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PROTOKÓŁ Nr II/14 

z obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 15 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 21 

Liczba Radnych na dzień 15 grudnia 2014  – 20  

Radnych obecnych na Sesji  – 20  

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2014 rok. 

4. 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. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Komisji 

Statutowej. 

6. Zakończenie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad.  pkt. 1 

Otwarcie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył II Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Stwierdzam, że w Sesji uczestniczy 

19 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i 

podejmować prawomocne decyzje. Szanowni Państwo, dostaliście Państwo 

porządek obrad z tym, że ja mam propozycję wniesienia dwóch projektów 

uchwał do naszego porządku obrad. Pierwszy to w związku z pismem, które 

skierowała do Starosty Pani Ewa Kotarska – Furman i pismem, które potem Pan 

Starosta do mnie skierował. Chciałbym abyśmy wnieśli do porządku obrad 
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uchwałę o odwołanie Skarbnika Powiatu Łowickiego i drugi projekt uchwały to 

jest projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego. Czy są 

jakieś uwagi do porządku obrad? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można Panie Przewodniczący, to trzy 

minuty przerwy byśmy prosili. A jeszcze ponadto chciałbym spytać Pana czy 

wpłynęły jakiekolwiek dokumenty od Komisarza Wyborczego dotyczące 21 – 

ego radnego Powiatu?  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Na moje ręce jeszcze nic nie 

wpłynęło.  

Radny Wojciech Miedzianowski: A to dziwne powiem szczerze, ponieważ na 

BIP-ie jest już zamieszczona decyzja Komisarza Wyborczego o mandatach i 

druga sprawa również, jeśli Pan Przewodniczący… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: W Biurze Rady nic nie ma. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Szanowni Państwo, tu również wpłynęło, 

Pani Iwona Grzegory – Gajda otrzymała już informację od Komisarza 

zawiadamiające o przysługującym Pani mandacie, tzn. jej mandacie i dziwię się, 

że nie ma tutaj dzisiaj takiego punktu jak zaprzysiężenie dodatkowego radnego, 

który już teoretycznie ma, pismo wyszło 3 grudnia, 5 grudnia już było w rękach 

osób odpowiedzialnych, 8 zostało umieszczone na BIP, a 10 jest złożony 

wniosek. Czy Pan Przewodniczący nie starał się od Zarządu, poprosić Zarząd 

żeby jeszcze również jako wnioskodawców o to, żeby wprowadzić taki punkt? 

Poprosimy w takim razie Panie Krzysztofie, żeby wprowadzić taki punkt, żeby 

zaprzysiężyć oraz od razu kolejny punkt, uchwałę o komisjach, o zmianę 

składów komisji. Tylko przypomnę, od 18 zaczynają się posiedzenia komisji, 

nie wiem czy Państwo chcecie aby ta osoba pracowała w komisjach czy nie, nie 

wiem jaki jest tutaj cel. Także może niech tu Pan Przewodniczący zadziała i te 

trzy minuty przerwy bym prosił. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękujemy bardzo. To poproszę o 

kilka minut przerwy, ja muszę skonsultować to z Zarządem. 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF 

GÓRSKI OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH O GODZINIE 14:10. 
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PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF 

GÓRSKI WZNOWIŁ OBRADY O GODZINIE 14:20. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, odpowiadając na 

kwestię, którą zgłosił Pan Radny Miedzianowski, informuję, że Komisarz 

Wyborczy postanowienie odnośnie odwołania Pana Kalińskiego przedłożył, 

wysłał do Pani Radnej zapytanie czy wyraża zgodę, aby być radną, natomiast do 

Starostwa nie wysłał jeszcze postanowienia o tym, że jest powołana na radną. 

Nie wiem, to nie jest moja sprawa, tylko Pana Komisarza czy Pani Komisarz, 

informacji w Starostwie o tym, że Pani Grzegory – Gajda jest radną nie ma.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, czy w takim razie 

sprawą prawną, że taka sytuacja nie pozwala na to, żebyśmy wprowadzili punkt 

i zaprzysiężyć Panią Radną? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: To nie wiem, Pani Mecenas, bardzo 

proszę.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Postanowienia Komisarza w 

Starostwie jeszcze nie ma, na moje ręce jeszcze nic takiego nie wpłynęło. Była 

korespondencja odnośnie Pana Kalińskiego, odnośnie zgody Pani… 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Może Pan Komisarz czeka, aż Pani 

wyrazi zgodę. 

Mecenas Anna Motuk: A w jakim terminie oczekuje Pan na tę opinię prawną? 

A nie, to w takim terminie nie jest to możliwe, natomiast Kodeks Wyborczy o 

tym mówi, a ja go nie znam na pamięć. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, czy 

mamy rozumieć, że Państwo łącznie z obsługą prawną w ogóle nie 

analizowaliście podstawy prawnej do tego czy, to wprowadzać czy nie? 

Poproszę artykuł, wytyczne, które mówią, że czekamy na decyzję Komisarza 

Wyborczego w tej chwili, aby zaprzysiężyć Panią Iwonę Grzegory – Gajdę. 

Mecenas Anna Motuk: Panie Radny, jeżeli są przepisy prawa niebudzące 

żadnych wątpliwości co do ich interpretacji, w tym wypadku Kodeks Wyborczy, 

którego nie znam na pamięć, mam takie prawo, dlatego nie odpowiem Panu, 

który artykuł o tym mówi. Mamy potrzebę analizowania sytuacji prawnej, bo 

jeżeli jest jednoznaczna to nawet nie ma potrzeby wydawania opinii prawnej na 
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ten temat, bo każdy umie ten język polski przeczytać, który jest napisany w 

jasnym przepisie, więc proszę Pana taki dokument jak postanowienie 

Komisarza, to jest dokument oficjalny na podstawie, którego Przewodniczący 

może działać, dopóki nie ma tego postanowienia, nie możemy podejmować 

żadnych ruchów na podstawie informacji uzyskanych na przykład od Pana, 

dzisiaj. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli rozumiem, że Państwo nie 

analizowaliście, Pan Przewodniczący nie pytał co teraz zrobić, a Pani nie 

powiedziała Panie Przewodniczący, że tam jest artykuł taki i taki, i trzeba zrobić 

tak i tak. Nie analizowaliście tego Państwo, tak? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja ma wiedzę, że mam oczekiwać na 

postanowienie Komisarza, poganiać go nie mogę. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Ale do dzisiaj nic nie wpłynęło, tak? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nic nie wpłynęło do dzisiaj. 

Przystąpimy do dalszej części naszych obrad, ja ma pytanie do wnioskodawcy, 

czyli do Zarządu, odnośnie odwołania Pani Skarbnik, do Starosty. Jest podanie 

Pani Ewy Kotarskiej – Furman z 10 grudnia 2014 roku, że składa rezygnację ze 

stanowiska Skarbnika Powiatu Łowickiego.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił wniosek Starosty 

Łowickiego o wprowadzenie do porządku obrad punktów: Rozpatrzenie 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego 

oraz rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

dla Starosty Łowickiego./Zał. Nr 3/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Podanie Pani Ewy Kotarskiej – 

Furman mam, wniosek mam i projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego też 

mam. Przystąpimy do głosowania czy wprowadzamy ten punkt do porządku 

obrad. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Czy mogę zapytać Panią Skarbnik, oczywiście 

będzie chciała to odpowie, czy mogę znać przyczyny tej rezygnacji? Tyle lat 

nam się współpracowało i dobrze się nam współpracowało i chciałem zapytać o 

przyczynę rezygnacji, oczywiście Pani odpowie, jeżeli Pani, Pani Ewo chce. 

Bardzo proszę, do Pani te pytanie kieruję.  
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Skarbnik Ewa Kotarska – Furman: Pozwoli Pan, że nie odpowiem.  

Radny Janusz Michalak: A ja bym się chciał spytać Panie Starosto, czemu taki 

pośpiech? Przecież mamy jeszcze sesję normalną, zwoływaną w trybie 

zwyczajnym, więc czemu tak? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, a ten wniosek o 

kolejny punkt w programie, czyli wynagrodzenie? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, przejdziemy do 

głosowania, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu rozpatrzenie 

uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu w 

punkcie 6? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych RPŁ/: 

za  – 11 

przeciw  – 0 

wstrzymało się  – 9 

zdecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad punktu 6: Rozpatrzenie 

projektu Uchwały RPŁ w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Stwierdzam, że do porządku obrad 

zostanie wprowadzony punkt 6 przy 11 głosach za, 9 wstrzymujących się. Teraz 

propozycja wniesienia do porządku obrad kolejnej uchwały, uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Łowickiego. 

Radny Marcin Kosiorek: Ja bym chciał spytać, co to spowodowało, że ten 

punkt jest tak nagle wprowadzany do nagłej sesji? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja mam odpowiedzieć Panie 

Starosto? Z tego co wiem, to konieczne jest ustalenie wynagrodzenia również 

dla Wicestarosty, żeby Wicestarosta miał wynagrodzenie jeszcze za miesiąc 

grudzień, trzeba uchwalić wynagrodzenie dla Starosty. 

Radny Marcin Kosiorek: Nie rozumiem tutaj związku przyczynowo – 

skutkowego między pensją Starosty, a pensją Wicestarosty uchwalaną przez 

Radę. 

Radny Janusz Michalak: To jak już tak luźno rozmawiamy, to kiedy będzie 

uzupełniony Zarząd, bo to nie jest Zarząd? Nasz Statut mówi wyraźnie, że 

Zarząd liczy pięć, nie do pięciu, pięć. Nie powołaliśmy jeszcze Zarządu. 



6 
 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Zgadzam się. Nie wiem, będzie 

odpowiedziane, dobrze. Ja proponuję, żebyśmy przegłosowali teraz punkt 7, 

czyli kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych RPŁ, 1 

osoba nie brała udziału w głosowaniu/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 5 

Wstrzymało się  – 3 

wprowadzili do porządku obrad punkt: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego. 

Porządek posiedzenia po wprowadzeniu dwóch dodatkowych punktów: 

1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2014 rok. 

4. 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. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Komisji 

Statutowej. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie odwołania Skarbnika 

Powiatu Łowickiego. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Starosty Łowickiego. 

8. Zakończenie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt. 3 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2014 

rok. 

Skarbnik Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu na 2014 rok. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy 

są  pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. 
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przystąpimy do głosowania, kto jest 

za przyjęciem powyższego projektu uchwały odnośnie zmiany budżetu? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych RPŁ/: 

za  – 14 

przeciw  – 0 

wstrzymało się  – 6 

podjęli Uchwałę Nr II/9/2014 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok. /Zał. 

Nr 4/ 

Ad. pkt. 4 

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 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. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy 

są jakie pytania do przedstawionego projektu tej uchwały? Nie widzę. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przystąpimy do głosowania, kto jest 

za podjęciem uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych RPŁ/: 

Za  – 16 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 4 

podjęli Uchwałę Nr II/10/2014 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 5/ 
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Ad. pkt. 5 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Komisji 

Statutowej. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym prosić o odczytanie uzasadnienia 

wprowadzenia tego punktu na Sesję z tego paragrafu. 

Radny Jarosław Papuga: Panie Starosto, Wysoka Rado, ja sobie przeczytałem 

ten Statut dosyć uważnie, przyjrzałem się tutaj bardzo wielu zapisom, jest to akt 

prawny, który ma służyć organom powiatu, Radzie Powiatu, komisjom, klubom 

oraz Zarządowi i musimy przyznać wszyscy tutaj, że wiele jego zapisów 

odbiega od rzeczywistości. Rodzą one niebezpieczeństwo stwierdzenia przez 

organ nadzoru, nieważności uchwał podjętych w oparciu o te zapisy, mamy 

takie uchwały, które już zostały przez Wojewodę Łódzkiego uchylone. Podobna 

sytuacja może mieć miejsce co do uchwał podjętych przez komisje Rady z 

zastosowaniem przepisu art. 41 ust. 1 zdanie drugie Regulaminu Powiatu 

Łowickiego, art. 2 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej przyznające 

Przewodniczącym Komisji dodatkowy głos decydujący w przypadku równej 

liczby głosów przy podejmowaniu uchwał oraz uprawnienie dla 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do zarządzenia głosowaniu tajnego - art. 

2 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Radni powinni rozważyć jaką 

regulację w powyższym zakresie zdecydują się zastosować. Podobnie też 

istnieją potrzeba doprecyzowania zapisów dotyczących przedmiotu zapytań 

radnego. Statut Rady Powiatu Łowickiego został uchwalony w 1998 roku i do 

tego czasu był wielokrotnie nowelizowany. Zgodnie z aktualnym brzmieniem 

art. 16 ust. 3 zdanie 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku - ogłoszenie aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych od 1 stycznia 2012 roku, 

organy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do ogłoszenia 

tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nierzadziej niż raz 

na 12 miesięcy. Obszerne i najczęściej niczym nieuzasadnione powtarzanie 

zapisów ustawy w Statucie, Statut został uchwalony w czasie obowiązywania 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 

listopada 1998 roku w sprawie Wzorcowego Statutu Powiatu. Wobec uchylenia 

powyższego rozporządzenia z dniem 30 maja 2001 roku, w aktualnie 

obowiązującym porządku prawnym Rada Powiatu nie jest zobowiązana żadnym 

wzorcem, natomiast działając na podstawie przepisów prawa winna przestrzegać 

między innymi zasad techniki prawodawczej według utrwalonego orzecznictwa 

sądowego. Dokonanie w akcie prawa miejscowego licznych powtórzeń zapisów 
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ustawy stanowi istotne naruszenie przepisów prawa, skutkujące stwierdzeniem 

nieważności uchwały. Ponadto zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie 

powiatowym Statut ma określić organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i 

Komisji, a także zasady tworzenia klubów. Zawarte w regulaminie jako 

załączniku do Statutu regulacje dotyczą problemów natury ustrojowej 

zastrzeżonych do unormowań statutowych. Nie jest dopuszczalne 

kwalifikowanie na przykład regulaminu Rady jako załącznika do Statutu. 

Ponadto inne są również zapisy, na przykład art. 12 pkt. 6 - pierwszą sesję 

nowej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, wiemy że ten 

zapis ma się nijak do rzeczywistości, to wszystko się dzieje po prostu według 

innych aktów prawnych. To tyle z mojej strony. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja bym chciał tylko powiedzieć tyle, 

rozumiem że Radny Papuga jest wnioskodawcą? Nie klub jest wnioskodawcą 

Panie Michale, tylko wnioskodawcą na Sesji jest Zarząd. Czy ma Pan 

upoważnienie od Zarządu? My łamiemy Szanowni Państwo sami łamiemy to 

prawo, a wykazujecie…. to w Statucie trzeba zapisać naprawdę, bo troszkę… 

ale to sami o sobie wydajecie opinię. Prosiliśmy Szanowni Państwo na 

poprzedniej Sesji o wykaz uchybień w Statucie, szkoda, że nie zrozumieliście 

Państwo mojej wypowiedzi o aktach wyższego rzędu, których jeśli byśmy nie 

zastosowali, to w ogóle Sesji by nie było i byłaby nie ważna. Dobrze by było 

żebyśmy najpierw przygotowali wykaz rzeczy, które są do zrobienia, każdy z 

radnych by się zapoznał w klubach chociażby, a dopiero potem powoływać 

Komisję Statutową, bo tak naprawdę nie wiemy czym ta Komisja Statutowa ma 

się zająć. 

Radny Michał Śliwiński: Na poprzedniej Sesji prosiliśmy, żeby taki wykaz 

każdy z radnych dostał, ja przynajmniej dostałem go na skrzynkę mailową. Czy 

Państwo nie dostaliście go? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Dostaliśmy wykaz zmian do Statutu. 

Radny Michał Śliwiński: I teraz kwestia taka, Pan by chciał, żeby teraz czarno 

na białym: tu się nie zgadza, to się nie zgadza. Jak Pan pracuje w Radzie, to 

niech się Pan przyłoży, kolega się przyłożył i pokazał gdzie są uchybienia, ale 

najprościej jest powiedzieć, ośmieszyć że nie bo nie, bo to nie ta osoba czytała, 

bo nie ta osoba jest wnioskodawcą. 
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Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli mówimy, że coś jest nie tak i łamiemy 

prawo, to sami nie róbmy tego, więc nie łamcie tego prawa. A ja bardzo proszę 

o wykaz uchybień w Statucie i koniec kropka, to jest przecież proste. A jeśli nie 

to głosujcie i tyle. 

Radny Jarosław Papuga: Konkrety przykład odczytałem Panie Radny na temat 

niezgodności z rzeczywistością, jeśli chodzi o zwoływanie pierwszej Sesji, to 

jest tylko jeden z przykładów. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Czy Pani Mecenas powiedziała Panu, że są 

przepisy przejściowe, gdzie w 2012 roku wprowadzono Kodeks Wyborczy i on 

wchodzi właśnie od tych wyborów teraz? Więc zmiana tak naprawdę jest czysto 

techniczna i mówię, akt wyższego rzędu stanowi, bo gdyby Pan by chciał robić 

według tego paragrafu, to byśmy w ogóle tej sesji poprzedniej nie zrobili. Są 

przepisy przejściowe, szkoda że nikt o tym nie poinformował. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo ja uważam, że 

tak: jest wniosek Zarządu, projekt uchwały, ja bym chciał zanim przeczytam 

projekt uchwały, żeby, bardzo proszę o zgłaszania osób chętnych w pracy w tej 

komisji. Proponuję, żeby to była komisja od 3 do 5 osób. 

Radny Michał Śliwiński: Jeśli można, to bym zaproponował, żeby komisja 

była 3 osobowa, żebyśmy to przegłosowali. Taki jest mój wniosek. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Kto jest za powołaniem 3-osobowego 

składu Komisji Statutowej? 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, w 

głosowaniu nie wzięli udziału Radni J. Michalak, W. Miedzianowski, M. 

Kosiorek/: 

za  – 11 

przeciw  – 0 

wstrzymało się  – 6 

zdecydowali o 3-osobowym składzie Komisji Statutowej. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę o zgłaszanie kandydatów do 

pracy w tej Komisji. 

Radny Michał Śliwiński: W imieniu klubu Porozumienie Łowickiego 

chciałbym zgłosić kandydaturę Jarosława Papugi, jeżeli można to od razu jako 



11 
 

przewodniczącego tej Komisji, pomoże nam wyjaśnić te niejasne kwestie, także 

zgłaszam Jarosława Papugę oraz w imieniu klubu Porozumienie Łowickiego 

Stanisława Olęckiego.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy jeszcze ktoś chciałby pracować 

w tej Komisji? 

Radny Michał Śliwiński: Chciałbym zgłosić Pana Wojciecha 

Miedzianowskiego, widzę że bardzo dobrze się orientuje w prawie i byłby 

bardzo pomocny w tej Komisji.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Bardzo dziękuję za opinię Pana Michała 

Śliwińskiego, ale dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy jeszcze ktoś chciałby pracować 

w tej Komisji? 

Radny Marcin Kosiorek: Ja bym prosił, aby Pan zwrócił uwagę na to, żeby 

radni na Sesji zwracali się do siebie z godnością, z szacunkiem. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja też jestem za tym, żeby wszystko 

odbywało się godnie i słusznie, bo mamy różne doświadczenia. Kto jeszcze 

chciałby brać udział w tej Komisji, tak jak ustaliliśmy 3-osobowej? 

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli klub PiS i Sprzymierzeni nie zgłasza swojego 

kandydata to zgłaszam Jacka Chudego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie widzę więcej chętnych do pracy 

w tej Komisji. Czy Radny Jarosław Papuga wyraża zgodę? 

Radny Jarosław Papuga: Tak wyrażam. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy Pan Radny Olęcki wyraża 

zgodę? 

Radny Stanisław Olęcki: Tak wyrażam. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy Pan Radny Jacek Chudy wyraża 

zgodę.  

Radny Jacek Chudy: Tak wyrażam. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie powołania Komisji Statutowej.  

Radny Michał Śliwiński: Póki co w tym starym Statucie i to zawsze Rada 

wybierała przewodniczącego jakiejkolwiek Komisji, czy to było komisji stałych 

czy Komisja wcześniej Etyki, też wybierała Rada, więc myślę, że jako radni 

powinniśmy wybrać przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, to bym prosił, żeby ktoś z tej 

3 – osobowego składu zgłosił się na przewodniczącego. 

Radny Michał Śliwiński: Chciałbym zgłosić na przewodniczącego Komisji 

Statutowej Pana Jarosława Papugę.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy Pan Papuga wyraża zgodę? 

Radny Jarosław Papuga: Tak. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy Pan Olęcki i Pan Chudy 

wyrażają zgodę na to, żeby Pan Papuga był przewodniczącym Komisji?  

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Nie, ale to… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Są członkami Komisji, 

przegłosujemy to w uchwale ale jest dwóch członków Komisji. Szanowni 

Państwo, przystąpimy do głosowania nad projektem tej uchwały, który przed 

chwilą czytałem z jej przewodniczącym, Panem Jarosławem Papugą.  

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, w 

głosowaniu nie wzięli udziału Radni M. Kosiorek, J. Michalak, W. 

Miedzianowski/: 

Za  – 11 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 6 

Podjęli Uchwałę Nr II/11/2014 RPŁ w sprawie powołania Komisji Statutowej. 

/Zał. Nr 6/ 

Ad. pkt. 6 

Rozpatrzenie Uchwały RPŁ w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu 

Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego. 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, w 

głosowaniu nie wzięli udziału Radni M. Kosiorek, W. Miedzianowski/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 1 

Wstrzymało się  – 3 

Podjęli Uchwałę Nr II/12/2014 RPŁ w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu 

Łowickiego. /Zał. Nr 7/ 

Skarbnik Ewa Kotarska – Furman: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado 

chciałabym Państwu serdecznie podziękować za współpracę. Z niektórymi 

radnymi przed 16 lat współuczestniczyłam w tworzeniu tego Powiatu, 

chciałabym podziękować również mediom a przede wszystkim Januszowi, 

dziękuję Ci za to, że w dniu kiedy ty zostałeś Radnym Powiatu, ja zostałam 

powołana na Skarbnika Powiatu i za tą współpracę, ponieważ były ciężkie 

momenty, było bardzo trudno. Pomimo tego, że przestrzegaliśmy prawa, ale 

nastąpił rozwój Powiatu i za to Ci bardzo dziękuję. 

Radny Stanisław Olęcki: Szanowni Państwo, każdy ma prawo do własnych 

ocen, własnych interpretacji, ale być może jak źle zrozumiałem. Pani Skarbnik 

podziękowała Panu Radnemu Michalakowi, że w tym dniu, kiedy Pan Radny 

Michalak został Radnym, ona została powołana na Skarbnika. O ile sobie 

przypominam tak było Pani Skarbnik, ale to nie był wniosek Radnego 

Michalaka tylko Starosty Cezarego Dzierżka.  

Pani Ewa Kotarska – Furman: Ale ja o tym pamiętam. 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Pani Skarbnik, chciałbym w 

imieniu Zarządu podziękować za tą współpracę, w tym składzie Zarządu za 

krótką, natomiast za 2,5 roku naszej pracy w składzie poprzedniego Zarządu. 

My co prawda jeszcze dzisiaj się nie rozstajemy, więc będziemy mieli okazję, na 

żeby po pożegnaniu, które odbędzie się tak, jak powinno się odbyć, natomiast 

dzisiaj było głosowanie chciałem bardzo podziękować za współpracę. 

Ad. pkt. 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Starosty Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego.  

Radny Zbigniew Kuczyński: Chciałem zapytać, czy mógłby ktoś mnie 

wprowadzić, czy to jest podwyżka czy to jest na takim samym poziomie, bo nie 

przypominam sobie Sesji, na której było ustalanie wynagrodzenia, może byłem 

akurat nieobecny.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Odpowiadam na pytanie Pana 

Radnego Kuczyńskiego, poprzednio pensja zasadnicza była taka sama 6 000 zł, 

dodatek funkcyjny 2 100 zł czyli taki sam, natomiast dodatek specjalny był w 

wysokości 1 944 zł, teraz jest 2 990 zł, tysiąc złotych wzrosło. 

Radny Marcin Kosiorek: Z czego wynika ta podwyżka o 1 000 zł? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: To jest propozycja. 

Radny Marcin Kosiorek: Czy jest jakieś uzasadnienie czy to było tak na chybił 

trafił? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie proszę Pana, nic nie było na 

chybił – trafił, taka jest zasada, że na pierwszych sesjach proponuje się 

wynagrodzenie burmistrzom, wójtom, starostom i taka jest propozycja moja do 

wynagrodzenia Starosty. 

Radny Marcin Kosiorek: Propozycja podwyżki. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Propozycja podwyżki. Nie jest to 

podwyżka maksymalna, porównywalna do wynagrodzenia wielu wójtów, którzy 

działają na terenie Powiatu Łowickiego, a nawet mniejsza jest. 

Radny Marcin Kosiorek: Nie chcemy robić awantury wokół kasy, ale mimo 

wszystko do tej pory nie usłyszeliśmy od Pana Starosty to w jaki sposób chce 

zapracować na tę pensję i co chce zrobić przez te najbliższe 4 lata. Ja wiem, że 

Pan Starosta nie musi, bo można przegłosować wszystko i to jest oczywiste, ale 

myślę, że chociaż opinii publicznej by się to należało. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przystąpimy do głosowania, kto jest 

za przyjęciem powyższego projektu uchwały? 
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, w 

głosowaniu nie wzięli udziału Radni P. Gołaszewski, J. Michalak/: 

Za  – 11 

przeciw  – 3 

wstrzymało się  – 4 

podjęli Uchwałę Nr II/13/2014 RPŁ w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Starosty Łowickiego. /Zał. Nr 8/ 

 

Radny Michał Śliwiński: Ja mam takie pytanie do Pani Mecenas, ponieważ 

ostatnio zdarza się tak, że radni nie biorą udziału w głosowaniu. Czy jest coś 

takiego dopuszczalnego? 

Radca Prawny Anna Motuk: Tak, jest. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, ponieważ za 

chwilę zakończymy porządek naszych obrad, ja mam taką prośbę, ponieważ 

dopiero 4 radnych złożyło oświadczenia majątkowe, a mamy czas na to do 27 

grudnia, bardzo proszę aby do 27 zostały złożone wszystkie oświadczenia 

majątkowe, żebyśmy nawzajem nie mieli problemów. Jeszcze jedno chciałbym 

ogłosić, zakładam, że już nasza zwyczajna Sesja odbędzie się 29 grudnia o 

godzinie 13:00, więc prosiłbym zarezerwować sobie czas, żeby nie było 

żadnych problemów. Natomiast przed zamknięciem obrad Szanowni Państwo, w 

związku z tym, że nie będziemy się widzieć przed świętami, chciałbym życzyć 

Wam, Waszym najbliższym zdrowych, spokojnych, wesołych Świąt, takich 

ciepłych, rodzinnych, odpocznijmy od problemów i te życzenia, które będziemy 

mieli składane niech się spełnią.  

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chciałbym 

przede wszystkim podziękować za to, że te wynagrodzenie zostało uchwalone. 

Myślę, że będę w stanie udowodnić, że na to wynagrodzenie zasługuję. 

Natomiast w imieniu Zarządu chciałbym wszystkim złożyć najserdeczniejsze 

życzenia, Świąt spokojnych, ciepłych, do tych Świąt jest prośba, abym złożył 

życzenia również od Zygmunta Worsy, który przebywał od wczoraj w naszym 

powiecie, z mistrzem świata w biegu na 100 m i pchnięciu kulą, mistrz świata, 

który obchodzi 114 urodziny w tym roku, także od niego najserdeczniejsze 

życzenia. Natomiast pragnę poinformować, że w związku z tym, że kalendarze 

książkowe będą dopiero tuż przed świętami, to 29 grudnia przygotujemy dla 

Państwa radnych kalendarze książkowe tutaj na sesję, natomiast 22 w 

poniedziałek zaproszenia są wysłane, w tym roku zaproszenia wysyła Burmistrz 
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i gospodarzem jest Burmistrz, ale 22 jest Miejsko – Powiatowa Wigilia o 

godzinie 13:00 w Kaplicy Boromeusza, na którą bardzo serdecznie, wspólnie z 

Burmistrzem, zapraszamy. 

Ad. IX 

Zakończenie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady II Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Protokołowały: 

B. Prus – Miterka  

W. Kwasek 

 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 


