Radny, ale proszę nie
recenzować wszystkiego, naprawdę.
Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Tak
naprawdę to nie będzie zaskoczeniem większości Państwa, że czuję się
rozczarowany informacją przedstawioną przez Pana Starostę. Ja rozumiem, że
dziennikarz Radia Victorii nagrywa to płomienne wręcz przemówienie,
aczkolwiek jak słuchacze Radia Victorii jak się dobrze wsłuchają, to od razu
dostrzegą sprzeczności wypowiedzi Pana Starosty. My oczekiwaliśmy
konkretów, a przynajmniej ja, a tych konkretów nie ma. Cieszę się bardzo, że
Pan przyjął pomysł Pana Przewodniczącego o zaproszenie gmin, bo to jest
pomysł Pana Przewodniczącego. Chciałbym, żeby Pan również wytłumaczył,
ponieważ Pan wypowiedział się, że ,,ze środków zabezpieczonych na ten cel’’
Chciałbym chętnie usłyszeć kiedy przez te 2 lata jakiekolwiek środki, a w tym
budżecie również były zabezpieczone na realizację strategii? Zaskoczeniem jest
również dla mnie słysząc taką opinię, że są firmy, które wykonałyby to na bazie
danych z GUS. Szanowni Państwo, nawet jeśli najgorsza firma otrzyma pewien,
chociażby chce zachować pewne pozory i co najmniej 2 spotkania warsztatowe
ze środowiskiem robi, przynajmniej 2, więc ja bym chciał zobaczyć jakiegoś
maila od firmy, która napisała ,,my to zrobimy tak i tak’’. Naprawdę takie
rzeczy można mówić, ale nie tu. Pragnę Państwu przypomnieć, że przez dwa
lata nie możemy się doprosić o to, żeby Pan Starosta tutaj z pracownikami
zaczął pracować nad strategią i to jest fakt i nikt nie zaprzeczy. Dopiero teraz, a
jeszcze jakoś tam się podjęto uchwałę o pewnym procesie jaki ma nastąpić, w
jaki sposób będzie się opracowywało te dokumenty strategiczne. Pragnę zwrócić
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też koleżankom i kolegom uwagę, że cały czas pada tutaj zadanie, ze Wieruszów
zrobił za 96 tysięcy itd. Zrobił, czyli już zrobił, Szanowni Państwo. Trzeba
zadać pytanie kiedy zrobił i jak jest przygotowany i jak my jesteśmy
przygotowani, a nie jesteśmy przygotowani, po prostu przez dwa lata nie
robiliśmy nic. I to jest jakby najważniejsza spawa. Chciałbym, żebyśmy też nie
odwlekali, ponieważ nie ma innego wyjścia, te konkrety naprawdę chciałbym
usłyszeć na Sesji jeszcze kwietniowej. Konkretnie kiedy, tego i tego dnia
prowadzone to i to, tyle i tyle środków przeznaczamy. To jest propozycja Pana,
Panie Starosto z członkami i wypracowana na bazie konsultacji z pracownikami
i ze wszystkimi podmiotami, które by były zaangażowane. Myślę, że nie
rozmawiajmy o tym, czy nagle się dowiadujemy, że Pan Mostowski jest jedną z
prężniejszych firm, bo to już wiadomo od dawna i dziwię się, że dopiero teraz
odkrywamy, że są w Łowiczu firmy, które są prężne, odgrywają znaczącą rolę w
regionie łowickim, województwa i kraju i to przecież już wiemy, bo są
nagradzane przez nas i krótko mówiąc nie trzeba powoływać, że nagle… wiemy
dobrze, że Pan Mostowski inwestuje i poza naszym regionem w innych
województwach, w innych regionach kraju i dobrze. I to pytanie Pana
Dąbrowskiego czy chodzi o to, żeby ewentualnie rozwijać te firmy, czy też
stworzyć warunki rozwinięcia się innym firmom, to to jest właśnie ten konkret,
który my od Pana oczekujemy, Panie Starosto. Żeby Pan przyszedł, że wstępnie
rozmawialiśmy, przemyśleliśmy, proponujemy Radzie takie i takie rozwiązanie i
czy taki konkret i taki plan pracy wysoka Rada akceptuje. Ja myślę, że jeszcze
na tej Sesji zwołanej w trybie zwyczajnym, że tak powiem, czyli normalnie,
planowo, taki konkret usłyszymy. I o to bym bardzo prosił.
Radny Michał Śliwiński: Czy ad vocem do Wojtka mogę? I znowu ja próbuję,
żebyśmy poszli w jednym kierunku i zrobili coś razem, a Ty wyciągasz rzeczy,
że 2 lata nie było nic robione. Powiedz mi ile lat byłeś Członkiem Zarządu, jeśli
chcesz wyciągać? Byłeś 5 lat Członkiem Zarządu i pracowałeś na strategii z
2004 roku, zrobiłeś coś w tym kierunku? Nie zrobiłeś. Także zakopmy to, co
było, tylko starajmy się zrobić to nowe, żeby było zrobione dobrze i żebyśmy w
miarę sprawnie to zrobili.
Radny Wojciech Miedzianowski: Ad vocem. Rozumiem, że Pan Michał nie
wie o czym mówił i dlatego tak mówi, dlatego wybaczam.
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, przepraszam, ale ja muszę.
Odpowiedz na pytanie sobie. Bardzo nieładnie odpowiadasz.
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Starosta Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, ja myślę, że wszystkie te uwagi,
które były one są jak gdyby uwzględnione, bo nie można powiedzieć, że nie ma
terminarza, bo na ostatniej Sesji ten terminarz Pan Profesor Nowakowska
zaproponowała i przedstawiła. Na tym spotkaniu roboczym ten terminarz został
pokazany również tym, którzy w tym zespole roboczym uczestniczą. Na
przełomie czerwca i lipca do konsultacji i to jest bodajże wpisane w tej
propozycji, te konsultację… no jak najłatwiej i najprościej przeprowadzić
konsultacje? Wtedy, kiedy się zaprosi wszystkich Radnych, bo to są
przedstawiciele wszystkich grup, społeczności i miejscowości i to w tej
propozycji jest zapisane, więc ten kalendarz prac jest pokazany. Jest kwestia
tego, żebyśmy uzyskali informację i ja taką informację na kwietniową Sesję, ja
czy Biuro Strategii przygotujemy i przedstawimy, podłączymy pod to ten
kalendarz, o którym już mówiliśmy, z tego kalendarza wynika ile jest spotkań
roboczych, ile jest warsztatów, ile jest zespołów, i jak i kiedy jest czas i miejsce
na konsultację i jest pokazane, kiedy ten formularz oddajemy. Myślę, że tyle.
Trudno tutaj więcej pokazywać i przekonywać do tego. Ja myślę, że może być
to dobra strategia, spójna przede wszystkim z tym, skąd te środki mogą
pochodzić i o jakie środki możemy w najbliższym czasie aplikować.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Panie Starosto, chciałbym zapytać. Ta
strategia do kiedy ma być zrobiona?
Starosta Krzysztof Figat: Ta strategia zrobiona by była do połowy lipca. W
połowie lipca dostalibyśmy gotową.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Do połowy lipca, tak? A ten termin musi być
tak sztywny, czy możemy przedłużyć?
Starosta Krzysztof Figat: Znaczy tak, pewnie, że możemy przedłużyć...
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Bo te spotkania środowiskowe jeżeli będą w
czerwcu, w lipcu, to są najgorsze okresy, bo są akurat urlopowe miesiące i
wakacje.
Starosta Krzysztof Figat: To jest akurat tak celowane, żeby te konsultacje
odbyły się przed wakacjami.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: No lipiec to już chyba nie.
Starosta Krzysztof Figat: W połowie lipca…
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Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Dlatego pytam, czy można przedłużyć, żeby
to zrobić na spokojnie.
Starosta Krzysztof Figat: Wszystko możemy, tylko pytanie, czy koszty będą
takie same, a tutaj pół lipca to nie jest czas na robienie konsultacji, tylko to jest
czas na zrobienie dokumentu, sprawdzenie, ułożenie go w jakąś taką całość,
która będzie spójna i współgrała z dokumentami wojewódzkimi i przedstawienie
Radzie.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Jednak przychyliłbym się do tego, żeby to
robić spokojnej, dłużej, a dokładniej i dobrze, do wyboru.
Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Przewodniczący, miałem nie pytać,
ale zapytam się, mamy już prawie, nie prawie, pół kwietnia, zaraz będzie
Wielkanoc, po Wielkanocy będzie 1 maja i tak jak tutaj Pan Wicestarosta
powiedział konsultacje środowiskowe rozumiem, że z mieszkańcami Powiatu
Łowickiego, tak, Panie Starosto? Mamy doświadczenie, bo są konsultacje
społeczne prowadzone na temat ferm wiatrowych, na temat innych budowli,
przychodzi na nie 5-7% i będzie się Pan opierał na tych 5-7% społeczeństwa,
aby opracować dobrą strategię?
Starosta Krzysztof Figat: Przede wszystkim jeżeli chodzi o konsultacje
społeczne, to tutaj z doświadczenia propozycje są takie, aby one się odbywały
wśród Radnych, wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk,
ponieważ jeżeli byśmy zrobili takie konsultacje środowiskowe o jakich Pan
mówi, to dokładnie, trzeba się liczyć z taką frekwencją, o jakiej Pan powiedział,
czyli 5-7%.
Radny Waldemar Wojciechowski: A czy informował Pan o czymś takim np.
grupy producenckie działające na terenie Powiatu Łowickiego?
Starosta Krzysztof Figat: Poinformowaliśmy i zaprosiliśmy Izbę Rolniczą.
Jeżeli jest sugestia, żeby zaprosić grupy producenckie, jesteśmy otwarci. To jest
zespół roboczy otwarty.
Radny Waldemar Wojciechowski: Izba rolnicza. Ja jestem bardzo sceptycznie
nastawiony do Izby Rolniczej, bo to jest zjadacz 2% pieniędzy z podatku tylko i
wyłącznie.
Starosta Krzysztof Figat: Jest to samorząd rolniczy.
Radny Waldemar Wojciechowski: Który nic w tym kierunku nie robi.
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Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Czy są jeszcze jakieś pytania?
Kierownik BSI Joanna Jaros: Ja chciałabym tylko dosłownie w jednym
zdaniu usystematyzować jedną rzecz. Co innego jest zespół roboczy
środowiskowy, a co innego są konsultacje. Zgodnie z sugestią ekspertów zespół
roboczy nie powinien być tak obszerny, ponieważ to są ludzie, którzy
wypracowują i opracowują tą strategię i trudno jest opracować dokument w
grupie 50, czy 100 osobowej. Natomiast konsultacje to jest zupełnie coś innego.
I proponowalibyśmy wtedy Państwu konsultację, właśnie z Radnymi, w
szerszym gronie producentów i wtedy jak najbardziej wzięlibyśmy pod uwagę
sugestię Pana Radnego, żebyśmy nie mieszali tych dwóch pojęć. Zespół roboczy
– środowiskowy i konsultacje, rozdzielmy to. Nie może być w zespole
środowiskowym-roboczym zbyt dużo osób, ponieważ nie opracujemy
dokumentu takiego o jakim myślimy. Muszą to być osoby z różnych środowisk,
natomiast konsultacje to jest jakby odrębny temat, też w różnych grupach
środowiskowych.
Radny Marcin Kosiorek: W takim razie jaki cel miało to spotkanie? To, o
którym mówił Pan Starosta.
Kierownik BSI Joanna Jaros: To znaczy nie wiem o jakie spotkanie Pan pyta.
Radny Marcin Kosiorek: No a były jakieś inne, czy tylko to jedno?
Kierownik BSI Joanna Jaros: To spotkanie miało cel spotkania z
proponowanym zespołem środowiskowym roboczym, aby wypracować pewne
elementy analizy SWOT. Taki był cel tego spotkania przede wszystkim
zapoznać te osoby z ideą strategii zintegrowanych, bo tutaj też jakby,
przepraszam Panie Starosto, uzupełnię tą informację, jest po pierwszym
czytaniu projekt ustawy w sprawie współpracy samorządowej w zakresie
polityki regionalnej, który prawdopodobnie wejdzie jesienią tego roku już w
życie i ten projekt ustawy zakłada obligatoryjność tworzenia strategii
rozwojowych powiatów i gmin, natomiast we współpracy wzajemnie muszą się
te strategie się jakby zazębiać, czyli jeżeli gmina opracuje strategię, my musimy
tę strategię jako powiat, założenia strategiczne zazębiać, uwzględniać, te
strategie będą opiniowane przez urzędy marszałkowskie, przez zarządy
województwa, te strategie i gminne i powiatowe muszą być spójne ze
strategiami województwa, ponadto jest taki zapis w tym projekcie ustawy, który
mówi o tym, że jeżeli jest zgoda powiatu i wszystkich gmin, myślę, że tutaj to
sformułowanie wszystkich gmin jest istotne do utworzenia strategii, w których
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będą określone wspólne cele i kierunki rozwojowe, to taka furtka jest otwarta, a
ta nasza strategia, którą my tu Państwu proponujemy to jest właśnie nietypowa
strategia, że tak powiem w dawnych standardach tylko i wyłącznie w lokalnych,
ale w nowych standardach o podejściu do rozwoju, do zarządzania rozwoju, do
planowania rozwojem właśnie tym funkcjonalno-terytorialnym, o czym jest
napisane w Strategii Województwa Łódzkiego. Znajdujemy się w jakimś
obszarze funkcjonalnym, znajdujemy się również w obszarach strategicznych
interwencji i po prostu musimy wziąć to pod uwagę. Chcemy współpracować z
gminami, z partnerami, żeby również w tej zintegrowanej strategii móc już
określić pewne zintegrowane projekty, na które będziemy mogli pozyskiwać
fundusze w tym rozdaniu, dlatego, że w tym rozdaniu partnerstwo publicznoprywatne i partnerstwo publiczno-publiczne będzie dodatkowo punktowane.
Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, że ta strategia, jeśli będziemy ją budować w
takim systemie, w takim module będzie strategią otwartą, kroczącą. W każdej
chwili jak najbardziej będzie można tą strategię aktualizować, dopisywać różne
inne, nasze już tutaj wewnętrzne projekty, bo wiadomo, będziemy mieli swoje
indywidualne, nie tylko te zintegrowane, także myślę, że stąd zasadność
tworzenia takiej strategii ponad wszystko, to jest dla nas wszystkich. My
jesteśmy w tym momencie bez względu na to, jakie to będą decyzje,
przygotowujemy diagnozę strategiczną, w tym już nowym podejściu, nie tylko
analizę sytuacji takiej społeczno-ekonomicznej powiatu, ale w tym ujęciu jednak
strategicznym uwzględniającym gminę i będziemy starali się również po prostu
tą analizę SWOT również w ujęciu funkcjonalno-terytorialnym wypracować, bo
jest to bardzo istotne. Po prostu tylko taka strategia ma rację bytu i finansowania
w przyszłym okresie programowania.
Radny Zbigniew Kuczyński: Pani Asiu, ja mam do Pani pytanie. Proszę mi
powiedzieć, Pani Wydział jak się nazywa?
Kierownik BSI Joanna Jaros: Biuro Strategii, Programów Pomocowych i
Inwestycji.
Radny Zbigniew Kuczyński: Dobrze, proszę mi odpowiedzieć: rozumiem, że
został stworzony jakiś zespół specjalistów, który nam w jakimś stopniu pomoże
utworzyć tą strategię, tak?
Kierownik BSI Joanna Jaros: Zewnętrznych specjalistów, tak?
Radny Zbigniew Kuczyński: Nie. Proszę mi powiedzieć, duże zatrudnienie jest
u Pani w Wydziale?
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Kierownik BSI Joanna Jaros: U mnie w Wydziale zatrudnionych jest 7 osób,
kierownik i 6 osób merytorycznych. 2 osoby zajmują się zamówieniami
publicznymi, 2 są z wykształceniem budowlanym, zajmują się inwestycjami i 2
osoby zajmują się wszelkimi sprawami związanymi z pisaniem projektów tych,
które jesteśmy w stanie pisać samodzielnie, czyli bez analiz finansowych, z
monitorowaniem trwałości projektów tych, które zostały, projektów już
zrealizowanych, oczywiście ze wszelkimi sprawami tymi, które się wiążą
prowadzimy założoną w zeszłym roku bazę danych wszystkich projektów
składanych przez powiat oraz przez jednostki organizacyjne powiatu,
informujemy, zbieramy, informujemy na bieżąco Zarząd, wydziały oraz
jednostki organizacyjne na temat obecnych, aktualnych możliwości. I
oczywiście zajmują się jeszcze te 2 osoby właśnie tymi tematami rozwojowymi
strategicznymi, wszelką inną dokumentacją, która przychodzi związana jakby z
innymi tematami…
Radny Zbigniew Kuczyński: Wchodzę Pani w zdanie, bo Pani jest
niesamowita jeśli chodzi o przekazane informacji, cieszę się bardzo, że to tak
ładnie i płynnie. Rozumiem, że jest to bardzo dobry zespół, został
wyselekcjonowany, wybrany i stworzony, bo ja rozumiem, że 2 lata temu
takiego zespołu nie było?
Kierownik BSI Joanna Jaros: To znaczy 2 lata temu nie było zespołu, było
Biuro Strategii i Programów Pomocowych. W czerwcu zeszłego roku w wyniku
reorganizacji w Starostwie doszły zamówienia publiczne, czyli przeszła do
Biura jedna osoba z zamówień publicznych z Wydziału ArchitektonicznoBudowlanego, jedna osoba od stycznia, bo była na urlopie wychowawczym,
powiem kolokwialnie, przepraszam – budowlaniec i została jedna osoba jako
drugi budowlaniec zatrudniona. Natomiast z tego zespołu, który był do tej pory
w Biurze Strategii, czyli ja plus 4 Panów, 5 osób nas było w Biurze Strategii i
Programów Pomocowych wówczas tylko, jedna osoba złożyła wypowiedzenie z
pracy i odeszła. Zespół tak naprawdę poszerzył się o dwie osoby.
Radny Zbigniew Kuczyński: Do czego zmierzam, jak Pani wymieniła, jest to
dobry zespół i chyba nie ma tak dużo pracy, jak była duża inwestycja związana
ze szpitalem czy innymi rzeczami, Zespół Szkół nr 3. Ja tylko zmierzam do
tego, że z tego co pamiętam, czy dochodziły mnie słuchy, pracownicy jeździli
też na różne kursy związane ze strategią, czyli są w jakimś stopniu
przygotowani. Ja rozumiem, że my możemy liczyć na Pani cały zespół, który
pomoże nam w przygotowaniu tej całej strategii, prawda?
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Kierownik BSI Joanna Jaros: Tak, na pewno możecie Państwo liczyć na moją
osobę i dwie osoby, które mam w tym Wydziale, które mają w zakresach
obowiązków m.in. sprawy związane …
Radny Zbigniew Kuczyński: No myślę, że na więcej możemy liczyć.
Kierownik BSI Joanna Jaros: Dwóch budowlańców i dwie osoby z zamówień
publicznych no naprawdę mają co robić i aktualnie cały czas wykonują…
Radny Zbigniew Kuczyński: Czyli powiedzmy mamy jakiś tam zespół, w
którym wypadałoby nawet pomyśleć, że przy naszym budżecie tak naprawdę
przecież nie mamy nigdzie zaznaczonych pieniążków, że stricte są tylko i
wyłącznie na strategię, a mnie się wydaje, że jednak to jest ważne, bo
powinniśmy wiedzieć kogo mamy wybrać, za ile mamy wybrać i czym mamy
na to pieniążki. Więc jeżeli mamy taki wspaniały zespół to uważam, że
wystarczyłoby tylko mieć dobrego prowadzącego, mam na myśli wybraną
osobę, która nas ukierunkuj w wyborze i zrobieniu właściwej strategii.
Kierownik Joanna Jaros: Tak, jeżeli dwie osoby, trzy osoby, ja plus dwie
osoby, które mają jeszcze inne obowiązki, są tym zespołem to jest to zespół
osób.
Radny Zbigniew Kuczyński: Myślę, że większy.
Radny Krzysztof Dąbrowski: To i tak mamy przewagę, bo w Łodzi mamy
dwie Panie, a tu mamy 3.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Na kwietniowej Sesji mamy
decydować czy w ogóle, za ile…
Radny Zbigniew Kuczyński: Chciałbym poznać inną osobę, która by była, nie
wiem, kontroferta.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Jeszcze ja pytanie jedno, Panie Starosto, czy
brał Pan pod uwagę też w kwestii finansowej, gminy też do podziału? No bo
skoro to ma być strategia i gminna i powiatowa, tak, wspólna…
Starosta Krzysztof Figat: To znaczy tak, biorąc pod uwagę tą nowelizację, to
ta strategia nie załatwi spraw bezpośrednio w gminach. Brałem pod uwagę taką
możliwość, żeby poprosić o współfinansowanie gminy, może nie tyle, żeby
pozyskać jakieś znaczące środki, tylko żeby doprowadzić do sytuacji takiej, bo
wszyscy wiemy, że jeżeli kosztuje 5 złotych to jestem tym zainteresowany, a jak
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nie kosztuje to nic, to tak sobie jestem zainteresowany, bo dla nas jest też
istotne, żeby te informacje, które do tej wymaganej są potrzebne, żeby były
rzetelne i w terminie, a pochodzące z gmin, czyli brałem przy tych rozmowach z
wójtami, będę też rozmawiał na temat chociażby symbolicznego udziału
finansowego, ale to tak jak mówię, po tych rozmowach będzie możliwość
poinformowania.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Ja chciałbym zapytać, jeśli nie ma
pytań, wbrew pozorom pytanie będzie w temacie. Pani Asiu, mogłaby Pani
odpowiedzieć jak przebiega rozliczenie inwestycji tytułu nie pamiętam, ale
ogólnie chodzi mi o szpital? Ponieważ z tego co słyszymy jest najbardziej
absorbująca inwestycja póki co w Starostwie.
Kierownik BSI Joanna Jaros: Ten wniosek szpitalny jest już po kontroli, w
zasadzie jest już po 3 kontrolach. Pierwszą kontrolę, jaką odbyliśmy to była
kontrola z UKS – Urzędu Kontroli Skarbowej, która skupiła się, głównie
dotyczyła oczywiście zamówień publicznych głównie, bo wiadomo, że przy tym
pewne kwestie poboczne też były kontrolowane, ale zamówienia publiczne tutaj
są jakby zawsze priorytetem. Ta kontrola wypadła bardzo dobrze, bez żadnych
uwag. Drugą kontrolą jaką mieliśmy, to była kontrola samych zamówień
publicznych, która też wypadła pozytywnie i trzecia kontrola to była na
zakończenie projektu, która w mojej ocenie i myślę, że tutaj podzielicie Państwo
moje zdanie, ponieważ też wypadła pozytywnie, ponieważ nie została naliczona
żadna korekta finansowa, co oznacza, że nie musimy jakby zwracać kary, a
najniższa korekta finansowa to jest 5% wartości dofinansowania, ale w ramach
danej umowy. Łatwo policzyć, jeżeli umowa na roboty budowlane byłaby
7,5 mln złotych no to wiadomo, najniższa kara, korekta finansowa, jakie są
ogromne pieniądze. Natomiast na tą chwilę borykamy się i walczymy o to, aby
pewna kwota, która została uznana za niekwalifikowaną, nie powiem teraz
Państwu co do grosza, ale jest to kwota ok. 20 000 złotych, która została uznana
za niekwalifikowane i są to wydatki za dwie umowy zlecenia dwóch
pracowników Starostwa, plus kwota 250 złotych za Inspektora Nadzoru
Budowlanego przy dostosowaniu pracowni tomografii komputerowej, i kwota
5 000 za biegłego, który współpracował z nami, pomagał nam przy
przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na tomograf
komputerowy i później przy ocenianiu ofert, które wpłynęły w postępowaniu. W
tej chwili odwołaliśmy się od decyzji i złożyliśmy wniosek o ponowne
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rozpatrzenie sprawy, ponieważ nie zgadzamy się, mamy pełną argumentację i
nie zgadzamy się z uznaniem tych wydatków za niekwalifikowane.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: To znaczy chyba dobrze zapytałem,
bo na spotkaniu, gdzie był Pan Eugeniusz, Pan Wicestarosta, Pan Marcin
Kosiorek, a Pan Starosta powiedział, że Wydział jest tak zaabsorbowany, bo
,,protokół rozbieżności’’ cytuję na szpitalu wynosi w dalszym ciągu 900 tysięcy,
więc dzisiaj informację taką nam Pan podał, a oprócz tego drugie jeszcze, że od
8 kwietnia, czyli zeszłego tygodnia też obowiązują przepisy, które zobowiązują
nas do uchwalenia takiej strategii jak i wszystkie inne gminy, a z informacji Pani
wynika, że to raczej gminy powinny się spieszyć, żebyśmy my za chwilę nie
nowelizowali strategii, którą przyjmiemy powiedzmy w lipcu, czy w sierpniu,
czy we wrześniu.
Kierownik BSI Joanna Jaros: Dlatego ja pozwoliłam sobie sprostować
wypowiedź Pana Starosty, że 8 kwietnia weszła nowelizacja ustawy w sprawie o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w której pojawiły się już elementy
dotyczące Zarządu Powiatu i Rady Powiatu, których wcześniej do tej pory nie
było, a odnoszące się do opracowywania programów rozwoju. Natomiast wiemy
tak jak powiedziałam, że jest już po pierwszym czytaniu kolejna ustawa w
sprawie współdziałania w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju
lokalnego i regionalnego oraz o zmianach niektórych ustaw, która jakby idzie
dalej i zmienia w tej ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, już
nadaje tą obligatoryjność tworzenia tych dokumentów. Także ja tutaj jakby
sprostowałam wypowiedź Pana Starosty, którą być może ja nieprecyzyjnie Panu
Staroście przekazałam.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Pan Starosta już nic? Do tych
900 000 zł też?
Starosta Krzysztof Figat: Jeżeli chodzi o tę kwotę, to jest to kwota, która z
kosztorysu wynika w tej chwili dla szpitala. Może jeszcze, żebym w tej chwili
czegoś nie przekręcił, może Pani Asia.
Kierownik BSI Joanna Jaros: Dobrze, bo ja zrozumiałam Pana
Przewodniczącego pytanie w kwestii jakby rozliczania wniosku w Urzędzie
Marszałkowskim, natomiast cały czas jest niezakończony temat, trwa temat. Tak
jak mówiłam, na którejś Sesji złożyliśmy wnioski o przyznanie odszkodowania
w związku z pełnieniem samodzielnych funkcji budowlanych w stosunku do 4
osób i z tym jest sporo pracy, dlatego, że zarówno Hestia jak i Allianz wzywają
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nas ciągle o jakąś nową dokumentację, ciągle musimy coś dosyłać, natomiast
nie chcę oczywiście tutaj przesądzać, ale mamy pewne sygnały, że
prawdopodobnie jest duże prawdopodobieństwo, że ten nasz wniosek będzie
pozytywnie rozpatrzony i odszkodowanie będzie przyznane, także też mam
nadzieję, że zdobędziemy tutaj pieniądze, za które będziemy mogli doprowadzić
tą instalację, wentylację i klimatyzację do należytego porządku tak, żeby
działała ona tak, jak działać powinna. Oczywiście wad ogólno budowlanych też
jest zgłaszanych dużo i praktycznie cały czas tutaj ta inwestycja jest przez nas
nadzorowana. Natomiast oprócz tego oczywiście też prowadzimy inne przetargi
i inwestycje, także jest co robić w Wydziale, jak w każdym wydziale.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Czy jeszcze są jakieś pytania w tym
punkcie? Nie widzę. Może ja tylko poinformuję, ponieważ nie ma spraw
różnych, że wpłynęło kilka pism, które poproszę Radę o skserowanie i wysłanie,
czy mailowo, czy kserem do wszystkich Państwa, żebyście wcześniej mogli się
z nimi zapoznać, a ze swojej strony pozwolę sobie zadekretować do Zarządu, do
Komisji, tam, gdzie mogą być te informacje już do Sesji przygotowane.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak zamknął obrady LIII Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.
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