PROTOKÓŁ Nr III/14
z obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 29 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a
– 21
– 21
– /Zał. Nr 1/
– /Zał. Nr 2/

Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności
Wyniki głosowań z Sesji
Porządek posiedzenia:

Otwarcie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z I i II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przyjęcie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015-2018.
6. Przyjęcie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
7. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2015 rok.
8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2015 rok.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu
łowickiego.
12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr
LXI/378/2014 RPŁ z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia
zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 rok.
13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie delegowania radnego
powiatu łowickiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Łowickiego.
14. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w
okresie między sesjami.
15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w
okresie między sesjami.
16. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
17. Zakończenie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
1.
2.
3.
4.
5.

Ad. pkt. 1
Otwarcie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości otworzył III
Sesję Rady Powiatu Łowickiego.
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Ad. pkt. 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji bierze udział 19
zaprzysiężonych radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować
prawomocne decyzje.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił postanowienie Komisarza Wyborczego
z dnia: 16 grudnia 2014 r. /Zał. Nr 3/
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski Teraz Szanowna Pani Iwono przeczytam tekst
ślubowania, po odczytaniu treści będzie Pani musiała powiedzieć „Ślubuję” lub „ Ślubuję, tak
mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: "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".
Pani Iwona Grzegory – Gajda: Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
Ad. pkt. 3
Wnioski do porządku obrad.
Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący chciałbym prosić o wprowadzenie punktu
„Zmiany w budżecie na rok 2014”. Są to dwie zmiany po stronie dochodów, kwota około 41
tysięcy złotych - zwiększenie od Ministra Finansów oraz zmiana w budżecie Powiatowej
Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, przesunięcie z wynagrodzeń środków na
rzeczówkę. Jest taka potrzeba, gdyż są to środki pochodzące z Województwa, albo Komenda
Powiatowa wykorzysta albo będziemy musieli zwrócić.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje bardzo. Czy jest jeszcze jakiś kolejny
wniosek do porządku obrad? Ponieważ weszła nam nasza nowa koleżanka do składu Rady
powinny nastąpić zmiany w komisjach też. No więc właśnie dlatego chciałbym się spytać w
jakich komisjach chciałaby Pani brać udział?
Radna Iwona Grzegory – Gajda: Komisja Edukacji i Komisja Zdrowia.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jeszcze jakieś inne zmiany do porządku
obrad? Więc proponuję najpierw abyśmy, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad
punktu „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmian w
budżecie na 2014 rok”? Proszę o podniesienie ręki, przycisnąć przycisk.
Radny Wojciech Miedzianowski: W sprawach organizacyjnych Panie Przewodniczący,
jako który punkt będzie rozpatrzenie tej uchwały o zmianach w budżecie? To jest pierwsza
sprawa i rozumiem również, że wprowadzamy do programu sesji uchwałę zmieniającą składy
komisji, tak?
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak. No zmienić uchwałę trzeba będzie.
Radny Wojciech Miedzianowski: Dokładnie w których miejscach te projekty będą?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, ja myślę, że zmiana to musi być jako
punkt piąty. Bardzo proszę Panie Starosto.
Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, przepraszam bo ja nie wskazałem punktu,
w którym chciałbym te zmiany budżecie, więc proponuję aby w punkcie piątym było „zmiana
w budżecie na 2014 rok” i w tej sytuacji w szóstym moglibyśmy zrobić uzupełnienie komisji
i dalej punkty by się przesunęły jeden za drugim.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak jest. Zmiany w budżecie w piątym punkcie,
natomiast odnośnie składów komisji i proponuję, żeby uchwały w sprawie zmiany składów
komisji wprowadzić zaraz po przyjęciu protokołów. Dobrze będziemy jeszcze raz głosować.
Dobrze, ponieważ Pani Radna zaproponowała, żeby pracować w Komisji Oświaty i w
Komisji Zdrowia to musimy uzupełnić te komisje i zmienić, ale to Pani Beatka musi to
wprowadzić.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF GÓRSKI
OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH O GODZINIE 13:20
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF GÓRSKI
WZNOWIŁ OBRADY O GODZINIE 13:35
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo przystępujemy do kolejnego
punktu porządku naszych obrad. Kolejny punkt wprowadzony to będzie punkt piąty. Kto jest
za wprowadzeniem do porządku obrad punktu „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powołania, ustalenia składów
liczbowych i osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego”?
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych RPŁ/:
Za
– 20
Przeciw
–1
Wstrzymało się
–0
Wprowadzili punkt ,, Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady
Powiatu Łowickiego w sprawie powołania ustalenia składów liczbowych i osobowych
Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego” do porządku obrad.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Wobec powyższego wprowadzimy do porządku
obrad ten punkt. Przystąpimy też do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad
punktu „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany
budżetu na rok 2014”.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych RPŁ/:
Za
– 19
Przeciw
–0
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Wstrzymało się
–2
Wprowadzili punkt ,, Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
zmiany budżetu na rok 2014” do porządku obrad.
Porządek obrad po zmianach:
Otwarcie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z I i II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniająca Uchwałę Nr I/7/2014 Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania,
ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu
Łowickiego.
6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
7. Przyjęcie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015-2018.
8. Przyjęcie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
9. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2015 rok.
10. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2015 rok.
11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu
łowickiego.
14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr
LXI/378/2014 RPŁ z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia
zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 rok.
15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie delegowania radnego
powiatu łowickiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Łowickiego.
16. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w
okresie między sesjami.
17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w
okresie między sesjami.
18. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
19. Zakończenie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
1.
2.
3.
4.
5.

Ad. pkt. 4
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski:. Protokoły z poprzednich sesji zostały wyłożone
do wglądu w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu z I sesji Rady Powiatu Łowickiego?
Nie widzę. Przystąpimy do głosowania.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych RPŁ/:
Za
– 18
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Przeciw
–0
Wstrzymało się
–3
Przyjęli protokół z I sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Teraz odnośnie protokołu z II sesji Rady Powiatu
Łowickiego. Czy są jakieś uwagi do protokołu z II sesji Rady Powiatu Łowickiego? Nie
widzę. Przystąpimy do głosowania kto jest za przyjęciem protokołu z II sesji Rady Powiatu
Łowickiego ?
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych RPŁ/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–3
Przyjęli protokół z II sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt. 5
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniająca Uchwałę Nr I/7/2014 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania, ustalenia składów
liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ zmieniająca
Uchwałę Nr I/7/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie
powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu
Łowickiego.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych RPŁ, nie głosował W.
Miedzianowski/:
Za
– 20
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr III/14/2014 RPŁ zmieniająca Uchwałę Nr I/7/2014 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania, ustalenia składów
liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 4/
Ad. pkt. 6
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
Inspektor w Wydz. FN Bogusława Wróbel - Makowska przedstawiła projekt Uchwały
RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych RPŁ, nie głosował W.
Miedzianowski/:
Za
– 16
5

Przeciw
–0
Wstrzymało się
–4
Podjęli Uchwałę Nr III/15/2014 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok. /Zał. Nr 5/
Ad. pkt. 7
Przyjęcie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015-2018.
Kancelista w Wydz. FN Sylwia Gajda przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015-2018.
Radny Marcin Kosiorek: Ja mam takie pytanie proceduralne, bo proponuje jednak dyskusje
nad budżetem, nie nad prognozą, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa w imieniu klubu to
proszę o 15 minut przerwy.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Teraz?
Radny Marcin Kosiorek: No tak, tylko jakby jeszcze ktoś wytłumaczył tą dyskusje jak
mamy prowadzić w tej chwili.
Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ponieważ jest to
spójna Wieloletnia Prognoza i projekt budżetu, co prawda Wieloletnia Prognoza dotyczy lat
2015 i następnych, budżet tylko 2015, chciałbym zabrać głos przed projektem budżetu,
wyjaśniający głównie inwestycje, bo to głównie radnych interesuje, które są planowane w
2015 roku. Więc może w ten sposób bym zaproponował, że jeszcze bym zabrał głos przed
przedstawieniem projektu budżetu na 2015 rok, oczywiście po przerwie o jaką prosi Pan
Radny Kosiorek i dopiero wtedy moglibyśmy przedstawić projekt uchwały budżetowej na
2015 rok i dopiero wtedy dyskusję prowadzić.
Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można, to w takim kontekście tych dwóch daleko
idących głosów w tej sprawie to może potem, chyba, że ewentualnie Panie mogłyby się
przygotować, bo nie wiem czy są w stanie powiedzieć od razu, chodzi mi o różnice między
wskaźnikiem wyliczonym, tym indywidualnym wskaźnikiem dla powiatu łowickiego, a tym
zapisanym w projekcie WPF.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: 5,80 do 5,60.
Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli 0,2 różnica dla powiatu tak, 5,80. Dziękuję.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF GÓRSKI
OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH O GODZINIE 14:00
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF GÓRSKI
WZNOWIŁ OBRADY O GODZINIE 14:25
Radny Janusz Michalak: Na Komisji Budżetowej pytałem czy Zarząd proponując taki
projekt budżetu, zakładał chociaż minimalne wzrosty wynagrodzeń zarówno w Starostwie jak
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i w jednostkach, odpowiedź jaką uzyskałem była trochę kuriozalna, bo usłyszałem, że każdy
ma swój budżet i może sobie w nim robić co chce tylko, że my ten budżet za chwilę ustalimy
dla wszystkich jednostek, więc nie jest to tak, jak było powiedziane. Tutaj wychodzi, że jakiś
wzrost jest zaplanowany.
Starosta Krzysztof Figat: Tak, ale ten wzrost wynika również z odpraw emerytalnych, z
naliczenia jubileuszówek i ze stażu pracy. Natomiast rozmawialiśmy również na Zarządzie o
tym i wcześniej rozmawialiśmy również, tak samo po tej komisji rozmawialiśmy, więc tam,
gdzie są dosyć takie znaczące, brzydko to nazwijmy kominy płacowe, to chcielibyśmy je
niwelować.
Radny Janusz Michalak: Pozwolę sobie ocenić tę odpowiedź, jako mało satysfakcjonującą,
bo lepsza by była Panie Starosto, jakby Pan powiedział, że po prostu nie mamy jeszcze
wszystkich dochodów i stosunek dochodów jest, dlatego w tym roku taki jaki jest, a w
przyszłym do mniejszej kwoty. Chciałem jeszcze zapytać, ale to już Pana Przewodniczącego,
czy zostanie nam odczytana opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej?
Starosta Krzysztof Figat: Szanowna Rady, Panie Przewodniczący zanim jeszcze ta opinia,
jest pozytywna, natomiast zanim ona zostanie przedstawiona chciałbym jeszcze przedstawić,
ponieważ te zadania w budżecie, które są zapisane, jest to zadanie drogowe o łącznej wartości
4 216 840 zł. W ramach tego zadania będziemy prowadzili prace następujące: wykonanie
nakładki asfaltowej na drodze Sierżniki – Skowroda, odcinek Chąśno II – Skowroda, jest to
długość 2385 m bieżących, wykonania utwardzenia poboczy na drodze powiatowej
Kochanków – Stępów, odcinek w miejscowości Wola Stępowska, długość 1260 m. Jest to
pierwszy etap do modernizacji drogi, czyli tak zwanego poszerzenia. W tym roku będzie
wykonana podbudowa w ramach tej schetynówki i przygotowanie do położenia nakładki. To
co robiliśmy wcześniej sprawdza się, że te roboty dwuetapowe pozwalają na to, że nie
następuje tak zwane odejście asfaltu w następnych latach. Następne zadanie to nakładka
asfaltowa na drodze 2747 Lisiewice – Bocheń, odcinek w miejscowości Guźnia - 2200
metrów bieżących. Następne zadanie to nakładka asfaltowa na drodze Łaźniki – Wiskienica
na odcinku Łaźniki – Wiskienica Górna, długość 3560 m bieżących. Kolejne zadanie to
wykonanie nakładki asfaltowej na drodze 2745E, Domaniewice – Skaratki, odcinek Skaratki
– Lisiewice, to jest 600 m bieżących i to jest dokończenie tego zadania, które było
realizowane już i to jest zakończenie tej drogi oraz w gminie Domaniewice ułożenie ciągu
pieszego z kostki betonowej od drogi nr 14 do dworca kolejowego na długości 900 m
bieżących. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Kalenice – Bobrowa,
odcinek 3110 m. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Walewice – Emilianów – Orłów,
odcinek Borówek – Seligi, długość 1570 m bieżących i jest to kontynuacja zadania.
Wykonanie nakładki oraz uzupełnienie ubytków tłuczniem na drodze powiatowej 2756E w
gminie Nieborów, jest to na odcinku Piaski, długość 1704 m. Wykonanie nakładki na drodze
Różyce – Jasieniec na odcinku Różyce – Zastruga, długość 3382 m bieżące. Utwardzenie
poboczy na pasie drogowym drogi powiatowej Bielawy – Sobota – Bąków, odcinek Sobota –
Bąków, długości 2110 m bieżących, jest to również przygotowanie do modernizacji drogi,
czyli do poszerzenia. Wykonanie oznakowania poziomego na drodze Bielawy – Sobota –
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Bąków, na odcinku Walewice – Sobota, na długości 4210 m i do tego remont i wyznaczenie
ścieżki rowerowej w pasie drogowym ul. Jana Pawła II i Stanisławskiego o długości 910 m.
To są zadania drogowe, które będziemy realizować w ramach schetynówek, jak również jest
zaplanowana dotacja 200 tys. zł dla miasta Łowicz na przebudowę ulicy Starościńskiej rondo Broniewskiego. Z tego co wiem, ta schetynówka w mieści także znalazła się w
finansowanych, także byłyby to w tym roku realizowane, łączny koszt tak jak mówiłem
4 216 840 zł. Następne zadanie to poprawa jakości w ramach tej poprawy jakości, prace będą
prowadzone w następujących szkołach: I LO wymiana części okien, montaż nawiewów,
wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic,
ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną, wymiana rur spustowych w budynku
głównym, wymian rynien oraz rur spustowych, wykonanie obróbek blacharskich i wymiana
parapetów zewnętrznych na nowe. W budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
rozbiórka pomieszczenia gospodarczego wraz z utylizacją płyt azbestowych, wymiana części
okien na okna PCV, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, piwnic,
stropów, ścian poddasza, demontaż i wymiana rur spustowych, wymiana pokrycia
dachowego, wymiana rynien, wymiana parapetów zewnętrznych, wymiana instalacji
odgromowej, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji wody
zimnej, przebudowa instalacji CO, budowa instalacji solarnej. Budynek administracyjny ZOZ,
w ramach tego zadania będą prace następujące: nowe schody zewnętrzne, ocieplenie
stropodachu, wymiana części drzwi zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich, remont
zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do budynku, docieplenie ścian zewnętrznych,
wykonanie warstw izolacyjnych ze styropianu, wykonanie opasek odwadniających wokół
budynku. W Zespole Nr 4: wymiana części okien, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie
ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic budynku, ocieplenie stropodachu, wymiana
obróbek blacharskich, uzupełnienie izolacji poziomów izolacji CO, montaż zaworów i głowic
termostatycznych, czyszczenie instalacji CO. Budynki dwa na Blichu: w budynku C wymiana
okien, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana rur
spustowych, wymiana parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, remont kominów na
łączników. Na budynku B wyrównanie elewacji, remont kominów, wywietrzników
dachowych, wymiana rynien, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, sali
gimnastycznej. To jest zadanie z poprawy jakości, łączna wartość tego projektu to
3 334 665,44 zł. Są także dwa zadania, gdzie jedno zadanie to jest kontynuacja z tego roku,
będziemy je kontynuować do 30 kwietnia 2015 roku, to jest „Ruszaj łowickim szlakiem
rowerem i kajakiem. Rozwój infrastruktury turystycznej.” Polegał będzie na zamontowaniu
znaków ostrzegawczych mocowanych do barier ochronnych mostów lub na słupach wbitych
w grunt w nabrzeżu rzeki, oznakowanie dróg dojazdowych do miejsc wodowania oraz punkty
rowerowe obsługi turysty. Tych punktów będzie 5, będą znajdować się w miejscowościach
Ostrów, Mystkowice, Walewice Wieś, Wola Gosławska i Domaniewice. Całkowity koszt
operacji 83 182 zł. I zadanie, które nie jest wpisane do budżetu 2015 roku, natomiast
zabezpieczyliśmy środki pochodzące z kredytu w tym roku 361 418,33 zł na remont
pomieszczeń fizjoterapii i rehabilitacji w Stanisławowie. Zakres prac to remont łazienek,
wymiana instalacji przepływowej, montaż instalacji przyzywającej w pokoju pielęgniarek i w
salach pacjentów, montaż instalacji telefonicznej oraz instalacji internetowej, montaż sufitów
podwieszanych, położenie gładzi i pomalowanie wszystkich pomieszczeń i korytarzy oraz
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wymiana ościeżnic skrzydeł drzwiowych do sal i łazienek, na to mamy zabezpieczonych
środków 361 418,33 zł. Łącznie te inwestycje, które mamy już środki zabezpieczone to jest
kwota 7 996 105 zł. Tak wyglądają zadania inwestycyjne. Rzeczywiście, to co Pani Sylwia tu
przedstawiła, planowany jest kredyt 2 707 849,73 zł, zadłużenie na koniec roku 2015
planowane 11 089 409 zł, jest mniejsze o 100 tys. zł od zadłużenia na koniec roku 2014.
Wskaźnik, o który pytał Pan Wojciech Miedzianowski jest 5,60 w stosunku do
dopuszczonego na ten moment 5,80.
Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym tylko wyjaśnić, bo nie wiem czy się
przesłyszałem czy też nie, ale wśród tych różnych inwestycji, które Pan wymienił, w
prawdzie są to te szczątkowe, te szczegółowe inwestycje z poprawy jakości powietrza, czyli z
tej dużej inwestycji, którą realizujemy oraz z tych schetynówek, padły tu między innymi
zadania, których nie ma w tych schetynówkach, a przynajmniej nie przedstawiono ich
wcześniej, jak chociażby te 200 m na Lisiewicach, które Pan powiedział, albo ewentualnie
uzupełnienie tłuczniem poboczy na odcinku Bąków – Sobota. Tego nie było w schetynówce
na pewno, więc chciałbym się upewnić, czy dobrze słyszałem.
Starosta Krzysztof Figat: Ja ten opis przedstawiałem z wniosku, jaki jest złożony do Urzędu
Wojewódzkiego, to jest kopia tego wniosku i jeśli chodzi o Lisiewice 600 m to jest nakładka.
Lisiewice – Bocheń, odcinek w miejscowości Guźnia 2200 m.
Radny Wojciech Miedzianowski: Dobrze, a ten tłuczeń na drodze Bąków – Sobota jeszcze ?
Starosta Krzysztof Figat: To jest przygotowanie do poszerzenia.
Radny Wojciech Miedzianowski: I to jest na odcinku Bąków – Sobota ?
Starosta Krzysztof Figat: Bielawy – Sobota - Bąków, odcinek Sobota – Bąków 2110 m.
Utwardzenie poboczy w pasie drogowym drogi powiatowej.
Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli to jest ze schetynówki ? Bo tam był 1 km
zaplanowany poszerzenia, jeśli dobrze pamiętam od drogi krajowej 92 do miejscowości
Bąków tam za cmentarzem. Czyli 1 km drogi, 1100 m było mniej więcej. Rozumiem, że te
2000 m to jest po jednej i po drugiej stronie, tak ?
Starosta Krzysztof Figat: Darek, tak to wygląda ?
Radny Dariusz Kosmatka: Tak.
Radny Wojciech Miedzianowski: Dobrze dziękuję, bo już myślałem, że się zmieniła
uchwała budżetowa.
Radny Janusz Michalak: Panie Starosto, ja nie mogę znaleźć kontynuacji tej inwestycji
„Ruszaj łowickim szlakiem, kajakiem, rowerem” .
Starosta Krzysztof Figat: Ta inwestycja jest w roku 2014 i ona jest aneksem do 30 kwietnia
2015 roku lub będzie realizacja.
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Radny Janusz Michalak: To nie jest przyszłoroczna inwestycja.
Starosta Krzysztof Figat: Nie, powiedziałem, że to są środki zabezpieczone i będą
realizowane w przyszłym roku, ale to jest inwestycja tegoroczna.
Radny Janusz Michalak: A nasz udział też ? Nie powinniśmy to w jakieś niewygasy wpisać,
czy coś ?
Starosta Krzysztof Figat: Było takie moje pytanie czy to nie powinno być w niewygasach,
natomiast jeszcze z Panią Skarbnik i z Urzędem Marszałkowskim uzgodniliśmy, że będzie to
aneks i te środki będą w wolnych środkach. Dla mnie też by było to może tak logicznie jako
niewygas. Tak można, tak jest aneks z Urzędem Marszałkowskim podpisany.
Radny Wojciech Miedzianowski: Ja mam jeszcze pytanie w takim razie czy nie powinien
się znaleźć ten wkład własny w budżecie przyszłorocznym skoro kończymy inwestycję albo
przynajmniej część tej inwestycji w 2014 r. na to powinny się znaleźć kontynuacje w 2015 r.?
Starosta Krzysztof Figat: On jest w tej autopoprawce, o której mówiliśmy na komisjach.
Radny Wojciech Miedzianowski: Dobrze, to ja bym jeszcze chciał albo prosił ewentualnie o
nie wymienianie tej inwestycji w Stanisławowie, ponieważ został wzięty kredyt, tam te 365
tys. zł, nie rozpoczęto tej inwestycji więc nie możemy wpisać w wygasy, więc tak naprawdę
tej inwestycji nie ma.
Radny Janusz Michalak: Ja koledze chciałbym wyjaśnić, bo jesteśmy w punkcie prognozy,
wieloletnia prognoza, więc to jeszcze tak 6 lat będziemy przesuwać. To nie jest w budżecie
przyszłorocznym, to jest w wieloletniej prognozie, bo teraz jesteśmy w tym punkcie.
Radny Wojciech Miedzianowski: To może zakończmy, odczytajmy opinię RIO do budżetu.
Kancelista w Wydz. FN Sylwia Gajda przedstawiła Uchwałę RIO dotyczącą opinii do
projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Łowickiego. /Zał. Nr 6/
Radny Wojciech Miedzianowski: Ja bym tylko prosił o wyjaśnienie jeszcze raz tej
inwestycji, o której mówił Pan Michalak. Czy ona jest wpisana w niewygasy czy jest wpisana
na nowy rok ? Dopisujemy do projektu budżetu na 2015 rok ?
Starosta Krzysztof Figat: Wprowadziliśmy ją autopoprawką i na środki własne, które
zabezpieczyliśmy w kwocie 21 141 zł w budżecie w 2015 roku.
Radny Wojciech Miedzianowski: Dobrze, czyli dopisaliśmy inwestycję. Czy w związku z
tym uchwała o WPF nie powinna ulec zmianie ?
Kancelista w Wydz. FN Sylwia Gajda: To jest autopoprawka, to jest wprowadzone
autopoprawką.
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Radny Wojciech Miedzianowski: Wskaźnik się nie zmienił?
Kancelista w Wydz. FN Sylwia Gajda: Wskaźnik się nie zmienił.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie w
tej sprawie ? Nie widzę.
Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli – pozytywna.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji –
pozytywna.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska –
pozytywna.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem
uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu na lata 2015-2018?
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych RPŁ/:
Za
– 11
Przeciw
–1
Wstrzymało się
–9
Przyjęli Uchwałę Nr III/16/2014 RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu na lata 2015-2018. /Zał. Nr 7/
Ad. pkt. 8
Przyjęcie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
Inspektor w Wydz. FN Bogusława Wróbel – Makowska przedstawiła projekt Uchwały
RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
Inspektor w Wydz. FN Bogusława Wróbel - Makowska przedstawiła Uchwałę RIO
dotyczącą opinii do projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok oraz
Uchwałę w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Łowickiego. /Zał. Nr 8/
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję, czy są jakieś pytania do przedłożonego
projektu uchwały ?
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Radny Marcin Kosiorek: Rozmawialiśmy na Komisji Edukacji o Kiernozi i Pan Starosta
obiecał nam na komisji, że przed budżetem zapoznamy się z wynikami prac Pana Dyrektora.
Starosta Krzysztof Figat: Tak, więc generalnie w ocenie takiej potwierdza się to co
mówiłem na Komisji Oświaty, że korzystniejszą wersją będzie wybranie nowego projektu,
gdyż projektanci nie chcą się godzić na zmiany takie, które nas by satysfakcjonowały.
Rozmawialiśmy o tym projekcie na zarządzie, jest propozycja taka aby określić ilość miejsc,
warunki jakie musi budynek spełniać i żeby pod takim kątem skonstruować projekt budynku
w Kiernozi. Oczywiście z wykorzystaniem zamiaru jaki był zawarty w tym projekcie, który
jest. Jeszcze dzisiaj rozmawiał Wicestarosta z Panem Tadeuszem Miksą, także może tutaj
jeszcze swoje słowa dołożyć. Natomiast generalnie ekonomiczniej będzie zrobić nowy
projekt.
Radny Marcin Kosiorek: No tak, ale na Komisji Edukacji umawialiśmy się i Pan Starosta
powiedział, cytuję z pamięci, że „to na sesję Pan Dyrektor Miksa powie nam ile dokładnie
będzie kosztowała zmiana tego planu i ile będzie kosztował nowy projekt”. Tak mniej więcej
nie słowo w słowo, ale takie słowa padły ze strony Pana Starosty.
Starosta Krzysztof Figat: No to już Wicestarosta po rozmowie z Panem Tadeuszem
podpowiada, że ponad 30 tys. zł modernizacja tego projektu a koło 40 tys. zł nowy projekt.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy jeszcze Pan Radny Kosiorek ?
Radny Marcin Kosiorek: Znaczy no tak, no ja bym bardzo prosił, taki wniosek składam
żeby w takim razie, bo rozumiem, że Zarząd skłania się, nie wiem mógłby wyrazić też swoje
stanowisko w tym kierunku, żeby zrobić nowy projekt, tak żeby po prostu te pieniądze
zapisać w budżecie, wprowadzić inwestycję „Budowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Kiernozi”, nie wiem nazwać to „etap pierwszy projekt” i zapisać 40 tys. zł w budżecie,
wziąć to z rezerwy i żeby to w budżecie było i żebyśmy mieli jasność, że działamy w tym
kierunku. Dziękuję.
Starosta Krzysztof Figat: Planujemy takie działania podjąć na początku przyszłego roku.
Środki będą pochodzić z wolnych środków z 2014 roku. Żeby uspokoić Pana Radnego
Kosiorka to myślę, że najlepszym gwarantem zapisania tego w 2015 roku jest Wicestarosta.
Radny Marek Jędrzejczak: Ja chciałem zgłosić taki wniosek dotyczący dokończenia drogi
w Lisiewicach Dużych. Tam jest położona w tym roku nakładka ale zostało 100 m w takim
dosyć newralgicznym miejscu, ponieważ nie dość, że jest to niedokończona droga, to jeszcze
w miejscu zalewowym. Mieliśmy okazję na Komisji Oświatowej na ten temat rozmawiać, to
nie są duże koszty, ponieważ myślę, że byłaby to suma około 20 tys. zł na dokończenie tej
inwestycji i myślę sobie, że no jest to do zrobienia. Jako propozycja związania z
finansowaniem myślę, że z rezerwy ogólnej te 20 tys. zł można byłoby przeznaczyć i to byłby
mój pierwszy wniosek. Natomiast jeszcze mam pytanie dotyczące działu 926 w rozdziale
92695, chodzi mi o środki przeznaczone na stypendia i nagrody. Też o tym rozmawialiśmy na
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Komisji Oświatowej. W związku z tym moje pytanie jest po pierwsze takie: jest suma
przeznaczona 35 tys. zł, natomiast chciałbym się dowiedzieć co jest podstawą określenia
takiej sumy, bo mnie się wydaje, że najlepszą formą byłoby spotkanie z przedstawicielami
poszczególnych klubów i na tym spotkaniu powinno być określone ze strony właśnie
prezesów tych klubów jakie wyniki były osiągane w danym roku i to powinno być podstawą
do określenia sumy w budżecie jaka jest przeznaczona na stypendia i nagrody sportowe. No
bo to była tak na prawdę sprawa podstawowa. Po takim spotkaniu określamy jaka jest suma,
dzisiaj na podstawie tego co ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o jeden klub to jeden klub i
nagrody plus stypendia za wyniki osiągane i to wyniki bardzo wysokie w tym roku to jest
suma około 40 tys. zł, a z tego co wiem tych klubów jest znacznie więcej. Stąd takie moje
pytanie: W jaki sposób te wyniki, które są promocją Powiatu Łowickiego no w jaki sposób
uhonorować i powinno to mieć odzwierciedlenie finansowe. Dziękuję bardzo.
Starosta Krzysztof Figat: Może po kolei, o tym odcinku drogi rozmawialiśmy na komisji,
dziś już wiemy chociaż możemy przypuszczać, że zima w tym roku nie będzie nas kosztować
tyle na ile jesteśmy przygotowani na ten rok bo co będzie w przyszłym roku to jeszcze dzisiaj
za wcześnie wybiegać, chociaż środki na ten następny rok też mamy zabezpieczone, także na
pewno przeanalizujemy tą możliwość naprawy. Ja wyjaśniałem że po prostu były to środki
zewnętrzne i nie można było, bo to co mówiliśmy na komisji, że wystarczyło może żeby
przesunąć tą drogę o te 100 m i z drugiej strony nic takiego by się nie stało żeby tego asfaltu
nie było. Natomiast no nie stać nas przy dofinansowaniu 80 % na takie ryzyko, żeby stracić
finansowanie. Jak najbardziej pochylimy się w przyszłym roku nad tym odcinkiem drogi, w
jakiej formule pozostawmy to na początek przyszłego roku. Natomiast te środki na stypendia i
nagrody były zabezpieczane na podstawie lat ubiegłych. Też rozmawialiśmy ta informacja o
której Pan mówił myślę, że ona już jest w Wydziale Edukacji, tą listę którą Pan miał na
komisji.
p.o. Dyrektora Wydz. ES Teresa Wicher: Była Rada Sportu i opinia była pozytywna, żeby
to dofinansować.
Starosta Krzysztof Figat: Więc będą wolne środki z 2014 roku, jest planowana rezerwa
ogólna, więc są określone kryteria w jakich te nagrody i stypendia będą udzielane. Jeżeli
będzie taka potrzeba no to po prostu te środki zwiększymy.
Radny Janusz Michalak: Ja chciałem pytania czy stwierdzenia tutaj do wniosku Pana
Marka. Bardzo zasadne jest to, żeby wpisać tę drogę na Lisiewicach i to jak najwcześniej
Panie Starosto, ponieważ schetynówkę będziemy w pobliżu robić, a żadna firma nie
przyjedzie zrobić 100 m bieżących drogi, dlatego w jednym przetargu oczywiście w dwóch
zadaniach mogło by to być. Co do stypendiów, to jeżeli analiza Pana Marka jest dokładna,
jeżeli to 35 tys. faktycznie zapisaliśmy na stypendia a mamy zobowiązania, bo powiem
wprost no przecież uchwała to jest zobowiązanie tak samo jak umowa, więc albo powinniśmy
zmienić uchwałę o stypendiach i tak ją wykalkulować, żeby było 35 tys. zł maksymalnie, albo
zwiększyć już dzisiaj przynajmniej do kwoty takiej jaka…
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Starosta Krzysztof Figat: Tam są kryteria, natomiast może jest Pani Teresa to wyjaśni
dokładnie. Według mnie to tam nie ma zapisanej kwoty ile to stypendium wynosi. Natomiast
dobrze by było..
Radny Janusz Michalak: No ja rozumiem, ale jeśli wiemy, że mamy tam Mistrza
Olimpijskiego i na niego trzeba przeznaczyć ileś przez ileś miesięcy jakąś tam dietę, bo to
chyba w takiej formie jest, wiemy, że za zdobycie tego jest jeszcze nagroda w jakiejś
wysokości i myślę, że to właśnie Pan Marek tak to liczył. Jeśli jemu wyszło, że z jednego
klubu jest 40 tys. zł no to troszeczkę tak ...
p.o. Dyrektora Wydz. ES Teresa Wicher: Są większe kwoty, w ubiegłym roku dla Pana
Bródki była nagroda, była również uchwała. W tym roku jest jakby pomniejszone o wysokość
tej nagrody.
Radny Marek Jędrzejczak: Ja jeszcze chciałem się odnieść do jednej rzeczy, co do sumy. Ja
powiedziałem o rzeczy bardzo ważnej, że suma powinna być odpowiedzią na osiągnięcia
sportowe. Czyli spotykamy się z przedstawicielami poszczególnych klubów i powiedzmy
sobie miesiąc październik – listopad to jest ten właściwy czas na określenie tych osiągnięć,
które są i na tej podstawie określamy no jaka suma może być przeznaczona na te nagrody i
stypendia. No bo wiadomą rzeczą jest, że już wtedy Ci poszczególni prezesi mają taką
wiedzę, niech składają i wtedy my określamy sumę, która jest adekwatna do tych osiągnięć.
Ona nie musi być stała, ale uwarunkowana tymi sukcesami, które są w danym roku. Dziękuję
bardzo.
Radny Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo pamiętacie rok ubiegły,
kiedy wspólnie razem podejmowaliśmy uchwały o nagrodach dla Mistrza Olimpijskiego,
kiedy podejmowaliśmy uchwałę o nagrodzie dla trenera. Ja chcę powiedzieć tak, że jeżeli
będą takie wyniki to razem wspólnie wszyscy potrafimy porozumieć się i nie ma z tym
żadnego problemu. Dzisiaj trudno powiedzieć jakie to będą kwoty. Jest zagwarantowana
kwota, jeżeli będzie potrzeba to będziemy rozmawiać, nikogo nie zostawimy bez dodatkowej
nagrody czy specjalnej nagrody, tylko to musi być zgodne z podjętą uchwałą.
Radny Janusz Michalak: Jeśli mogę to pozwolę sobie się nie zgodzić z Panem Jackiem,
ponieważ budżet to jest plan na rok przyszły i planujemy go pod ewentualne potrzeby czy
zobowiązania jako te minimum, tak. Wiemy ile potrzeba na przyszły rok na stypendia i na
nagrody. Stypendia i nagrody przyznajemy za osiągnięcia te wczorajsze. No nie wiem dzisiaj
biegnie Pan Bródka na 1500 na Mistrzostwach Polski i może trzeba będzie coś dołożyć, ale to
będziemy się martwić dopiero powiedzmy jutro. Ale to co do tej pory, jeżeli z wyliczeń czy
analizy przedstawionej przez Pana Marka wychodzi, że to potrzeba dla jednego klubu 40 tys.
zł, więc.. To wy Panowie jesteście od tego, żeby to powiedzieć. To proszę powiedzieć, że
liczyliśmy wszystkie stypendia i nagrody, 35 tys. zł to jest wszystko co potrzebujemy, tak ?
Starosta Krzysztof Figat: To jest na podstawie analizy roku ubiegłego i teraz pytanie czy to
jest określone kwotowo to stypendium czy na bazie kryteriów.
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p.o. Dyrektora Wydz. ES Teresa Wicher: Na bazie kryteriów.
Starosta Krzysztof Figat: Na bazie kryteriów. Nie ma konkretnej kwoty na dane
stypendium. My przyjęliśmy kwotę, jaka była potrzebna. Ta kwota 35 tys. zł zabezpiecza te
kryteria. My możemy dołożyć do tej kwoty, bo uznajemy, że na tą ilość osób, które spełniają
te kryteria, ta kwota jest za niska.
Radny Marek Jędrzejczak: Jeszcze raz wrócę do tego co powiedziałem. Tutaj mamy już
sytuację ściśle określoną, taka suma została przeznaczona. Mnie zależy o określenie, żeby w
przyszłości to się odbywało na podstawie porozumienia, rozmowy z przedstawicielami
klubów, a konkretnymi możliwościami finansowymi jakie ma Powiat. Wtedy unikamy tej
sytuacji, która jest dzisiaj, że ta suma nie jest adekwatna do tych osiągnięć. I myślę, że
gdybyśmy wypracowali taki system, to w przyszłości ta suma w budżecie, która byłaby
zapisana no byłaby sumą adekwatną do tych osiągnięć, które w danym roku są.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze dziękuję, Czy jeszcze ktoś chciał zabrać
głos w sprawie projektu budżetu na przyszły rok ?
Radny Wojciech Miedzianowski: Nie wiem czy może ktoś pytał, może nie. Chciałbym się
dowiedzieć ile podmiotów składało wnioski do budżetu i które z tych wniosków zostały
uwzględnione w tym projekcie? Każdy obywatel mógł złożyć, więc się pytam.
Starosta Krzysztof Figat: Musimy taką informację po prostu z Wydziału Finansowego
wyjąć i przekażemy Panu Radnemu. Natomiast chcę powiedzieć także wniosków drogowych
pochodzących od Radnych było na spokojnie 10 razy większe zadanie, natomiast tutaj
kierowaliśmy się taką zasadą aby uzyskać finansowanie ze środków zewnętrznych. Głównie
robiliśmy to zadanie pod modernizację dróg w ramach schetynówek i te zadania były
wprowadzane. Tylko pragnę przypomnieć, że tak naprawdę o tą dotacje jest coraz trudniej. W
zeszłym roku 31 punktów dało nam 1 miejsce w tej tabeli finansowania, natomiast w tym
roku projekt wyceniony przez nas na 34 punkty zajął 17 miejsce na 19 finansowanych.
Natomiast po odwołaniu przesunęliśmy się o 2 miejsca na 19, więc to było główne kryterium,
te wnioski drogowe, które można było włączyć do współfinansowania.
Radny Janusz Michalak: Chciałbym zapytać Pana Starosty jaki jest podział obowiązków w
Zarządzie? Wbrew pozorom bardzo to się łączy z budżetem.
Starosta Krzysztof Figat przedstawił podział obowiązków pomiędzy Starostą Łowickiem a
Wicestarostą Łowickim. /Zał. Nr 9/
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze dziękuję, Czy jeszcze ktoś chciał zabrać
głos w sprawie projektu budżetu na przyszły rok ? Nie widzę. Proszę komisje o opinie.
Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
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Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli – pozytywna.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji –
pozytywna.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska –
pozytywna.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przystąpimy do głosowania.
Radny Marcin Kosiorek: Do głosowania wniosków zgłoszonych?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dlaczego?
Radny Marcin Kosiorek: Ja złożyłem wniosek konkretny
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy mógłby Pan Radny powtórzyć, jaki to był
wniosek ?
Radny Marcin Kosiorek: Tak, powtórzę. Wnioskuję o utworzenie zadania inwestycyjnego
„Budowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi etap I projekt” 40 tys. zł i
wnioskuję o przesunięcie tych pieniędzy z rezerwy.
Starosta Krzysztof Figat: Znaczy tak, trudno tworzyć to zadanie, bo to zadanie jest
utworzone i nawet jest dziennik budowy wydany na to zadanie, w budżecie przyszłorocznym
nie ma zapisanego. Natomiast samo zadanie jest, ja w imieniu Zarządu zapewniłem Pana
Radnego, że takie działania będą podejmowane i powiedziałem skąd będą pochodzić środki,
więc Panie Przewodniczący Zarząd uważa, że wprowadzanie tego zadania w takiej formie jest
zbędne.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja też tak uważałem, że to było wyjaśnione.
Radny Janusz Michalak: Ja chciałbym spytać w takim razie Pana Starosty, jaka będzie
nadwyżka budżetowa?
Starosta Krzysztof Figat: Na ten moment jeszcze nie potrafię Panu odpowiedzieć.
Radny Janusz Michalak: No to skąd Pan może wiedzieć, że starczy te 40 tys. zł, że będzie
tej nadwyżki przynajmniej 40 tys. zł?
Starosta Krzysztof Figat: Jest rezerwa w wysokości 70 tys. zł, także jeżeli nie starczy z
nadwyżki to starczy z rezerwy.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przegłosujemy oczywiście, ja na pewno
formalności dokonam, natomiast no wydawało mi się, że było wyjaśnione dlatego dobrze
przystąpimy do głosowania.
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Radny Marek Jędrzejczak: Ja otrzymałem odpowiedz dotyczącą wniosku o dokończenie tej
drogi na Lisiewicach, w związku z tym mam pytanie: czy ta inwestycja zostanie dokończona
czy będziemy teraz głosowali wniosek o dokończenie i zapisanie konkretnie w uchwale
budżetowej?
Starosta Krzysztof Figat: Ta sama sytuacja, myślę, że my to wyjaśnialiśmy już i po prostu
byłoby niegospodarnością gdyby to nie było dokończone przy okazji schetynówek, więc na
pewno to uwzględnimy. Powiedziałem również, że najprawdopodobniej jeśli nic się nie
wydarzy to na tą inwestycję środki będą pochodzić z oszczędności z zimowego utrzymania.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ale czy to jest wniosek do zmiany? No bo jeżeli
tak, to musimy też wprowadzić.
Radny Wojciech Miedzianowski: Szanowni Państwo ja proponuje przerwę, niech Zarząd
zajmie stanowisko względem wszystkich wniosków. Mnie nie było, ale z tego co zdążyłem
się zorientować to był wniosek dotyczący MOS-u w Kiernozi, nagród chyba i drogi na
Lisiewicach, tak? Znaczy był złożony wniosek, Zarząd musi zająć stanowisko i dopiero wtedy
będziemy głosować nad projektem ustawy. Oczekujemy konkretnego stanowiska Zarządu.
Radny Jarosław Papuga: Ja chcę powiedzieć, że jedyny wniosek Pana Radnego Marcina
Kosiorka wskazuje skąd na to przesunięcie zrobić, natomiast wniosek Pana Jędrzejczaka
odnośnie drogi i stypendia nie wskazuje skąd te pieniążki przesunąć, to można by to
uzupełnić i wtedy przegłosujemy.
Radny Marek Jędrzejczak: Ja chcę powiedzieć, że ja powiedziałem w przypadku drogi, że
środki finansowania powiedziałem, że z rezerwy ogólnej, natomiast prawdą jest, że jeżeli
chodzi o nagrody i stypendia takiego finansowania nie stwierdziłem. Natomiast myślę, że
również można by pokusić się o, bo to też nie są duże pieniądze z rezerwy ogólnej tylko, że ja
oprócz kwestii związanych z finansowaniem, powiedziałem o rzeczy niesłychanie ważnej:
tworzenie systemu, żeby takich sytuacji jak dzisiaj by nie było gdyby w październiku było
spotkanie z prezesami klubów i określenie projektując potem budżet, jaka suma jest
potrzebna, czy w ogóle określenie jakie są możliwości Powiatu w zakresie przyznawania
stypendium. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo ja mam taką propozycję, że
skoro jest dyskusja, są pytania to ja bardzo bym prosił, żeby na koniec każdej wypowiedzi
było zapytanie, odpowiedź Starosty, albo się zgadzamy albo nie i jeżeli chcemy coś włożyć w
ten budżet to trzeba powiedzieć wyraźnie, że składam wniosek o to, to i to, o takie i takie
zmiany. Tu była dyskusja i potem nagle teraz okazuje się, że to są wnioski.
Radny Marcin Kosiorek: Ja od razu powiedziałem skąd pieniądze.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze no każdy ma swoje zdanie. Ja uważam, że
to trzeba wyraźnie wyartykułować. Tu była dyskusja, że to 100 m będzie zrobione i
rozumiałem, że jest akceptacja. Teraz nagle, że to ma być projekt do zmian w budżecie,
dlatego no mówię szanujmy się nawzajem i uważam, że to trzeba wyraźnie artykułować.
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Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący dyskusję to ja prowadziłem z Panem
Starostą, ale Marek swoją wypowiedź zaczął od „składam wniosek o…” no to czy to jest na
początku czy na końcu to naprawdę nie powinno mieć znaczenia. Wyraźnie powiedział, że
składa wniosek.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Skoro rozpoczęliśmy dyskusję odnośnie budżetu, to ja też do
Pana Starosty idąc tu tropem Radnego Marka Jędrzejczaka, że ja też składam do budżetu
wniosek o dokończenie 200 m drogi Czerniew - Osiny i chciałbym żeby w tym budżecie było
uwzględnione, bo tam jest nieduży odcinek, a to jest taka droga naprawdę dosyć strategiczna,
połączenie dużej części mieszkańców.
Starosta Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, żebyśmy może pewne rzeczy wyeliminowali,
ponieważ Pan Radny Kosiorek i Pan Radny Jędrzejczak zaproponowali pokrycie tych
inwestycji z rezerwy budżetowej. Otóż chcę Państwa poinformować, że nasza rezerwa ogólna
jest na poziomie minimalnym na etapie jej tworzenia. Więc mniejszej dzisiaj z tej rezerwy
przesunąć środków, powiedzmy zmniejszyć ją z 70 do 40 tys. zł najzwyczajniej w świecie nie
możemy, ponieważ ta która jest ustalona jest na minimalnym poziomie, jest to zgodnie z
artykułem 222. Natomiast jeśli i projekt na budynek MOS-u w Kiernozi i dokończenie tej
drogi w przypadku Pana Radnego Jędrzejczaka no mieści się w możliwościach tych, na które
dziś możemy liczyć, bo proszę Państwa no chociażby na pewno i z przetargu drogowego na
schetynówkę co roku są oszczędności i myślę, że będą również i w tym, gdyż ten projekt nie
został liczony jak gdyby na pograniczu możliwości, tylko był liczony rzetelnie, więc tutaj
myślę, że te oszczędności nastąpią i nie będzie tu problemu tym bardziej, że no mówię
niegospodarnością byłoby gdyby firma była w pobliżu tego odcinka i to załatwiało by cały
ciąg drogi, żeby tego nie zrobić. Natomiast naprawdę niech Pan Radny Kosiorek uwierzy mi,
że ten projekt będzie zrobiony, ponieważ on nam jest niezbędny do tego aby zabiegać o
środki zewnętrzne, więc no jest to w naszym interesie, żeby go zrobić jak najszybciej.
Radny Marcin Kosiorek: Skoro ta rezerwa ogólna jest taka niepewna to ja w takim razie
zmieniam i bardzo bym prosił, żeby te 40 tys. zł i nie będę motywował dlaczego, bo tutaj
zacznie się burza i nie wyjdziemy do 20:00, z działu 750 z rozdziału 75020, żeby te 40 tys. zł
przesunąć na zadanie, o którym mówiłem.
Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący ja jeszcze raz do Pana Starosty. Panie
Starosto o moje zapytanie.
Starosta Krzysztof Figat: To jest końcówka drogi na Konstantynowie.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Czerniew – Osiny.
Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Ja przepraszam, że tak się wtrącę, ale to była droga
robiona w zeszłym roku i to tak powiem, jak na Wyborowie robiliśmy drogę, to na wsi ludzie
zauważyli, że dobrze byłoby ją troszkę poszerzyć, bo rzeczywiście chodzą sprzęty ciężkie i
Wójt Gminy niedosyt, że dołożył 100 tys. zł do tych dróg, do schetynówki, to dołożył jeszcze
16 czy 15 tys. zł, żeby skręt w drugą stronę troszkę dobudować ze swoich własnych
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pieniędzy. A muszę powiedzieć z przykrością, że Wójt Gminy Kiernozia niedosyć, że do
schetynówki dołożył tylko 10 tys. zł, to te 200 metrów drogi też mógł ze swoich pieniążków
wspomóc jak gdyby Powiat i te 200 metrów drogi i to by była gospodarność, bo schetynówka
była robiona i w tym samym czasie mogła by być dokończona już jak gdyby z pieniążków
gminy za mniejsze pieniądze, tak. Czegoś takiego nie uczynił i ja nie mówię, że ma być
niezrobione, tylko że w tej chwili powiat jak gdyby musi do 20 metrów wykładać znowu
sprzęt i robić przetarg.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Pani Przewodnicząca, mnie taka odpowiedź Pani po prostu
nie interesuje, ja do Pani się nie zwracałem i proszę mi nie odpowiadać. Ja bezpośrednio
zwróciłem się do Pana Starosty i ja nie będę oceniał Wójta Kiernozi i proszę nie zahaczać
mnie tu o Wójta Kiernozi, bo ja nic takiego nie powiedziałem.
Starosta Krzysztof Figat: Panie Radny przyjrzymy się temu odcinkowi. Natomiast nie chcę
wypowiadać się, bo tutaj akurat byłem osobiście po komisji, widziałem ten odcinek tych 100
m i rzeczywiście jest to zakończenie sprawy, zakończenie ciągu. Natomiast co do tamtego
odcinka nie chcę się wypowiadać ale obiecuję, że w najbliższym czasie, że nie będzie to pod
śniegiem, będzie można to zobaczyć to sprawdzę jak to wygląda.
Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, myślę że przejdźmy do głosowania tych
wniosków.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Wniosek jest jeden.
Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Dwa.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF GÓRSKI
OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH 15:43.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO KRZYSZTOF GÓRSKI
WZNOWIŁ OBRADY O GODZINIE 15:50.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo przystąpimy do głosowania nad
przyjęciem wniosku Pana Marcina Kosiorka dotyczącym wprowadzenia do budżetu na 2015
rok rozbudowy MOS-u w Kiernozi. Kto jest za ?
Radny Wojciech Miedzianowski: Przepraszam Panie Przewodniczący, bo dlaczego Rada
ma głosować nad tymi wnioskami?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: No czy wprowadzamy zmiany do budżetu czy nie,
no jak?
Radny Wojciech Miedzianowski: Ale przepraszam to Rada ma zadecydować czy Pan
Marcin Kosiorek złoży wniosek do Zarządu?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie. To był wniosek do zmian w budżecie.
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Radny Wojciech Miedzianowski: To ja proponuje w takim razie przeczytać uchwałę
budżetową, jak konstruuje się budżet. Ja przepraszam najmocniej, bo mój wniosek do Zarządu
Rada nie ma prawa… opiniuje Zarząd, albo się decyduje i wprowadza to pod Radę albo nie.
Starosta Krzysztof Figat: Co do formuły wprowadzania tych wniosków myślę, że wypowie
się Pani Mecenas, natomiast ja bym chciał Panu Radnemu Miedzianowskiemu przypomnieć
jak to przy uchwalaniu budżetu na rok 2014 zgłosiliście Państwo zmiany do budżetu i je
przegłosowaliście.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę Panią Mecenas o podanie
interpretacji.
Pani Mecenas Anna Motuk: Panie Przewodniczący no w zasadzie to nic tutaj nie pozostaje
do interpretacji. Zgodnie z § 22 Regulaminu obrad Rady ust. 2 pkt. 3 głosujemy w tym
momencie poprawkę do projektu uchwały. Rozumiem, że Pan Radny Kosiorek złożył
poprawkę do projektu uchwały budżetowej, tak ?
Radny Marcin Kosiorek: Tak.
Radny Janusz Michalak: I Zarząd jej nie przyjął, tak Panie Starosto?
Pani Mecenas Anna Motuk: Przepraszam ale statut nic nie mówi o tym, że Zarząd ma się
ustosunkowywać, że musi, ma obowiązek ustosunkować się.
Radny Wojciech Miedzianowski: A uchwała o tworzeniu budżetu?
Pani Mecenas Anna Motuk: A czy Zarząd akceptował tą poprawkę to no nie wiem.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze powtarzam to jeszcze raz, kto jest za
przyjęciem wniosku Pana Kosiorka dotyczącym wprowadzenia do budżetu projektu
rozbudowy MOS w Kiernozi ?
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych RPŁ, nie głosował W.
Miedzianowski/:
Za
–8
Przeciw
– 11
Wstrzymało się
–1
Nie przyjęli wniosku Pana Marcina Kosiorka.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę kolejny wniosek. kto jest za przyjęciem
wniosku Pana Marka Jędrzejczaka o dokończenie drogi w Lisiewicach Dużych ? Proszę o
przystąpienie do głosowania.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych RPŁ, nie głosował W.
Miedzianowski/:
Za
–8
20

Przeciw
– 11
Wstrzymało się
–1
Nie przyjęli wniosku Pana Marka Jędrzejczaka.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Panie Przewodniczący ja też zabierałem głos to też mogę ten
swój głos jako wniosek formalny przedstawić ?
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę bardzo. Przystąpimy do kolejnego
głosowania. Bardzo proszę.
Radny Krzysztof Dąbrowski: O dokończenie odcinka drogi Czerniew – Osiny na końcówce.
Mi się wydaje, że z rezerwy prosta sprawa.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, nie no rozumiem. Proszę przygotować
projekt o głosowanie. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem wniosku Pana
Krzysztofa Dąbrowskiego o wprowadzenie do budżetu na 2015 rok inwestycji dokończenie
drogi Czerniew – Osiny?
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych RPŁ, nie głosował W.
Miedzianowski/:
Za
–8
Przeciw
– 11
Wstrzymało się
–1
Nie przyjęli wniosku Pana Krzysztofa Dąbrowskiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przystąpimy teraz do głosowania nad uchwałą
odnośnie budżetu.
Radny Marcin Kosiorek: Muszę to powiedzieć, bo byłem tutaj w klubie naszym chyba
największym orędownikiem tego, żeby zagłosować za tym budżetem i ja już nie będę nawet
go oceniał ale chciałem powiedzieć tylko jedno: no jeżeli nawet tak drobnych rzeczy, w tak
drobnych rzeczach musicie pokazać, że tutaj my, także liczcie się z tym, że i odpowiedź
będzie, ale no nie będę głosował za tym budżetem. Dziękuję.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, proponuje tutaj bez komentarzy, na
spokojnie. Przystąpimy do głosowania nad przyjęciem uchwały Rady Powiatu Łowickiego
nad przyjęciem uchwalenia budżetu na 2015 rok.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych RPŁ, nie głosował Z.
Kuczyński/:
Za
– 11
Przeciw
–2
Wstrzymało się
–7
Przyjęli Uchwałę Nr III/17/2014 RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok./Zał. Nr 10/
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Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem podziękować za
przyjęcie tego budżetu i zapewnić i Pana Marcina Kosiorka i Pana Marka Jędrzejczaka i Pana
Krzyśka Dąbrowskiego, że to nie jest wynik tego, że my tak drobnych rzeczy nie chcieliśmy
przyjąć, aczkolwiek są to rzeczy oczywiste i myślę, że rzeczy oczywiste będziemy w trakcie
roku budżetowego 2015 roku wprowadzać i realizować. Myślę, że to również nie jest budżet
moich marzeń, ale to co Regionalna Izba Obrachunkowa napisała w opinii jest to budżet
realistyczny, przede wszystkim realistyczny i bezpieczny do wykonania. Chcielibyśmy móc
uczestniczyć w podziale środków zewnętrznych, których być może w 2015 jeszcze nie będzie
tych wniosków i naborów aż tak dużo, ale myślę, że one będą się pojawiać i będą do tego
potrzebne jeszcze i środki i głosy, abyśmy te modernizacje budżetu robili. Ja chcę Państwu
powiedzieć, bo kilkakrotnie były tu podnoszone wartości wskaźnikowe, na jakim one są
poziomie, na co pozwalają. Chcę powiedzieć, że nasze zadłużenie Powiatu jest na poziomie
16% przy 60 dopuszczalnym jest bezpieczne. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że pojawiłyby się
środki zewnętrzne na inwestycje, które są dla nas inwestycjami ważnymi, strategicznymi i
takimi, których nie powinniśmy odkładać na lata, a takimi inwestycjami na pewno jest
Kiernozia, taką inwestycją na pewno jest szpital i takimi inwestycjami są również niektóre
inwestycje drogowe, to są sposoby dopuszczalne przez Regionalną Izbę Obrachunkową, aby
te wskaźniki można było zawiesić i jeżeli takie środki zewnętrzne się pojawią, a możliwości
do realizacji tych zadań będą, będę o to Radę prosił. Jeszcze raz dziękuję za przyjęcie
budżetu.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję Panie Starosto. Ja też uważam, że te
najpilniejsze rzeczy przy układzie dobrej współpracy powinny być wprowadzone, bo i te 100
m drogi, o których mówił Pan Jędrzejczak nielogiczne byłoby nie zrobić, o MOS-ie w
Kiernozi dyskutowaliśmy z zeszłym roku i uważam, że warunki w jakich pracują tam i
mieszkają te osoby, które tam są takie, że jak najszybciej trzeba to wspomóc. Natomiast każda
inwestycja drogowa, którą uda się wyłuskać uważam, że powinna być zrealizowana.
Ad. pkt. 9
Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2015 rok.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jakieś propozycje do zmiany planu pracy
RPŁ?
Radny Marcin Kosiorek: Ja przepraszam ale z uporem maniaka będę dalej, ale to wynika tu
powiem Panie Wicestaroście, to wynika po prostu z naszego doświadczenia. Ja proponuje
żeby w lutym, bo są tylko dwa punkty tak naprawdę oraz w październiku, gdzie też są dwa
wpisać taki punkt „Informacja na temat stanu inwestycji budowy Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Kiernozi”
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze. Jak Zarząd to widzi? Nie ma problemu.
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Radny Stanisław Olęcki: Nie łatwiej zadać takie pytanie na komisji? Będzie szybciej i
sprawniej.
Radny Marcin Kosiorek: Gdybym nie miał tych doświadczeń, które mam to pewnie bym
tak zrobił, natomiast nie jest to takie zobowiązanie większe niż tylko odpowiedź na komisji
jednym zdaniem, jeśli to jest punkt sesji. Liczymy, że to też będzie mobilizowało Zarząd do
szybszego działania w tej kwestii.
Starosta Krzysztof Figat: Sprawdzamy jeszcze, ale jeśli możemy to proponujemy, aby luty
zamienić na marzec.
Radny Marcin Kosiorek: Tak, niech będzie. Wybrałem luty, bo tam tylko 2 punkty były.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dlatego pytałem Zarządu czy to jest możliwe. Czy
są jeszcze jakieś inne propozycje? Teraz tak, no przegłosujemy tą zmianę. Dobrze czyli ja
rozumiem, że ta poprawka będzie wprowadzona.
Radny Janusz Michalak: To też troszeczkę nie tak wprost, ale jednak wiąże się z pracą
Rady. Czy nie moglibyśmy ustalić zasady ustalania sesji przynajmniej tej zwyczajnej? Że to
jest powiedzmy ostatnia środa czy ostatni wtorek czy albo tak jak jest w Mieście, że na
dzisiejszej sesji ustalamy termin sesji następnej. No bliższa perspektywa, bo ja wiem, że jak
wpiszemy datę to później tylko sesją możemy to zmienić, tylko głosowaniem na sesji.
Mieliśmy taki jeden rok, gdzie mieliśmy problem, bo sztywne daty powpisywaliśmy i potem
było rzeczywiście trudno.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie, nie, daty to nie da rady, różne są sytuacje. Ja
proponuje żeby to była, no nie wiem Państwo możecie dyskutować, żeby to była ostatnia
środa każdego miesiąca o 13:00.
Radny Janusz Michalak: Jeśli mogę Panie Przewodniczący w tej dyskusji, no na komisjach
rozmawialiśmy, że prawie w każdej gminie, no w Mieście to jest czwartek, ale w każdej
gminie jest w środę. To ja może od razu dzisiaj bym poprosił o odstępstwo od tej środy. To
nie ten punkt ale dziewczyny pewnie piszą, w sprawach różnych już nie będę powtarzał, żeby
w styczniu od tej środy odstąpić.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja proponuje środy właśnie o 13:00, bo w gminach
są wcześniej, jeżeli w niektórych są w poniedziałki, ja proponuje żeby to była ostatnia środa
każdego miesiąca o 13:00. Bo 13:00 to już jest taka godzina, że i w pracy nie koliduje.
Radny Janusz Michalak: Jeśli można jeszcze w miesiącach kiedy wypada akurat ferie czy
wakacje, no bo tak nikt raczej z nas nie sprawdzał, żeby dostosowywać to bardziej ten dzień
do tych, no bo część z nas wyjeżdża z dziećmi, z wnuczkami a i tak w styczniu chciałbym,
żeby było we wtorek ostatni.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie no ale słuchajcie, ja też jestem za tym,
żebyśmy wszyscy mogli bywać, jeżeli jest taki wniosek. Nie wiem tak proponuje,
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rozmawiajmy, ostatnią środę każdego miesiąca o 13:00, jeżeli będzie tak jak tu mówi Radny
Pan Michalak i będzie trzeba, że to trzeba zmienić na wtorek to zmienimy na wtorek. No
dlaczego mamy sobie nie pójść na rękę. Czyli w styczniu 27, tak ? Wtorek o 13:00, jeśli
można, to jest jeszcze daleko, co za problem.
Radny Jacek Chudy: Czy wtorek można zmienić na tą środę?
Radny Janusz Michalak: Ja się nie będę upierał. Może być środa styczeń, ja tylko tak
powiedziałem, że ferie są od soboty w tym tygodniu właśnie. Dobrze zostawmy ten styczeń
środa.
Radny Jarosław Papuga: Ja po prostu proponuje abyśmy zrobili coś takiego, jak wspólne
posiedzenie po zakończeniu sesji takie nieoficjalne, tamte rzeczy możemy zrobić, no bo trwa
sesja tutaj mamy gości zaproszonych.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Plan pracy i to jest wiecie dlatego, sesje to też jest
plan pracy nasz. Umawiamy się tak ostatnia środa każdego miesiąca o 13:00. Jeżeli będzie
taka sytuacja, że Radnemu, lub grupie Radnych, czy ferie to powiedzcie o tym kilka dni
wcześniej, postaram się przystosować, jeżeli będzie motywacja do wniosku. Dobrze ? Kto jest
za wprowadzeniem poprawki Pana Marcina Kosiorka do planu pracy, mówimy o marcu ?
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych RPŁ, nie głosował Z.
Kuczyński, M. Śliwiński/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Przyjęli poprawkę Pana Marcina Kosiorka do planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2015
rok.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Teraz przegłosujemy plan pracy wraz z poprawką,
którą wprowadził Pan Radny Kosiorek. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały odnośnie
planu pracy Rady Powiatu wraz z poprawką ?
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych RPŁ, nie głosował Z.
Kuczyński/:
Za
– 20
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr III/18/2014 RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu
Łowickiego na 2015 rok. /Zał. Nr 11/
Ad. pkt. 10
Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2015 rok. /Zał. Nr 12/
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Radny Jerzy Wolski: Mam taką propozycję wzorem lat poprzednich. Słuchajcie, każdy z nas
pracował na ostatniej komisji, ustalała każda komisja swój plan pracy, myślę, że tutaj
będziemy chyba zgodni z tym, już chodzi o to żeby nie przedłużać. Myślę to co ja o swojej
komisji, no trudno żeby to czytać skoro ustaliliśmy gremialnie w zasadzie. Jeśli nikomu to nie
przeszkadza, to taka by była moja propozycja, przyjmijmy plan każdej komisji z marszu.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, przyjmujemy te plany bez głosowania.
Rozumiem, że wszyscy akceptujemy to co było na komisjach i przewodniczący nie będą
musieli przedstawiać tych planów.
Ad. pkt. 11
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Głów. Spec. Wydz. GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do
przedstawionego projektu uchwały ?
Radny Janusz Michalak: Ja mam pytanie, czy to na podobnych warunkach czy takich
samych?
Głów. Spec. Wydz. GGN Anna Kasińska: To znaczy to będzie na takich samych
warunkach, ta uchwała akurat ta pierwsza dotyczy ZOZ-u w tym budynku na Ułańskiej 4a.
Starosta Krzysztof Figat: Ja chciałbym jeszcze wyjaśnić, bo rozmawialiśmy o tym na
komisji i myślę, że tą informacje dobrze by było przekazać Radzie. Chcielibyśmy zrobić taką
analizę kosztów remontu tego budynku, ponieważ sytuacja jest taka, że my mamy z tej
dzierżawy dosyć pokaźną kwotę miesięcznie, natomiast stan tego budynku jest taki jaki jest,
wygląd też wiemy jaki jest. Drugi zakład pogrzebowy powstał obok, wizerunkowo jest dużo
lepszy. Chcielibyśmy rozmawiać z najemcą, rozmawiać z Wojewódzkim Funduszem, aby
przeprowadzić na tym budynku, no złożyć wniosek i przeprowadzić remont w postaci
termomodernizacji, wymiany okien i jeśli mielibyśmy takie rozeznanie, to prosilibyśmy Radę
bądź jeśli będziemy mieli środki własne na udział własny, bądź na wyrażenie zgody na udział
czynszu jako wkładu własnego. Generalnie chcielibyśmy, żeby wizerunkowo ta nieruchomość
w 2015 roku zyskała.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuje Panu Staroście, czy jeszcze ktoś chciał
zabrać głos? Nie widzę, proszę o opinię Komisję Rozwoju Gospodarczego.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska –
pozytywna.
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przystąpimy do głosowania. Kto jest za podjęciem
projektu uchwały odnośnie umowy najmu ?
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych RPŁ, nie głosował Z.
Kuczyński, M. Śliwiński/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr III/19/2014 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. /Zał. Nr 13/
Ad. pkt. 12
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Głów. Spec. Wydz. GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję. Czy są pytania do przedłożonego
projektu uchwały ? Nie widzę. Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego?
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska –
pozytywna
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo. Kto jest za przyjęciem
proponowanego projektu uchwały ?
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych RPŁ, nie głosował D.
Kosmatka, Z. Kuczyński/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr III/20/2014 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. /Zał. Nr 14/
Ad. pkt. 13
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego.
p.o. Dyr. Wydz. ES Teresa Wicher przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w sprawie
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie
powiatu łowickiego.
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Czy są jakieś
pytania do projektu uchwały ? Nie widzę. Proszę o opinię Komisji Edukacji.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki. Młodzieży i Promocji –
pozytywna.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za
przyjęciem proponowanego projektu uchwały odnośnie pracy aptek?
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych RPŁ, nie głosował Z.
Kuczyński, M. Śliwiński/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–1
Podjęli Uchwałę Nr III/21/2014 RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego. /Zał. Nr 15/
Ad. pkt. 14
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/378/2014 RPŁ
z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na 2014 rok.
Dyrektor Robert Wójcik: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. Projekt tej
uchwały był szczegółowo przedstawiany na Komisji Zdrowia i Komisji Budżetowej, powiem
tylko krótko, że zmiana dotyczy kwoty 1399 zł i zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
Przesuwamy środki z zadań, gdzie nie zostały wykorzystane na zadanie gdzie to
zapotrzebowanie jest największe, a mianowicie zdejmujemy 1377 zł z dofinansowania
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych i 22 zł z dofinansowania
likwidacji barier architektonicznych komunikowaniu się i technicznych i całość kwoty czyli
1399 zł przesuwamy na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze. Po prostu chcemy wydać te środki maksymalnie tak, żeby
nie zwrócić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeśli Pan
Przewodniczący pozwoli to przeczytam projekt uchwały.
Dyr. PCPR Robert Wójcik przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały
Nr LXI/378/2014 RPŁ z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia zadań Powiatu
Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na 2014 rok.
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję bardzo Panu Dyrektorowi. Czy są jakieś
pytania do przedstawionego projektu uchwały ? Nie widzę. Proszę o opinię Komisji Zdrowia i
Komisji Budżetów i Finansów.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli – pozytywna.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za
podjęciem uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie określenia zadań Powiatu
Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na 2014 rok?
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych RPŁ, nie głosował Z.
Kuczyński, M. Śliwiński, J. Wolski/:
Za
– 18
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr III/22/2014 RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/378/2014 RPŁ z
dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
2014 rok. /Zał. Nr 16/
Ad. pkt. 15
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie delegowania radnego powiatu
łowickiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Łowickiego.
Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie
delegowania radnego powiatu łowickiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Powiatu Łowickiego.
Kierownik Biura ZK Tomasz Kurczak: Kadencja trwa 3 lata i następne wytypowanie
radnych będziemy musieli zrobić w kwietniu.
Przewodnicząca K. Zdrowia Zofia Rogowska – Tylman: Propozycja Komisji Zdrowia była
na Pana Piotra Gołaszewskiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są jakieś pytania do przedstawionego projektu
uchwały albo inne kandydatury? Nie widzę. Czy Pan Radny wyraża zgodę?
Radny Piotr Gołaszewski: Tak.
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję. O to chodziło. Przechodzimy do
głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie delegowania Radnego Pana Piotra
Gołaszewskiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Powiatu Łowickiego?
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych RPŁ, nie głosował Z.
Kuczyński, M. Śliwiński, J. Wolski, W. Miedzianowski/:
Za
– 17
Przeciw
–0
Wstrzymało się
–0
Podjęli Uchwałę Nr III/23/2014 RPŁ w sprawie delegowania radnego powiatu łowickiego do
składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 17/
Ad. pkt. 16
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie
między sesjami.
Starosta Powiatu Krzysztof Figat przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami. /Zał. Nr 18/
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Ja chcę tylko do tej informacji dopowiedzieć, że
jesteśmy w trakcie zmiany banku, który będzie obsługiwał Powiat Łowickie, natomiast udało
się doprowadzić do sytuacji takiej, że bank, który od 7 stycznia będzie nas obsługiwał
porozumiał się z bankiem poprzednim, odkupił wyposażenie pokoju, także od 7 stycznia bez
zbędnych przerw mamy zapewnienia, że wszyscy będą obsługiwani normalnie, nie będzie
żadnych przestojów i chodzenia do innych banków. Natomiast jeśli można prosić, to zmiana
tych kont będzie się pojawiać i na naszej stronie i w informacjach, natomiast w celu
uniknięcia jakichś kłopotów możemy komuś taką informację przekazać i udzielić i bardzo o
to proszę.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję. Czy są jakieś pytania do Pana Starosty ?
Radny Marcin Kosiorek: Może to nie pytanie ale taką prośbę mam. Bo ja to powtórzę co
zawsze mówiłem, że no po prostu no niewyraźnie to wszystko słychać, Panie Starosto może
by Pan dał komuś, żeby ktoś to czytał? No bo po prostu, albo dał nam Pan to do ręki bo to jest
po prostu nie do wysłuchania. No czy ktoś z was wysłuchał wszystkiego?
Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Jest do wglądu w Biurze Rady.
Radny Marcin Kosiorek: Tak? Nawet nie przed sesją tylko w momencie kiedy Pan czyta ja
bym bardzo prosił gdyby można było mi to na przykład dać do ręki, to by mi było łatwiej
dużo, bo w pierwszym zdaniu to zrozumiałem, że Zarząd pracował nad bonem edukacyjnym.
Chyba to źle usłyszałem, prawda ?
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, proponuje żeby powielić i przekazać
przed przeczytaniem te materiały. Na kolejnej sesji rozumiem, przed przeczytaniem. Dobrze,
czy są jeszcze jakieś pytania do Pana Starosty? Nie widzę.
Ad. pkt. 17
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie
między sesjami.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo ja tak brałem w
uroczystościach naszego Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby, również na uroczystościach
25-lecia Sakry Biskupiej Alojzego Orszulika, naszego Biskupa pierwszego łowickiego,
brałem udział, nie będę wymieniał wszystkich, w bardzo wielu opłatkach, na które miałem
zaproszenia. Brałem udział w kilku komisjach naszej Rady, brałem udział w posiedzeniach
Zarządu i brałem również udział w sesjach Rady Miasta. Ja mam jeszcze jedną sprawę do
Państwa w tym punkcie, ponieważ wpłynęło do mnie pismo Rady Powiatu Łowickiego od
Klubu Kolarskiego Łowicz.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił pismo od Klubu Kolarskiego Łowicz.
/Zał. Nr 19/
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Jestem również w posiadaniu kopii, którą ten klub
i jej Przewodniczący Pan Bogumił Urbanek skierował do Pani Marii Wasiak - Ministra
Infrastruktury i Rozwoju. Będzie to wszystko dostępne w Biurze Rady, natomiast ja przekażę
te dokumenty do Komisji Gospodarczej, żebyście Państwo mogli się z nim dokładnie
zapoznać, nie teraz. Inicjatywa bardzo ciekawa, natomiast no trudna i rzeczywiście przy
obecnym ruchu drogowym jaki jest przy trasie 70 przy drodze wojewódzkiej, to zadanie no
będzie trudne, ale bardzo potrzebne uważam, dlatego przekażę to wszystko do Komisji
Gospodarczej.
Starosta Krzysztof Figat: Ja tylko w kwestii uzupełnienia, ponieważ jest podobny wniosek z
Regionalnej Organizacji Turystycznej, aby połączyć dwa pałace ścieżką głównie rowerową,
czyli Nieborów – Arkadia – Łowicz - Skansen w Maurzycach – Sobota – Walewice. Będą
prowadzone działania, aby do funduszy unijnych taki wniosek w Urzędzie Marszałkowskim
udało się złożyć, gdyby udało się to zrobić to jest załatwienie tego problemu, a w ogóle
myślę, że po prostu wspaniały szlak turystyczny łączący Nieborów z Walewicami.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Starosto, a nie moglibyśmy i z Kiernozią połączyć?
Starosta Krzysztof Figat: Jeżeli chodzi o wartości, walory turystyczne takie to jak
najbardziej tak, natomiast logistycznie tutaj jest to bardziej uzasadnione. Ja chcę powiedzieć,
że ten pomysł zrodził się na zasadzie pierwszego wniosku Nieborów – Arkadia, potem
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wydłużenie Łowicz no i etapami rosło. Jest szlak turystyczny, który w swej zawartości ujmuje
również Kiernozię, natomiast no boję się, że to zbyt duże zadanie, ale kto wie.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Jednak mam propozycję, spróbujmy.
Ad. pkt. 18
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne
Członek ZPŁ Jacek Chudy: Panie Starosto, Wysoka Rado praktycznie temat został
wywołany przez Pana Starostę, ponieważ Państwo doskonale pamiętają rozmawialiśmy pod
koniec tej ubiegłej kadencji o tym, że istnieje konieczność stworzenia właściwie jednego z
najważniejszych dokumentów dla Powiatu Łowickiego, dla samorządu, który będzie określał
wizje rozwoju tego Powiatu, będzie stawiał nam cele i główne działania, będzie to dokument
pod nazwą „Strategia dla Powiatu Łowickiego”. Szanowni Państwo, Wydział Strategii
przyjmował wnioski, nasz słomiany zapał można by powiedzieć może odłożyliśmy tylko na
krótki okres, bo tak naprawdę musimy do tej sprawy bardzo poważnie podejść i do tematu
powrócić. To o czym tutaj Państwo Radni mówią, że no jeżeli zaczyna być jakiś szlak
rowerowy to dlaczego nie do Kiernozi, dlaczego nie do Bielaw czy jeszcze gdzieś dalej. W tej
zintegrowanej strategii województwa taki pomysł się znajdzie i wespół z samorządami uda się
coś takiego stworzyć. Ja chciałem zaapelować do Szanownych Państwa o taką rzecz:
przyjmowaliśmy wnioski od Państwa Radnych, ogłosiliśmy, że przyjmujemy wnioski od
obywateli, od mieszkańców Powiatu Łowickiego, mieliśmy tutaj prezentacje zrobione przez
dwie Panie Profesor, które zajmowały się Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego i
jestem przekonany, że dziś powinniśmy do tego tematu powrócić, powinniśmy zbierać te
wnioski i poddawać je do tej wstępnej obróbki do Wydziału Strategii, który już mnóstwo
pracy w tej kwestii wykonał. I tą metodą społeczno – ekspercką, jeżeli dobrze pamiętam tę
strategię dla naszego Powiatu zrobić. Zachęcajmy wszystkich mieszkańców o składanie tych
wniosków, jesteśmy na sesjach w gminach i proszę o to, żeby przekazać te informacje
Wójtom, Radnym dlatego, że na bazie tych wszystkich pomysłów, które są tworzone w
gminach będziemy mogli tą szerszą strategię dla rozwoju naszego Powiatu popracować,
wykonać. Sami tak naprawdę nie damy rady. Potrzebujemy wsparcia tego naukowego, tego
merytorycznego i jestem przekonany, że te osoby, które te Panie Profesor, które wykonywały
tę strategię dla województwa łódzkiego, będą mogły nam tutaj bardzo szeroko pomóc. Ja
chciałem powiedzieć tak, że jeżeli umknęłoby w trakcie wykładania tej strategii coś o czym
zapomniałem w strategii województwa łódzkiego, można by aneksować czy prosić aby w tej
strategii nasze pomysły również się znalazły. Bardzo Państwa proszę o te wnioski, dlatego, że
na ich podstawie, na ich bazie będziemy mogli stworzyć coś co być może dorobi się tego, że
na tym rozwoju będziemy pracować i nie będzie takich sytuacji, o której mówi kolega, że
zapomnieliśmy o kilometrze drogi. No będziemy działać na podstawie dokumentu i bez
względu na to kto będzie zarządzał.
Radny Marcin Kosiorek: Ja mam pytanie, czy to było stanowisko Zarządu czy tylko Pana
Jacka?
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Radny Jacek Chudy: Ja chciałbym tylko przypomnieć o tym o czym rozmawialiśmy
wszyscy tutaj. Ja przypominam. Na Zarządzie oczywiście rozmawialiśmy bardzo szeroko w
tym temacie, natomiast stanowisko w dalszym ciągu jest takie, jakie mówiliśmy, że w tej
kadencji w dalszym ciągu pracujemy nad zbieraniem informacji i na podstawie tych
informacji będziemy starali się stworzyć dokument.
Radny Marcin Kosiorek: Czyli mamy rozumieć, że w budżecie nie ma zadania tam
tworzenia tego dokumentu, tylko robimy to siłami Biura Strategii, tak ?
Radny Jacek Chudy: W imieniu Pana Starosty, Wicestarosty i Biura Strategii proszę,
żebyśmy zebrali potrzebne informacje, bo być może okaże się, że nie ma żadnych wniosków
nie chcemy się rozwijać. No wie Pan, paradoks i czegoś takiego nie ma. Zacznijmy od
zebrania informacji, które posłużą nam na stworzenie dokumentu, na podstawie którego
będziemy mogli pracować.
Radny Marcin Kosiorek: Bo właśnie nie pytam o to co, tylko jak. No to rozumiem, że mają
do Starostwa na adres Starostwa mamy namawiać ludzi, żeby wysyłali swoje pomysły, tak?
Radny Jacek Chudy: Tak jest.
Radny Marcin Kosiorek: Okej.
Radny Jarosław Papuga: Tylko chcę przypomnieć, że kilka lat temu był opracowany taki
dokument już, jeśli chodzi o połączenie Łowicza z Nieborowem. To był indykatywny
program operacyjny o ile się nie mylę. Nawet były zapisane na niego jakieś środki i niestety,
znaczy no stety i niestety te pieniążki zostały przeznaczone na remont dachu na Ktedrze. Co
było ważniejsze to akurat tutaj ja nie będę tego oceniał, w każdym bądź razie była taka
koncepcja aby uczestniczyły w tym 4 samorządy to jest : gmina Nieborów, gmina Łowicz,
Miasto Łowicz i Starostwo Powiatowe i tutaj przy dofinansowaniu tego zadania, skoro ono
zostało rozciągnięte aż do Soboty, jeżeli więcej samorządów by w tym uczestniczyło i
współfinansowało to naprawdę Powiat nie musiałby dokładać, a wspólnie można byłoby
wypracować bardzo dużą i ciekawą rzecz, jeżeli się 4 samorządy na to złożą. Także myślę, że
ten projekt, który został tutaj złożony jest tak jakby odkopanie i odświeżenie właściwie tego
pomysłu, który naprawdę wtedy mógłby bardzo okazale wyglądać.
Radny Krzysztof Dąbrowski: To ja mam pytanie, to kto zabrał te pieniążki, biskupi?
Radny Jarosław Papuga: Ja nie mówię, że zabrali. Pieniążki były przeznaczane przez Urząd
Marszałkowski i Urząd Marszałkowski decyduje o tym na co te pieniądze są. A to czy jest
ważniejszy dach czy ścieżka rowerowa to ja naprawdę nie jestem w stanie Panu na takie
pytanie odpowiedzieć.
Radny Krzysztof Dąbrowski: Że te pieniążki poszły na dach na Katedrę, tak?
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Radny Jarosław Papuga: Ja tego nie powiedziałem, proszę Pana.
Starosta Krzysztof Figat: Ja chciałem tylko uzupełnić. Bo to o czym powiedział tutaj Pan
Jacek Chudy, cała strategia będzie miała sens i będzie miała rację bytu wtedy, kiedy ona
będzie spójna w samorządach poczynając od gminy przez powiat i województwo, dlatego też
bardzo dużo materiałów w Biurze Strategii jest na temat strategii. Myślę, że tą strategię no
będzie trzeba przygotować we współpracy z gminami, jesteśmy z wójtami w 1 połowie
stycznia umówieni na spotkanie, aby z wójtami i z Burmistrzem się spotkać i uzgodnić
wspólne projekty, wspólne przedsięwzięcia. My w zeszłym roku składaliśmy wnioski do tak
zwanych projektów kluczowych, te projekty kluczowe nijako się przekształciły w kontrakt
terytorialny. My w tym kontrakcie terytorialnym mamy zapisane przy realizacji Ministerstwa
Zdrowia Szpitalny Oddział Ratunkowy i lądowisko przy szpitalu. Zakładaliśmy, że będzie
tam również i pawilon, w którym mieściłaby się rehabilitacja oraz oddział dziecięcy i
pediatria. Coraz głośniej się o tym mówi, że te oddziały opieki długoterminowej będą
potrzebne, no ale niestety ten oddział póki co z tego kontraktu terytorialnego został
wykluczony aczkolwiek będziemy wracać i próbować o to walczyć. Natomiast wszystkie
działania i wnioski będą w oparciu o strategię i na pewno we wszelkich wnioskach, bo o tym
się mówi we wszystkich gremiach, w partnerstwie, im większe partnerstwo tym wyżej będzie
oceniane i wyżej punktowane. Także tutaj działania czy przy tej ścieżce, gdzie i gmina
Nieborów i gmina Łowicz i miasto Łowicz i Powiat i gmina Zduny i gmina Bielawy to już
trzeba uznać, że to będzie duże partnerstwo i warto o to zabiegać. Natomiast również musimy
powiedzieć o tym, że materiałów do strategii jeżeli chodzi o tą stronę środowiskową mamy
bardzo dużo, natomiast na pewno bez tej strony eksperckiej ta nasza strategia, no może będzie
ale czy ona będzie spójna ze strategią województwa to trzeba by się zastanowić. Na pewno w
styczniu zaprosimy wójtów do tworzenia, bo wójtowie też żeby sięgać po środki unijne w
nowym rozdaniu będą zobowiązani do posiadania strategii. Myślę, że wspólna praca nad taką
strategią będzie z korzyścią i dla Powiatu i dla gmin.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję Panie Staroście, czy ktoś jeszcze
chciałby w sprawach różnych zabrać głos ?
Radny Janusz Michalak: Pan Starosta w sprawozdaniu mówił, że Zarząd już przyjął
materiały dotyczące pozyskiwania środków, a jest to temat z sesji styczniowej to jak
moglibyśmy… Pani Beatko, to my nie możemy dostać tego wcześniej tylko dopiero na sesję
jak już jest przyjęte? To później każdy tak trochę patrzy w te papiery i udaje, że wie o co
chodzi.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos ?
Nie widzę. Szanowni Państwo, ponieważ jest to ostatnia sesja nasza w tym roku, chciałbym
złożyć Państwu wszystkiego dobrego z okazji zbliżającego się 2015 roku. Chciałbym życzyć
aby ten rok był dla was wszystkich lepszy, żeby był przede wszystkim zdrowy. Wszystkiego
dobrego dla was dla waszych rodzin, dla nas owocnych obrad i dobrych rzeczy, które będą
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płynęły z naszych obrad, wspólnego działania, a tak naprawdę wszystkim przede wszystkim
zdrowia i szczęścia w rodzinie i dla najbliższych. Wszystkiego dobrego.
Ad. pkt. 19
Zakończenie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady III Sesji Rady Powiatu
Łowickiego.
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