PROTOKÓŁ Nr LX/14
z obrad LX Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 24 września 2014 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a.
Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Śliwiński, Z. Rogowska – Tylman)
Lista obecności
Wyniki głosowań z Sesji

-2
- 18( nieobecni: K. Janicki, M.
- /Zał. Nr 1/
- /Zał. Nr 2/

Porządek obrad:
Otwarcie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z LVIII i LIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok
szkolny 2014/2015.
6. Podsumowanie
roku
szkolnego
2013/2014
w
szkołach
ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych działających na
terenie powiatu oraz przedstawienie informacji z przygotowania
szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego 2014/2015.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz
informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
samodzielnych
publicznych
zakładów
opieki
zdrowotnej,
samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie skargi na Dyrektora
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania
fragmentem drogi Nr 2754E znajdujących się w obrębie granic
administracyjnych Gminy Miasto Łowicz oraz udzielenia dotacji
przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasto Łowicz w celu
współfinansowania realizacji przyjętych zadań.
10.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia
środków na realizację projektu w ramach NARODOWEGO
1.
2.
3.
4.
5.
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PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II
BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ.
11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na
2014 rok.
12.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.
13.Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
14.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
15.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
16.Zakończenie obrad LX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt. 1
Otwarcie obrad LX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył LX Sesję Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt. 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak poinformował, że w sesji bierze udział
18 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować
prawomocne decyzje. Pan Starosta jeszcze poprosił, żeby przed rozpoczęciem
merytorycznej części oddać mu głos, co czynię.
Starosta Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka
Rado chcielibyśmy wraz z Panem Przewodniczącym, którego zapraszam
wręczyć stypendia za wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015. Damian
Sobczak, Przemysław Gajek, Damian Malejka, Piotr Pietraszewski, Sandra
Miłowska, Magdalena Koza, Emilia Pacek, Bartłomiej Szwarocki, Klaudia
Michalska, Martyna Jaros, Adrianna Masłowska, Monika Karwat - uczniowie z
Techników Powiatu Łowickiego. A teraz będą uczniowie z Liceów
Ogólnokształcących: Aleksandra Rożniata, Jakub Krysicki, Weronika Grzegory,
Joanna Rudnicka, Anna Markowska, Mateusz Pęśko, Paulina Lichman, Mateusz
Dróżka, Katarzyna Jabłońska, Paulina Chybicka, Paulina Pędziejewska, Łukasz
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Wójcik, Mariola Zwolińska, Katarzyna Piórkowska, Daria Błaszczyk, Patrycja
Bączak, Marta Kucharska, Jakub Milczarek.
Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pan Rafał
Kolos, inspektor w Wydziale Organizacyjnym przyznaję Panu nagrodę
jubileuszową za 25 lat pracy, składam gratulacje z okazji jubileuszu.
Ad. pkt. 3
Wnioski do porządku obrad.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Tutaj chyba z przymusu musimy
zarządzić przerwę, ponieważ przynajmniej jeden punkt nie mógłby się odbyć
tzn. skarga na dyrektora Centrum, ponieważ Komisja Rewizyjna nie
obradowała, znaczy obradowała lecz nie do końca.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak ogłosił o godzinie 13:20 przerwę w
obradach LX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak wznowił o godzinie 14:20 obrady
LX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, chciałbym prosić, abyśmy
autopoprawką wnieśli cztery punkty, które przed chwilą na Komisji Budżetowej
zostały przyjęte, jest to sprawa pomocy gminie Kiernozia 10 tys. do złożenia
wniosku na schetynówce, wniosek o wprowadzenie środków z umowy „Ruszaj
Łowickim szlakiem rowerem i kajakiem” i jest to 1400 zł z opłaty
melioracyjnej.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Jeśli dobrze to rozumiem, jest to
autopoprawka do budżetu do punktu który jest w porządku i jedna uchwała
wchodzi - pomoc gminie Kiernozia.
Starosta Krzysztof Figat: Tak.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Czyli dwa wnioski, jeden z
wniosków dotyczy powiększenie porządku obrad.
Radny Marcin Kosiorek: W związku z tym co ustaliliśmy na Komisji
Rewizyjnej, wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad punktu 7 - informacja o
przebiegu wykonania budżetu, oraz punktu 8 - ,,Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie skargi na dyrektora Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi
Łowickiej’’. Uzasadnienie jest takie, że nie dostaliśmy odpowiedniej pomocy
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prawnej od strony Pana Starosty, sekretarza obecnie sprawującego ten urząd i za
co wszystkich gości przepraszamy, ale nie jest to nasza wina, że ludzie którzy
biorą pieniądze za swoją pracę nie wykonują tej pracy. Jeszcze Panie Starosto
byśmy poprosili, abyśmy te opinie, które ustaliliśmy dostali wcześniej, czyli
powiedzmy w poniedziałek na maila wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej
po to, żebyśmy do środy mieli, żeby znowu się nie okazało, że dostajemy coś i
znowu robimy przerwę i znowu i znowu.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś
wnioski?
Starosta Krzysztof Figat: Nie wiem czy mówiłem o 90 tys. na dokumentację
projektową do schetynówek, i to będzie jako uchwała.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Taka pozycja jest w budżecie, więc
tylko informacja, że to zadanie pozostaje pomimo, że będzie realizowane w roku
przyszłym. Tylko w informacji trzeba będzie to zawrzeć. W takim razie, jeśli
Pan Starosta jako wnioskodawca pozwoli, to najpierw byśmy przegłosowali te
drugie wnioski, zrobiłoby się miejsce na tą uchwałę bez burzenia całego
porządku. Możemy przejść do głosowania zmian w porządku. Kto z Państwa
Pań i Panów Radnych jest za zdjęciem z obrad punktu 7, proszę o przyciśnięcie
przycisku i podniesienie ręki, kto jest przeciw, kto się wstrzymał.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych,
nieobecni M. Śliwiński, K. Janicki, Z. Rogowska - Tylman/:
za
- 11
przeciw
-7
wstrzymało się
-0
zdjęli z porządku obrad punkt 7: Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Łowickiego oraz informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Przechodzimy do następnego punktu,
kto z pań i panów radnych jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 8, proszę o
przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych,
nieobecni M. Śliwiński, K. Janicki, Z. Rogowska - Tylman/:
za
- 11
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przeciw
-7
wstrzymało się
-0
zdjęli z porządku obrad punkt 8: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie
skargi na Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Kto z pań i panów radnych jest za
wprowadzeniem w punkcie 7, rozpatrzenia projektu uchwały Rady Powiatu
Łowickiego w sprawie udzielenia pomocy gminie Kiernozia proszę o
przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych,
nieobecni M. Śliwiński, K. Janicki, Z. Rogowska - Tylman/:
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
wprowadzili do porządku obrad punkt 7: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kiernozia.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Wniosek został przyjęty jednogłośnie
w takim razie przegłosujemy cały porządek ze zmianami. Kto jest za przyjęciem
porządku obrad wraz ze zmianami?
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych,
nieobecni M. Śliwiński, K. Janicki, Z. Rogowska - Tylman/:
za
- 12
przeciw
-1
wstrzymało się
-5
przyjęli porządek obrad wraz ze zmianami.
Porządek obrad po zmianach:
Otwarcie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z LVIII i LIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok
szkolny 2014/2015.
6. Podsumowanie
roku
szkolnego
2013/2014
w
szkołach
ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych działających na
terenie powiatu oraz przedstawienie informacji z przygotowania
1.
2.
3.
4.
5.
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szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego 2014/2015.
7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Kiernozia.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania
fragmentem drogi Nr 2754E znajdujących się w obrębie granic
administracyjnych Gminy Miasto Łowicz oraz udzielenia dotacji
przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasto Łowicz w celu
współfinansowania realizacji przyjętych zadań.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia
środków na realizację projektu w ramach NARODOWEGO
PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II
BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ.
10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na
2014 rok.
11.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.
12.Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
13.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
14.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
15.Zakończenie obrad LX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt. 4
Przyjęcie protokołów z LVIII i LIX 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 LVIII Sesji Rady Powiatu
Łowickiego?
Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych,
nieobecni M. Śliwiński, K. Janicki, Z. Rogowska - Tylman /:
za
- 15
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przeciw
-0
wstrzymało się
-3
przyjęli protokół z LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Czy są uwagi do protokołu z LIX
Sesji Rady Powiatu? Nie widzę, więc kto z Państwa jest za przyjęciem
protokołu z LIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego?
Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych,
nieobecni M. Śliwiński, K. Janicki, Z. Rogowska - Tylman/:
za
- 15
przeciw
-0
wstrzymało się
-3
przyjęli protokół z LIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt. 5
Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2014/2015.
p.o. Dyrektora Wydz. ES Teresa Wicher przedstawiła informację na temat
naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.
/Zał. Nr 3/
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Czy ja dobrze zrozumiałem, że po
dwóch kolejnych latach w następnych będzie o 100 mniej w każdym z naborów?
p.o. Dyrektora Wydz. ES Teresa Wicher: Nie, będzie się to zatrzymywało,
ale… Znaczy nawet mam ze sobą, o ile w tym roku 786, 837 przyszły, 856
następny, a potem 740, 748, 744, 720, 740, 755, to będzie kilka takich lat
trudnych.
Radny Marcin Kosiorek: Chciałbym dopytać o jedną rzecz, a może nawet o
dwie, które nie dopytałem na Komisji, niech mi Pani powie przy, bo tam
temacie LO Zduny była jedna klasa, czy my w tej chwili ponosimy tam jakieś
koszty administracyjne, tak?
p.o. Dyrektora Wydz. ES Teresa Wicher: Tam jest pół etatu głównej
księgowej tylko.
Radny Marcin Kosiorek: Nie ma żadnego stanowiska kierowniczego,
dyrektorskiego?
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p.o. Dyrektora Wydz. ES Teresa Wicher: Dyrektor jest, przy zmniejszonym
pensum.
Radny Marcin Kosiorek: A kto jest tam dyrektorem?
p.o. Dyrektora Wydz. ES Teresa Wicher: Ta sama Pani która tam była, miała
powierzone na dwa lata do ukończenia cyklu kształcenia w tej szkole.
Radny Marcin Kosiorek: To pytanie mam do Pana Starosty, czy są plany żeby
nie wydawać pieniędzy do jednej klasy, na stanowisko kierownicze, to musi
być?
Starosta Krzysztof Figat: Rozważaliśmy taką możliwość, żeby powierzyć
komuś obowiązki, natomiast niestety nie możemy tego… tak musi być po
prostu.
Radny Marcin Kosiorek: Przecież były takie sytuacje, że w tej szkole, której
już nie ma, jak likwidowaliśmy były oddzielne szkoły imienia innego nawet i
tam nie było chyba takiej sytuacji.
p.o. Dyrektora Wydz. ES Teresa Wicher: Ja nie pamiętam żeby nie było,
zawsze do końca jest dyrektor, może być na cząstce etatu, może być
proporcjonalnie, będzie na tej osobie spoczywała cała likwidacja, przekazania
dokumentacji do kuratorium, tej innej tutaj do nas, całego majątku do końca
zlikwidowania.
Radny Marcin Kosiorek: Dobrze, dziękuję. Jeszcze przy okazji, do Pana
Starosty mam pytanie, ponieważ trwają, jeśli mogę Panie Przewodniczący,
trwają prace nad budżetem i to dosyć zaawansowane na przyszły rok, chciałbym
się dowiedzieć jak wygląda sprawa z inwestycją w Kiernozi i czy Biuro Strategii
powzięło pracę i też liczyliśmy na przedstawienie, skąd są możliwości
pozyskania środków na prace przy budowie w Kiernozi?
Starosta Krzysztof Figat: To znaczy tak, na dwie części podzielimy tę
odpowiedź, w jednej części odpowie Wicestarosta, w drugiej odpowiem ja.
Jeżeli chodzi o możliwość pozyskiwania środków, Biuro Strategii codziennie
sprawdza jakie są nabory, jakie są możliwości pozyskania środków, na ten
moment nie pojawiły się programy, z których można byłoby skorzystać. Jaki
jest plan tutaj Wicestarosta powie dokładniej.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Ta odpowiedź jest przygotowana na piśmie,
akurat tego pisma nie mam myślałem, że ona przekazała Pani Kierownik Jaros,
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Pani Dyrektor i niestety go nie mam, ale mogę odpowiedzieć. Więc w szkole
zostały wytyczone fundamenty, została podłączona kanalizacja i codziennie są
sprawdzane w internecie wnioski, czy jakieś się pojawią na pozyskanie tych
środków unijnych, ja też mam takie wiadomości z Biura na swojej poczcie,
informację podaną i na przyszły rok planujemy z pozyskanych środków
dostawić ten fragment budynku w surowym stanie. W przyszłorocznym
budżecie musimy zabezpieczyć odpowiednie środki, to będzie etap budowy
kilkuletni, tak planujemy.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: O wentylacji może jeszcze, bo to był
jakiś problem.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Wentylacja została już naprawiona, na
bieżąco.
Radny Marcin Kosiorek: A czy możemy usłyszeć jakąś kwotę, która jest
planowana w przyszłorocznym budżecie na Kiernozię, czy Pani Skarbnik ma
jakieś…
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman: Zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa Zarząd podjął uchwałę w sprawie wskaźników i tabel, i te
wszystkie materiały mają spłynąć do dnia 2 października, w związku z tym
jestem na etapie przyjęć niektórych materiałów i na dzień dzisiejszy nie potrafię
Panu odpowiedzieć.
Radny Marcin Kosiorek: Może ja inaczej o to zapytam, Panie Starosto i
Wicestarosto, na te planowane, nie wiem czy tylko prze Pana Wicestarostę czy
też Pana Starostę prace, czy macie jakiś szacunek ile pieniędzy na to byłoby
potrzebne?
Starosta Krzysztof Figat: Nie, Zarząd póki co nie rozważał możliwości
podzielenia tego projektu, który jest zrobiony.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Starosto i Wicestarosto, niby myślicie o
tym, ale koncepcji nie macie żadnej.
Starosta Krzysztof Figat: Na ten moment nie ma programów, z których można
by było pozyskać środki na realizację tego zadania.
Radny Marcin Kosiorek: Znaczy tak, ja apel bym wystosował czy może trzeba
będzie pismo napisać, ale nie po to żeśmy w lipcu zwoływali tą sesję i robili
ambaras, to jest paląca potrzeba i myślę, że chyba większość radnych zdaje
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sobie z tego sprawę, że tam inwestycja to jest konieczność, i to jest podstawowa
rzecz, i nie ważne kto na tej sali będzie siedział w listopadzie i grudniu, to musi
się z tym zmierzyć i powinniśmy przygotować coś dlatego, że jest to ze
wszystkich powiatowych jednostek, to jest pierwsza potrzeba tam zrobienie
tego. Takie ja mam wrażenie.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: W tej odpowiedzi, której na piśmie właśnie
nie mam jest sprecyzowane, że to jest uzgodnione ze mną, nie z Zarządem,
dopiero to Zarządowi przedstawię, bo też dowiedziałem się od Pani Kierownik
Biura, że są planowane inne inwestycje na przyszły rok, o których ja nie
wiedziałem, a nie chciałbym żeby one weszły na przyszły rok do inwestycji, np.
remont obory na Blichu.
Radny Waldemar Wojciechowski: Czy ja dobrze zrozumiałem Panie Darku,
Pan jako Wicestarosta, członek Zarządu nie wiedział o posunięciach Zarządu,
jakie robił w kierunku budowy MOS-u w Kiernozi? Nie wiedział Pan o niczym,
to poza Panem się dzieje?
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Nie, ja inaczej to powiedziałem, źle mnie
Pan zrozumiał.
Radny Waldemar Wojciechowski: Powiedział Pan dosłownie, że nie wiedział
Pan o zawartych w piśmie i uzgodnieniach, tak Pan wcześniej powiedział.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Nie, o innych inwestycjach.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: To znaczy, jeśli ja mogę jako radny i
to pytanie będzie ostatnim, bo wyczerpię wszystkie inne pytania. Pani Skarbnik,
jak Pani na podstawie wykonania tegorocznego budżetu do tej pory i lat
ubiegłych szacuje, ile według wskaźników będziemy mogli przeznaczyć
pieniędzy na tą inwestycję?
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman: Ja myślę że to co już Państwo
zabezpieczyliście, na dzień dzisiejszy to będzie wszystko.
Ad. pkt. 6
Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 w szkołach ponadgimnazjalnych
oraz placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz
przedstawienie informacji z przygotowania szkół ponadgimnazjalnych i
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2014/2015.
10

p.o. Dyr. Wydz. ES Teresa Wicher przedstawiła informację na temat
podsumowania roku szkolnego 2013/2014 w szkołach ponadgimnazjalnych
oraz placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz
przedstawienie informacji z przygotowania szkół ponadgimnazjalnych i
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2014/2015. /Zał. Nr 4/
Radny Marcin Kosiorek: Czy wie Pani, gdyby z Kuratorium zadano pytanie,
dlaczego tak dużo osób nie zdało, a Pani by odpowiedziała że dzieci się nie
uczą, to jak Pani myśli, co przedstawiciel Kuratorium wtedy by powiedział?
p.o. Dyr. Wydz. ES Teresa Wicher: Ja zdaję sobie sprawę, taką odpowiedź
uzyskałam ze szkół, nie jest to dostateczny wkład i praca nauczycieli, też ma to
pewnie szerszy aspekt, ale jakbyśmy się przyjrzeli, to nie zawsze młodzież ta,
która powinna iść do liceów, tak zdolna z odpowiednim progiem punktowym do
techników, wydaje mi się że większy procent uczniów powinien znaleźć się w
szkołach zasadniczych o czym wszyscy wiemy, ale prawo tego nie zabrania.
Radny Marcin Kosiorek: Ja rozumiem, wiem jak wygląda praca z młodzieżą i
jak to jest trudne, natomiast prosiłbym, aby Pani nie mówiła nam tutaj takich
rzeczy.
p.o. Dyr. Wydz. ES Teresa Wicher: Przepraszam, jeśli uraziłam Pana.
Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można, bardziej do tamtego
poprzedniego punktu Pani Dyrektor. Pierwsze, bo powiedziała Pani że do szkół
zawodowych osoby się bardzo nie garną, i powiedziała że są klasy łączone. Czy
mogłaby Pani powiedzieć, w których szkołach i jakie klasy o jakiej tematyce są
…
p.o. Dyr. Wydz. ES Teresa Wicher: Państwo otrzymali te informacje, już
powiem dokładnie. To są w szkołach zawodowych te klasy łączone, w zespole
nr 1 mamy łączoną klasę technik mechanik, technik informatyk 7-8 osób, w
techniku elektryku i techniku mechaniku 11, aż 3 zawody są połączone, w
wielozawodowych np. fryzjer 8 osób, w zawodówce sprzedawca mechanik
pojazdów samochodowych, 7 osób uczy się na sprzedawcę, mechanik pojazdów
samochodowych 19, tak te tabele się interpretuje. W zespole nr 2 na Blichu
mamy klasę technik mechanizacji rolnictwa mamy 8 osób, 14 technik
agrobiznesu, potem niżej technik technologii żywności 13 osób, technik
żywienia i usług gastronomicznych 17. Była planowana i podjęta decyzja w
Zespole nr 3, ale z tego co wiem podjęli Państwo po poprawce arkuszy zmienili
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i macie już tylko 2 technika obsługi turystycznej, przepraszam technik hotelarz a
nie ma już technika obsługi turystycznej, czyli jest już klasa jednorodna, technik
usług fryzjerskich organizacji reklamy 16 w pierwszej, 10 w drugiej, w
zawodówce.
Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, mam jeszcze jedno
pytanie odnośnie LO, nie wiem czy to bardziej do Zarządu, chodzi mi o ten
budynek szkoły LO w Zdunach. Pierwsze z dwóch członów bym prosił, co w tej
chwili się tam dzieje i czy nadal ponosimy koszty utrzymania tego budynku, bo
ostatnio przekazaliśmy 17 tys. zł bodajże na jakieś, jeśli dobrze pamiętam łącza
teleinformacyjne i jakie jeszcze koszty generuje jeszcze ten budynek i na jakim
etapie są prace związane z przekazaniem na rzecz Skarbu Państwa tej działki,
czyli zamiana tych działek, które ewentualnie pod strefę ekonomiczną byłyby
przekazane?
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: W tym budynku płacimy tylko za internet i
za prąd dla Pani księgowej, która tam została, prąd w kotłowni został odcięty, w
budynku z boku prąd też został odłączony i innych kosztów nie ma.
Radny Wojciech Miedzianowski: I to jest te 17 tys. które przekazaliśmy?
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: To jest 1700 zł nie 17 tys.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman: 17 tys. zł to było na odprawy dla
nauczycieli.
Radny Wojciech Miedzianowski: Przepraszam bardzo, ale w tych
odpowiedziach które Państwo przekazaliście na prośbę na ostatniej sesji, żeby
uszczegółowić na co te pieniądze idą, Pani dyrektor tylko tutaj napisała, jeśli
chodzi o LO ,,do końca 2014 roku nie wystąpią braki’’, może to jest
spowodowane tym, że nie wiem na co te pieniądze idą, nie wiem skąd taka
odpowiedź. Jeśli to jest 1700 zł to ja mam inne pytanie - po co w ogóle
generujemy te koszty w tym budynku? Pomijam już te koszty wynajmu w
Dąbrowie budynku, bo przypomnę że Państwo sami proponowaliście przenieść
to liceum do Łowicza, do innego liceum tak, aby te koszty maksymalnie
pomniejszyć. Już i tak nie pozwoliliśmy jakoś z honorem umrzeć temu liceum,
to chociaż powiedzmy czemu mamy generować te koszty, które tam są? Nie da
się tej Pani przenieść do budynku tego technikum?
Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Rozmawialiśmy już z dyrektorem tamtego
technikum, nie za bardzo było wtedy miejsce dla tej Pani, postaram się jeszcze
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raz porozmawiać. A te 17 tys. to jest dla byłej Pani Dyrektor Milczarek, która
się zdecydowała odejść.
Starosta Krzysztof Figat: Wszystkie dokumenty do przekazania są w Urzędzie
Wojewódzkim, czekamy na decyzję, także na ten moment nic więcej nie
dopowiem.
Radny Artur Michalak: Ponieważ w tym punkcie podsumowujemy rok
szkolny 2013/2014 chciałbym prosić Pana Starostę, bądź pewną Panią Dyrektor,
natomiast interpelację składam na ręce Pana Starosty, o udostępnienie do
informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6
września 2001 o dostępie do informacji publicznej, proszę o udostępnienie
dokumentacji dotyczących wszelkich postępowań toczących się przed
wszelkimi organami ochrony prawnej, w której bierze udział Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu, bądź Pani Maria Laska – Dyrektor tej
szkoły oraz poproszę o dokumenty kontroli z tej placówki prowadzonej przez
organ prowadzący w okresie od 01.09.2013 r. Dziękuję.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Dziękuję, czy będzie złożona na
piśmie?
Radny Artur Michalak: Tak jest.
Ad. pkt. 7
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Kiernozia.
Dyr. PZDiT Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kiernozia.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Czy są jakieś pytania, jeśli nie ma
możemy przejść do głosowania. Kto jest za przyjęciem powyższego projektu
uchwały Powiatu Łowickiego?
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych,
nieobecni M. Śliwiński, K. Janicki, Z. Rogowska - Tylman/:
za
- 18
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przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr LX/372/2014 RPŁ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Kiernozia. /Zał. Nr 5/
Ad. pkt. 8
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie
Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania
fragmentem drogi Nr 2754E znajdujących się w obrębie granic
administracyjnych Gminy Miasto Łowicz oraz udzielenia dotacji przez
Powiat Łowicki dla Gminy Miasto Łowicz w celu współfinansowania
realizacji przyjętych zadań.
Dyr. PZDiT Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z
zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2754E znajdujących się w obrębie
granic administracyjnych Gminy Miasto Łowicz oraz udzielenia dotacji przez
Powiat Łowicki dla Gminy Miasto Łowicz w celu współfinansowania realizacji
przyjętych zadań.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Kto z Pań i Panów radnych jest za
przyjęciem powyższej uchwały?
Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych,
nieobecni M. Śliwiński, K. Janicki, Z. Rogowska - Tylman/:
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr LX/373/2014 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Miasto
Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr
2754E znajdujących się w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasto
Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasto Łowicz
w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań. /Zał. Nr 6/
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Ad. pkt. 9
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach NARODOWEGO PROGRAMU
PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO
– DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ.
Dyr. PZDiT Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w
sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach
NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH –
ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ.
Radny Eugeniusz Furman: Panie Przewodniczący, poproszę o 5 minut
przerwy.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Jeśli nie usłyszę słowa sprzeciwu to
ogłaszam 5 minut przerwy.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak ogłosił przerwę w obradach LX
Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak wznowił obrady LX Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Wznawiamy obrady, jesteśmy w
punkcie przyjęcie uchwały w sprawie realizacji narodowego programu
przebudowy dróg lokalnych. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Proszę o opinię
Komisje.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Dziękuję bardzo. Przechodzimy do
głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały?
Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych,
nieobecni M. Śliwiński, K. Janicki, Z. Rogowska – Tylman, nie głosowali K.
Dąbrowski, S. Felczyński/:
za
- 15
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
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podjęli Uchwałę Nr LX/374/2014 RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na
realizację projektu w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY
DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ –
ROZWÓJ. /Zał. Nr 7/
Ad. pkt. 10
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2014
rok.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman: Do przestawionego projektu
uchwały Rady Powiatu Zarząd wnioskuje o wprowadzenie w ramach
autopoprawki następujące zmiany: pierwsza zmiana dotyczy zabezpieczenia w
budżecie środków w wysokości 1403,60 zł w dziale 010, te środki będą
przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla gminy Bielawy w związku z
pozyskaniem środków z tytułu opłat melioracyjnych. Środki te będą pochodziły
z rozdziału 02002 tj., leśnictwo, z paragrafu 4300. Kolejna zmiana dotyczyłaby
zwiększenia dochodów oraz zwiększenia wartości zadania o kwotę 76963,19 zł
na zadanie pod nazwą „Ruszaj Łowickim szlakiem rowerem i kajakiem - rozwój
infrastruktury turystycznej’’, ta zmiana związana jest z podpisaną umową o
dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. I Kolejna zmiana dotyczy
przesunięcia środków z dotacji gminy Kocierzew w wysokości 90000 zł i
utworzenie nowego zadania pod nazwą ,,Modernizacja dróg powiatowych celem
zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie powiatu
Łowickiego 2015’’, środki te zostaną przeznaczone na dokumentację. Wszystkie
inne pozostałe zmiany pozostają w budżecie bez zmian. W związku z tym
załączniki, które Państwo macie dotyczące wydatków Powiatu Łowickiego one
się zmienią, dotacje z budżetu Powiatu Łowickiego również się pozmieniają,
inne rzeczy pozostają bez zmian.
Radny Wojciech Miedzianowski: Tylko w woli informacji, Panie Starosto, na
jaki okres zostanie popisana ta umowa, chodzi o kajaki?
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman: Do końca grudnia, zgodnie z
treścią umowy.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt Uchwały
RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie
widzę, proszę o opinię Komisję Budżetu.
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych,
nieobecni M. Śliwiński, K. Janicki, Z. Rogowska – Tylman, nie głosowali K.
Dąbrowski/:
za
- 14
przeciw
-1
wstrzymało się
-2
podjęli Uchwałę Nr LX/375/2014 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2014
rok./Zał. Nr 8/
Ad. pkt. 11
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.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska-Furman: W tej Wieloletniej Prognozie
Finansowej, najważniejszą zmianą oprócz zmian 2014 roku tej kolumny
dotyczącej 2014, również będą zmiany wprowadzone ze względu na
wprowadzenie dochodów, ale najważniejszą jest zmiana dotycząca 2015 roku,
gdzie zwiększają się wydatki majątkowe o 500 tys. zł, które te wydatki będą
pokryte w planowanym do zaciągnięcia kredytu w 2015 roku w wysokości 500
tys. zł. Chcę Państwu przypomnieć, że w związku z tymi uchwałami, które
Zarząd będzie podpisywał jako umowy partnerskie jest taka potrzeba. Pozostałe
dane nie ulegną zmianie.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt 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.
Radny Marcin Kosiorek: Chciałbym zapytać o 500 tys. na zadłużenie. To na
jakie to zadłużenie, jakie to kwoty, na jakie inwestycje?
Starosta Krzysztof Figat: Ta kwota 500 tys. kredytu nie dotyczy budżetu roku
2014, jest zaplanowana na rok 2015 i dotyczy inwestycji drogowych i udziałów
powiatów w inwestycji drogowych miasta, ale nie dotyczy to roku 2014.
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Radny Marcin Kosiorek: Rozumiem, ale planujemy na rok przyszły i w tej
chwili spływają wnioski do budżetu, to gdyby Pan Starosta nam przybliżył jakie
to inwestycje dokładnie i jakie kwoty.
Starosta Krzysztof Figat: Proszę bardzo, Pani Skarbnik przeczyta dokładnie.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman: Pierwsza inwestycja która jest
inwestycją dwuletnią, jest to inwestycja ,,Poprawa jakości powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych’’, jest to kontynuacja z roku
2014 i na rok 2015 jest przewidziana kwota 2 948 284,80 zł jako wydatki
majątkowe.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Pani Skarbnik, ale chodziło o to co
się zmienia, bo Pani nam chce przedstawić cały…
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman: 500 tys. jest jakby
uzupełnieniem do wydatków majątkowych. Gmina Kiernozia jest zaplanowana
10 tys. zł, gmina miasto Łowicz 200 tys. zł i inwestycje 1 278 420 zł. Pozostaje
kwota nie rozdysponowana 139 854 zł.
Starosta Krzysztof Figat: Jakie plany ma Pan Starosta co do tej kwoty?
Starosta Krzysztof Figat: Na ten moment jest trudno oceniać co do planów na
kwotę 139 tys., bo chociażby sytuacja taka jest, jakby pojawiły się możliwości
pozyskania środków na realizację zadania w Kiernozi, które jest otwarte, to
pewnie tak kwota 139 tys. będzie zbyt mała, chyba że to by była inwestycja
rozłożona w latach i na rok 2015 byłoby wystarczające. To jest jedna inwestycja
która jest w trakcie, to co Pan radny raczył zauważyć w lipcu podtrzymaliśmy te
pozwolenie na budowę i bez względu na to kto będzie na tym miejscu zasiadał
w listopadzie, ten obiekt jest w inwestycjach. Potwierdziliśmy również do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wolę remontu budynku przy
Ułańskiej tj. dawne prosektorium, pytanie czy będą środki do pozyskania z tego
funduszu na ten obiekt, natomiast fundusz we wrześniu takie zapytania składał i
ten budynek intencyjnie umieściliśmy w tych środkach, na które z
Wojewódzkiego Funduszu ewentualnie chcielibyśmy pozyskać. To są te rzeczy,
które mogą się wydarzyć na przyszły rok budżetowy, tutaj w tej chwili w
budżecie są zadaniami pewnymi, czyli modernizacja do 30 września, wniosek na
schetynówki, w tym momencie je składamy, na przebudowę dróg
zabezpieczyliśmy 1 274 000 zł, po ocenie formalnej, po przydzieleniu punktów
będziemy wiedzieli czy ten wniosek będziemy realizować i w jakiej formie, bo
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jest to dofinansowanie na poziomie 50%, jeżeli chodzi o stronę Urzędu
Wojewódzkiego, także na ten moment za wcześnie mówić o tym co byśmy
chcieli jeszcze. Kwota 500 tys. wyniknęła tak naprawdę z zaokrąglenia, bo
chodziło o to żeby udzielić wsparcia miastu, bo w pierwszej wersji to wsparcie
zakładaliśmy na poziomie 160 tys. zł, natomiast aby był dodatkowych punkt
wymagane było 194 tys., dlatego zaokrągliliśmy tę kwotę do 200 tys. zł tak, aby
miasto dwa pełne punkty w schetynówce mogło osiągnąć. Nie ma w tej chwili
nowych naborów takich, z których moglibyśmy skorzystać. Z takich rzeczy
najbardziej potrzebnych i rozpoczętych to te działania termomodernizacyjne na
6 budynkach, plus inwestycja w Kiernozi. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną
rzecz, na zarządzie będę prosić, abyśmy jako Zarząd pochylili się nad taką
sytuacją, ponieważ z doniesień prasowych wiemy, że Miasto jest
zainteresowane zakupem działki na Kaliskiej, nie ukrywam że jako Zarząd
prowadziliśmy rozmowy ze Spółdzielnią i nie mamy w tej chwili środków
takich, aby ten obiekt zakupić, ale jako Zarząd wystąpimy z pismem
intencyjnym, aby zabezpieczyć grunt pod salę gimnastyczną przy szkole nr 4,
ponieważ jeśli Miasto stałoby się właścicielem całej działki i zabudowań, to
również basenu, w którym była przewidziana sala gimnastyczna, jeżeli tak
wówczas będzie nas czekała budowa sali gimnastycznej przy Zespole nr 4. Więc
takie zapytanie i pismo intencyjne wystosujemy, aby przy tej sprzedaży
zabezpieczyć również możliwość, być może uznamy, że ta sala gimnastyczna
bez zakupu, bo trzeba wrócić do map, zobaczyć jaka jest wielkość tej działki w
tej chwili pod szkołą we władaniu powiatu i czy jest możliwe tam wybudowanie
sali gimnastycznej. Takich precyzyjnych zadań na te 139 tys. na ten moment
nie mam, natomiast spływają wnioski do budżetu i również je będziemy brali
pod uwagę. Jeszcze dodam, że ta kwota 500 tys. zł w roku 2015 budżet stawiała
w bezpiecznym ustawieniu do wskaźników indywidualnych i wskaźników spłat.
Radny Marcin Kosiorek: Bardzo się cieszę, że w jednym zaczynamy się
zgadzać z Panem Starostą, dlatego liczę na to, że Pan Starosta mój wniosek
poprze. Chciałbym zgłosić wniosek, aby te 139 tys. w wieloletniej prognozie
finansowej na 2015 rok zostało już przepisane MOS-owi w Kiernozi i pracom
które tam są, a chociażby dlatego, żeby zmobilizować Zarząd przy pracach nad
przyszłorocznym budżetem naprawdę mocno poszukał środków własnych, bo
jest to kluczowa inwestycja dla całej oświaty i chyba każdy zdaje sobie z tego
sprawę.
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Starosta Krzysztof Figat: Ja myślę, że zapis o środkach w wieloletniej
prognozie będziemy jeszcze… raz, że to są pieniądze, które będą dopiero w
przyszłym roku i będą przyjmowane w uchwale budżetowej to jest raz, dwa
myślę, że na ten moment jest chyba przedwcześnie, żeby określać tą kwotę na
konkretne zadanie, nie dotyczy to tego roku, więc nie bardzo tutaj widzę
zasadności przeznaczania w WPF-ie tej kwoty na MOS. Ja myślę, że jako
wniosek do budżetu roku 2012, myślę że jak najbardziej Panie Radny taki
wniosek może być i pochylimy się nad tym, aby go uwzględnić, być może to
będą większe pieniądze, bo takie mogą się pojawić.
Radny Marcin Kosiorek: Znaczy to jest mój wniosek formalny, prosiłbym o
przegłosowanie, jeszcze tylko uzupełnię, że liczyłem że Panie Starosto będzie
dobra wola jakiegoś wspólnego działania, ale ja nie chciałbym się dowiedzieć,
że w przyszłorocznym budżecie kupujemy jeszcze ze dwa samochody w różne
miejsca. Oczywiście taki wniosek złożę, będę spokojniejszy gdy w planie
finansowym takie pieniądze dla MOS-u w Kiernozi zostaną zapisane.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Pani Mecenas, ja ma pytanie do Pani.
W związku z tym, że inicjatywa budżetowa należy do Zarządu, tu nie mniej
jednak jest to budżet na przyszły rok, bo jest to wieloletnia prognoza na przyszłe
lata do przodu, czy musi być zgoda Zarządu wprowadzenie takiej zmiany kiedy
takie środki są zabezpieczone, bo w ustawie mówi się, że nie można zwiększać
dochodów, że Rada nie może zwiększać dochodów. No tutaj Zarząd
zaproponował zwiększenie przychodów w postaci kredytu, więc czy Rada jest
władna zdecydować na co przeznacza te pieniądze, które nie są w tej chwili
zapisane, czyli przypisać je MOS-owi w Kiernozi? Może zbyt skomplikowane
to pytanie było…
Radca Prawny Marta Byzdra – Pawlak: No właśnie…
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Może Pani Skarbnik powie.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman: Ustawa o finansach publicznych
mówi wyraźnie, kiedy ujmujemy w budżecie na lata następne, bo rozumiem że
mówimy o roku 2015, więc to musi wynikać ze szczególnych przepisów, a
takim szczególnym przepisem, na podstawie których jest to podpisanie umowy
o kontynuacji przypuścimy jakiejś inwestycji, w związku z tym takie
przedsięwzięcie, chociażby jak ,,Poprawa jakości poprzez termomodernizację’’,
gdzie mamy już wiążącą umowę podpisaną przez Zarząd, to musimy takie
środki zabezpieczyć w 2015 roku, natomiast wszelkie inne dochody, wydatki,
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przychody, rozchody stają się środkami na papierze, dlatego że w przyszłym
roku może się okazać, że te dochody będą dużo niższe, w związku z tym może
będziemy musieli schodzić w ogóle z inwestycji, albo zaciskać pasa i po stronie
wydatkowej szukać kosztów, a to są związane już działania w sferze zmian
organizacyjnych, strukturalnych ale myślę że jest to za wcześnie, bo Zarząd w
tej chwili pracuje nad przyszłorocznym budżetem. Można złożyć to w formie
wniosku…
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Pani Skarbnik, tylko że w tej chwili
jeśli przegłosujemy zapiszemy wieloletniej prognozie kredyt w wysokości 500
tys. zł bez wskazania przeznaczenia 130 tys. zł. Czyli zmniejszyć kredyt można,
jeżeli nie można zapisać tego nowego tytułu.
Radny Marcin Kosiorek: Wnioskuje o zmniejszenie tej kwoty.
Starosta Krzysztof Figat: Pana Przewodniczącego sugestia była, żeby
zaokrąglić to do 500 tys. zł.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Nie, nie, na pewno nie moja. Ja taki
rozrzutny to nie jestem. Szanowni Państwo, myślę że bez pisemnego
przedstawiania, chyba możemy kontynuować, żeby nie przeciągać i
przegłosujemy projekt uchwały o zmniejszenie kredytów roku 2015 o …
Radny Marcin Kosiorek: Jeśli Pani Skarbnik mówi 139 tys. zł, to o 139 tys. zł.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Panie Starosta, jako Zarząd?
Starosta Krzysztof Figat: Opinia pozytywna.
Radny Krzysztof Górski: Zachowujmy jakieś procedury.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Chciałbym przypomnieć Panie
Przewodniczący były, że Rada może więcej niż Komisja Budżetowa i
wystarczy, że zapytam się Wiceprzewodniczącej i możemy to wprowadzić. Pani
mecenas, może Pani przekona Pana Przewodniczącego Górskiego, że w takim
przypadku starczy zgoda Zarządu, zgoda Wiceprzewodniczącej, możemy bez
opinii Komisji przegłosować.
Radca Prawny Marta Byzdra – Pawlak: Chciałam powiedzieć, że wystarczy.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Pan Starosta wyraził już swoją
opinię, spytam Panią Wiceprzewodniczącą czy jest za wprowadzeniem takiej
zmiany?
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Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Tak.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Ja oczywiście też, w takim razie kto z
Państwa jest za przyjęciem wniosku Radnego Marcina Kosiorka o zmniejszenie
kredytu o 139 tys. zł w budżecie 2015 zamieszczone w wieloletniej prognozie
finansowej?
Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych,
nieobecni M. Śliwiński, K. Janicki, Z. Rogowska – Tylman, nie głosowali K.
Dąbrowski/:
za
- 14
przeciw
-0
wstrzymało się
-3
podjęli wniosek Radnego M. Kosiorka o zmniejszenie kredytu o 139 tys. zł w
budżecie 2015 roku.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Teraz poproszę o opinię dotyczącą
uchwały przed zmianami Komisji Budżetowej.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Co do poprawki wniosek
przyjęliśmy, więc teraz poproszę o przegłosowanie wieloletniej prognozy.
Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych,
nieobecni M. Śliwiński, K. Janicki, Z. Rogowska – Tylman, nie głosowali K.
Dąbrowski, W. Miedzianowski/:
za
- 16
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
podjęli Uchwałę Nr LX/376/2014 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.
/Zał. Nr 9/
Ad. pkt. 12
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 10/
22

Ad. pkt. 13
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: W okresie od ostatniej sesji brałem
udział z Panem Wicestarostą w 7 rocznicy Klubu Seniora, w uroczystościach
związanych z 7 rocznicą Klubu Seniora, z Panem Starostą braliśmy udział w
Narodowym Czytaniu w Muzeum w Łowiczu, brałem także udział w rocznicy
powstania OSP oraz otwarcia remizy w Jeziorku, byłem podczas
uroczystościach upamiętniających walki nad Bzurą odbywających się w
Walewicach. Brałem udział w sesji Rady Miasta oraz w pracach Zarządu i
Komisji Budżetu i Rewizyjnej.
Ad. pkt. 14
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Może spytam na początek czy zostały
udzielone odpowiedzi wszystkim radnym i czy są zadowoleni?
Radny Marcin Kosiorek: Pan Przewodniczący na Komisji Rewizyjnej widział
na pewno nasze zadowolenie.
Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, ja oczywiście nie
jestem zadowolony co już podkreślałem wielokrotnie, ale mam jedną prośbę w
takim razie, chciałbym prosić Pana Starostę, bo tak jak wcześniej pytałem to z
tego co się Pan wypowiadał, to Pan przygotowuje te wszystkie pisma, więc do
Pana. Na koniec tej odpowiedzi, którą otrzymałem od Pana jest, że zwraca się
Pan do mnie o zaniechanie swoich wystąpień, używania w swoich
wystąpieniach nazwisk pracowników w zakresie nie dozwolonym ustawami o
ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej. No konia z
rzędem komuś, kto powie mi o co chodzi, ale poproszę o wskazanie artykułów,
które naruszyłem. Jak najszybciej, to jest zapytanie zgodne z paragrafem 35
Statutu, udziela się na tej sesji, jeśli nie to pod koniec sesji i maksymalnie do 14
dni przypomnę, dziękuję.
Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Starosto, widziałem ostatnio grupę
montażową w starostwie z PZD, czy ta grupa to nie powinna być na drogach i
wycinać krzaki, gdzie na zimę będziemy mieli problem z przejazdem, czy ta
grupa musi być w Starostwie i remontować, nie ma grup remontowych?
23

Starosta Krzysztof Figat: Tak, korzystaliśmy z pracowników PZD do
przeprowadzenia Wydziału Finansowego, natomiast pamiętamy również o
wycinaniu krzaków przy drogach przed problemem zimy, nie zapomnimy o tym.
Radny Waldemar Wojciechowski: A więc polecam się, gmina Kocierzew, z
Łowicza na Kocierzew przez Boczki, w miejscowości Boczki od skrzyżowania
po lewej i prawej stronie do granicy w Wiciem, takie fajne krzaczki rosną i
proszę aby przed zimą zostały usunięte.
Radny Wojciech Miedzianowski: Też przy okazji chciałbym zgłosić tutaj
zgłoszone na dzisiejszej Sesji Rady Gminy Bielawy uwagi co do krzaków i tak:
jeśli można prosić o zapisanie – miejscowość Seligi, to jest ta miejscowość,
którą będą ,,schetynówki’’ szły, tam przez las zarasta po prostu droga. To
prawda, przejeżdżałem tam w niedzielę i taka sytuacja zachodzi, zakrywając
światło drogi po prostu i utrudnia im, może to spowodować jakieś kłopoty.
Później tak, Rulice, na wysokości Pana Urbaniaka, to jest tutaj od strony Gaju
przy drugim słupie, tak może powiem, to tak mniej więcej to będzie wiadomo,
przy drugim słupie. I na pewno Piaski – Oszkowice, tam zaraz za Oszkowicami
są te krzaki, żeby tam powycinać i od strony Woli Gosławskiej. Również jest
prośba właściwie wszystkich, i Pana Wójta o to, żeby ktoś od nas z PZD
objechał tą gminę i zwrócił uwagę na znaki, kilka z znaków jest powywracanych
i gorąca prośba, żeby tam doprowadzić do porządku i prośba również, krzaki na
Leśniczówce, tutaj przy przystanku, to jest to skrzyżowanie, ten wątpliwy
odcinek na drodze Bąków – Sobota, jak również może wstawienia ograniczenia
prędkości przy tym skrzyżowaniu, tam było kilka wypadków już, nawet i
śmiertelnych – skrzyżowanie na drodze Sobota – Bąków, czyli tą, którą
wpisywaliśmy do ,,schetynówki’’, przy tym najgorszym odcinku właśnie, tam
jakby troszkę się wycięło te krzaki to by była widoczność lepsza i nawet jeden z
radnych zawnioskował o to, aby tam może ewentualnie ograniczenie prędkości
wstawić.
Radny Artur Michalak: Ja tak króciutko do Pana Wicestarosty, tak naprawdę
pierwsza moja prośba, tudzież bezpośrednio do Pani Dyrektor PZD, jadąc
dzisiaj na ulicy Klickiego jest tam olbrzymia dziura, no nie będę tutaj używał
hiperboli, że wpada całe koło samochodowe…
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Przyznam się, to moja dziura.
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Radny Artur Michalak: Powiem szczerze, że jak się ktoś nie daj boże zagapi i
wjedzie to można urwać zawieszenie, bądź spowodować wypadek, później
będzie dochodził praw, i słusznie, przed sądem.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Ma Pan racje, zwykle dzieje się tak
po deszczach, kiedy to zagęszczenie przestaje działać i zostaje wypłukiwane i
obiecuje, że jutro zostanie załatane.
Radny Artur Michalak: Dziękuje, i jeszcze jedno takie pytanie, ponieważ
moje interpelacja dotyczyła Zespołu Szkół nr 2, przypominam sobie ze na
poprzedniej sesji przesuwaliśmy określoną kwotę, chyba 4500 zł na pomoc
prawną, nie wnikam czy to dobrze czy źle, natomiast doszły mnie słuchy,
właśnie po tej sesji, ktoś zgłosił się do mnie z zapytaniem czy mógłbym mi Pan
Starosta wytłumaczyć, dlaczego teraz pomagamy prawnie Pani Dyrektor,
natomiast w analogicznej sprawie kiedy Dyrektorem był Pan Kret już tej
pomocy uzyskać nie mógł? Czy rzeczywiście tak było?
Starosta Krzysztof Figat: Nie, myślę że tak nie było, bo po pierwsze nie było
przeciwko szkole pozwu, a po drugie nie było wniosku Pana Dyrektora Kreta.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Dziękuję, czy są jeszcze jakieś
pytania? To może ja zapytam jako radny i poinformuję radnych, że będziemy
musieli niestety odbyć sesję nadzwyczajną najpóźniej 15 października,
ponieważ wpłynęło do mnie pismo od Pana Starosty, przeczytam: ,,Zgodnie z
właściwością rzeczową w załączeniu skargę Pana Roberta Knyziaka na
działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu celem rozpatrzenia’’.
Czytając to pismo do Pana Starosty, skarży się on w drugim dopiero etapie na
pracę PUP-u, w pierwszym zdaniu skarży się na Pana Starostę, że nie dotrzymał
terminu KPA, w związku z tym będę prosił, aby Komisja Rewizyjna tą skargą
się zajęła, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to chciałbym zapytać Pana
Starosty co się dzieje i od razu zaznaczyć, że według mnie dzieje się źle, w
sprawie wyboru Sekretarz Powiatu i proszę nie mówić, że jest to tylko sprawa
kierownika Starostwa, bo mieliśmy przykłady, którymi zajmuje się w tej chwili
Komisja Rewizyjna, gdzie nie jest to tylko sprawa Starosty, bo pieniądze to jest
także sprawa nasza. Od razu powiem że byłem podczas posiedzenia poprzedniej
komisji konkursowej, był też Pan Wicestarosta i Pani Przewodnicząca komisji i
obecna tutaj na sali Członek Zarządu Pani Grażyna Wagner zakończyła to
posiedzenie stwierdzeniem że „Na dzisiaj tyle”. Z tego co wiem żadnego innego
posiedzenia nie było, a ponadto uczestnicząca w konkursie Pani Magdalena
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Pietrzak złożyła wezwanie do Pana Starosty do nie łamania prawa i na
odpowiedzi też nie uzyskała, więc nie wiem czy prawo pozwala na prowadzenie
kolejnego etapu naboru, jeżeli nie zakończyło się poprzedniego. Prosiłbym o
odpowiedź Pana Starostę.
Starosta
Krzysztof
Figat:
Poprzedni
etap
został
zakończony
nierozstrzygnięciem, informacja została zawieszona na biuletynie informacji na
naszej stronie, natomiast konkurs został ogłoszony, wpłynęły dwie oferty, jest w
trakcie, jak będzie ocena komisji będę podejmował dalsze decyzje. Co do pisma
Pani Magdaleny Pietrzak, która wezwała do… nie chce teraz dokładnie mówić,
natomiast wezwała do nie łamania prawa, pismo zawierało również zapis, że w
przypadku braku odpowiedzi skieruje sprawę na właściwą drogę, więc tutaj nie
była wymagana odpowiedź, ponieważ samo pismo mówiło o tym, co będzie
jeżeli tej odpowiedzi nie będzie, termin tam był wyznaczony 3-dniowy. W mojej
ocenie nie jest to łamanie prawa, tak w tej chwili wygląda sytuacja, jeżeli chodzi
o sprawę Sekretarza, dziękuję.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Ja również dziękuje, chociaż
odpowiedź jest taka jaka jest.
Radny Marcin Kosiorek: Ja mam pytanie może do Pana Przewodniczącego,
jest Pan doświadczony, gdyż był Pan przez wiele lat starostą, kto za to wszystko
zapłaci?
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Nie wiem, tu może do Pana Starosty
pytanie. W sprawach kiedy nadużywa się urzędu albo stosuję się procedury
niezgodne z prawem, może urząd który został narażony na takie koszty wystąpić
do osoby która je spowodowała. Czy są jeszcze jakieś pytania, wnioski,
interpelacje, jeśli nie ma prosił mnie o zabranie głosu, mieszkaniec Łowicza Pan
Henryk Kosiorek, proszę do nas do mikrofonu, ponieważ nagrywamy.
Pan Henryk Kosiorek: Witam Pana Przewodniczącego, szanowną Radę, jest
mieszkańcem Łowicza, nazywam się Kosiorek Henryk, mieszkam przy
Bolimowskiej 7 i przedstawię po krótce co mnie sprowadza. Jest to zbyt
banalne, pewnie poważniejsze problemy ma tu Rada do zajęcia, ale niestety
decyzja została wydana przez Starostę Łowickiego, także to was dotyczy
bezpośrednio. A w czym problem jest? Ja składałem pisma pewne, bo
przebudowy były u mnie na działce, i sąsiedzi mi zgotowali taki los, postawili
boksy dla psów przy mojej miedzy, urządzili sobie hodowlę. To pozwolenie
zostało wydane tutaj, ja protestowałem, pisałem różne pisma, dach został zdjęty
26

wtedy sąsiadka w jakiś sposób sobie załatwiła, bo powiedziała mi że mimo
moich protestów to i tak dostanie zezwolenie i tak, mam prawo podejrzewać że
pewne jakieś konszachty w tym były, no ale to już zostawiam dla siebie, do
swojej decyzji. Proszę Państwa to jest nie dopuszczalne, przeczytam:
,Zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę, zadaszenia
nad boksami dla psów…’’, zaznaczam że jest to miasto i że jest to Bolimowska
na samym początku, to niemal centrum miasta, ,,…powierzchnia zadaszenia nad
boksami 28,4m’’. Można tam stworzyć schronisko dla psów, szkoda że takiego
nie ma w centrum. I w czym problem? Przed pozwoleniem już były… znaczy
jest tam zarodowe, bo sąsiad jest myśliwym i po prostu ma parę psów i
dopuszcza, mieli tych psów chyba z 9, wyobrażajcie sobie Państwo co się tam
dzieje, jazgot, świergot i nic więcej, i jeszcze do tego wcześniej robactwo mi
latało, które musiałem gonić. Nie chciałem wchodzić w polemikę, bo nie należy
takich ludzi, którzy pyskówki urządzają, z sąsiadką rozmawiałem dobrowolnie,
skasują, no nie skasowali, bo pozwolenie na to uzyskali i teraz dopiero w tej
chwili mają, nie wiem bo są teraz młode, jakieś jamniki tam mają, jakieś inne
które wyją całą noc. Ja też chcę mieć jakiś spokój, mam wnuczki które nie śpią,
chodzą po podwórku, naprawdę pies mi nie przeszkadza, też mam psa i mi
chodzi biega po podwórku, psa można przestawić, on sobie stanie obojętnie
gdzie, ale boksy przy samej mojej miedzy, jak Państwo sobie wyobrażają co tam
się dzieje. I dlatego idę do was, bo od was te pismo, ta decyzja wysłana, gdzie
mam się zwrócić teraz, to ogólne zapytanie do radnych, gdzie mam pisma teraz,
nie mogę dojść do ładu z sąsiadką, żebym porozmawiał z nią, bo ma legalne
pozwolenia na to, tam wyraźnie pisze – zadaszenia nad boksami dla psów.
Także jakby to było przyzwolenie tej hodowli, także teraz moje pytanie jest, co
dalej? Nie mogę tych psów przecież w jakiś sposób wypłoszyć, nie chodzi o to,
żebym tak pałami strzelał, bo tylko wyją, skowyczą i tak dalej.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Ja myślę że pomocny będzie pan
radny Wolski.
Radny Jerzy Wolski: Ja mam tylko pytanie Panie Henryku, czy od decyzji było
odwołanie? Przecież ten człowiek dostał decyzję i przecież kolega też dostał
jako sąsiad decyzję, i można było odwołać się od tej decyzji.
Pan Henryk Kosiorek: Urząd Wojewódzki decyzję wydawali, tutaj były
decyzje zmieniane, wydawane i zmieniane bo już był dach zrucony, z powrotem
zakładany i niestety pozwolenie moc prawną uzyskało, odwoływałem się do
Wojewody Łódzkiego, niestety odmownie przysłali mi, jest to zgodne z
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prawem. No i dalej jest sprawa sądowa, to można było jeszcze skarżyć, ale
wiecie Państwo, to jest najgorszy sposób po prostu…
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak:...załatwiania sprawy. Panie Starosto,
jak Pan myśli, możemy coś tutaj pomóc koledze?
Starosta Krzysztof Figat: Powiem tak, tutaj jeżeli chodzi o tę stronę
administracyjną, to pewnie spełniało wszelkie znamiona do tego, aby tą decyzję
wydać, natomiast jest kwestia tego jak to… naprawdę są to czysto ludzkie
sprawy, ja powiem szczerze, na pewno nikt nie wymyślił tego że jakiś tam fetor
pewnie jest, nie cały czas, ale pewnie są okresy że jest, i on jest, że tak powiem
niewymierzalny i nie można zrobić, na pewno jest ograniczenie hałasu po 22:00
i teraz, no pewnie to jest tak że może… konia z rzędem kto to rozrządzi, bo
może szczekać jeden pies ale hodowla już nie może szczekać.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak:...Panie Starosto, my pewnie tego nie
rozstrzygniemy, obiecajmy…
Starosta Krzysztof Figat: Obiecuje że zapytam w Ochronie Środowiska i tu
chyba droga, bo z przepisów prawa budowlanego, wszystko jest w porządku i
jest nie do ugryzienia, natomiast jeśli już to z przepisów ochrony środowiska, bo
jeżeli Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzymał na mocy decyzję, to boję się
że z przepisów prawa budowlanego jest to nie do ruszenia, natomiast z
przepisów ochrony środowiska, myślę że należałoby się nad tym pochylić.
Radny Artur Michalak: Dziękuję Panie Przewodniczący i wysoka Rado by
pozwolili, ponieważ znając się też z Panem Henrykiem, mieszkamy przy tej
samej ulicy, obiecuję że pójdę tam do Pana, jeśli Pan by zechciał ten problem
pokazać jak on wygląda w rzeczywistości, zapytam też naczelnika Pawła
Gawrońskiego co możemy w tej sprawie zaradzić, zaciągniemy języka też w
ochronie środowiska i spróbujemy pomóc, bo teraz na dzień dzisiejszy tak
trudno jest wyrokować, co zrobić z tym fantem, może wystarczy tylko
porozmawiać i gest dobrej woli sąsiadów, gdzieś tę hodowlę przesunęli i tyle.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak:...Kilkoro z nas ma telefony do Pana
Henryka i wicewersa, postaramy się coś wzruszyć tę sprawę.
Pan Henryk Kosiorek: Ja chciałem, bo psy mogłyby mi nie przeszkadzać,
przecież pies jest tylko psem, przestawcie to gdzieś indziej, nie przy miedzy,
niech one tutaj nie siedzą, siedzą przy boksach przy mojej granicy, niech sobie
będą gdzie indziej, może wy będziecie słyszeć jak one wyją.
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Starosta Krzysztof Figat: Ja jeszcze mam jedno pytanie, na obiekt w granicy
musi być zgoda sąsiada.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Nie na każdy obiekt.
Starosta Krzysztof Figat: Nie wiem jak jest w mieście, ale na pewno na wsi.
Pan Henryk Kosiorek: Prawdopodobnie nie, bo jakby było to Urząd
Wojewódzki zarzucił to.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Zadaszenie, jeżeli kąt dachu nie jest
w stronę sąsiada nie potrzeba.
Pan Henryk Kosiorek: Tylko mówię, takie czysto ludzkie, bo jest to 28m, to
się nie wydaje w granicach miasta, bo to już gdzieś na wsiach co innego, to jest
taka ustawa czy przepis, nie wiem jak to się zwie, jest naprawdę oszałamiające,
to nie jest jedna buda żeby piesek, tylko boksy.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak: Panie Henryku, widzę że wszyscy
chcą tutaj pomóc, może się coś uda, dzięki.
Ad. pkt. 15
Zakończenie LX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Janusz Michalak zamknął obrady LX Sesji Rady
Powiatu Łowickiego.

Protokołowały:
B. Prus – Miterka
W. Kwasek
Przewodniczący RPŁ
/-/ Janusz Michalak
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