PROTOKÓŁ Nr LV/14
z obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 28 maja 2014 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a.
Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności
Wyniki głosowań z Sesji

- 21
- 19(nieobecni: R. Malesa, K. Dąbrowski)
- /Zał. Nr 1/
- /Zał. Nr 2/

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie na
2014 rok.
4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniająca uchwałę Nr
XLVIII/319/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2014
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego na lata 2014-2017.
5. Zakończenie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt. 1
Otwarcie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył LV Sesję Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt. 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak poinformował, że w sesji bierze udział
19 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować
prawomocne decyzje. Poinformuję jeszcze, że wpłynął do mnie wniosek
Zarządu w sprawie zwołania Sesji nadzwyczajnej, o okolicznościach na pewno
wszyscy wiedzą i przechodzimy do punktu 3.
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Ad. pkt. 3
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 2014
rok.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: W związku z tym, że nie zbierała się
Komisja Budżetowa, zaproponuję, abyśmy wysłuchali projektu uchwały, potem
przeszli do ewentualnej dyskusji, a potem na chwilkę przerwiemy, nie
wychodząc z sali poproszę Pana Jacka, żeby przeprowadził głosowanie, czy
dyskusję. Także proszę Panią Skarbnik, Panią Ewę Kotarską – Furman o
przedstawienie projektu uchwały.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt Uchwały
RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: I teraz musimy zrobić te dwie
przerwy, albo jedną i jakby załatwiając awansem, Pani Skarbnik przeczyta też
tamtą uchwałę i potem Państwo podejmiecie obydwie opinie.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak ogłosił 5 minut przerwy w obradach
LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak wznowił obrady LV Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.
Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można, to później unikniemy tych
pytań. Ja bym bardzo prosił, żeby ktoś przedstawił podział zakresu tych
inwestycji, jeśli chodzi o tą termomodernizację jaka będzie w roku 2014 i 2015,
ponieważ ta różnica sum wkładu własnego jest dość znaczna, to jeśli można
prosić o dokładny, szczegółowy podział zadań.
Kierownik BSI Joanna Jaros: Nie wiem czy dobrze zrozumiałam pytanie,
mam powiedzieć co zostanie wykonane w tym roku i w przyszłym, tak?
Radny Wojciech Miedzianowski: Tak, chodzi o te sumy zabezpieczone,
oczywiści pomijając to co zostało już wykonane.
Kierownik BSI Joanna Jaros: Oczywiście. Jest tak znaczna różnica w
kwotach, przewidujemy płatność tak naprawdę tylko i wyłącznie za wykonanie
dokumentacji projektowej, tej o której mówiłam już na Komisji Budżetu
dotyczącej wykonania projektu modernizacji centralnego ogrzewania w Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej łącznie z kosztorysem inwestorskim i to jest w
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zasadzie główna ta kwota, tam są jakieś drobne wydatki bieżące jeżeli chodzi o
prowadzenie rachunku bankowego. Przewidziane są również wydatki na pół
etatu kierownika projektu, ale z tego co uzgodniliśmy oczywiście będzie
realizowało to zadanie Biuro Strategii więc te wydatki nie będą ponoszone,
natomiast w związku z tym, że będą ponoszone, zawarte w tym wniosku, nie
mogliśmy z nich w tej chwili zrezygnować, wobec czego one są we wniosku
ujęte, ale ich faktycznie nie będzie. Natomiast wszystkie pozostałe wydatki
inwestycyjne dotyczące konkretnie już wykonanych robót budowlanych
przewidziane są w przyszłym roku, stąd taka znaczna różnica między tymi
wydatkami jest w tych obu latach.
Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli krótko mówiąc w przyszłym roku
rozpoczniemy inwestycje, czyli gdzieś tak od kwietnia podejrzewam tak?
Kierownik BSI Joanna Jaros: Roboty budowlane, tak?
Radny Wojciech Miedzianowski: Tak.
Kierownik BSI Joanna Jaros: Nie, roboty budowlane rozpoczniemy w tym
roku, natomiast wydatek poniesiony będzie w przyszłym roku.
Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli planowane jest rozstrzygnięcie
przetargu rozumiem, już podpisanie umowy itd. Czy przewiduje się jednego
wykonawcę na wszystkie obiekty, czy też kilku wykonawców.
Kierownik BSI Joanna Jaros: Planujemy ogłosić przetarg na każdy obiekt
osobno.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 19 Radnych/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr LV/351/2014 RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 2014
rok. /Zał. Nr 2/
Ad. pkt. 4
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniająca uchwałę Nr
XLVIII/319/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w
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sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego
na lata 2014-2017.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman: W związku z tym, że planowane
zadanie inwestycyjne pod nazwą ,,Poprawa jakości powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Powiatu Łowickiego’’ jest inwestycją dwuletnią, w
związku z czym również musimy wprowadzić do Wieloletniej Prognozy
Finansowej, dotyczy to głównie drugiego załącznika - ,,Przedsięwzięcie’’ i w
tym drugim załączniku to zadanie, ponieważ jest to źródłem finansowania są
zarówno środki bieżące jak i środki inwestycyjne, w związku z czym udział ten
własny nasz, bo to jest bez podania jeszcze ewentualnych źródeł pozyskania,
dopóki nie będzie podpisana umowa jest tylko zabezpieczenie środków
własnych w latach 2014 – 2015 i dlatego jest przygotowany projekt uchwały
RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/319/2014 Rady Powiatu Łowickiego z
dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2014-2017.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt Uchwały
RPŁ zmieniający uchwałę Nr XLVIII/319/2014 Rady Powiatu Łowickiego z
dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2014-2017.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 19 Radnych/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr LV/352/2014 RPŁ zmieniająca uchwałę Nr
XLVIII/319/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na
lata 2014-2017. /Zał. Nr 3/
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak zamknął obrady LV Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.
Protokołowały:
B. Prus – Miterka
W. Kwasek
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