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PROTOKÓŁ Nr I/14 

z obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a. 

Ustawowa liczba Radnych                        - 21 

Radnych obecnych na Sesji                          - 20 (nieobecny Radny Krzysztof 

Jan Kaliński) 

Lista obecności                                          - /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji                           - /Zał. Nr 2/ 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

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

9. Zakończenie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt. 1 

Otwarcie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył I Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt. 2 

Złożenie ślubowania przez radnych w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Kolejnym punktem naszych obrad będzie 

złożenie ślubowania przez radnych w trybie art. 20 ust. 1 Ustawy z 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym. Treść ,,Ślubowania’’ przeczyta 

najmłodszy Radny, Pan Jarosław Papuga, będzie potem odczytywał z listy 

kolejno z imienia i nazwiska wszystkich, po tym można powiedzieć „Ślubuję” 
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lub „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Także bardzo proszę Pana Radnego 

Jarosława Papugę, proszę wszystkich o powstanie.  

Radny Jarosław Papuga: Na początku pozwolę przeczytać sobie treść 

ślubowania: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki 

wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, 

czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i 

dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej 

Polskiej", i każdy odpowiada jak woli, czy „Ślubuję” czy „Ślubuję, tak mi 

dopomóż Bóg”.  

Najmłodszy wiekiem Radny Jarosław Papuga odczytał kolejno z listy 

radnych Powiatu Łowickiego, którzy składali ślubowanie słowami ,,Ślubuję, 

tak mi dopomóż Bóg’’. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Szanowni Państwo chciałbym Państwa 

poinformować, że zawiązał się klub Prawo i Sprawiedliwość i Sprzymierzeni, 

odpowiednie dokumenty wpłyną do wybranego przez nas później 

Przewodniczącego Rady i w związku z tym, chciałbym prosić tutaj o przerwę i o 

rozmowę. Z naszej strony będzie uczestniczył w tych rozmowach Pan Janusz 

Michalak, a z pozostałych radnych, jeśli Państwo wyznaczycie swojego 

przedstawiciela, bardzo bym prosił i Pana Andrzeja Boguckiego, bardzo proszę 

o chwilę przerwy jeśli można.  

Radny Michał Śliwiński: Ze strony drugiej tak powiem, PSL, Platforma 

Obywatelska i Porozumienie Łowickie zawiązał się klub 11 osobowy, jestem 

przewodniczącym tego klubu, oczywiście odpowiednie dokumenty złożymy 

wybranemu przewodniczącemu, także w rozmowach możemy uczestniczyć. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Ja mam prośbę, zanim dojdzie do tych 

przerw, bo oczywiście będziemy je mieli, chciałbym aby najpierw Zastępca 

Przewodniczącego Komisji Powiatowej Pani Ada Drzewiecka wręczyła nam 

zaświadczenia od Komisarza, a potem jak stwierdzę prawomocność obrad, 

przystąpimy do przerwy, bardzo proszę pani Ado o wręczenie zaświadczeń. 

Zastępca Powiatowej Komisji Wyborczej Adriana Drzewiecka wręczyła 

Radnym Powiatu Łowickiego V kadencji zaświadczenia o wyborze na 

radnych.  

Ad. pkt. 3 
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Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze tylko 

przeczytać, że w sesji uczestniczy 20 radnych co stanowi quorum, przy którym 

Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Bardzo proszę teraz 

o tą przerwę, o którą prosił Pan Miedzianowski.  

RADNY SENIOR KRZYSZTOF GÓRSKI OGŁOSIŁ PRZERWĘ W 

OBRADACH I SESJI RADY POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 

10:15. 

RADNY SENIOR KRZYSZTOF GÓRSKI WZNOWIŁ OBRADY I SESJI 

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 10:40. 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Rozpoczynamy dalszą część obrad, wszyscy 

radni widzę już są. Szanowni Państwo, przeczytam teraz postanowienie 

Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 25 listopada w sprawie 

zwołania I Sesji nowo wybranej Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski przedstawił postanowienie Komisarza 

Wyborczego w Skierniewicach z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania 

pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 3/ 

Ad. pkt. 4 

Przyjęcie porządku obrad. 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Tyle co do postanowienia, teraz będziemy 

przechodzić do kolejnego punktu porządku naszych obrad, czyli przyjęcie 

porządku obrad. Bardzo proszę, Pan radny Michał Śliwiński. 

Radny Michał Śliwiński: Prosiłbym, aby w punkcie 8, wprowadzić punkt - 

,,Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej’’, w punkcie 9 - ,,Wybór 

przewodniczących i członków komisji stałych’’, to jest Komisja Zdrowia, 

Oświaty, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego. Jeszcze przesunięcie w punkcie 8 

najpierw będzie wybór Starosty i Zarządu… 

Radny Senior Krzysztof Górski: Starosty, Zarządu a dopiero potem Rewizyjna 

i członków.  

Radny Michał Śliwiński: W punkcie 9 wybór Komisji Statutowej, 

przewodniczącego komisji. 
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Radny Senior Krzysztof Górski: Dobrze, czy są jakieś inne uwagi do porządku 

obrad?  

Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, do 

porządku się przerw nie wpisuje, ale w związku z tak krótkim czasem jaki 

dostaliśmy na zorganizowanie się i możliwość uczestniczenia w dzisiejszej sesji, 

bo było to w niektórych przypadkach mniej niż 20 godzin chcę powiedzieć, a 

chyba tylko w powiecie łowickim, w województwie dzisiaj jest posiedzenie, 

obraduje Rada Powiatu. Chciałbym zaproponować, żeby po porządku obrad, 

który został zaproponowany przez Komisarza zrobić przerwę, nie wiem, do 

jutra, do niedzieli, do poniedziałku, żeby można było się przygotować. 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Nie wiem, czy przegłosujemy wniosek Pana 

Radnego, najpierw tak? Przerwa? Dobrze, bardzo proszę.  

RADNY SENIOR KRZYSZTOF GÓRSKI OGŁOSIŁ PRZERWĘ W 

OBRADACH I SESJI RADY POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 

10:45. 

RADNY SENIOR KRZYSZTOF GÓRSKI WZNOWIŁ OBRADY I SESJI 

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 11:05. 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Szanowni Państwo, wznawiamy nasze 

obrady. Chciałbym abyśmy przystąpili do głosowania najpierw najdalej idącego 

wniosku, czyli dokonanie przerwy po punktach, które zawarte są w 

postanowieniu wniosku Pana Radnego Janusza Michalaka. Chciałbym abyśmy 

przystąpili do głosowania, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk przy 

głosowaniu. Kto jest za tym aby po punkach zawartych w postanowieniu zrobić 

przerwę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 19 radnych, nie 

głosował Radny Z. Kuczyński/: 

za                                      - 8 

przeciw                             -11 

wstrzymało się                  -0 

nie podjęli wniosku Radnego Janusza Michalaka o dokonanie przerwy w 

obradach I Sesji RPŁ. 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Stwierdzam że przy 11 głosach przeciwnych, 

8 za, nie będziemy tego realizować. Przystąpimy do kolejnych propozycji do 
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porządku naszych obrad. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu  

8 - Wybór Starosty Łowickiego, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 19 radnych, nie 

głosował Radny Z. Kuczyński/: 

za                                      - 11 

przeciw                             - 8 

wstrzymało się                  - 0 

wprowadzili do porządku obrad punkt 8 w brzmieniu: Wybór Starosty 

Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Stwierdzam, iż przy 11 głosach za, 8 

przeciwnych wprowadzamy punkt 8 do porządku naszych obrad. Proszę 

kolejny, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu 9 - Wybór 

Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Łowickiego, przystępujemy do 

głosowania, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 19 radnych, nie 

głosował Radny Z. Kuczyński/: 

za                                      - 11 

przeciw                             -8 

wstrzymało się                  -0 

wprowadzili do porządku obrad punkt 9 w brzmieniu: Wybór Wicestarosty i 

Członków Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Stwierdzam iż przy 11 głosach za, 8 

przeciwnych wprowadzamy punkt 9 do porządku naszych obrad. Kto jest za 

wprowadzeniem do porządku obrad, punktu 10 - Wybór Komisji Rewizyjnej, 

przystępujemy do głosowania, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 19 radnych, nie 

głosował Radny Z. Kuczyński/: 

za                                      - 12 

przeciw                             -7 

wstrzymało się                  -0 

wprowadzili do porządku obrad punkt 10 w brzmieniu: Powołanie Komisji 

Rewizyjnej. 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Stwierdzam iż przy 12 głosach za, 7 

przeciwnych wprowadzamy punkt 10 do porządku naszych obrad. Przystąpimy 
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do głosowania, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu 11 - 

Wybór komisji stałych kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 19 radnych, nie 

głosował Radny Z. Kuczyński/: 

za                                      - 17 

przeciw                             - 1 

wstrzymało się                  -1 

wprowadzili do porządku obrad punkt 11 w brzmieniu: Powołanie, ustalenia 

składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Stwierdzam, że punkt będzie wprowadzony 

przy 17 głosach za, 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się. Przystąpimy do 

głosowania, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu 12 - Wybór 

przewodniczących komisji stałych kto jest za, kto jest przeciw, kto się 

wstrzymał? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 19 radnych, nie 

głosował Radny Z. Kuczyński/: 

za                                      - 14 

przeciw                             - 3 

wstrzymało się                  -2 

wprowadzili do porządku obrad punkt 12 w brzmieniu: Wybór 

Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Stwierdzam iż przy 14 głosach za, 3 

przeciwnych, 2 wstrzymujących sie wprowadzamy punkt 12 do porządku 

naszych obrad. 

Porządek obrad po zmianach:  

1. Otwarcie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

8. Wybór Starosty Łowickiego. 

9. Wybór Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Łowickiego. 
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10. Powołanie Komisji Rewizyjnej. 

11. Powołanie, ustalenie składów liczbowych i osobowych komisji stałych 

Rady Powiatu Łowickiego. 

12. Wybór Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

13. Powołanie Komisji Statutowej. 

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

15. Zakończenie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt. 5 

Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Informuję w tym punkcie, Rada Powiatu 

Łowickiego zgodnie z art. 14 Ustawy o samorządzie powiatowym wybierze ze 

swojego grona Przewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w tajnym głosowaniu. 

Jest nas 19, więc wszystko jest aktualne. Proszę Państwa, proponuję przystąpić 

do powołania przez radnych Komisji Skrutacyjnej, w celu przeprowadzenia 

głosowania w dniu dzisiejszym. 

Radny Michał Śliwiński: Ilu osobowa ma być komisja? 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Właśnie chciałem o tym powiedzieć. 

Szanowni Państwo, Komisja może być co najmniej 3 osobowa, tak zawsze 

bywało, chyba że są inne propozycje, czy 3 osobowa czy 4, wydaje mi się że 3 

osobowa wystarczy, chyba że są inne propozycje i bardzo proszę o składanie 

propozycji do Komisji Skrutacyjnej. Przegłosujemy, kto jest za tym żeby 

komisja była 3 osobowa, jeżeli nie ma innych głosów. Kto jest za tym żeby 

Komisja Skrutacyjna była 3 osobowa, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 19 radnych, nie 

głosował Radny Z. Kuczyński/: 

za                                      - 19 

przeciw                             - 0 

wstrzymało się                  -0 

zdecydowali o 3-osobowycm składzie Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Stwierdzam że 19 głosami przegłosowano 

żeby komisja była 3 osobowa. Bardzo proszę teraz, o składanie kandydatów do 

komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę. 

Radna Zofia Rogowska – Tylman: Pan Jarosław Papuga. 
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Radny Krzysztof Figat: Zofia Rogowska – Tylman. 

Radna Zofia Rogowska – Tylman: Ja dziękuję, ale nie. 

Radny Krzysztof Figat: Zawsze były Ryszard Malesa, więc zgłaszam jego 

kandydaturę. 

Radny Jarosław Papuga: Pan Michał Śliwiński. 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Podam kandydatury, czyli Pan Jarosław 

Papuga, Pan Ryszard Malesa i pan Michał Śliwiński. Czy są jeszcze jakieś 

kandydatury? Czy Pan Jarosław Papuga wyraża zgodę? 

Radny Jarosław Papuga: Tak, wyrażam. 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Pan Ryszard Malesa? 

Radny Ryszard Malesa: Wyrażam. 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Pan Michał Śliwiński? 

Radny Michał Śliwiński: Wyrażam.  

Radny Senior Krzysztof Górski:  Dziękuję. Mamy 3 osobową Komisję 

Rewizyjną, musimy przegłosować, kto jest za tym aby Komisja Skrutacyjna 

była w składzie o którym mówimy, 3 osobowym, Pan Papuga, Pan Malesa i Pan 

Śliwiński, kto jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 19 radnych, nie 

głosował Radny Z. Kuczyński/: 

za                                      - 18 

przeciw                             - 0 

wstrzymało się                  -1 

zdecydowali aby w Komisji Skrutacyjnej uczestniczyli: Radny Jarosław Papuga, 

Radny Ryszard Malesa oraz Radny Michał Śliwiński. 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Dziękuję. Stwierdzam że przy 18 głosach za, 

1 wstrzymującym się, stwierdzam że Komisja Skrutacyjna została powołana w 

składzie, o którym przed chwilą mówiłem. Teraz przystąpimy do zgłaszania 

kandydatów, Szanowni Państwo proszę zgłaszania kandydatów na funkcję 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.  
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Radny Michał Śliwiński: W imieniu klubu Porozumienie Łowickie chciałbym 

zgłosić kandydaturę Krzysztof Górskiego na Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego. Takie krótkie uzasadnienie: Pan Krzysztof Górski pełnił już 

funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu, sprawował się bardzo dobrze, został 

odwołany w bardzo nieładny sposób, oskarżony o to, że źle przekazywał skargę, 

aczkolwiek potem okazało się, że ta skarga była przekazana we właściwy 

sposób, dlatego klub PSL Porozumienie Łowickie rekomenduje Krzysztofa 

Górskiego na Przewodniczącego Rady Powiatu.  

Radny Senior Krzysztof Górski:  Dziękuję, czy są inne kandydatury?  

Radny Wojciech Miedzianowski: Szanowna Rado, w imieniu klubu PiS i 

Porozumienie chciałbym zgłosić kandydaturę Pana Dariusza Kosmatki na 

Przewodniczącego Rady. Nie będę tutaj rozmawiał i przedstawiał historię jakie 

funkcje pełnił Pan Dariusz Kosmatka, również nie będę komentował tak jak Pan 

Michał Śliwiński, do tej sprawy również wrócimy i myślę, że się odniesiemy, 

ponieważ takie postępowanie niektórych nie jest dobre. Zgłaszamy kandydaturę 

Pana Darka Kosmatki na Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Dziękuję Panu Radnemu Miedzianowskiemu, 

czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę, stwierdzam zamknięcie listy 

kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. Przystąpimy do 

głosowania, kto jest za zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego 

Rady Powiatu Łowickiego, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 17 radnych, nie 

głosował Radny Z. Kuczyński, K. Dąbrowski, M. Kosiorek/: 

za                                      - 13 

przeciw                             - 0 

wstrzymało się                  -4 

zdecydowali o zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Przewodniczącego 

Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Stwierdzam że przy 13 głosach za, 4 

wstrzymujących się zamknęliśmy listę zgłaszania kandydatów na 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. Teraz Komisja Skrutacyjna 

będzie musiała przystąpić do pracy, proszę o przygotowanie kart do głosowania. 

Ogłaszam przerwę.  
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RADNY SENIOR KRZYSZTOF GÓRSKI OGŁOSIŁ PRZERWĘ W 

OBRADACH I SESJI RADY POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 

11:13. 

RADNY SENIOR KRZYSZTOF GÓRSKI WZNOWIŁ OBRADY I SESJI 

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 11:26. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Rozumiem, że Przewodniczącym Komisji 

został Pan Ryszard Malesa? 

Radny Ryszard Malesa: Tak. 

Radny Senior Krzysztof Górski: Proszę o przedstawienie zasad głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ryszard Malesa przedstawił zasady 

głosowania na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania na funkcję 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Ogłaszam przerwę, aby Komisja mogła 

zliczyć głosy.  

RADNY SENIOR KRZYSZTOF GÓRSKI OGŁOSIŁ PRZERWĘ W 

OBRADACH I SESJI RADY POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 

11:33. 

RADNY SENIOR KRZYSZTOF GÓRSKI WZNOWIŁ OBRADY I SESJI 

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 11:38. 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Proszę przedstawić wyniki głosowania.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ryszard Malesa przedstawił protokół 

Komisji Skrutacyjnej w związku z przeprowadzeniem głosowania na funkcję 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 4/ 

Radny Senior Krzysztof Górski:  Przeczytam teraz uchwałę w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.  

Radny Senior Krzysztof Górski przedstawił Uchwałę w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 5/ 

Radny Senior Krzysztof Górski: Dziękuję za zaufanie i wybór na stanowisko 

Przewodniczącego Rady, będę starał się pełnić tą funkcję jak najbardziej godnie 
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i właściwie korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia jako 

samorządowiec, nie polityk, dlatego wydaje mi się, że mój bogaty bagaż 

doświadczeń pozwoli na godne reprezentowanie naszej Rady na zewnątrz, na 

właściwe prowadzenie Rady. Będę robił wszystko, żeby dobrze współpracować 

i z całą Radą i z Zarządem. Oferuję dzisiaj, że będę współpracował z każdym, 

kto będzie chciał ze mną współpracować, dziękuję za wybór.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, w imieniu klubu PiS 

i Sprzymierzeni, chciałbym bardzo pogratulować Panu wyboru, bierzemy tą 

deklarację ostatnią, którą Pan mówił pod uwagę, liczymy na rzetelną i uczciwą 

współpracę i gratulujemy jeszcze raz.  

Radny Dariusz Kosmatka: Chciałbym podziękować całej Radzie za dobry 

wybór, chciałbym podziękować swoim kolegom. Panie Przewodniczący, 

chciałbym podać Panu rękę jako młodszy i pierwszy. 

Ad. pkt. 6 

Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego prowadzenia 

sesji od Radnego Seniora. 

Nowo wybrany Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Krzysztof Górski 

przejął obowiązki prowadzenia Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt. 7 

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę o składania kandydatur na 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

Radny Michał Śliwiński: W imieniu klubu Porozumienie Łowickie chciałbym 

zgłosić kandydaturę radnej Ireny Kolos. Myślę, że Pani Irena przez ostatnią 

kadencję sprawdziła się na tym stanowisku, także taką kandydaturę zgłaszam.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję Panu Radnemu, proszę o 

zgłaszanie kolejnych kandydatur. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w 

imieniu klubu PiS i Sprzymierzeni chciałbym zgłosić kandydaturę Pana 

Dariusza Kosmatki na Wiceprzewodniczącego Rady. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski:  Dziękuję bardzo, czy są jeszcze 

jakieś inne kandydatury? Nie widzę. Czy Pani Irena Kolos wyraża zgodę?  

Radna Irena Kolos: Tak, wyrażam. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski:  Czy Pan Radny Dariusz Kosmatka 

wyraża zgodę?  

Radny Dariusz Kosmatka: Tak, wyrażam. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski:  Dziękuję bardzo. Zamykam listę 

kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. Kto jest za zamknięciem 

listy kandydatów, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 19 radnych, nie 

głosował Radny Z. Kuczyński/: 

za                                      - 18 

przeciw                             - 0 

wstrzymało się                  -1 

zdecydowali o zamknięciu listy kandydatów na stanowisko 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski:  Stwierdzam, że przy 18 głosach za i 

przy 1 wstrzymującym zamykamy listę kandydatów na Wiceprzewodniczącego 

Rady. Teraz proszę Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy. 

Radny Janusz Michalak: Nie wiem czy formalnie nie powinniśmy jeszcze raz 

tej komisji… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski:  Jak sobie Państwo życzycie. Ja 

miałem wiedzę, że Komisja Skrutacyjna jest na całą sesję. Myślę, że to 

przyspieszy, mamy do nich zaufanie. Podnieśmy ten temat otwarcie, jeśli 

chcecie żeby przy każdym głosowaniu była inna… Nie chyba, także proszę 

Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy, ogłaszam przerwę.  

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF 

GÓRSKI OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RADY 

POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 11:45. 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF 

GÓRSKI WZNOWIŁ OBRADY I SESJI RADY POWIATU 

ŁOWICKIEGO O GODZINIE 11.58. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski:  Bardzo proszę Przewodniczącego 

Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania. 

Radny Ryszard Malesa: Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania, 

głosowanie odbywa się w ten sposób, że mamy dwóch kandydatów, jeżeli by 

było, że przy jednym nazwisku będą dwa zaznaczenia głos będzie nieważny, 

jeżeli nie będzie skreślenia przy jednym nazwisku, ani w kratce ani przy tak, ani 

przy nie, będzie też ten głos nie ważny dla tej osoby. Czy jasne jest wszystko? 

Możemy przystępować do głosowania. Proszę pokazać, urna jest pusta.  Nie 

może być dwóch krzyżyków przy jednym nazwisku i nie może nie być żadnego 

krzyżyka przy nazwisku. Wszystko zrozumiane, możemy przystępować do 

głosowania, proszę odczytywać listę i podchodzić po kolei.  

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania na funkcję 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę Przewodniczącego 

Komisji Skrutacyjnej o odczytanie wyników i protokołu.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ryszard Malesa przedstawił protokół 

Komisji Skrutacyjnej w związku z przeprowadzeniem głosowania na funkcję 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego./Zał. Nr 6/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo Panu 

Przewodniczącemu. Szanowni Państwo, teraz przeczytam Uchwałę . 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 7/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Gratuluję Państwu i proszę usiądźcie 

koło mnie. 

Ad. pkt. 8 

Wybór Starosty Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę o zgłaszanie kandydatur.  

Radny Janusz Michalak: Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie na początku 

poprosić o spotkanie i bardzo mi jest przykro, że misja dobrej woli niestety się 

nie powiodła. Podstawą tej misji było wybranie na stanowisko Starosty osoby, 

która byłaby akceptowalna dla wszystkich z nas, całą Radę i która nie budziłaby 

kontrowersji. Niestety propozycja nie została przyjęta, co z przykrością muszę 
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stwierdzić, ale pewnie zacementuje tą polaryzację na naszej małej powiatowej 

scenie politycznej, bo co by nie gadać, jest to jakaś odmiana polityki, ale nie był 

bym sobą jakbym dalej nie próbował póki jest jeszcze czas, dlatego chciałbym 

zaproponować na stanowisko Starosty osobę, którą tutaj wszyscy szanujemy, 

podobnie jak mieszkańcy powiatu, znaczy duża część powiatu zna, osoba której 

bardzo na sercu leżą wartości historyczne, patriotyczne, jest to osoba Pana 

Andrzeja Boguckiego. Oczywiście nie uzgadniałem tej propozycji z Panem 

Andrzejem, ale prosiłbym aby tę propozycję przyjął, dziękuję.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję Panu Radnemu, czy są 

jeszcze jakieś inne kandydatury?  

Radny Michał Śliwiński: W imieniu klubu Porozumienie Łowickie chciałbym 

zgłosić kandydaturę Krzysztofa Figata na Starostę Łowickiego. Przez ostatnie 

prawie 3 lata był Starostą, widać też po wyniku głosowania jakie otrzymaliśmy,  

i my radni jak i Krzysztof, że w dalszym ciągu darzeni jesteśmy dużym 

zaufaniem społeczeństwa Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Czy 

są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę, stwierdzam że lista kandydatów 

na funkcję Starosty jest zamknięta. 

Radny Wojciech Miedzianowski:  Bardzo przepraszam Panie Przewodniczący, 

nie możemy zamknąć listy, bo nie wiemy czy kandydaci wyrazili zgody. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przepraszam najmocniej. Czy Pan 

Radny Andrzej Bogucki wyraża zgodę? 

Radny Grzegorz Andrzej Bogucki: Nie, nie wyrażam zgody, dziękuję bardzo 

za zaufanie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy Pan Radny Krzysztof Figat 

wyraża zgodę? 

Radny Krzysztof Figat: Tak, wyrażam zgodę. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, w 

imieniu klubu PiS i Sprzymierzeni, też pozwolę sobie wyrazić. Szkoda, że ten 

kandydat, który mógł pogodzić wszystkich tutaj nas, zdecydował się, że nie 

będzie startował. W takim razie, chciałbym zgłosić na funkcję Starosty Pana 

Marcina Kosiorka, uzasadnienie może być podobne jak Pan Michał Śliwiński 
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tutaj powiedział, tak samo tutaj w tych wyborach cieszy się zaufaniem 

mieszkańców powiatu, dziękuję bardzo.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję Panu Radnemu. Czy Pan 

Radny wyraża zgodę? 

Radny Marcin Kosiorek: Tak, wyrażam. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję, czy są jeszcze jakieś inne 

kandydatury? Nie widzę, przegłosujemy wniosek o zamknięcie listy. Kto jest za 

zamknięciem listy kandydatów na stanowisko Starosty, proszę o przyciśnięcie 

przycisku i podniesienie ręki, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 19 radnych, nie 

głosował Radny Z. Kuczyński/: 

za                                      - 18 

przeciw                             - 0 

wstrzymało się                  -1 

zdecydowali o zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Starosty Powiatu 

Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Stwierdzam że zamknęliśmy listę 

kandydatów na stanowisko Starosty. 18 głosów za i 1 wstrzymującym się. Teraz 

Szanowni Państwo, ponieważ była bardzo słuszna uwaga Pana Janusza 

Michalaka odnośnie Komisji Skrutacyjnej, ja mam taką propozycję żebyśmy 

przy każdym głosowaniu, przy tym też, przegłosowali czy chcemy nową 

Komisję Skrutacyjną czy chcemy aby Komisja pozostała.  Szanowni Państwo, 

przystąpimy do głosowania, kto jest za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w tym 

składzie, który jest obecnie do wszystkich głosowań które dzisiaj będziemy 

przeprowadzać, kto jest za tym, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 19 radnych, nie 

głosował Radny Z. Kuczyński, K. Dąbrowski/: 

za                                      - 18 

przeciw                             - 0 

wstrzymało się                  -0 

zdecydowali o pozostawieniu składu osobowego Komisji Skrutacyjnej w 

składzie: Ryszard Malesa, Jarosław Papuga, Michał Śliwiński. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Stwierdzam że przy 18 głosach za, 

jednogłośnie tą samą Komisją Skrutacyjną będziemy pracować przy każdym 
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głosowaniu. Przystąpimy do pracy Komisji Skrutacyjnej, proszę o 

przygotowanie kart do głosowania, przerwa.  

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF 

GÓRSKI OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RADY 

POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 12:28. 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF 

GÓRSKI WZNOWIŁ OBRADY I SESJI RADY POWIATU 

ŁOWICKIEGO O GODZINIE 12:40. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę Przewodniczącego o 

przeprowadzenie procedur głosowania.  

Radny Ryszard Malesa: Na kartach do głosowania mamy dwóch kandydatów i 

przy każdym kandydacie jest kratka. Jeżeli zaznaczymy dwa X, to będzie głos 

nieważny, jeżeli nie zaznaczymy w żadnej kratce X, to też będzie głos 

nieważny. Musimy dokonać wyboru poprzez postawienie znaku X przy jednym 

nazwisku. 

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania na funkcję Starosty 

Łowickiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF 

GÓRSKI OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RADY 

POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 12:47. 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF 

GÓRSKI WZNOWIŁ OBRADY I SESJI RADY POWIATU 

ŁOWICKIEGO O GODZINIE 12:52. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę o odczytanie protokołu 

Komisji Skrutacyjnej.  

Radny Ryszard Malesa przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej w związku 

z przeprowadzeniem głosowania na funkcję Starosty Łowickiego. /Zał. nr 8/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję Panu Przewodniczącemu, 

pozwólcie, że spełnię wymogi formalne. Przeczytam Uchwałę Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Starosty 

Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił Uchwałę RPŁ w sprawie 

wyboru Starosty Łowickiego. /Zał. Nr 9/ 

Ad. pkt. 9 

Wybór Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Starosta Krzysztof Figat: Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, przede 

wszystkim dziękuję za udział w tym głosowaniu, w szczególności chciałbym się 

zwrócić do Pani redaktor z Łowiczanina, dziękuję wszystkim radnym, a w 

szczególności tym, którzy oddali na mnie głosy, dziękuję za zaufanie. Myślę, że 

podołamy temu zadaniu aby ten powiat prowadzić ku rozwojowi. Wyborcy 

zdecydowali, że to co zaczęliśmy 2,5 roku temu należy kontynuować dalej, w 

tym kierunku iść. W dniu dzisiejszym chciałbym żebyśmy wybrali skład 

Zarządu, na Wicestarostę Pana Grzegorza Andrzeja Boguckiego i na 

nieetatowego Członka Zarządu Pana Jacka Chudego, dziękuję.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję Panie Starosto, czy są inne 

kandydatury? Nie może być, przepraszam, bo to Starosta zgłasza, przepraszam. 

Ponieważ głosowaliśmy, że Komisja Skrutacyjna jest ta sama, czy Pan Grzegorz 

Bogucki zgadza się na proponowane stanowisko?  

Radny Grzegorz Bogucki: Tak. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Zgadza się. Czy Pan Jacek Chudy 

zgadza się na proponowane stanowisko?  

Radny Jacek Chudy: Zgadzam się. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Zgadza się, dziękuję bardzo. Komisja 

Skrutacyjna tak jak mówiłem jest taka sama, bardzo proszę o przygotowanie 

kart do głosowania, ogłaszam przerwę.  

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF 

GÓRSKI OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RADY 

POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 12:56. 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF 

GÓRSKI WZNOWIŁ OBRADY I SESJI RADY POWIATU 

ŁOWICKIEGO O GODZINIE 13:08. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski:  Proszę Pana Przewodniczącego o 

przeczytanie.  
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Radny Ryszard Malesa: Na kartach do głosowania mamy dwóch kandydatów, 

jeżeli zaznaczymy dwa X na tak i nie będzie głos nieważny, jeśli nie 

zaznaczymy w żadnej kratce X to głos też nie będzie ważny. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Kiedy będzie ważny? 

Radny Ryszard Malesa: Będzie ważny gdy będzie przy nazwisku jedno 

skreślenie na tak lub nie. Możemy przystępować do głosowania.  

Radni Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania na funkcję Wicestarosty 

Łowickiego oraz członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF 

GÓRSKI OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RADY 

POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 13:13. 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF 

GÓRSKI WZNOWIŁ OBRADY I SESJI RADY POWIATU 

ŁOWICKIEGO O GODZINIE 13:19. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z wyborów członków Zarządu.  

Radny Ryszard Malesa przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej w związku 

z przeprowadzeniem głosowania na Wicestarostę Łowickiego oraz Członka 

Zarządu Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 10/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję Panu Przewodniczącemu 

Komisji, teraz tak jak zwykle, żeby formalności stało się zadość przeczytam 

jeszcze Uchwałę. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił Uchwałę RPŁ w sprawie 

wyboru Wicestarosty i Członków Zarządu Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 11/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Gratuluję bardzo Panom, życzę miłej 

pracy i współpracy. 

Radny Marcin Kosiorek: Chciałem pogratulować i zwycięskiej formacji i Panu 

Staroście wyboru, chciałem pogratulować nowemu Zarządowi i chciałem 

zwrócić się specjalnie, taki dzisiaj motyw przewodni do Pana Andrzeja, Panie 

Andrzeju, mój głos i ta większa liczba, jest nie tylko związana że…, bo to nie o 

to chodzi, że ktoś kogoś lubi. Bardzo ważną rzeczą w końcówce kadencji była 

sprawa MOS-u w Kiernozi. Zwoływaliśmy sesję nadzwyczajną, aby można było 
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prowadzić inwestycje i wszyscy liczymy na Pana, bo wszyscy uważamy, że to 

jest inwestycja numer jeden, jeśli chodzi o potrzeby w powiecie. Bardzo 

liczymy na Pana i będzie miał Pan na pewno nasze pełne wsparcie przy tej 

inwestycji, ja niestety nie widziałem jeszcze budżetu, nie wiem czy zapisane są 

tam pieniądze na te inwestycje, ale zawsze byliśmy zwolennikami tego, aby 

MOS był w Kiernozi i żeby był przebudowany. Pan na pewno doskonale wie i 

radni poprzedniej kadencji, szczególnie Ci członkowie Komisji Rewizyjnej, 

którzy byli tam w czerwcu, widzieli w jakich warunkach to wszystko 

funkcjonuje, uważamy że jest to inwestycja niezbędna i po raz kolejny 

podkreślam to, stąd te głosy nasze i liczymy naprawdę na to, że naprawdę razem 

będziemy pracować, jest projekt z resztą przygotowany przebudowy tego 

Ośrodka, na pewno tutaj koledzy, którzy pracowali tutaj przy tym projekcie 

czyli Wojtek i Janusz, na pewno będą otwarci, bo jakieś przepychanki nasze 

które były to już przeszły, a teraz jest czas na pracę, na wspólną pracę dla dobra 

przede wszystkim tego Ośrodka, bo tak jak powiedziałem, to jest inwestycja 

numer jeden według nas w powiecie, dziękuję bardzo.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo Panu Radnemu. 

Szanowni Państwo, ponieważ mamy przystąpić do dalszej części naszych 

głosowań, Pan Radny Miedzianowski – szef klubu prosił mnie o chwilę 

przerwy, bardzo proszę, nie wiem ile ta przerwa potrwa, bo musimy trochę 

poustalać i nie wiem w jakim składzie, czy tylko szefowie klubów, czy szersze 

grono, najpierw może szefowie klubów, nie wiem, ogłaszam 15, 20 minut 

przerwy.  

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF 

GÓRSKI OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RADY 

POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 13:25. 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF 

GÓRSKI WZNOWIŁ OBRADY I SESJI RADY POWIATU 

ŁOWICKIEGO O GODZINIE 13:40. 

Ad. pkt. 10 

Powołanie Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Możemy dalej, tak? Więc 

przystąpimy do głosowania odnośnie Komisji Rewizyjnej. Głosujemy na temat 

wybrania członków do Komisji Rewizyjnej, proszę o podanie kandydatur. 
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Radny Michał Śliwiński: W imieniu klubu Porozumienie Łowickie chciałbym 

zgłosić na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radnego Stanisława 

Olęckiego, na członków Radną Zofię Rogowską – Tylman i Radnego Jarosława 

Papugę. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo, proszę o zgłaszanie 

kolejnych kandydatur do Komisji Rewizyjnej.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

ponieważ propozycja klubu PiS i Sprzymierzeni nie spotkała się z 

przychylnością klubu Porozumienie Łowickie, jeśli chodzi o współpracę w 

komisjach i podział odpowiedzialności, nie będziemy zgłaszać żadnego 

przewodniczącego w każdej komisji, a członków do Komisji Rewizyjnej 

proponujemy Wysokiej Radzie następujących: Pan Marek Jędrzejczak, Pan 

Janusz Michalak i Pan Wojciech Miedzianowski, dziękuję.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy Pan Olęcki zgadza się? 

Radny Stanisław Olęcki: Tak.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy Pani Zosia Rogowska – Tylman 

zgadza się? 

Radna Zofia Rogowska – Tylman: Tak. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy Pan Jarosław Papuga zgadza 

się? 

Radny Jarosław Papuga: Tak. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Pan Radny Jędrzejczak? 

Radny Marek Jędrzejczak: Zgadzam się. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Pan Radny Michalak? 

Radny Janusz Michalak: Zgadzam się. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: I Pan Radny Miedzianowski? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Zgadzam się. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo, możemy przystąpić 

do głosowania. Wszyscy proponowani radni się zgadzają, możemy przystąpić 

do głosowania.  

Radny Jerzy Wolski: Jak mamy głosować? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Myślę, że pakietem na całą komisję. 

Radny Marcin Kosiorek: W kwestii formalnej, gdyby nam ktoś mógł 

przedstawić w jakiej formie będziemy głosować wszystkie te komisje i 

przewodniczących. Byśmy byli wdzięczni jakby nam ktoś wyjaśnił.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja uważam, że będziemy głosować 

na wszystkie komisje po zgłoszeniu kandydatów, na całe komisje, natomiast 

przewodniczących to ja proponuje, żeby komisje się zebrały, wybrały 

przewodniczącego i ogłosimy kto jest przewodniczącym. Jeżeli są inne 

propozycje będziemy siedzieć do skutku. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący rozumiem, że 

przewodniczącego komisji wybiera Rada, bo Pan tak to powiedział jakby 

wynikało, że komisja wybiera przewodniczącego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie, nie. Będzie komisja, będzie 

podana kandydatura na przewodniczącego i… 

Radny Michał Śliwiński: Głosujemy na Radzie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Głosujemy na Radzie, oczywiście. 

Wybieramy teraz całe komisje. Przystąpimy do głosowania za powołaniem 

Komisji Rewizyjnej: kto jest za powołaniem Komisji Rewizyjnej w składzie 

wymienionym przed chwilą, Pan Olęcki, Pani Rogowska – Tylman, Pan Papuga, 

Pan Jędrzejczak, Pan Michalak, Pan Miedzianowski. Kto jest za powołaniem tej 

Komisji Rewizyjnej, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 19 radnych, nie 

głosował Radny Z. Kuczyński/: 

za                                      - 19 

przeciw                             - 0 

wstrzymało się                  -0 

zdecydowali o powołaniu Komisji Rewizyjnej w składzie: Z. Rogowska – 

Tylman, S. Olęcki, J. Papuga, M. Jędrzejczak, J. Michalak, W. Miedzianowski. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił Uchwałę RPŁ w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej. /Zał. 12/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Teraz po głosowaniu na komisję, 

będziemy głosować na Przewodniczącego. 

Mecenas Anna Motuk: Panie Przewodniczący, Pani Beata przygotowała 

projekt Uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej w tym przewodniczącego. 

Pan Przewodniczący przegłosował teraz uchwałę co do składu komisji tylko, 

następny projekt, który jest przygotowany to jest w sprawie powołania komisji i 

następny projekt, który jest przygotowany, to jest w sprawie powołania samych 

przewodniczących komisji. Więc teraz pozostanie Państwu tylko przy 

przewodniczących również wybranie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

proszę nie zapomnieć o tym.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czyli teraz głosujemy komisje 

wszystkie, tak?  

Radny Zbigniew Kuczyński: Nie, głosujemy teraz przewodniczących komisji. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: No więc widzicie. Ja uważam, że 

trzeba przegłosować teraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Przystępujemy do głosowania, kto jest za wyborem Pana Stanisława Olęckiego 

na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, proszę o podniesienie ręki i 

przyciśnięcie przycisku, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 19 radnych, nie 

głosował Radny Z. Kuczyński/: 

za                                      - 11 

przeciw                             - 8 

wstrzymało się                  -0 

zdecydowali o wyborze na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Radnego Stanisława Olęckiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Stwierdzam, że 11 głosami za, 8 

przeciwnymi, Pan Stanisław Olęcki został wybrany na Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił Uchwałę RPŁ w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. /Zał. Nr 13/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Gratuluję Państwu.  
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Ad. pkt. 11 

Powołanie, ustalenie składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę o zgłaszanie kandydatur do 

Komisji Budżetu i Finansów.  

Radny Michał Śliwiński: Nasza propozycja do Komisji Budżetu i Finansów, na 

przewodniczącego Jacek Chudy, członkowie Michał Śliwiński, Irena Kolos i 

Grzegorz Bogucki. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Najpierw mam pytanie, czy będziemy każdą 

komisję stałą głosować oddzielną uchwałą czy też jedną uchwałą podejmiemy 

wszystkie składy komisji?  

Radca Prawny Anna Motuk: Wszystkich jedną. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Kandydaci z naszego klubu do Komisji 

Budżetowej: Pan Janusz Michalak, Piotr Gołaszewski, Marcin Kosiorek i 

Wojciech Miedzianowski. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę o zgłaszanie kandydatów do 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli.  

Radny Michał Śliwiński: Przewodnicząca Zofia Rogowska – Tylman, 

członkowie: Małgorzata Ogonowska, Irena Kolos i Grzegorz Bogucki. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Proponujemy tak: Pan Krzysztof Dąbrowski, 

Pan Piotr Gołaszewski, Ryszard Malesa, Dariusz Kosmatka i Pan Zbigniew 

Kuczyński.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo, proszę teraz o 

zgłaszanie kandydatur do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki 

Młodzieży i Promocji. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Pan Marek Jędrzejczak, Pan Marcin 

Kosiorek i Pan Zbigniew Kuczyński. 
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Radny Michał Śliwiński: Na przewodniczącą radną Małgorzatę Ogonowską, 

członkowie: Jerzy Wolski, Stanisław Olęcki, Jarosław Papuga.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo, teraz Komisja 

Rozwoju, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, proszę 

bardzo o kandydatów. 

Radny Michał Śliwiński: Przewodniczący Jerzy Wolski, członkowie: Jacek 

Chudy i Michał Śliwiński. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ze strony naszego klubu Pan Dariusz 

Kosmatka, Ryszard Malesa i Krzysztof Dąbrowski.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo. Mamy wszystkie 

komisje, ogłaszam kilka minut przerwy, aż Pani Beatka przygotuje nam projekt 

uchwały.  

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF 

GÓRSKI OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RADY 

POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 14:00. 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF 

GÓRSKI WZNOWIŁ OBRADY I SESJI RADY POWIATU 

ŁOWICKIEGO O GODZINIE 14:18.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, przechodzimy do 

głosowania uchwały, która jest wynikiem naszego głosowania. Uchwała Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia dzisiejszego w sprawie powołania, ustalenia 

składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił Uchwałę RPŁ w sprawie 

powołania ustalenie składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Łowickiego.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Przepraszam najmocniej Panie 

Przewodniczący, jakby Pan jeszcze raz mógł odczytać skład Komisji Edukacji.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Małgorzata Ogonowska, Jerzy 

Wolski, Stanisław Olęcki, Janusz Michalak, Marcin Kosiorek i Zbigniew 

Kuczyński.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Tam jest Pan Marek Jędrzejczak, Marcin 

Kosiorek, Zbigniew Kuczyński. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czyli tak, Pani Ogonowska, Pan 

Olęcki, Pan Wolski, Pan Jarosław Papuga… 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Marek Jędrzejczak, Marcin Kosiorek, 

Zbigniew Kuczyński.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Marek Jędrzejczak, Marcin Kosiorek 

i Zbigniew Kuczyński, przepraszam bardzo. Przystąpimy do głosowania, kto jest 

za podjęciem uchwały w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i 

osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego, kto jest za, kto jest 

przeciwny, kto się wstrzymał? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 19 radnych, nie 

głosował Radny Z. Kuczyński/: 

za                                      - 18 

przeciw                             - 1 

wstrzymało się                  -0 

zdecydowali o powołaniu, ustalenie składów liczbowych i osobowych komisji 

stałych Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 14/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Stwierdzam, że uchwała została 

podjęta 18 głosami przy jednym przeciwnym. 

Ad. pkt. 12 

Wybór Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Teraz przeczytam następną uchwałę 

w sprawie wyborów przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu 

Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił Uchwałę RPŁ w sprawie 

wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przystąpimy do głosowania, kto jest 

za podjęciem niżej wymienionej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 19 radnych, nie 

głosował Radny Z. Kuczyński/: 

za                                      - 15 

przeciw                             - 3 

wstrzymało się                  -1 
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podjęli Uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady 

Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 15/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Stwierdzam, że uchwała została 

podjęta 15 głosami za, przy 3 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.  

Ad. pkt. 13 

Powołanie Komisji Statutowej. 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ jest 

taka sytuacja, że nasz Statut w dużej mierze nie jest spójny z ustawami,              

z rozporządzeniami i wymaga dostosowania, propozycja jest taka, aby powołać 

Komisję Statutową, która popracowała by nad tym Statutem i w najbliższym 

czasie, żebyśmy ten Statut przyjęli. Natomiast rodzi się jeszcze jedna 

informacja, ja co prawda miałem na koniec o niej powiedzieć, ale pozostawiam 

tutaj do dyspozycji Wysokiej Rady czy dzisiaj tą Komisję Statutową czy na 

najbliższej sesji, ja będę chciał prosić o sesję nadzwyczajną na początku grudnia 

z przyczyn takich, że mamy parę decyzji o dotacjach, których nie możemy użyć, 

dopóty nie wpuścimy ich do budżetu i na początku grudnia o taką sesję będę 

prosił, ponieważ planowana sesja jest dopiero na koniec grudnia, więc 

chcielibyśmy już te przesunięcia, o których wiemy poczynić, a potem już tą 

sesję grudniową w planowanym terminie odbyć i tam już by była sesja 

czyszcząca. Więc ja myślę, że ta sesja nadzwyczajna byłaby w granicach między 

10 – 15 grudnia, o to już dzisiaj Pana Przewodniczącego proszę, a Państwa 

informuję że w tym czasie, na ten czas byśmy przygotowali te zmiany. 

Natomiast co do Komisji Statutowej to wolałbym Państwa… jeśli 

wprowadziliśmy punkt to myślę, żebyśmy powołali taką komisję i ta komisja 

powinna się zająć pracami nad Statutem.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, 

owszem, wprowadziliśmy tą Komisję Statutową do programu, jednak 

podejrzewam, że będą różne zdania na temat tego Statutu. Jak na razie to nie ma 

jakiś uwag co do naszego Statutu, bo nawet jeśli się Państwo powołujecie się na 

tę opinię Wojewody, która była, to Wojewoda nie zaskarżył naszego Statutu. Ja 

proponuję troszkę inne rozwiązanie, abyśmy ten punkt w tej chwili pominęli 

czyli nie omawiali, prosiłbym o przygotowanie przez Radców Prawnych 

Starostwa wykazu nieprawidłowości w Statucie Powiatu Łowickiego, 

przekazanie tych nieprawidłowości do każdego klubu, każdy klub ustosunkuje 

się do tych nieprawidłowości i przedstawi swoje propozycje zmian, dopiero 
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wtedy, Komisję Statutową, ewentualnie zespół jak to nazwiemy, do 

opracowania zmian w Statucie. Ten Statut który obecnie jest nie został 

zaskarżony więc jest prawidłowy Szanowni Państwo i powinniśmy nad nim 

pracować. Poprosimy o wykaz nieprawidłowości w Statucie, o których tu była 

mowa i przekazanie do klubów, dziękuję bardzo.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję Panu Radnemu. 

Przegłosowaliśmy, że ten punkt będzie punktem naszych obrad, nie wiem, 

możemy w różny sposób docierać tą sprawę, ale jeśli przegłosowaliśmy to 

komisję dzisiaj trzeba powołać. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, jeśli można: po to się 

powołuje Komisję Statutową, żeby każdy z przedstawicieli klubów miał w tej 

komisji swojego członka. Po to jest komisja, jeżeli nie został zaskarżony ten 

Statut, aczkolwiek Wojewoda nam wskazywał, że są uchybienia w tym Statucie, 

jeżeli będziemy czekać aż nam zaskarży to będziemy narzekać. Ja bym prosił, 

jeżeli ten punkt był przegłosowany i wprowadzony, żeby go zrealizować. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja myślę, że jeśli jednak 

przegłosowaliśmy punkt to będę doprowadzał do tego, żeby powołać członków 

komisji i przegłosować na radzie skład Komisji Statutowej. 

Radny Wojciech Miedzianowski: To poprosimy o 5 minut przerwy.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, nie ma problemu, bardzo 

proszę.  

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF 

GÓRSKI OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RADY 

POWIATU ŁOWICKIEGO O GODZINIE 14:30 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF 

GÓRSKI WZNOWIŁ OBRADY I SESJI RADY POWIATU 

ŁOWICKIEGO O GODZINIE 14:37.  

Radny Marek Jędrzejczak: My uważamy jako klub PiS i Sprzymierzeni, że 

ponieważ ten Statut jest Statutem prawidłowym, nie jest w żadnym punkcie 

zakwestionowany, to dopóki nie będą nam przestawione argumenty świadczące 

o tym, że trzeba ten Statut poprawiać, wprowadzać jakiekolwiek zmiany, my 

jako klub uważamy, że nie będziemy wprowadzali swoich członków do tej 

Komisji Statutowej, dziękuję bardzo. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo, czy ktoś jeszcze 

chciałby zabrać głos?  

Radny Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić kandydatury 

do tej komisji. Jeżeli mogę, to chciałbym zgłosić Jarosława Papugę, Michała 

Śliwińskiego i dziękuję. 

Radny Michał Śliwiński: Teraz jeżeli nie ma chętnych ze strony PiS i 

Sprzymierzeni, proponuję jeszcze na członka komisji, wydaje mi się, że będzie 3 

– osobowa komisja, Jacka Chudego.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy nie ma innych kandydatur? Czy 

Pan Papuga wyraża zgodę? 

Radny Jarosław Papuga: Tak. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Pan Michał Śliwiński? 

Radny Michał Śliwiński: Tak.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: I Pan Jacek Chudy wyraża zgodę? 

Radny Jacek Chudy: Wyraża. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przystąpimy do głosowania nad 

składem tej komisji, ja uważam, że należy porozmawiać na ten temat, myślę że 

argumentami nawet po pierwszym czy drugim posiedzeniu tej komisji, gdy 

wyjdzie temat, że jednak zmiany w tym Statucie są potrzebne, wydaje mi się, że 

skład komisji powinien być sprawą otwartą. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy myślę, że Komisja Statutowa wypracuje 

Statut i będzie omawiała na każdej komisji dodatkowo. 

Radny Marek Jędrzejczak: My nie jesteśmy przeciwni udziałowi w tej 

komisji, tylko ja powiedziałem bardzo wyraźnie, że my byśmy chcieli najpierw 

usłyszeć, co w tym Statucie jest do naprawienia i myślę że, do tej pory nie 

usłyszeliśmy żadnej informacji co trzeba w tym Statucie poprawić. Radny 

Miedzianowski stwierdził, że nikt tego Statutu nie zakwestionował, w związku z 

tym on jest Statutem zgodnym z prawem i nie widzimy powodu, żeby ten Statut 

zmieniać. 

Radny Michał Śliwiński: Na poprzednich sesjach mieliśmy uchwały, sytuacje 

takie, które Pan Radny Miedzianowski kwestionował, że coś nie jest zgodne ze 
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Statutem, aczkolwiek jest to zgodne z Ustawą wyższej instancji. Myślę, że 

najłatwiej będzie jak nam Pani Prawnik nam powie. 

Mecenas Anna Motuk: Ja mogę powiedzieć tylko o tym, że ten Statut zawiera 

rzeczywiście błędy prawne, może tytułem przykładu takiego znamiennego 

błędu, proszę zerknąć w paragraf  12 ust. 6 tego Statutu, co do reszty zapisów na 

razie nie chcę się wypowiadać. Nie jest prawdą to co mówi Pan Radny 

Miedzianowski, że skoro Wojewoda tego Statutu nie uchylił pod względem 

ważności, to znaczy, że jest on w całości zgodny z obowiązującym prawem, bo 

inaczej, Pan Wojewoda musiałby sobie przygotować jakąś specjalną komisję 

składającą się z prawników i badać wszystkie Statuty, obowiązujące w 

województwie czy one są  zgodne z prawem. W kompetencje rad w tym 

zakresie Wojewoda nie wnika, także takie kwestie zgodności z prawem 

wychodzą doraźnie przy okazji podejmowania jakiś tam uchwał. Ja, z mojego 

punktu widzenia, Statut nasz nie jest generalnie niezgodny z prawem i nie 

zawiera bardzo wielu błędów, ale jest parę błędów do usunięcia, reszta to jest 

prawo Państwa do skonstruowania w taki sposób, aby był dla Państwa wygodny, 

być może on jest zrozumiały i wygodny, o tym decydujecie Wy. 

Radny Zbigniew Kuczyński: To czemu w poprzedniej kadencji nie 

poprawialiśmy tego Statutu?  

Radny Wojciech Miedzianowski: Myślę, że nie raz będziemy dyskutować nad 

interpretacją i prosić o wiele wykładni zapisów. Faktycznie, chciałbym zwrócić 

kolegom i koleżankom uwagę, iż Pan Wojewoda nie musi powoływać zespołu, 

po prostu Wojewoda stwierdzając nieważność oddaje sprawę do sądu, że jest 

Statut nieważny, bo minął okres roku od przyjęcia tego Statutu i właściwie 

Wojewoda się kończy i to się chyba Pani Mecenas zgodzi. Jeśli chodzi o 

paragraf 12 punkt 6, trudno kwestionować akty prawa wyższego rzędu jakim 

jest ustawa, która mówi w tym momencie przy wyjaśnieniach jeszcze PKW. 

Owszem, możemy to zmieniać, my prosimy o wykaz nieprawidłowości i 

prosimy, żebyście Państwo to przygotowali i nic więcej.  

Radny Janusz Michalak: Ja mam taką prośbę, nie pytanie, bo niektórzy nie 

wiedzą o czym rozmawiamy nawet. Czy mogę mieć prośbę do Pana 

Przewodniczącego, żeby wszyscy radni dostali jednolity tekst Statutu i do 

następnej sesji, czy jakiejś Komisji będzie mógł każdy z nas… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Mam prośbę do Biura Rady, żeby do 

kolejnej sesji przygotować dla wszystkich projekt Statutu, nawet z uwagami.  
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Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, dobrze, ja myślę, że jeśli 

będzie ta sesja nadzwyczajna to jest, żeby było wpisane w porządek obrad 

wybór  Komisji Statutowej i nie będzie problemu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Jeśli chcecie możemy to zdjąć, nie 

wiem. Jeżeli uważacie Państwo, że rzeczywiście to jest kwestia dwóch tygodni, 

nie widzę problemu, możemy dzisiaj tej Komisji Statutowej nie powoływać, 

zaraz to przegłosujemy, zdejmiemy z porządku obrad, ale za dwa tygodnie, gdy 

będzie Statut i może uwagi, to wtedy powołamy Komisję, dobrze? Przystąpimy 

do głosowania, kto jest za zdjęciem z obrad punktu dotyczącego powołania 

Komisji Statutowej, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu udział wzięło 16 radnych, nie 

głosował Radny Z. Kuczyński, M. Kosiorek, D. Kosmatka, J. Wolski/: 

za                                      - 15 

przeciw                             - 0 

wstrzymało się                  -1 

zdjęli z porządku obrad punkt: Powołanie Komisji Statutowej. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Stwierdzam, że zdjęliśmy z porządku 

obrad punkt dotyczący powołania Komisji Statutowej, był jeden wstrzymujący, 

piętnastoma głosami za.  

Ad. pkt. 14 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jakieś sprawy różne? Nie 

widzę, Szanowni Państwo, z racji mojej funkcji poproszono mnie o przeczytanie 

notatki służbowej, którą dostałem dzisiaj przed obradami. Notatka służbowa 

dotyczy doręczenia zawiadomienia o Sesji Rady Powiatu Łowickiego dla Pana 

Krzysztofa Jana Kalińskiego.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił notatkę służbową 

Inspektora Wydziału OR Pana Rafała Kolosa. /Zał. Nr 16/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Także, to taki był powód 

nieobecności dzisiaj Pana Kalińskiego. 

Radny Janusz Michalak: Szanowni Państwo, miałem nie zabierać tego głosu, 

ale chciałem zapytać Pana Starostę, jaki był powód, że dopiero wczoraj po 
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południu zostaliśmy poinformowani, tak jak słyszymy Pan Kaliński o 17:00 

dopiero był informowany, że sesja będzie dzisiaj w czwartek o 10:00? 

Starosta Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, w poniedziałek wieczorem 

ukazały się w Dzienniku Ustaw wyniki wyborów, we wtorek Radny Jacek 

Chudy skierował się z zapytaniem czy jest możliwość, żeby sesja nie była w  

piątek, a w czwartek, bo w piątek ma ważny egzamin w Poznaniu. Ja takie 

zapytanie złożyłem do Komisarza, odpowiedź od Komisarza we wtorek była 

taka, że do godziny 12:00 następnego dnia Komisarz podejmie decyzję. 

Następnego dnia o 11:15 otrzymaliśmy od Komisarza porządek obrad, 

natychmiast przystąpiliśmy do tego, aby te zaświadczenia i zaproszenia na sesję 

podpisane przez Komisarza dotarły do radnych. Z tego co wiem, do Pana 

Kalińskiego o 17:00 to była trzecia czy… 

Radny Janusz Michalak: Ale ja nie chciałbym o Panu Kalińskim rozmawiać, 

bo mnie to zbulwersowało, a co Pan Kaliński nie jakie Panem Kalińskim 

kierowały przesłanki. Z tego co wiem Pan Kaliński przygotowuje się do 

wyborów, a jego miejsce ma zająć Pani Iwona Gajda. Dlaczego Pan, Panie 

Starosto informacji, że ma być w piątek, dowiedziałem się w piątek o 10:00, że 

jest jakieś pismo, dowiedziałem się od wójta gminy Kocierzew, od radnego 

gminy Nieborów, dowiedziałem się w mieście Łowicz, a niestety ze Starostwa 

cisza. Jeszcze wczoraj Pan Wojciech Miedzianowski, też pytałem czy coś wie 

czy czegoś nie wie, był w Starostwie i pytał co z tą informacją, czy będzie, 

,,prawdopodobnie w piątek’’. Przepraszam bardzo, jeśli Pan miał taką 

informację to trzeba było, dobre wychowanie. Jeżeli problem Pana Chudego 

może rzutować na godzinę sesji, Pan Zbigniew Kuczyński miał zaplanowane 

dzisiaj bardzo ważne w Warszawie badania, jeszcze sam mu powiedziałem, nie 

bierz urlopu na piątek bo jest sesja, on mówi: no to dobrze, to czwartek, tak i tu 

nie umawialiśmy się, więc tak Pan od razu zaczyna Panie Starosto? Dzwoniłem 

do Skierniewic do Biura Komisarza i zapytałem, powiedziano mi, że termin 

sesji został ustalony przed postanowieniem, przed 25, bo termin postanowienia 

jest 25, to jest wtorek, więc chociaż jakbyśmy się dowiedzieli 24 godziny, to jest 

jakaś tam przyzwoitość, a jeżeli nie to nie trzeba było zwoływać na 10:00 tylko 

na po południe, niektórzy z nas nie mogą sobie zamienić pracy, bo taką mają 

jaką mają. 

Starosta Krzysztof Figat: Jeszcze raz powtarzam, ja we wtorek zapytałem o 

możliwość przełożenia sesji na czwartek, odpowiedź którą dostaliśmy była taka, 
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że Komisarz podejmie decyzję w środę do 12:00, w środę o 11:15 dostaliśmy 

zaproszenia na czwartek na 10:00. 

Radny Janusz Michalak: Panie Starosto, to co Pan nam sugeruje, że Komisarz 

kłamał? Postanowienie jest z 25, to nie mógł podjąć decyzji 26. 

Starosta Krzysztof Figat: Dostaliśmy 26. 

Radny Janusz Michalak: To jest papier, na którym jest dokładna data, tak mi 

odpowiedziała Pani, z którą rozmawiałem w Biurze Wyborczym. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy jeszcze ktoś chciałby 

zabrać głos? Ja z racji obowiązku informuję Państwa i proszę, aby w ciągu 30 

dni wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe, w ciągu 30 dni od złożenia 

ślubowania, czyli od dzisiaj. Proszę składać do Biura Rady na moje ręce.  

Starosta Krzysztof Figat: Jest e-mail od Pani Dyrektor delegatury z godziną, o 

której otrzymaliśmy zawiadomienie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: 11:16. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Krótko Panie Przewodniczący. Chciałbym 

prosić Państwa z klubu Porozumienie Łowickie, abyśmy znowu nie zaczynali, 

nie stosujcie tej samej retoryki co przez ostatnie 2,5 roku. Takie odczytanie 

notatki, Pan Kaliński się zrzekł mandatu, więc nie musiał podpisywać, Pan 

Janusz poruszył temat, że Pan już stawiając wniosek do Komisarza wiedział, bo 

wyznaczył Pan termin posiedzenia. Panie Starosto, wszyscy wiemy że Komisarz 

PKW wydał decyzję, że z wójtami, burmistrzami i starostami ustala termin 

pierwszego posiedzenia, więc Pan zwracając się na prośbę Pana Chudego, 

wyznaczył termin tutaj, a Komisarz się zgodził lub nie, więc można było 

powiadomić wszystkich nas. I prośba jest taka naszego klubu, nie stosujmy tej 

samej retoryki co przez ostatnie 2,5 roku. Od samego początku tej Sesji staramy 

się rozmawiać, ale widzę, że naprawdę. Bardzo proszę, kończmy sesję, dziękuję. 

Ad. pkt. 15 

Zamknięcie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady I Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 
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