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PROTOKÓŁ Nr LVIII/14 

z obrad LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

odbytej w dniu 27 sierpnia 2014 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a. 

Ustawowa liczba Radnych                        - 21 

Radnych obecnych na Sesji                       - 21 

Lista obecności                                          - /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji                           - /Zał. Nr 2/ 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z LVI i LVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w 

zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego. 

6. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2014 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę Nr 

XLVIII/319/2014 RPŁ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego 

na lata 2014-2017. 

9. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

10. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

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

12. Zakończenie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt. 1 

Otwarcie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył LVIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak poinformował, że w sesji bierze udział 

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

prawomocne decyzje. 

Starosta Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, nauczyciele, którzy otrzymali 

stopień nauczyciela mianowanego, komisja odbyła się w dniu 19-20 sierpnia i są 

to następujący nauczyciele: Pani Iwona Grzegory – Gajda – II LO im. Mikołaja 

Kopernika w Łowiczu, Pani Joanna Małgorzata Pokora i Krzysztof Stanisław 

Plichta – ZSP Nr 1 w Łowiczu, Pani Agnieszka Leśniewska – Pisarek – ZSP Nr 

2 w Łowiczu, Pani Ewelina Marat – Jabłońska – ZSP Nr 3 w Łowiczu, 

Stanisława Elżbieta Karska – ZSP Nr 4 w Łowiczu, Aneta Marat – SOS-W w 

Łowiczu i Karolina Mysura – PP-P w Łowiczu. Wyczytane osoby bardzo proszę 

o wystąpienie. Szanowni Państwo, w imieniu władz Powiatu Łowickiego 

składam podziękowania za kierowanie pracą ZSP Nr 3 w Łowiczu, Panu Janowi 

Sałajczykowi, który pełnił tą funkcję przez 3 kadencje. Z uznaniem odnoszę się 

do Pana zaangażowania w życie szkoły oraz do podejmowanych przez Pana 

inicjatyw na rzecz rozwoju ZSP Nr 3 w Łowiczu. Wyrażam szacunek wobec 

działań podejmowanych przez Pana. Dziękuję również za współpracę z 

Powiatem Łowickim podczas organizacji wielu wydarzeń społeczno-

kulturalnych. Życzę Panu wszelkiej pomyślności, życzę również zdrowia oraz 

realizacji marzeń i ich spełnienia. Panie Janie bardzo serdecznie zapraszam. 

Dyr. ZSP Nr 3 Jan Sałajczyk: Szanowni Państwo, dwa słowa może tutaj 

korzystając z tej okazji, chciałbym wszystkim bardzo serdecznie i gorąco 

podziękować, jestem trochę wzruszony, trudno mi utrzymać poważny głos. 

Chciałbym powiedzieć, że przez te 3 kadencje, które byłem i jednocześnie jakby 

towarzyszyłem nowemu samorządowi Powiatu Łowickiego, szczególnie 

dziękuję Panu Staroście, Panu Przewodniczącemu, członkom Zarządu, 

wszystkim dyrektorom wszystkich służb, z którymi miałem przyjemność 

współpracować w czasie wykonywania moich obowiązków. Bardzo gorąco 

dziękuję Pani Skarbnik, ta osoba decyduje czy nam się powodzi czy nie, 

pieniądze może nie uszczęśliwiają, ale uspakajają, także bardzo, bardzo 

dziękuję. Myślę również o wszystkich radnych, nie tylko tej kadencji, ale i 

pierwszej i drugiej i trzeciej, po prostu z wszystkimi miałem bardzo dobre 

relacje, bardzo Państwu dziękuję za życzliwość i jednocześnie chciałbym 
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powiedzieć, że jeżeli coś z mojej strony nie było tak jak trzeba, jak mówi poeta 

– proszę spuścić zasłonę milczenia. Bardzo dziękuję. 

Starosta Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze przedstawić 

Uchwałę ZPŁ Nr 617/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku, uchwała która 

powierza Panu Waldemarowi Janusowi na okres od 1 września 2014 roku do 31 

sierpnia 2019 roku stanowiska dyrektora ZSP Nr 3 im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Łowiczu. Obowiązki i uprawnienia Pana w tym, również 

obowiązkowy wymiar godzin dydaktyczno – wychowawczych oraz wysokość 

dodatku określą odrębne przepisy. Życzę Panu osiągnięcia pomyślnych 

rezultatów na zajmowanym stanowisku. Zapraszam. 

Ad. pkt. 3 

Wnioski do porządku obrad. 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, ponieważ nie dokończyliśmy 

Komisji Budżetowej, a to może się wiązać z wnioskami do porządku, proszę o 

przerwę, żebyśmy mogli dokończyć Komisję Budżetową i wrócimy. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Tak, Pan Starosta zgłaszał mi to 

przed, myślałem że zrobimy to po, ale jeśli ma to wpływ, to minimum 10 minut 

przerwy na zebranie się Komisji Budżetowej. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak ogłosił o godzinie 13:15 przerwę w 

obradach LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak wznowił o godzinie 14:00 obrady 

LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, w 

imieniu Zarządu Powiatu wnoszę o zdjęcie z porządku obrad pkt. 7 i pkt. 8. 

Radny Jerzy Wolski: Szkoda się było dzisiaj spotykać prawda Panie 

Przewodniczący? 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Nie, myślę że nie. W międzyczasie 

poinformuję resztę, że Komisja Budżetowa wnioskuje, aby te punkty rozpatrzeć 

na sesji nadzwyczajnej w przyszłym tygodniu w czwartek, godzina 

proponowana jest 15:00, jeśli do końca sesji jakieś inne będą wnioski to bardzo 

proszę. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja w kwestii formalnej, jakie są powody? 
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Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Znaczy zdjęcia tego punktu? 

Starosta Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, propozycja na wczorajszej 

Komisji Budżetowej padła taka, żeby uruchomić działania drogowe w Gminie 

Kocierzew i w Gminie Miasto Łowicz. Zarząd do dzisiaj analizując te pytania 

zaproponował Komisji, aby po rozmowie z Wójtem w Kocierzewie i rozmowie 

z Burmistrzem, żeby te działania włączyć i jednocześnie dodatkowo zwiększyć 

kwotę kredytu, który miał być zaciągnięty w Powiecie do 1 mln zł, z 

przeznaczeniem kwoty 340 tys. zł na dokończenie remontu w Stanisławowie. 

Ponieważ członkowie Komisji Budżetu chcieliby dłużej popracować nad 

wnioskiem o dokończenie remontu wspólnie, Zarząd wyraził zgodę, Komisja 

przyjęła, aby ten punkt był rozpatrywany na sesji nadzwyczajnej. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Myślę, że jeszcze można byłoby 

Panie Przewodniczący połączyć to z Komisją Zdrowia, no bo sprawa dotyczy 

właśnie tematów, którymi Komisja się zajmuje czyli szpitala, bo to nie tylko 

Stanisławów, ale i o wewnętrznym dużo dyskusji było na Komisji, dlatego 

pewnie dobrze by było może taką Komisję też zwołać. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Na pewno trzeba będzie też podyskutować o 

karetkach. 

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

głosowała I. Kolos/: 

za                                        - 17 

przeciw                               - 0 

wstrzymało się                    - 3 

zdecydowali o zdjęciu z porządku obrad punktu 7 i 8. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z LVI i LVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w 

zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego. 

6. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 
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7. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

8. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

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

10. Zakończenie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt. 4 

Przyjęcie protokołów z LVI i LVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Protokoły były wyłożone w Biurze 

Rady, czy są uwagi do protokołów? Nie widzę, w takim razie przegłosujemy. 

Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z LVI Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego? 

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

za                                        - 19 

przeciw                               - 0 

wstrzymało się                    - 2 

przyjęli protokół z LVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Czy są uwagi do protokołu z LVII 

Sesji Rady Powiatu? Nie widzę, więc kto z Państwa jest za przyjęciem 

protokołu z LVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego? 

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

za                                        - 18 

przeciw                               - 0 

wstrzymało się                    - 3 

przyjęli protokół z LVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt. 5 

Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w 

zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 3/ 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Michał Śliwiński: Informację, którą 

przygotowałem przekazałem Państwu poprzez Biuro Rady, tak ogólnie mówiąc 

jak obserwujemy od kilku lat, że struktura gospodarstw na terenie Powiatu 

Łowickiego zmienia się i to widać po złożonych wnioskach o przeroby, których 

mamy od 40 do 60 co roku wniosków mniej. Wiemy o tym, że PROW 7,13 był 
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nastawiony na to, żeby tak naprawdę powiększać strukturę gospodarstwa dzięki 

temu, że mniejsze gospodarstwa zaprzestawały swojej produkcji z wielkim, już 

tutaj wcześniej rozmawialiśmy nawet z Panem Jackiem leśnikiem, że z 

ubolewaniem stwierdzamy, że nie ma zainteresowania na zalesianie gruntów. 

Może to wynikać z tego, że Powiat Łowicki ma bardziej intensywną produkcję 

rolniczą i tak naprawdę te wnioski, które przyjmujemy tylko, a w tym roku 

przyjęliśmy ich 7, to są wnioskami kontynuacyjnymi, żadnych nowych 

wniosków nie ma i to są głównie wnioski z gminy Łyszkowice, Nieborów, 

chyba jedno z Gminy Łowicz. Powiem tak, był w tym roku 2014, to jest okres 

przejściowy, tak naprawdę rozdałem też Państwu nowy projekt Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, który został przesłany do Komisji Europejskiej na 

przełomie kwietnia/maja. Wiemy, że Komisja Europejska to jest maszyna, która 

dosyć wolno tryby przykręca i mają pół roku na to, żeby jakiekolwiek 

zastrzeżenia do tego projektu wnieść. Obawialiśmy się tego najbardziej, jeżeli 

chodzi o rolników, że Komisja nastawia się głównie na ochronę środowiska, na 

zazielenienie obszarów i tutaj największe zastrzeżenia rolników, którzy 

prowadzą gospodarstwa intensywnej produkcji, że 5% produkcji miało być 

prowadzone metodą ekologiczną i teraz tutaj dla mnie to co zostało 

przedstawione przez Ministra Rolnictwa to jest pewien majstersztyk. Jeżeli 

Komisja zakwalifikuje nam uprawy roślin, które wiążą azot z powietrza jako 

uprawy ekologiczne to naprawdę nie będzie większych problemów dla naszych 

rolników. Wiemy o tym, że prowadzić gospodarstwo o intensywnej produkcji i 

wyłączyć ileś hektarów na produkcję ekologiczną, no to mało kto z naszych 

rolników z Powiatu Łowickiego zdecydował by się, a tutaj chodzi głównie też o 

trzodziarzy, którzy mieliby iść w uprawy trwałych użytków zielonych, żeby 

procentowo zachować zazielenienia ozimowe, tutaj też rząd Polski wystąpił z 

propozycją i też to zostało w pewnym sensie zawarte jakieś porozumienie z 

innymi krajami, że jeżeli będą 2 grupy upraw, bądź 3 grupy upraw przy 

większych gospodarstwach to zazielenienia będą uznawane, że są prowadzone. 

Jeżeli ktoś będzie siał rośliny ozime to będzie uznawany już za to, że zazielenił 

ten wymagany obszar. Nie będzie to zazielenienie dotyczyło gospodarstw 

małych do 10 ha, także tutaj w tym temacie nie będzie. Teraz przeglądając tak z 

grubsza jeszcze ten projekt PROW-u, który Państwu rozdałem, tak jak wiemy o 

tym, że Komisja Europejska zakwestionowała nam pierwszy nabór rent 

strukturalnych jako to, że nie wykazał on zwiększenia powierzchni gospodarstw. 

Został jeszcze w 2008 ogłoszony ostatni nabór i to też przy małych kwotach, 

jeżeli chodzi o rolników to tutaj w tym nowym PROW-ie jest możliwość dla 
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rolników, którzy prowadzą małe gospodarstwa rolnicze, żeby przekazywali te 

gospodarstwa na korzyść rolników, którzy zajmują się produkcją towarową już 

w tych gospodarstwach, a nie jest tak, że posiadam gospodarstwo, pobieram 

dopłaty do powierzchni, a tak naprawdę blokują tych rolników, którzy chcieliby 

się rozwijać, którzy tak naprawdę uprawiają tą ziemię od tych dzierżawców, 

którzy tak naprawdę blokują tylko później w modernizacji gospodarstw 

wykazywanie powierzchni. Taką największą właśnie bolączką jest tutaj dla 

naszych rolników, przykłady z Powiatu Łowickiego, wiemy o tym, że Powiat 

Łowicki jest typowo rolniczym i od 10 do 12% wszystkich wniosków 

składanych do ARiMR do Łodzi pochodzą one z Powiatu Łowickiego i rolnicy 

przychodzą potem z pretensją, że nie mogą pozyskać takiej czy innej rzeczy, 

którą by chcieli, bo nie mogą wykazać ziemi, którą uprawiają, bo ktoś inny 

pobiera dopłaty. Oczywiście jest to też niezgodne z naszym prawem, wypłata 

należy się osobie, która uprawia ziemię, ale jeżeli to jest taka umowa zawarta  

ustnie, no my jako Agencja jeżeli złożą dwie osoby na ten sam areał, takie 

sprawy kierujemy, jeżeli nie możemy ich wyjaśnić na stopie administracyjnej 

kierujemy potem to doniesieniem do prokuratury, ale nikt nie chce wejść w 

konflikt z tym potencjalnym wydzierżawiającym, bo potem się okaże, że nie 

będzie mógł tej ziemi nabyć. I takim odpowiednikiem renty strukturalnej będzie 

program, że osoby, które zdecydują się przekazać małe gospodarstwa, sprzedać 

je uzyskując pieniądze ze sprzedaży i dodatkowo jeszcze za kilka lat w przód 

120% płatności obszarowych. I oczywiście te gospodarstwa, które nie będą 

prowadziły produkcji towarowej, nie wiem w jaki sposób to będzie 

wychwytywane, to będą ograniczane płatności obszarowe na to, żeby faktycznie 

powiększyć strukturę gospodarstw, szczególnie w naszym Powiecie Łowickim. 

W tym roku był ogłoszony jeszcze tylko jeden nabór na ,,młodego rolnika’’, 

tych wniosków do oddziału regionalnego poprzez i moje Biuro wpłynęło 130, 

jest tutaj pewien szkopuł, który od razu obawiałem się, bo tutaj występowała 

lista krajowa, nie było czegoś takiego wcześniej, że każde województwo dostało 

jakąś pulę i wedle tej puli były dzielone środki później już na rolników z danego 

województwa. Tutaj była lista jedna krajowa z racji tego, że powierzchnie 

naszych gospodarstw są małe, a punkty były liczone głównie za powierzchnię, 

wykształcenie i za stopę bezrobocia w Powiecie Łowickim, porównując na 

przykład Powiat Kutnowski z Powiatem Łowickim to była różnica 3 punktów, 

także z tych 130 wniosków, które zostały złożone do oddziału regionalnego, 

tylko 31 rolników młodych zostało zakwalifikowanych do tego, że zostaną im 

przyznane środki na ,,młodego rolnika’’ w kwocie 100 tys. zł. 
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Radny Marcin Kosiorek: Dawno nie było o polityce, to teraz ja chciałem tak… 

Panie Kierowniku, że tak się zwrócę, tu bardzo dużo sukcesów rządu naszego 

we wdrażaniu różnych programów, mnie tu już sadownicy w lutym zaczepiali, 

że będzie problem z jabłkami i z Rosją. I teraz pytanie do Pana czy jakieś 

programy w związku z tym są uruchamiane, bo podejrzewam, że służby państwa 

polskiego wiedziały o tym problemie nawet nie w lutym, tylko skoro rolnicy już 

wiedzieli w lutym tylko dużo wcześniej i ja nie potrafię powiedzieć, może Pan 

to powie ile tych gospodarstw tak mniej więcej jest i czy Pan Starosta, który tak 

podróżuje promując Łowicz ma jakiś pomysł na to, żeby po prostu lokalnie tym 

ludziom pomóc, bo oni tej pomocy na pewno będą potrzebowali w najbliższych 

tygodniach czy miesiącach. 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Michał Śliwiński: Odpowiem od razu 

skąd się wziął ten problem, skąd wiedzieliśmy w lutym, że będzie problem z 

jabłkami. Jeżeli nie myślimy o tym, co będzie z naszą gospodarką, tylko 

niektórzy politycy jadą na Majdan i skaczą Putinowi do oczu, to co się 

spodziewać? Nie myśląc o tym, co później zrobią nasze firmy i nasi rolnicy ze 

swoimi plonami. Od 15 września będzie podpisane rozporządzenie, akurat może 

to nie jest związane z rynkiem wschodnim, ale z nadprodukcją, która była, jeżeli 

chodzi o czarną porzeczkę i wiśnie, będzie można składać do nas wnioski z 

pomocy DE MINIMIS. Jeżeli chodzi o jabłka, wiemy o tym, że na tą chwilę 

Komisja przyznała kwotę dosyć małą, jeżeli chodzi o całą Unię Europejską, bo 

to jest 125 mln euro tylko. Nie wiem czy będzie większa, są rozmowy tylko, 

żeby tą kwotę zwiększyć. I teraz znów odnosząc się do polityki, o którą chcesz 

mnie tutaj Marcin zahaczyć, wiem że teraz powiesz, że wynegocjowano dużo 

mniej, już miałem kilku rolników, którzy mówili mi, że wynegocjowano dużo 

mniej. Pytam się, a wiem, że akurat Pan pochodzi z twoich struktur, pytam się 

no ile można było więcej wynegocjować? - No można było więcej. Ale ile 

więcej? No Jarosław Kaczyński mówił 42 mld euro, a dostał wynegocjowane 

42 400 000 000 euro. No to można było jeszcze więcej? No takim 

przyganianiem… My zastanówmy się nad tym, że zanim podejmiemy 

jakiekolwiek działania nad tym szarym, powiem tak na dole rolniku, a nie tylko 

budując swój kapitał polityczny stając na Majdanie. 

Radny Marcin Kosiorek: Znaczy ja tak samo na Komisji Budżetowej nie 

mogłem wytrzymać, ponieważ mówić nie na temat to wy potraficie doskonale. 

Chciałbym wiedzieć, powtórzę pytanie już bez podtekstów, bo konflikt z Rosją 

nie robi się od tego, że ktoś tam pojechał na Majdan, tylko służby państwa 
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wiedzą o tym konflikcie i przygotowują się na niego, analizują jakie 

konsekwencje i tak samo w polityce tutaj Starostwa. Analizuje się konsekwencje 

swoich decyzji wcześniej, jakie mogą być pozytywne, a jakie negatywne i się 

przygotowuję na neutralizację tych negatywnych skutków decyzji, bo często 

podejmuje się decyzje trudne, które zawsze przyniosą jakieś negatywne 

rozwiązanie mniejsze lub większe. I tak samo wy nie jesteście do tego 

przygotowani rządząc tutaj Starostwem, tak samo i na górze, ale to tak jakby jest 

inny temat. Chodzi mi o to czy konkretnie jest jakaś pomoc dla tych ludzi, bo 

niestety mleko zostało rozlane i skoro rolnicy w lutym już wiedzieli, to rynków 

może trzeba było i szukać nawet poza Europą dużo wcześniej skoro służby 

wiedziały, ale najważniejsze to były targi z Tuskiem ciągle o jakieś tam tematy, 

ale naprawdę to jest pobożna rzecz. 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Michał Śliwiński: Zapraszam na 

stronę Ministerstwa Rolnictwa, jeżeli przeczytasz działania Ministra to 

zobaczysz, że cały czas są rozmowy i z dalekimi rynkami, jeżeli chodzi nawet o 

Chiny, jeżeli chodzi o jabłka. Był konflikt u nas, przyjechali sadownicy do 

Ministra i mówili o tym dlaczego sprzedajemy drzewka, szkółkę do Chin. No 

Chiny akurat w tym roku mają, jeżeli chodzi o produkcję jabłek mają niedosyt i 

też jest możliwość iść w tamtym kierunku. Tak samo jest, jeżeli chodzi o kraje 

arabskie, tylko mówmy o tym, że tak naprawdę transport do krajów arabskich i 

do Rosji jest całkiem inny, nieporównywalny jeżeli chodzi o koszty. I teraz 

powiedz mi kto tak naprawdę zarobi na tym? No zarobi na tym pośrednik, a 

rolnik znów z tego nic nie dostanie, bo my lubimy się obrażać i stawiać ponad 

wszystko. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Kolego Michale, przysłuchując się temu powiem 

ci tak szczerze i tak serdecznie: ty pracujesz w firmie państwowej i proszę cię 

nie mów o Majdanie. Problem jest na wsi i do tego trzeba podchodzić trochę 

inaczej. Czy był Majdan czy nie był Majdan jest teraz problem i coraz to 

większy problem i proszę nie mów o Majdanie. 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Michał Śliwiński: Ale to nie ja 

zahaczyłem o głęboką politykę, tylko Marcin wyciągnął, że nikt coś tam czegoś 

nie robił od lutego. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Nie sposób szanowni Państwo nie odnieść 

się do tego. Prawdziwy gospodarz nie kopie studni wtedy, kiedy się tam pali. 

Minister Rolnictwa powinien działać nie dziś, kiedy nie ma co z towarem zrobić 
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tylko cały czas, a Minister Rolnictwa nie robi w tym kierunku nic, tylko się po 

prostu śmieje. Mam przytoczyć wypowiedź Pana Ministra Rolnictwa? ,,Ja nie 

mogę nic w Unii zrobić’’. To jest Minister Rolnictwa czy Minister Spraw 

Zagranicznych? Ja wiem, że wchodzimy głęboko w głęboką politykę, nie mamy 

gospodarza w państwie polskim i państwo polskie zostało sprzedane przez 

kogo? No kto rządził, kto teraz u steru jest? 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący, wróćmy do porządku obrad, to 

jest sesja Rady Powiatu. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Szanowni panowie, proszę… 

Radny Waldemar Wojciechowski: Rolnik nie ma w nikim oparcia szanowni 

Państwo, jest na wsi bieda i robi się coraz gorsza bieda. 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Michał Śliwiński: Będę w dalszym 

ciągu się upierał, bo to nie jest tak, że sprawy, jeżeli chodzi o Komisje 

Europejską załatwia się wtedy, jeżeli się kładzie ciągnikami pod Komisję, a to 

jest model wiemy z jakiej partii. Jeżeli chcemy załatwić cokolwiek, 

jakiekolwiek płatności, to jedzie się, rozmawia się, najpierw w kuluarach 

proponuje się, dlatego że nie tylko ja chcę pomóc swoim rolnikom, tylko ja chcę 

pomóc moim rolnikom, twoim, twoim i twoim i wtedy można osiągnąć 

kompromis, żeby można było dostać środki, co zostało załatwione przy podziale 

środków, jeżeli chodzi o wspólną politykę rolną na 4,20, bo jeżeli jedziemy 

tylko i mówimy, że ja chcę, to jak taki jeden krzyczy, że on chce, to reszta sali 

powie - po co on krzyczy? On trochę pokrzyczy, my zrobimy po swojemu. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Szanowni Państwo jeśli mogę, to 

zejdźmy tak trochę bliżej… 

Radny Marcin Kosiorek: Bliżej to bym bardzo prosił, bo tak wiemy, że 

pomocy dla sadowników na razie nie ma z Agencji, a Pan Starosta ma jakiś 

pomysł, żeby… ja wiem, że Pan nie może dać im pieniędzy, nie o tym mówię, 

ale ma Pan narzędzia takie, które mogłyby spowodować… 

Starosta Krzysztof Figat: Chciałbym tylko uzupełnić, ponieważ w zeszłym 

tygodniu byłem w Ministerstwie Rolnictwa i pomoc dla sadowników i nie tylko 

dla sadowników, ale również dla producentów warzyw jest przygotowywana 

przez Agencję Rynku Rolnego. Od 1 września rusza drugi program pomocy dla 

producentów mleka, bo jeszcze w tej chwili mleka to może bezpośrednio nie 

dotyczy, ale będzie dotyczyło za tydzień albo za dwa. Natomiast proszę 
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Państwa, dzisiaj o 10:00 mieliśmy posiedzenie sztabu kryzysowego, ponieważ 

pojawił się problem w Polsce afrykańskiego pomoru świń i rozmawialiśmy o 

tym 3 tygodnie, może 4 tygodnie temu, rozmawialiśmy wśród lekarzy 

weterynarii i inspekcji czy jest to do zatrzymania. Wszyscy zgodnie stwierdzili, 

że jest to temat nie do zatrzymania, Pytanie tylko było: kiedy? Daty padały 

różne, a opierały się o granice Odry, kiedy ten pomór może stanąć na granicy 

Polski na Odrze. Okazuje się, że w dniu przedwczorajszym dostaliśmy 

informację, gdzie Inspekcja Weterynaryjna została w trybie pilnym 

zobowiązana do przygotowania miejsc i wytypowania odpowiedzialnych za 

likwidację ewentualnego wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń. 

Trudno tutaj obarczać kogoś winą, nikt się od tego nie uchroni. Kwestia jest 

teraz czy to będzie w systemie duńskim, gdzie bodajże 3,5 roku udało im się 

zwalczyć, czy w systemie hiszpańskim, gdzie trwało to ponad 10 lat. Działania 

na rzecz pomocy są prowadzone na rzecz pozyskiwania nowych rynków zbytu, 

są czynione, bardzo dużym odbiorcą jest w tej chwili jest rynek chiński. 

Natomiast szanowni Państwo, trzeba by było jeszcze powiedzieć o jednej 

rzeczy, bo są również głosy takie, że no my mamy pewien problem, bo te jabłka 

nasze kosztują u producenta 15 groszy w tej chwili przemysł, około 1 zł kosztuje 

jabłko konsumpcyjne, tylko powinniśmy się zastanowić, dlaczego kosztuje 5 zł 

w sklepie, bo to jest nasz problem. Ja tylko odniosę się do rynku niemieckiego i 

gęsiny, gdzie gęsina staniała na rynku niemieckim o 200%, ale produkty w 

sklepie też staniały o 200% i do tego poszła promocja. Także tutaj powinniśmy 

nie tylko patrzeć na rząd, bo rząd akurat na pojedyncze sklepy wpływu nie ma, 

natomiast jest pytanie czy nie jest to wykorzystywane do jednostkowego 

dodatkowego zysku w momencie, kiedy w Warszawie na giełdzie nie ma 

żadnego samochodu z za wschodniej granicy. Także program mleczny rusza od 

1 września, natomiast program owoców i warzyw w Agencji Rynku pomocowy 

jest. On na pewno nie zadowoli wszystkich, bo on głównie będzie skierowany 

do grup producenckich. 

Radny Marcin Kosiorek: Ja mam uwagę do Pana Przewodniczącego, broń 

Boże do Pana Starosty, nie zwracam się do Pana Starosty, bo za chwilę o agencji 

kosmicznej Pan zacznie opowiadać. Ja bym prosił, żeby jednak Pan 

Przewodniczący wyegzekwował odpowiedź na pytanie, bo dowiedzieliśmy się o 

tym, że Pan Starosta ma wiedzę o pomorze świń, dowiedzieliśmy się o tym, że 

Pan Starosta ma wiedzę o mleku, ale na pytanie nie odpowiedział. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Może będzie krótszy kolejny punkt. 
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Starosta Krzysztof Figat: No więc uzupełnię może. Powiat pracował nad tym i 

akurat utrzymuje cały czas aby jednostka, która robi eksport owoców i warzyw 

działała i żeby była cały czas w powiecie i zapewniam Pana, że takie eksporty 

jabłek z Polski, z Powiatu Łowickiego są realizowane. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, 

ruszył Pan temat mleka, ruszył Pan temat świń, bardzo ważny temat. Nie 

powiedział Pan do końca co się stanie. Powiedz Pan do końca co się stanie. Nie 

będzie trwało to 10 lat. Ile potrzebuje komornik, żeby przyjść do rolnika? I tyle 

będzie to trwało. Pan dobrze o tym wie. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Ja proponuję, że przeniesiemy to do 

punktu spraw różnych. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Przewodniczący to trzeba 

powiedzieć. Rolnicy pomoru do siebie nie wpuszczą. To są właśnie działania 

PSL-u i PO przez 7 lat, nie wpuszczą i ja daję Panu głowę, że nie wpuszczą, bo 

za dużo by stracili. 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Michał Śliwiński: Panie 

Przewodniczący, bo z przykrością słucham członka Zarządu byłego, 

Wicestarosty i zadają pytania, których wiedzą o tym, że struktura powiatowa nie 

ma takich i narzędzi i to nie jest, jeżeli chodzi o tą sytuację rynkową jabłek w 

Polsce zadanie Powiatu. Także dajmy spokój, przejdźmy do porządku obrad. 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Tu może nie chodzi o to, żebyśmy jakąś politykę 

robili, ale jak są jakieś informacje z góry to Michał ty wiesz, Starosta wie, z 

Agencji Rynku Rolnego czy bezpośrednio z Ministerstwa, żeby takie informacje 

do rolników przekazywać, czy tak jak kiedyś mieliśmy stronę w Łowiczaninie, 

jakieś ogłoszenia żeśmy dawali, bo to są ważne rzeczy i to się będzie zmieniać 

co tydzień, będą jakieś nowe wiadomości, a ludzie tego oczekują. 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Michał Śliwiński: Jeżeli chodzi o 

informacje, zwyczajowo zawsze staramy się docierać poprzez wójtów i sołtysów 

do rolników. Jeżeli są nabory, to takie informacje rozsyłamy. Ja na przykład 

niedaleko jak przedwczoraj miałem telefon odnośnie porzeczek od Pani, takiej 

informacji jeszcze nie miałem, dlatego nie mogłem na ten temat rozmawiać. 

Dzisiaj taka informację powzięliśmy, że 15 września będzie podpisane 

rozporządzenie odnośnie dodatkowych płatności z działania DE MINIMIS dla 

producentów czarnych porzeczek i wiśnie. Jeżeli tylko będzie rozporządzenie 
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taką informację prześlemy do rolników, bo nawet poprzez to, że wniosek 

obszarowy został uproszczony, to nie możemy stwierdzić czy Kowalski czy 

Nowak ma porzeczkę czy nie, bo wcześniej jak były pisane rodzaje upraw, to 

mogliśmy stwierdzić, wyciągnąć z systemu i taką informację bezpośrednio do 

rolnika skierować. Teraz póki co nie możemy tego robić, musimy docierać do 

sołtysów o tą pomoc. 

Starosta Krzysztof Figat: Ja tylko dodam, że w dzisiejszym posiedzeniu sztabu 

uczestniczyli wszyscy przedstawiciele gmin. 

Ad. pkt. 6 

Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław przedstawiła 

informację o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. /Zał. 

Nr 4/ 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław: Chciałam 

poinformować Państwa, że z Prokuratury Okręgowej z Bydgoszczy zostaliśmy 

poinformowani o tym, że nielegalnie na terenie kraju funkcjonują składy węgla. 

Jest afera na skalę kraju, a na terenie województwa łódzkiego Prokuratura 

Okręgowa w Bydgoszczy wskazała, że istnieje 30 kilka takich składów węgla, 

jeden skład węgla jest na terenie Miasta Łowicza. Proszę Państwa, ponieważ 

mieliśmy narzucony termin przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy do 

rozpatrzenia sprawy legalności funkcjonowania tegoż składu węgla… 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Takie krótkie pytanie w międzyczasie, chodzi o 

nielegalny skład węgla czy o nielegalny węgiel? 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław: O nielegalny 

skład węgla, ponieważ prace składowe są obiektem budowlanym. Nadzór 

budowlany nie zajmuje się kontrola działalności gospodarczej, tylko zajmuje się 

kontrolą prawidłowości funkcjonowania obiektów budowlanych, ponieważ 

prace składowe są określoną kategorią obiektów budowlanych. No i tu niestety 

w terminie nakreślonym przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy nie udało 

nam się rozpatrzeć sprawy, ponieważ nie chciał z nami rozmawiać właściciel no 

i ponieważ udaremnia czynności organu pomimo pięciokrotne wyznaczanych 

terminów oględzin, skierowałam wniosek o udaremnienie czynności już do 

Prokuratury Rejonowej w Łowiczu. To jest wniosek z Prokuratury, natomiast 

mamy jeszcze dwie bardzo poważne sprawy skierowane do nas przez 
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Najwyższą Izbę Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli dokonała kontroli 

funkcjonowania na terenie kraju kilku wybranych ferm trzody chlewnej, drobiu i 

zwierząt futerkowych. Jeśli chodzi o Powiat Łowicki to wskazała jedną fermę 

drobiu EKSDROBIU usytuowaną na terenie gminy Domaniewice. Stwierdziła 

szereg nieprawidłowości i zleciła nam w ramach tej wspólnej działalności do 

przeprowadzenia postępowania w sprawie legalności powstania obiektów, ich 

utrzymania i użytkowania. Temat bardzo duży, ponieważ w skład tej fermy 

drobiu wchodzi 11 obiektów budowlanych, powstały te obiekty ustaliliśmy w 

latach 70-tych , nie odnaleźliśmy w żadnym archiwum możliwym pozwoleń na 

budowę, temat jest w toku, bardzo poważny. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Pani Dyrektor, może od razu na bieżąco. 

Lata 70-te, kto tam myśli o tym? Kto tam myśli o tym, żeby dziś wyciągać 

konsekwencje szanowni Państwo, lata 70-te budowane. To co, ja też się 

nieprawidłowo urodziłem? 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław: I jeszcze mamy 

w ramach współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli, z Najwyższej Izby Kontroli 

Delegatury we Wrocławiu za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego zostaliśmy zobowiązani do skontrolowania pod 

względem legalności i właściwego utrzymania i użytkowania wszystkich 

obiektów usytuowanych na terenie Stadniny Koni w Walewicach. No temat 

bardzo wielki, ponieważ tych obiektów jest troszkę ponad 70 wszystkich. Jeśli 

chodzi o Państwową Inspekcję Pracy również mamy współpracę, z tym że to są 

informacje o przeprowadzeniu kontroli w ramach naszych kompetencji już 

pojedynczych obiektów, one dotyczą głównie stacji paliw, bądź takich drobnych 

zakładów usługowych, takich warsztatów powiedzmy. Jeżeli Pan 

Przewodniczący pozwoli, to jeżeli Państwo by mieli jakieś pytania to chętnie 

odpowiem. 

Ad. pkt. 7 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

Starosta Krzysztof Figat przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. /Zał. Nr 5/ 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja mam takie pytanie, z tego co Pan 

przeczytał Panie Starosto to tam jeśli dobrze słyszałem nie było nic, że Zarząd 
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zajmował się w ciągu tych dwóch ostatnich miesięcy, bo tak należy liczyć, nie 

licząc sesji z 15 lipca, w ogóle sprzedażą tych działek, czyli sprzedażą majątku 

Powiatu Łowickiego, który jest zaplanowany w budżecie. Czy mógłby coś Pan 

na ten temat powiedzieć? 

Starosta Krzysztof Figat: Zajmował się Zarząd i mówiłem o … 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: O obniżeniu ceny działki na Korabce. 

Radny Wojciech Miedzianowski: A mógłby Pan powtórzyć, bo przepraszam, 

ale tak dość monotonnie była ta informacja i przy okazji jak wygląda sytuacja z 

pozostałymi. 

Starosta Krzysztof Figat: Zarząd Powiatu zdecydował o obniżeniu ceny 

wywoławczej do VIII przetargu do niezabudowanych nieruchomości tych na 

Blichu, natomiast na pozostałe nieruchomości skończyła się ważność wyceny, 

my takie wyceny zleciliśmy. To jeżeli chodzi o mienie powiatu, a jeżeli chodzi o 

mienie Skarbu Państwa to też obniżyliśmy ceny działek trzech chyba o 10% od 

ostatnich przetargów. 

Radny Wojciech Miedzianowski: A można prosić tak bliżej, szczegółowo 

które? Gdzie te działki i zmniejszenia są z ile na ile? 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Znaczy ja myślę, że te Skarbu 

Państwa to raczej jest decyzja Pana Starosty i nie mamy na to wpływu, więc 

może te nasze działki. 

Starosta Krzysztof Figat: Te działki, o których tutaj mówimy są obniżone, 

natomiast co do tych działek, które ważne miały wyceny, czyli te 3, które 

przedstawiłem obniżone były bodajże o 10% od ostatniej ceny wywoławczej 

ogłoszonej do przetargu. Natomiast przy pozostałych zleciliśmy ponownej 

wyceny, ponieważ już one straciły aktualność i po nowych wycenach znowu 

będziemy proponować je do sprzedaży. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Kolejne pytanie, chciałbym się dowiedzieć 

na jakim etapie jest sprawa zamiany działek naszych powiatowych ze Skarbu 

Państwa? 

Starosta Krzysztof Figat: Pełna dokumentacja jest przygotowana, złożona w 

Urzędzie Wojewódzkim, mam zapewnienie od Dyrektora Klimczaka, że po 1 

września będzie taka odpowiedź, ponieważ my przedstawiliśmy wartości 

księgowe tych działek i całą dokumentację, więc teraz oczekujemy na decyzję 
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czy… no raczej pewnie wycenę będziemy musieli zrobić, bo nie sądzę, żeby to 

na podstawie wartości księgowych dokonano tej zamiany, natomiast nie 

pojawiły się w trakcie żadne kłopoty, żeby było to zahamowane, może w ten 

sposób. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Czy jesteśmy w stanie jakieś terminy 

chociaż orientacyjnie podać? 

Starosta Krzysztof Figat: To co było po naszej stronie złożyliśmy dokumenty 

w Urzędzie Wojewódzkim, czekamy na decyzję z Urzędu Wojewódzkiego. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym poznać cenę wynajmu 

pomieszczeń dla II LO i czy jest jakaś różnica względem lat ubiegłych.  

Starosta Krzysztof Figat: Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, musielibyśmy 

poprosić Panią Dyrektor Urbańską, natomiast nie było jakiejś propozycji zmiany 

w stosunku do poprzednich lat, ale udzielę tej odpowiedzi precyzyjnie na 

piśmie. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym się dowiedzieć, z prasy, znaczy 

miałem to w innym punkcie, ale możemy teraz, z prasy wiemy, że przeszedł 

jakiś wniosek w LGD Gniazdo na realizację naszych imprez powiatowych na 

około 40 tys. zł. Chciałbym się dowiedzieć jak jest z jego realizacją, kiedy 

zostanie to wpisane do budżetu? 

Starosta Krzysztof Figat: Jest to kwota 45 440 zł, wniosek został 

zakwalifikowany do dofinansowania, w tej chwili trwają uzupełnienia wniosku. 

I jest jeszcze jeden wniosek w kwocie 8 854,40 zł na publikację ,,Łowickie 

integruje i zachwyca – tematyczne szlaki rowerowe i spływy kajakowe’’. 

Ad. pkt. 8 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Ja takiego bogatego sprawozdania nie 

mam, brałem udział w ostatniej fazie naboru elektronicznego do naszych szkół 

średnich, brałem udział w uroczystościach upamiętniających Powstanie 

Warszawskie oraz w kilku posiedzeniach Zarządu, sesji Rady Miasta i Komisji 

Powiatu. 
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Radny Waldemar Wojciechowski: Ja chciałem się tylko zapytać Pana 

Przewodniczącego czy dostał Pan już swoje miejsce w Starostwie, swoje biuro, 

komputer? 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: No póki co Pan Starosta deklaruje 

swój gabinet, ale nie śmiałem skorzystać. 

Ad. pkt. 9 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Czy na poprzednie zostały udzielone 

odpowiedzi do Państwa Radnych? Tak? Jeśli nie ma uwag to proszę… 

Radny Eugeniusz Furman: Mam pytanie do Pana Starosty, czy Pan Starosta 

planuje wprowadzić pod obrady Rady do końca kadencji projekt uchwały w 

sprawie Łowickiej Strefy Inwestycyjnej? I drugie pytanie, czy jest, a jeśli tak to 

kto jest Sekretarzem Urzędu teraz? 

Starosta Krzysztof Figat: W tej chwili obowiązki Sekretarza Urzędu sprawuje 

Starosta, w piątek ogłaszamy konkurs, nabór na stanowisko Sekretarza. Jeżeli 

chodzi o pierwsze pytanie, nie wpłynął taki wniosek do Zarządu, my na tym 

etapie, ja zajmuje się głównie przygotowaniem terenów do zamiany. Jeżeli taki 

wniosek pod obrady Zarządu wpłynie będziemy na ten temat rozmawiać i 

będziemy go opiniować. Z rozeznania, które do tej pory robiłem nie ma na ten 

moment zainteresowanego taką Strefą. 

Radny Marcin Kosiorek: Ja chciałem zapytać i jednoznaczną odpowiedź 

otrzymać, ponieważ myśmy mieli do wglądu protokół z konkursu poprzedniego 

na Sekretarza, czy tamten konkurs jest zakończony? 

Starosta Krzysztof Figat: Tamten konkurs komisja zakończyła i taką 

informację zamieściła na BIP-ie, więc jest ogłoszony nowy konkurs. 

Radny Marcin Kosiorek: Okej, dobrze, dziękuję. Jeszcze mam pytanie, bo 

zaskoczony byłem trochę na Komisji Rewizyjnej. Gdyby Pan Starosta nam 

przybliżył temat, bo rozmawialiśmy o tej sprawie na Blichu i powiedział coś 

więcej na temat Prokuratury zajmującej się sprawą na Blichu. 

Starosta Krzysztof Figat: Ale to wie Pan, to nie moja rola, bo nie ja jestem tam 

stroną. 

Radny Marcin Kosiorek: No ale czego dotyczy nie wie Pan też? 
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Starosta Krzysztof Figat: Nie. 

Radny Artur Michalak: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, ponieważ 

okazuje się, że prokuratura prowadzi sprawę w dwóch wątkach i prosiliśmy o to, 

aby na sesji pojawiła się Pani Dyrektor, żeby nas wtajemniczyła w te kwestie, 

bo cała sprawa jest owiana wielką tajemnicą. 

Starosta Krzysztof Figat: Myślę, że nie jest owiana wielką tajemnicą, te 

zawiadomienia, które przyjdą do szkoły dostaniecie Państwo. Przepraszam że 

dzisiaj nie ma Pani Dyrektor, ale nie mogła uczestniczyć w tej sesji, ja ją 

zwolniłem, dostaniecie Państwo na piśmie kserokopie tych informacji, które 

przyszły do szkoły. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można w tej sprawie jeszcze, ja na 

Komisji prosiłem też i o odpowiedź na ten pozew Panie Starosto, także jeśli już 

to te dwa dokumenty bardzo byśmy prosili. 

Radny Marcin Kosiorek: Ja jeszcze mam pytanie takie nawiązujące do 

naszego spotkania w szpitalu, gdzie zostaliśmy zaproszeni, ponieważ zdaniem 

pracowników szpitala niewiele wiemy i nie zdajemy sobie sprawy z tego, co tam 

się dzieje i mówiliśmy o tym, że tu Pan Starosta też zadba o to, żeby nie tylko 

chirurgia, ale i inne oddziały nas zaprosiły i żebyśmy mogli porozmawiać. Czy 

coś w tej sprawie przez te kilka miesięcy się wydarzyło? 

Starosta Krzysztof Figat: Znaczy jeżeli Państwo życzycie sobie odwiedziny na 

którymś z oddziałów to proszę wskazać i ja uzgodnię termin z Dyrektorem 

szpitala i nie ma najmniejszego problemu. Chyba tylko jeżeli chodzi o blok 

operacyjny to musiałoby być to po południu. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Ja może też w tej sprawie właśnie, w 

kontekście nawet tej przyszłotygodniowej sesji. No może byśmy zorganizowali 

tutaj pod auspicjami Komisji Zdrowia spotkanie dla wszystkich chętnych 

Radnych i trochę o szpitalu sobie na roboczo porozmawiali. 

Starosta Krzysztof Figat: Myślę, że nie ma problemu, zresztą z Wicestarostą tu 

wcześniej rozmawialiśmy, żeby zrobić połączone Komisje Zdrowia i Budżetu. 

Jeżeli jest propozycja, żeby ona się odbyła w szpitalu w przyszły czwartek to 

bardzo dobrze, nie widzę problemu, na pewno Pan Dyrektor chętnie nas 

przyjmie. 
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Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Miejsce pewnie nie jest ważne, bo 

jeśli to miała by być sesja w czwartek, to mogłoby być wcześniej powiedzmy. 

Starosta Krzysztof Figat: Rozmawialiśmy o tym, żeby dwa razy nie 

przyjeżdżać, nie ściągać Radnych, żeby to zrobić wcześniej, ale jeżeli… 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Proponuję jeszcze z 

Przewodniczącymi Komisji porozmawiać. 

Starosta Krzysztof Figat: Jak będzie inna propozycja to tutaj jak najbardziej 

nie ma żadnych przeciwwskazań. 

Radny Marcin Kosiorek: Ja przepraszam, bo może to było poruszane, ale 

chyba nie, do Pana Przewodniczącego mam pytanie, ponieważ chyba 

umawialiśmy się, że jakiś punkt dotyczący spraw kadrowych, których nie 

dokończyliśmy na poprzedniej sesji będzie w porządku obrad. Czemu on się nie 

znalazł? 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Nie dostałem takiej informacji, żeby 

taki punkt wprowadzić. W związku z moim urlopem w tygodniu 

poprzedzającym i wyjazdem poprzedzającym sesję postanowiłem podpisać 

porządek wcześniej. Zwróciłem się do Biura Rady, żeby uzgodniła porządek z 

Panem Starostą i taki, jaki był przygotowany taki po prostu podpisałem. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Jeszcze mam taka małą informację 

dla Pana Kosiorka, ponieważ na ostatniej zwyczajnej sesji Pan Kosiorek nie był 

do końca, a chciałam się troszkę ustosunkować do tego co mi zarzucił, a 

przypomnę, że Pan Kosiorek zarzucił mi, że ja zapraszam dzieci ze szkoły 

podstawowej na spotkania PSL-u i dzieci są przywożone, czy tam przez szkołę 

czy bez zgody rodziców. Otóż Panie Kosiorek, nie zrobiłam w swoim życiu ani 

jako Radna ani w życiu prywatnym niczego, czego musiałabym się wstydzić w 

przeciwieństwie do Pańskiej osoby. I chciałabym Panu powiedzieć, że albo jest 

Pan źle poinformowany, albo specjalnie przekręca Pan swoje zdania po to tylko, 

żeby komuś tam ubliżyć, albo coś zrobić złego. Tradycją jest w PSL w Chąśnie 

bynajmniej, że takie spotkania noworoczno – opłatkowe odbywają się 

oczywiście, ale odbywają się 6 stycznia od wielu, wielu lat, a jak Pan dobrze 

wie 6 styczeń to jest dniem wolnym od szkoły i dzieci w tym dniu do szkoły nie 

przychodzą. Oczywiście zapraszam te dzieci, te dzieci przedstawiają jasełka i 

jest mi bardzo miło, że na przykład na ostatnim takim spotkaniu nie tylko 

członkowie PSL-u byli, ale też przyszli ludzie, którzy po prostu dowiedzieli się, 
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że będą jasełka w GOK-u i ludzie chcieli posłuchać jak to też te dzieci 

przedstawiają. Dzieci zostały przywiezione przez rodziców, czyli jest to też jak 

gdyby wyraz tego, że skoro rodzic to dziecko przywiózł, to znaczy, że wyraził 

zgodę na to, aby to dziecko w takim przedstawieniu wzięło udział i było w 

GOK-u. I zapewniam Pana, że dzieci te nie biorą udziału w dalszej części 

spotkania, w ogóle nie biorą udziału w jakby takiej politycznej, ponieważ dzieci 

przychodzą, przedstawiają tą swoją inscenizację i wychodzą i nie biorą udziału 

w takich dalszych spotkaniach, czyli jak gdyby w takim politycznym spotkaniu 

udziału nie biorą i ludzie, którzy przyjdą sobie po prostu posłuchać tych dzieci, 

jeżeli nie są członkami, a nie chcą też brać udziału, też wychodzą. I muszę Panu 

powiedzieć, że do tej pory nikomu to nie przeszkadzało, jest Pan pierwszą 

osobą, której to przeszkadza i nie wiem czy po prostu wynika to z tego, że po 

prostu może Pan boi się PSL-u. Chciałam jeszcze powiedzieć, że w Polsce jest 

zarejestrowane ponad 100 partii politycznych, wiadomo że nie wszystkie może 

takie mają czynne jakieś oddziaływanie tutaj na nasze życie, ale kilka ma i 

żadne tak nie przeszkadza PIS-owi czy tam Panu akurat prywatnie, jak PSL. 

Może nie zarzuca mi Pan czegoś takiego, że ja te dzieci zapraszam, bo robiłam 

to, robił to mój poprzednik i takie zaproszenie oczywiście ponowię w nowym 

roku i nie musi się Pan obawiać, że dzieci będą jakoś politycznie 

ustosunkowywane czy coś takiego. Ja wiem, że jest to odwet za to, że 

przypominam Panu, że wykorzystując swoją sytuację Wicestarosty zabrał Pan 

dzieci do rozwieszania czy roznoszenia ulotek, ale mi nie przeszkadzało to, że te 

dzieci z Panem były, bo nawet krasnoludki mogą Panu roznosić ulotki, tylko 

Pan wykorzystał swoje stanowisko prosząc Dyrektora, żeby te dzieci miały 

obecność w szkole i to tylko tyle. 

Radny Marcin Kosiorek: No niestety muszę się Pani Przewodnicząca odnieść, 

zachęcam Panią do przejrzenia protokołu, jeszcze raz przeczytania tego co 

powiedziałem, przemyślenia tego co powiedziałem, bo wydaję mi się, że chyba 

Pani nie zrozumiała do końca tego co powiedziałem. To dopiero niech Pani to 

przeanalizuje i wtedy bierze się za jakieś odwety, bo chyba nie bardzo Pani to 

zrozumiała. To już więcej na ten temat nie chcę mówić. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Ja wiem, że można to różnie 

interpretować, ja zrozumiałam to tak, odpowiedziałam Panu tak jak uważałam i 

mogę powiedzieć jeszcze coś takiego, że jeżeli ktoś pójdzie do kościoła i 

usiądzie w ławce to powie, że był na mszy, a jeżeli ktoś będzie leżał na trawniku 

pod kościołem, też powie, że był na mszy. 
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Radny Artur Michalak: Może, bo tak Pan Jacek i Pan Michał dzielnie 

wtórowali Pani Wiceprzewodniczącej, ja myślę, że jednak nie zgłębiajmy tych 

tematów, bo jeżeli będziemy wytykać sobie jakieś sytuacje, to myślę, że 

chociażby ta z dzisiejszej sesji, gdzie ktoś został nagrodzony i takie ciepłe słowa 

padły w kontekście tej osoby, i z szacunkiem i z poszanowaniem, no 

nagrodzony kwiatami za całokształt swojej pracy, a wcześniej wiemy, jakie były 

kulisy całego tego przedsięwzięcia, no to nie zgłębiajmy się Pani 

Wiceprzewodnicząca w tego typu sytuacje. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, bo znowu mamy przykład 

jakiejś insynuacji i chciałbym, żeby Pan powiedział o co, bo ja na przykład nie 

wiem. Może Pan wyjaśni, bo znów Pan próbuje włożyć nam coś, jak to mówi 

Pan Przewodniczący w brzuch. 

Radny Artur Michalak: Jeszcze raz? 

Radny Michał Śliwiński: W brzuch nam dziecko włożyć Pan chce, to jest cytat 

Pana Przewodniczącego, także rzucając takie podejrzenia i słowa… 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Miło mi, przygotuję jeszcze kilka. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Szanowni Państwo, ja bym chciał przejść do 

faktów, nie do takich insynuacji, jakie tutaj koleżanki i koledzy próbują między 

sobą, ale do faktów, czyli do oceny działań poszczególnych organów naszego 

Powiatu. Ja chciałbym tutaj z przykrością zauważyć po raz kolejny, że to nie jest 

tak, że Zarząd jest jakimś oddzielnym podmiotem, który funkcjonuje sobie 

samodzielnie Panie Starosto, tylko jest organem, który wykonuje zadania 

przyjęte przez Radę i kontrolowane przez tą Radę. I to, że pada nie wiem, 

pytanie o strefę, to ja nie wiem skąd pada z Pana strony o wniosek ze strony 

Radnych, żeby Pan zaczął cokolwiek robić, to jest pierwsza sprawa albo 

ewentualnie napiszcie coś to omówimy wam. Nie Panie Starosto, to Pan ma się 

wykazać tą działalnością, która przyniesie Powiatowi korzyści. A teraz 

chciałbym wrócić do poprzedniej sesji i był postawiony wniosek aby wpisać w 

program Pani Przewodnicząca punkt: ,,Polityka kadrowa Starostwa i Powiatu 

Łowickiego prowadzona przez Zarząd’’, w tym wypadku również w Starostwie 

przez Pana Starostę i  dziwie się, że po kiwaniu głową tak, tak, tak, tak, nie 

zostało to wpisane. Nawiązuję od razu do odpowiedzi, którą otrzymaliśmy z 

naruszeniem Statutu i już tłumaczę dlaczego – pozwoliłem sobie napisać pismo 

do Pana Starosty i pójść do Biura Rady o przygotowane odpowiedzi, 

otrzymaliśmy te odpowiedzi oczywiście, najpierw lakoniczne na jedno pytanie 
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otrzymałem odpowiedź bez podpisu, bez adnotacji, bez znaku krótko mówiąc 

pisma, które wychodzi, później podpis Pana Starosty pod jedną właśnie tą 

stroną, na kolejną moją interwencję dopiero przygotowano odpowiedzi. Na 

prośbę kto przygotowywał te odpowiedzi Panie Starosto otrzymałem dzisiaj 

pismo, z którego wynika że bazował Pan na oryginalnej dokumentacji kadrowej, 

która jest w Wydziale Organizacyjnym i że na zadane pytania Radni oczekują, 

Pan Marcin Kosiorek się wypowiedział, że oczekują Radni na 21 dni a Pan nie 

zgłosił zastrzeżeń. A ja pytam się i proszę mi wskazać gdzie w Statucie jest, że 

jeśli Radny nie zgłosi zastrzeżeń, Państwo mogą ten Statut złamać? Proszę mi 

wskazać, gdzie tak jest? To jest pierwsza sprawa, a teraz przejdźmy do tych 

pytań, które szanowni Państwo Ci, którzy otrzymali te odpowiedzi na pewno 

byli bardzo zaskoczeni, ponieważ jest tam mnóstwo sprzeczności, już nie 

powiem o rzetelności odpowiedzi na te pytania, ale sprzeczności same w sobie i 

tak, możemy jechać po kolei: może o zatrudnieniu Pana Rokickiego to już 

naprawdę szkoda mówić, aczkolwiek w odpowiedzi jest tak, że został on 

zatrudniony, ponieważ na liczne wnioski, między innymi Pana 

Przewodniczącego, że nie ma obsługi itd., a w drugim punkcie Pan pisze, 

odpowiada Pan, że w związku z przedłużającymi się pracami i dużej ilości 

punktów na sesjach nie odpisaliście Państwo w terminie Radnym na ich pytania, 

więc ja się pytam, skoro mamy 3 osoby w Biurze Rady, bo cytując ,,Pan Rokicki 

został przyjęty stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjnym i co 

oczywiste jego zakres czynności odpowiada zakresowi czynności 

zastępowanego pracownika’’, z Pana informacji wynika, że został zatrudniony 

na miejsce Pani Reczulskiej, która jest na zwolnieniu, która była zatrudniona w 

Biurze Rady i obsługiwała Biuro Rady, więc automatycznie mamy 3 osoby w 

Biurze Rady i skąd się biorą te krótko mówiąc potknięcia terminowe, gdzie 

naprawdę chyba Pan Przewodniczący też potwierdzi czy uzyskał tą informację 

czy nie. Kolejną bulwersującą dla mnie, aczkolwiek bardzo się cieszę, że jestem 

tak doceniany przez Pana Starostę, jest wykorzystanie mojego prywatnego maila 

i zamieszczenie w odpowiedziach z sesji, bardzo się cieszę Panie Starosto, 

aczkolwiek od razu tu prostuję i znowu będę musiał przypomnieć Panu Statut i 

ustawy itd., że protokół z sesji jest pisany sukcesywnie, po odsłuchaniu nagrań i 

że pytania, które dotyczą organizacji pracy Starostwa, chociaż w tym mailu nie 

zadawałem żadnych pytań, stwierdzałem tylko, ,,należą one do wyłącznej 

kompetencji Pana Starosty jako pracodawcy, w związku z tym to Pan Starosta 

zastrzegł sobie podpisanie udzielonej odpowiedzi na pytania Państwa 

Radnych.’’, nie rozumiem, ,,Jedynie wychodząc naprzeciw Pana prośbie wyciąg 



23 
 

z całego dokumentu został wysłany do Pana na osobiste polecenie’’. Panie 

Starosto, albo Pan zdążył przygotować i zrobił Pan wyciąg, albo Pan nie zdążył, 

bo brakuje Panu ludzi tak, bo piszecie sukcesywnie. Kolejną bulwersującą 

rzeczą jest prośba moja o przedstawienie orzeczeń, które były w opinii 

dotyczące co jest jednostką, w tym przypadku tych w mniejszości tych orzeczeń, 

które mówią że Komenda Policji Powiatowej jest jednostką powiatową. Odpisał 

Pan, bo to Pan odpisał, bo z tego pisma wynika, że to Pan przygotowywał te 

dokumenty Panie Starosto, że te orzeczenia znajdują się w opinii, którą żeśmy 

otrzymali, na podstawie której ja właśnie zadałem to pytanie i proszę mi 

wskazać sygnaturę akt, datę gdzie w tej opinii są te orzeczenia. Ja ponowię 

wniosek, odpowiedzi na wszystkie pytania rzetelne i uczciwe Panie Starosto, bo 

ja już nie chcę mówić jak traktuje Pan Radnych i wszystkich innych osób. Ja 

rozumiem, że działania, że tutaj Starosta jest najważniejszy tu takie są i będą, bo 

wszystko na to wskazuje, że to się nie zmieni, jakaś taka chwila zastanowienia 

nie nastąpi, ale ja bardzo proszę o jakieś takie logiczne i ludzkie podejście a 

przede wszystkim urzędnicze wywiązanie się ze swoich obowiązków i 

przedstawienie tych odpowiedzi rzetelnie i uczciwie, ponieważ to co Państwo tu 

napisaliście w większości jest niepoprawne po prostu powiem delikatnie. Myślę, 

że takie odpowiedzi dla Radnych, bez względu czy Radny jest w opozycji jak 

Pan mówi, czy w opozycji, która ma większość, czy w koalicji, która trzyma się 

przy stanowiskach, nie ważne, każda z osób, która pełni jakieś funkcje tutaj 

zasługuje na to, żeby uzyskać rzetelną odpowiedź i dziwie się, że Pan dopuszcza 

i podpisuje takie pisma, ponieważ to kolejny raz powtórzę to co na sesji, to 

świadczy o Was szanowni Państwo. 

Radny Michał Śliwiński: Ja może odniosę się do pierwszego zarzutu, który 

tutaj padł ze strony Wojtka odnośnie punktu, który nie znalazł się w porządku 

obrad sesji, tak? Taki był zarzut? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Nie zamieszczono tego punktu ,,polityka 

kadrowa’’. 

Radny Michał Śliwiński: I pretensja do Pana Starosty? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Tak. 

Radny Michał Śliwiński: Porządek obrad przygotowuje Przewodniczący. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Proszę Pana nie. W porozumieniu z 

Panem Starostą, tak jest napisane w Statucie. 



24 
 

Radny Michał Śliwiński: I rozmawialiście o tym, ze taki punkt miał być i 

Starosta odmówił, że takiego punktu nie chce mieć? 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: To nie ja mam pytać Pana Starosty 

czy on odmówi czy nie odmówi, tylko powinno to być w odwrotna stronę. 

Chyba tak, prawda? Ja proponuję porządek na sesję taki, jaki Rada przyjęła w 

grudniu ubiegłego roku. 

Radny Michał Śliwiński: Proponował Pan taki porządek obrad? 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Oczywiście, że tak. Tak Pani Beato, 

czy… 

Radny Michał Śliwiński: Ten punkt był wprowadzony na ostatniej sesji, ten co 

mówi Wojtek. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: To był wniosek do Pana Starosty, bo 

wprowadzenie punktu wiąże się jeszcze z przygotowaniem jakichkolwiek 

materiałów, a tutaj… Wie Pan, ja tylko odpowiem Wojtkowi, że jest jeden 

sposób na to, po prostu nie pytać. Ja już przestałem pisać do Pana Starosty, 

ponieważ odpowiada mi i to jako radny mogę powiedzieć, nie jako 

Przewodniczący, odpowiada mi, że on nie jest od tego, żeby mi pisma 

przygotowywać, albo żeby w moim imieniu gdzieś kierować. Ja proszę tylko o 

pracownika biurowego, który to pismo fizycznie napisze, bo do tego jest Biuro 

Rady jak sama nazwa wskazuje, a i przepisy o tym mówią do czego ono jest, 

żeby takie pisma przygotowywać, ale najlepiej nie pytać, bo Pan Starosta 

ostatnio stał się także przewodniczącym tej Rady. Na moje pytanie na Zarządzie 

czy było zaproszenie do Świdnicy odpowiedział, że tak, na jego ręce z 

zaproszeniem dla Radnych, po czym jako przedstawiciela zabrał 

Wiceprzewodniczącą. Bardzo proszę. Powiedział tak, on ustalił przedstawiciela 

Rady, więc nie pytaj Wojtek lepiej, jakoś wytrzymamy. 

Radny Waldemar Wojciechowski: No ja odnośnie tych trzech pracowników 

Biura Rady Panie Starosto, tak się zdarzyło, że potrzebowałem informacje, Pani 

Beatka była na zwolnieniu czy na urlopie, druga Pani co się później 

dowiedziałem obsługiwała Zarząd, a nie wiedziałem i nie mam takiej informacji 

do dziś, żeby Pan Rokicki był na zwolnieniu czy na urlopie. No niestety, 

graniczyło to z cudem, żeby się dodzwonić i informacje uzyskać. I pytam Pana, 

czy to jest to polepszenie warunków pracy obsługi Biura Rady mając 3 

pracowników, a nie dwóch? To jest jedna sprawa, druga sprawa – no przykro 
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mi, ale nie zamierzam zbierać cięgów za Pańskie działania, mieszkańcy 

Skowrody Południowej domagają się pilnej interwencji na drodze od Skowrody 

w kierunku Chąśna. Proszę się tam przejechać, ja nie będę mówił w jakim ona 

jest stanie, niech Pan się przejedzie Skodą, albo może rowerem, wtedy Pan 

więcej zobaczy. Jak najbardziej słusznym jest to co powiedziałem na Komisji 

Budżetu i Finansów, że wspólnie z koleżanką Ireną złożyliśmy wniosek. Pan 

mówi, że go odłożymy i wciągniemy do przyszłorocznego budżetu. Ta droga 

potrzebuje pilnej naprawy, bo jeżeli będzie zima troszkę cięższa niż w tym roku, 

to tej drogi już po prostu nie będzie i przyjdzie nam ją budować od podstaw – 

dziura na dziurze. I trzecia sprawa – kiedy Pan zamierza wydać dyspozycję 

wycinki zakrzaczeń, bo znów przyjdzie nam płacić za odśnieżanie, a nie daj 

Boże, jak któreś osoby wypadków, które się zdarzają poprzez właśnie 

niewidoczność zakrzaczenia przyjdzie skarżyć Powiat o odszkodowanie. Ja tutaj 

idę tokiem rozumowania Pana Radnego Wolskiego, który w poprzednich latach 

brzmiał jako opozycjonista, że powinny być 3 razy do roku wycinane pobocza, 

że krzaki powinny być dwa razy w roku wycinane na wiosnę i na jesieni, czy 

tam w lecie i na jesieni. Wspominał Pan, chwalił się Pan tym, że dostał Pan 

zgodę Ochrony Środowiska na pryskanie Randapem. No czekamy na to, ja też to 

podzielam, nie powinno być to wycinane, bo wycinka tych zakrzaczeń działa 

całkowicie w drugą stronę, jak każdy jeden chwast – jak mu się łepek przycina, 

to on jeszcze bardziej wzrasta i więcej odnóg puszcza. A może trzeba by było 

zawnioskować, aby przedstawicieli tzw. zielonych zaprosić do nas na sesję i 

kupić im Panie Starosto sekatory, toporki, bo my nie mamy pieniędzy, żeby co 

roku kłaść grube tysiące na wycinkę krzaków. To nie są krzaki, to są chwasty, to 

nie są drzewa, to są chwasty, a wnioskuje Pan o kredyt następny na 

Stanisławów, co jest bardzo ważne, szpital jest najważniejszy, bezpieczeństwo i 

zdrowie jest najważniejsze, ale w tych zakrzyczeniach też czai się 

niebezpieczeństwo, bo taki wypadek był w niedzielę, po prostu nie zauważył 

jeden drugiego poprzez zakrzaczenie, 4 osoby poszkodowane, hospitalizowane 

wszystkie 4 osoby, złamane żebra, potłuczona miednica, samochody nie 

wspomnę, bo tego już się nie da liczyć. Dzięki Bogu, że nic się nie stało ludziom 

i że żyją. Kiedy Pan zamierza wydać dyspozycję na wycinkę zakrzaczenia? 

Chociaż Panie Starosto, chociaż ja wiem, że nie ma pieniędzy, chociaż 100 

metrów od skrzyżowań, od wyjazdów. Ja wyjeżdżam niemal codziennie no i 

muszę wziąć siekierę, albo sekator i wyciąć na Błędowie krzak, chwast nie 

krzak, bo to jest dziki bez, muszę go wyciąć osobiście, bo nie wiem czy Pani 

Dyrektor nie poda mnie do jakiegoś tam sądu, że wycinam. Ja błagam, zróbcie 



26 
 

to, bo to jest naprawdę niebezpieczeństwo, ja wiem, że to jest na całym powiecie 

brakuje środków i sił, ale chociaż te newralgiczne miejsca. 

Starosta Krzysztof Figat: Wycinki już się rozpoczęły, w pierwszej kolejności 

mają być przy szkołach, bo 1 września się zbliża nieubłaganie, więc w pierwszej 

kolejności mają być zabezpieczone drogi przy szkołach i wycinki te będą 

robione. A drogą Chąśno – Skowroda Panie Radny Wojciechowski jechałem, 

podzielam Pana zdanie, że należałoby tą drogę zrobić i uważam, że w 

,,schetynówce’’ przyszłorocznej ona się znaleźć musi, natomiast zabezpieczenie 

przed zimą na tej drodze również będzie. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Ale chociaż te dziury połatać na zimę. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Mam pytanie do Pani Grażynki, ponieważ 

ona się zajmuje instytucjami kultury, oprócz oczywiście Centrum. 3 tygodnie 

temu najprawdopodobniej, jest tutaj przedstawiciel Nowego Łowiczanina, 

najwyżej mnie poprawi, pokazała się taka notatka w Nowym Łowiczaninie ,,Tu 

rządzą idioci’’, gdzie jeden z turystów rowerowych z Wielkopolski jadąc tam, 

przejeżdżając przez Powiat Łowicki obejrzał most na Słudwi, który jest 

przypomnę zabytkiem klasy zerowej, pierwsze spawany i chciał wejść do 

Skansenu i tak właśnie utyskiwał, ponieważ furtka była zamknięta, czyli to 

przejście od strony mostu było niemożliwe i to on tak się zwrócił do 

dziennikarza, żeby dziennikarz tak napisał. Czy w tej sprawie Pani Grażynko 

zostały przez Panią jakieś podjęte kroki, jakie i czy jakieś rozwiązanie Państwo 

znaleźli? 

Członek ZPŁ Grażyna Wagner: Rok temu rozmawialiśmy z Panią Dyrektor 

na temat możliwości zjazdu tutaj właśnie z tej strony i przejazdu przez 

ówczesny hotel, tak to można określić, i były prowadzone rozmowy z obecnymi 

właścicielami, ale na ten moment nie mam żadnych dodatkowych pozytywnych 

informacji. 

Radny Wojciech Miedzianowski: No ale to dotyczy całego zjazdu, a czy 

sprawa tej furtki… Rozumiem, że Pani nie rozmawiała po tym artykule, po tej 

krótkiej notatce, która się ukazała w mediach? 

Członek ZPŁ Grażyna Wagner: Nie. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Jeśli nie ma już pytań to ja może 

tylko przypomnę Panu Staroście, że od jakiegoś czasu obowiązuje nowy Statut 
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Powiatu Łowickiego, w którym nie ma etatowego członka zarządu. To nie jest 

pytanie, nie oczekuję odpowiedzi, tylko na realizację uchwały. 

Radny Marcin Kosiorek: Ja mam pytanie takie, czy Pan Starosta w związku z 

sytuacją jaka miała miejsce, jeśli idzie o sprawowanie przez Pana Rokickiego 

funkcji Sekretarza w jakiejkolwiek formie to było, to nie obawia się Pan po 

prostu dyscypliny finansów publicznych? 

Starosta Krzysztof Figat: Na ten moment się nie obawiam takiej dyscypliny. 

Ad. pkt. 10 

Zakończenie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak zamknął obrady LVIII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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