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P R O T O K Ó Ł  Nr XXXV/ 13 

z obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 30 stycznia 2013 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 21  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wstąpienia kandydata z 

tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu. 

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku Powiatu Łowickiego za 2012 rok. 

7. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego. 

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013 – 2025. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2013 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Miasta Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania 

drogami powiatowymi na terytorium Gminy Miasta Łowicz oraz 

udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasta Łowicz w 

celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały                                            

Nr XV/115/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w 

sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
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Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie 

Łowickim na lata 2013 – 2015 „Razem Bezpieczniej”.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla radnych.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Powiatu Łowickiego. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę Nr 

II/5/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w 

sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

II/6/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w 

sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji 

stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

18. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego                             

w okresie między sesjami. 

19. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

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

21. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzyła XXXV  Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad pkt. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

Wiceprzewodnicząca  RPŁ I. Kolos poinformowała, że w sesji wzięło udział   21 

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

decyzje.  

Ad pkt. 3 

Wnioski do porządku obrad. 

Wiceprzewodniczącą RPŁ Irena Kolos zapytała czy są uwagi do porządku obrad. 
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Radny J. Michalak:  Pani Przewodnicząca ja mam w zasadzie pytanie: z czyjej 

inicjatywy wprowadzony został punkt 14 i kto jest autorem projektu? Chodzi o 

diety i zwrot kosztów podróży służbowych. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Odpowiadam, punkt 14 został wprowadzony w 

uzgodnieniu z zarządem, natomiast uchwałę w sprawie ustalenia zwrotu diet i 

zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych wynika z przepisów, które 

mówią że w przypadku naliczenia na dotychczasowych warunkach dieta 

przewodniczącego i nieetatowych członków zarządu przekracza dopuszczalną 

kwotę. 

 

Radny J. Michalak: ustosunkuje sie w tym punkcie do tej wypowiedzi. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos: Dobrze, dziękuje. Czy są jeszcze jakieś 

wnioski do porządku obrad? Nie widzę.  

 

Wniosków i uwag nie było.  

 

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokołów z XXXIII I XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 17 radnych 

nieobecni M. Szymajda, W. Miedzianowski, Z. Kuczyński /: 

za   - 12 

przeciw  - 1 

wstrzymało się  - 2  

przyjęli protokół z XXXIII Sesji RPŁ. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 17 radnych 

nieobecni M. Szymajda, W. Miedzianowski, Z. Kuczyński /: 

za   - 15 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 2  

przyjęli protokół z XXXIV Sesji RPŁ. 

Uwag nie zgłoszono. 
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Ad. pkt 5 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z 

wygaśnięciem mandatu.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos  odczytała projekt uchwały  

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 16 radnych 

nieobecni M. Szymajda, W. Miedzianowski, Z. Kuczyński, 1 osoba nie 

głosowała /: 

za   - 16 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 0 

podjęli uchwałę Nr XXXV/228/2013 RPŁ w sprawie wstąpienia kandydata z tej 

samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu /Zał. Nr 2/.  

 
Radny J. Chudy: Pani Przewodnicząca w imieniu klubu Porozumienie Łowickie 

proszę o 5 minut przerwy. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos : A może po zaprzysiężeniu być? 

 

Radny J. Chudy: Bardzo proszę, przepraszam najmocniej. Ale po zaprzysiężeniu 

bardzo proszę. 

 

Radny M. Kosiorek: To ja mógłbym o 15 minut w takim razie jak przerwa, 

dobrze. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos: Poproszę  Pana Górskiego, kandydata o 

złożenie ślubowania. Treść ślubowania: Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie 

wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów 

Państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty 

samorządowej Powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw 

RP. 

 

Radny K. Górski: Ślubuje, tak mi dopomóż Bóg 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos ogłosiła 15 minut przerwy – godz. 

12.25 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos wnosiła obrady sesji – godz. 1240  

 

Ad. pkt  6  

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Łowickiego za rok 2012.  

 

Kierownika Biura ZK T. Kurczak przedstawił sprawozdanie z działalności 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za rok 2012 

/Zał. Nr 3/ .  

 

Ad. pkt 7  

 

Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu łowickiego.  

 

Dyrektor CKTiPZŁ J. Chołuj przedstawił  informację o działalności promocyjnej 

na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 4/.  

 

Radny A. Michalak : Dziękuję Pani Przewodnicząca, wysoka Rada, Szanowni 

goście. Panie Dyrektorze, pytań mam sporo ale chciałbym zacząć od 

najważniejszej rzeczy. My tutaj mamy w punkcie obrad informację o działalności 

promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu  Łowickiego. Zdaję mi się Panie Starosto, 

że to nie jest kompletny materiał bo z tego co sobie przypominam, to również z 

promocją była związana w ubiegłym roku działalność LZS-ów. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Tak, tylko działalność LZS-u jest tutaj przypisana do 

Wydziału EKS-u. 

 

Radny A. Michalak: Ale to mimo wszystko Powiat Panie Starosto i tak jak 

mówię... 

 

Starosta Krzysztof Figat: Ten punkt Pani Dyrektor Pawluk go wypełni, uzupełni 

tą informację jeżeli chodzi o LZS-y.  

 

Radny A. Michalak: Okej. Teraz Panie Starosto przerwa  na uzupełnienie czy.... 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos: Czy ma pan jeszcze jakieś inne pytania? 

 

Radny A. Michalak: Tak, mówiłem że mam kilka tych pytań. Panie Dyrektorze, ja 

może poczekam na Starostę jeżeli Pani Przewodnicząca pozwoli, dobrze? 



6 
 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos: Proszę bardzo. 

 

Radny A. Michalak: Nie wiem czy Pan Dyrektor będzie w stanie odpowiedzieć na 

wszystkie te pytania. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos: Bardzo proszę.  

 

Radny A. Michalak: Dziękuję Pani Przewodnicząca. Panie Dyrektorze, Panie 

Starosto, chciałbym zapytać o to słynne już spotkanie, które miało miejsce 4 

stycznia. Spotkanie było ściśle związane z promocją, więc stąd moja dociekliwość. 

Kto był organizatorem tego spotkania? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Organizatorem był Starosta Powiatu Łowickiego.  

 

Radny A. Michalak: Panie Dyrektorze, czy uczestniczył Pan w tym spotkaniu 

jako Dyrektor Centrum Promocji? 

 

Dyrektor CKTiPZŁ J. Chołuj: Nie, to spotkanie odbywało się w siedzibie 

Centrum Promocji. 

 

Radny A. Michalak: Chciałbym zapytać w takim układzie skąd Panie Starosto 

pomysł na zorganizowanie spotkania, które związane było tak jak donosiły media, 

przede wszystkim z promocją, z promocją regionu? Dlaczego na tym spotkaniu 

zabrakło przedstawicieli największej gminy tego powiatu i dlaczego na nim nie 

było również Pana Dyrektora, bezpośrednio odpowiadającego za promocję naszego 

Powiatu? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Było to spotkanie robocze Starosty, Zarządu, ci 

członkowie, którzy mogli uczestniczyć uczestniczyli z Przewodniczącymi Rad 

Gmin i Wójtów. Takie było zamierzanie żeby do takiego spotkania, żeby takie 

spotkanie przeprowadzić, łącznie z tym że na tym spotkaniu zarząd Powiatu 

Łowickiego przeprosił wójtów i przewodniczących za nie zaproszenie na miejsko-

powiatową wigilię. No tak się wydarzyło, przeprosiłem Pana Burmistrza, że nie był 

zaproszony na to spotkanie. 

 

Radny A. Michalak: Panie Starosto skoro Zarząd był organizatorem tego 

spotkania jaki był koszt tego śniadania, kto za to płacił? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Koszt tego śniadania był kosztem Centrum Promocji. 
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Panie Dyrektorze proszę o przedstawienie kwoty jaka była przeznaczona na to 

śniadanie. 

 

Dyrektor CKTiPZŁ J. Chołuj: Ta faktura jeszcze nie wpłynęła do Centrum. 

Szacowane jest w granicach 600 zł. 

 

Radny A. Michalak: Czy Pan Starosta przewiduje kolejne spotkanie w okrojonym 

składzie czy może już z przedstawicielami wszystkich gmin naszego powiatu? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Na tym spotkaniu ustaliliśmy z wójtami, że takie 

spotkania będziemy odbywać, natomiast będziemy odbywać je na zasadzie 

kolejnych samorządów tak aby nie był to koszt jednego samorządu. Oczywiście 

jeżeli będzie to, organizatorem będzie dana gmina, dana gmina będzie zapraszać, 

myślę, że zaprosimy wszystkich. 

 

Radny A. Michalak: Dziękuję. Panie Starosto, kolejne pytanie. Otrzymałem 

odpowiedź na interpelację związaną z audytem, który prowadzony był do niemalże 

końca grudnia 2012 roku. A to nie wiem jak to Pani Przewodnicząca czy... 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos: Na razie nie udzieliłam Panu głosu. 

Musi Pan Kosiorek poczekać.  

 

Radny A. Michalak: Najwyżej wrócimy później to tegoż tematu. Czy mógłbym 

Panie Starosto zapoznać z wynikami tego audytu? Będe bardzo wdzięczny, jeśli te 

materiały zostaną skopiowane i przekazane a teraz bym poprosił kilka słów 

podsumowujących wyniki tegoż audytu Pana Dyrektora. To może ja tyle na tę 

chwilę.  

 

Starosta Krzysztof Figat: Rozumiem, jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań 

prawnych, w Biurze Rady będą dostępne materiały dla Pana Radnego Michalaka. 

 

Radny A. Michalak: Dziękuję, jakieś kilka słów na temat tego co kontrolerzy  

sprawdzali, jakie były wyniki? Panie Dyrektorze, Panie Starosto. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Dyrektorze, proszę bardzo. 

 

Dyrektor CKTiPZŁ J Chołuj: Rzeczywiście został przekazany raport na ręce 

Pana Starosty jak i również Dyrektora Centrum Promocji. Mnie bardzo cieszy, że 

audytor nie stwierdził zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania Centrum Promocji 

pod względem prawnym i księgowym. Jedynie uwagi dotyczyły poprawienia stanu 
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systemu kontroli zarządczej, dotyczącej wprowadzenia zarządzeń jak i również 

dotyczące kwestii sformułowań zarządzających w Centrum Promocji. 

 

Radny A. Michalak: Dziękuję bardzo. 

 

Radny M. Kosiorek: Ja mam pytanie do Pana Starosty. Jeszcze chciałem wrócić 

do tego spotkania z wójtami. Jakie były efekty tego spotkania, czy wymiernie jakoś 

dało to  Powiatowi i czy Pan Starosta orientował się czy wcześniej taka współpraca 

była i jak ona wyglądała. I czy to było takie spotkanie spontaniczne. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Myślę że efekty, na efekty nie będzie trzeba długo 

czekać, chociażby deklaracja udziału trzech gmin w targach kultury – „Na styku 

czterech kultur”, są dalsze, pierwsze rozmowy na temat wspólnego przedsięwzięcia 

w skansenie z gminą Zduny. Jest deklaracja do rozmów, do zaangażowania się w 

rozmowy na temat dożynek powiatowych ze strony gminy Kocierzew, także myślę, 

że warto było to spotkanie zrobić i na pewno będę zwolennikiem tych spotkań. 

 

Radny A. Michalak: Pani Przewodnicząca, miałem to pytanie zadać po 

sprawozdaniu Pana Starosty ale skoro wywołał tutaj do dyskusji  temat związany z 

targami na styku kultur to chciałem od razu zadać, zapytać Pana Starosty czy 

przewiduje, uwzględnia również we wspólnym wystawianiu się podczas tych 

targów na styku kultur Gmina Miasta Łowicz? Ja przypomnę, że do tej pory 

wspólnie Miasto i Powiat uczestniczyli w tego typu przedsięwzięciach.   

 

Starosta Krzysztof Figat: Jeśli Gmina Miasta Łowicz zwróci się z taką 

propozycją do zarządu, na pewno ją pozytywnie rozpatrzymy. 

 

Radny A. Michalak: Dziękuję. 

 

Radny W.Wojciechowski: Panie Starosto, ile było osób na tym spotkaniu? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Zamierzenie było, że będzie 23 osoby, na spotkaniu 

było osób 18 o ile dobrze pamiętam. 

 

Pan Radny Wojciechowski: A czy był Pan Wójt Łyszkowic? 

 

Członek ZPŁ M. Śliwiński:  Znaczy ja zastanawiam się do czego ta dyskusja 

zmierza. Jeżeli spotykają się głowy państwa to spotykają się głowy państwa i już 

ustalają już jakieś główne zarysy, potem dopiero spotykają się pracownicy jednego 

czy drugiego ministerstwa i ustalają szczegóły. Tak naprawdę nie wiem czemu te 
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pytania mają teraz służyć jeżeli chodzi o punkt, w którym jesteśmy: sprawozdania z 

działalności promocyjnej. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Pragnę poinformować, że z gminy Łyszkowice były 

trzy osoby: była Przewodnicząca, Przewodnicząca Rady pełniąca obowiązki wójta i 

Wójt Traut. 

 

Ad. pkt 8 

 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

 

Dyrektor Wydziału EKS  Izabela Pawluk przedstawiła sprawozdanie z 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

/Zał. Nr 5/  Może tak podsumuję: najważniejsza jest dla nas kolumna 10, a 

mianowicie mamy tutaj jakby w wynagrodzeniach pokazane im plus kwoty inaczej 

osiągane są średnie wynagrodzenia nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych 

stopni awansu zawodowego inaczej nie ma potrzeby wypłacania dodatku 

uzupełniającego. 

 

Radny J. Michalak: Ja może to nie pytanie tylko chciałem pochwalić i 

podziękować Pani Dyrektor bo mało jest takich samorządów gdzie nie trzeba 

dopłacać. A to wymaga współpracy z Dyrektorami i pewnych zabiegów, że tak 

powiem technicznych i księgowych. Dziękuję bardzo.  

 

Starosta Krzysztof Figat: Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni ja mam taką 

propozycję ponieważ, ta przerwa miała być na przyjęcie przez komisję uchwały w 

sprawie zaopiniowania uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicz 

zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na 

terytorium Gminy Miasta Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla 

Gminy Miasta Łowicz w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań. 

Chodzi tutaj o rozliczenie zimowego utrzymania dróg i jest to w formie 

autopoprawki. Jeśli Państwo Radni wyraziliby taką wolę to moglibyśmy po prostu 

no wspólnie niech Przewodniczący Komisji po prostu przegłosują i tyle. Dziękuję. 

I wtedy nie musiałoby być przerwy. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos ogłosiła 15 minut przerwy – godz. 

12.25 
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Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos wnosiła obrady sesji – godz. 1240  
 

Ad. pkt 9  

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013 

- 2025. Poproszę Panią Skarbnik, nie Pan Starosta, bardzo proszę Pan 

Starosta. 

 

Starosta Krzysztof Figat przedstawił informacje o wnioskach /Zał. Nr 6/.  

Podsumowując te wnioski, które do tej pory przedstawiłem to wartość projektów 

na kwotę 86 901 263 zł. Proszę Państwa, to są wnioski, które są realizowane, na 

które są podpisane umowy bądź te, które mogą trafić do realizacji i mogą być 

przedmiotem rozwoju Powiatu, mogą poprawiać nasz Powiat i nasze 

społeczeństwo. W tej kwocie, którą przedstawiałem przyjmując te wartości do 

wkładów własnych jakie były do tej pory, na wkład własny do tych projektów 

łącznie potrzebujemy proszę Państwa 13 676 157 zł. Oczywiście pytanie bardzo 

znaczące: skąd wziąć te 13 676 157 zł.? Na dzień dzisiejszy, Zarząd Powiatu 

dysponuje możliwościami następującymi: z majątku Powiatu, na który Rada 

Powiatu wyraziła zgodę na zbycie wg wycen, jest to kwota 5 316 660 zł. Ja 

przedstawię może jeśli jest taka potrzeba to przedstawię o jakie nieruchomości 

chodzi. Jest to Krępa- działka nr 908 wartość 600 tys. zł. Łowicz obręb 

Bolimowska działka nr 2767/2 - 662 tys. zł., działki przy ul. Blich ok. 350 tys. zł - 

one są w trakcie wyceny więc poprosiliśmy tylko o orientacyjną kwotę, działka 

położona w obrębie Osiedla Górki 50 tys. zł., działka przy ul. Podrzecznej 28a 

oznaczona numerem 2060/3 372 tys. zł., nieruchomość na Stanisławskiego 3b - 2 

359 300 zł., i  siedziba PZDiT w Łowiczu. I siedziba PZDiT w Łowiczu 923 360 

zł. Razem stanowi to kwotę 5 316 600 zł. Myślę, że należy uzupełnić jeszcze tą 

kwotę może nie do końca w pełni ale dochody własne Powiatu bez subwencji PIT-

u i CIT-u to ok. 4 000 000 zł, przy czym należy pamiętać, że również te środki 

potrzebne są na bieżące utrzymanie Starostwa jak również na uzupełnianie 

subwencji oświatowych. Jeżeli chodzi o działania w zakresie Ochrony Zdrowia to 

pragnę poinformować, że w tej chwili prowadzimy rozmowy z Narodowym 

Funduszem Ochrony Zdrowia o utworzenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i 

taki Zakład Opiekuńczo Leczniczy gdyby nam się udało utworzyć na poziomie 35 

łóżek, kontrakt, porównując bo to jest kontrakt z konkursu także tutaj się nie da 

określić, że to będzie taka kwota, ale porównując z innymi zakładami mógłby być 

w okolicach 900 000 zł. Również prowadzimy rozmowy o ogłoszenie konkursu na 

Poradnie Leczenia Osteoporozy, która nie jest leczona ani w Powiecie Łowickim 
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ani w powiatach sąsiednich. To są rzeczy, które tutaj planujemy zrobić. Różne 

informacje, również medialne i nie tylko mówiły o tym, że oszczędzamy w 

oświacie tak dzięki temu, że dyrektorzy zrozumieli tą sytuację, współpracują z 

Zarządem w tej oświacie, oszczędzamy łącznie z tym, że tam gdzie możemy 

rezygnować z pewnych etatów rezygnujemy i te oszczędności, natomiast 

wprowadzamy również informatyzację i w części finansowej jak również w części 

organizacyjnej oświaty. Te oszczędności powinny sięgnąć około 1 200 000 - 1 300 

000 zł. Natomiast żeby nie było tak, że chcemy oszczędzać tylko przez zwalnianie, 

również pracujemy nad tym żeby w Łowiczu i Powiecie Łowickim pojawiały się 

miejsca pracy i taka propozycja również jest dla Powiatu Łowickiego, dla Miasta 

Łowicza i dla gmin jest. Otrzymałem taką propozycję umiejscowienia się firmy z 

branży farmaceutycznej dającej miejsce pracy dla około 80 osób z chęcią 

zakupienia gruntów między 6 a 8 ha. Jako Starosta przygotowałem co w 

najbliższym czasie przekażę Panu Burmistrzowi ponieważ, Pan Burmistrz był 

zainteresowany naszą działką na Bolimowskiej i cała dokumentację z wypisami z 

rejestru gruntów, z rozmowami właścicieli gruntów taką informację chcę 

przekazać. Chcę pokazać, że taka działka o powierzchni około 9 ha na 

Bolimowskiej jest możliwa do współpracy i myślę, że dobrym pożytkiem dla 

Miasta i dla Powiatu, przypomnę, że to około 80 miejsc pracy uruchomionych w 

2014 roku. Jeśli będą pytania co do tego projektu, który przedstawiłem, co do tych 

liczb, które przedstawiłem to służę. Jeśli będę potrafił od razu odpowiedzieć to 

będę odpowiadał od razu. Jeśli będzie potrzeba żeby odpowiedzieć na piśmie to o 

taki czas poproszę. Szanowni Państwo nie jest to budżet moich marzeń. Każdy z 

nas wie ile, jakie są potrzeby, ile jest do zrobienia. Natomiast jest to budżet, który 

zmniejsza nasze zadłużenie o 1 000 000 zł. Daje, poprawia nasze wskaźniki na 

przyszłość, pokazujemy z czego mogą pochodzić środki, które będziemy wpisywać 

do wieloletniej prognozy, do wieloletniego planu finansowego i obyśmy mieli dużo 

nabywców na nasz majątek i jeszcze więcej inwestorów w Powiecie Łowickim, 

dających miejsca pracy i podatki. Tego Państwu i sobie bym życzył jeśli gdzieś nie 

uwzględniliśmy próśb Państwa Radnych, mieszkańców to nie był to wynik 

złośliwości a możliwości finansowych, które, jakie stwarzały tutaj środki dostępne. 

Żeby odpowiedzieć Radnemu Wojciechowskiemu, który pyta na każdej sesji o 

kostkę przy OSP w Błędowie to od razu chce odpowiedzieć, że w porozumieniu z 

Wójtem my w pasie drogowym ze środków Powiatowego Zarządu Dróg, w pasie 

drogowym my ułożymy, resztę ułoży Pan Wójt. Dziękuję bardzo. 

 

Radny M. Kosiorek: Tak ja chciałem najpierw myślę, że o te projekty zapytać ale 

zacznijmy może od budżetu. Mamy dużą inwestycję '' Schetynówkę'' Gmina 

Nieborów Łyszkowice, gdyby Pan Starosta mógł powiedzieć w innych gminach 

jakie odcinki dróg i za ile będą zrobione? 
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 Wicestarosta Dariusz Kosmatka: W budżecie jest zapisane czyli innych dróg na 

razie nie planujemy. Tylko ta jedna inwestycja. 

 

Radny M. Kosiorek: Czyli na gminach innych nie będzie nic robione? 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Nie, nie mówię, że nie będzie nic robione. Na 

razie nie ma w budżecie zapisane, Jeżeli się środki pokażą w trakcie roku 

oczywiście będziemy robili. Mamy zobowiązania na piśmie niektórych Wójtów,  

którzy chcą dołożyć pewne środki do naszych dróg i tam będziemy kierowali 

pierwsze inwestycje.  

 

Radny M. Kosiorek: To uzupełnię to. W jakich kierunkach należałoby 

wypatrywać tych środków skoro ich nie widać jeszcze? 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Ze sprzedaży majątku. Wiem, że za mało ale to 

jest plan do 2020 roku. 

 

Radny W. Wojciechowski: I w tym planie jest ujęte 5 mln ponad ze sprzedaży 

majątku? 

 

 Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Zgadza się. 

 

Radny Wojciechowski: Żeby było na dołożenie do wniosku, gdzie potrzeba 13 

mln. 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Też, też do wniosku. 

 

Radny W. Wojciechowski: A gdzie przez siedem lat budowa dróg na gminach, 

Panowie ? 

 

Radny M. Kosiorek: Ja uszczegółowię pytanie. Jakie gminy są w tych planach 

Waszych bo na pewno jakieś macie brane pod uwagę, które ewentualnie drogi 

byście widzieli? 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Wszystkie, wszystkie gminy brane są pod 

uwagę a drogi te, które są najgorsze z tym, że w pierwszej kolejności tam gdzie 

dają dofinansowanie Wójtowie. 

 

Radny M. Kosiorek: Okej. O to mi chodziło. 



13 
 

Radny K. Dąbrowski:  Ja mam pytanie. Panie Wicestarosto, w związku z tym, że 

odnośnie współpracy z tymi Wójtami odnośnie budowy dróg tak nieprecyzyjnie 

Pan odpowiada, mam takie pytanie: czy na tym spotkaniu roboczym znaczy w 

promocji rozmawialiście na ten temat czy nie? Bo jeśliście nie rozmawiali to po co 

tam faktury i tak dalej wystawiać na takie imprezy? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Ja odpowiem. Tak, rozmawialiśmy. Panowie, 

chciałbym żebyście zrozumieli. Te wnioski to są wnioski, na które w tym 

momencie można pozyskać środki zewnętrzne. Jeżeli będzie sytuacja taka, że w 

trakcie roku, my mamy deklaracje i Wójta z Kocierzewa i Wójta z Domaniewic i 

Wójta z Chąśna i Wójta ze Zdun, w przypadku pojawiającej się możliwości, nie 

sztuka wybudować kawałek drogi za tysiąc złotych jak ma się tysiąc złotych. 

Sztuka wybudować kawałek drogi za 1800 zł jak ma się 1000 zł. Więc mamy 

wiedzę, którzy Wójtowie chcą, żebyśmy te inwestycje prowadzili. To nie jest tak, 

że my o tym nie wiemy i nie rozmawiamy. Przepraszam ale nie daje sie wniosków 

ułożyć wspólnie z czterema powiatami do rezerwy Ministra na drogi będące 

Krzysiu no akurat sorry, w Osieku,  w Kiernozi bo te drogi nie uczestniczyły w 

budowie autostrady. To są rzeczy, które, to nie jest powiedziane, że my te środki 

dostaniemy tylko no jeżeli nie złożymy tego wniosku to go nie będzie i ja zdaję 

sobie sprawę, że wniosek czy szpitalny na 30 mln czy drogowy na 29 mln zł jest to 

wniosek górnolotny ale boję się, że w 2014 takiego naboru już nie będzie. W 2014 

będzie dyskusja na temat tych wniosków, które przeszły wstępną weryfikację i 

teraz jeszcze jakieś tam obcinanie bo Urząd Marszałkowski będzie miał tyle 

środków a nie więcej. Nie zapominamy o drogach gminy Kocierzew, w gminie 

Zduny, Chąśno i wszystkich innych gminach. 

 

Radny W. Miedzianowski:  Szanowni Państwo, ja bym chciał wrócić i jakoś 

usystematyzować, tu koledzy już zaczęli to tylko świadczy o tym, że dyskusja przy 

budżecie będzie na pewno duża. Ale przede wszystkim chciałbym prosić o kopię 

tego wykazu tych inwestycji, myślę, że każdy Radny powinien to dostać a myślę, 

że potem jeszcze wytłumaczę czemu i bardzo bym prosił żebyśmy teraz to 

otrzymali. I chciałbym spytać na jaki okres te inwestycje są przewidziane? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Te inwestycje są przewidziane to co powiedziałem. To 

są inwestycje na które można było złożyć nabór. Więc są inwestycje które są z 

naboru 2013, są inwestycje które będą realizowane w 2014 i w 2015 i są inwestycje 

które być może będą realizowane w 2018. 

 

Radny W. Miedzianowski: Szanowni Państwo, powiem tak. Dobrze by było żeby 

Pan Starosta sprecyzował na jaki okres i jakie inwestycje. Wśród tych inwestycji, 
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które Pan wymienia, czyli tych projektów, które Powiat ewentualnie mógłby 

realizować były te, które znajdują się obecnie w budżecie na rok 2013 tak, prawda 

była mowa o ,, Schetynówkach'' i tak dalej. I były również inne, które dobrze by 

było żeby zakwalifikować na któryś rok budżetowy a przede wszystkim jak Pan 

dobrze wie, Panie Starosto chwileczkę, jest to związane z uchwałą, którą zaraz 

będziemy podejmować. Nie może Pan powiedzieć, że będziemy robić to i to i to ale 

nie wiemy, w którym roku zwłaszcza, że enigmatyczne wytłumaczenie skąd wziąć 

środki na realizację, na wkład własny, wymieniając dochody z majątku, 

oszczędności w szkołach jeśli dobrze pamiętam i zwiększenie kontraktów w 

szpitalu. I proszę mi wierzyć, każdy kto trochę się orientuje słuchając tego zadaje 

sobie mnóstwo pytań: przepraszam, to szpital ma realizować ten duży projekt czy 

nie, bo skoro zwiększamy kontrakt czy dochody, które Pan wymienił czyli te 5 300 

000 zł., są rozłożone bo one wiemy, że część z nich przynajmniej połowa jest w 

budżecie na 2013 czyli będzie częścią udziału w inwestycjach z 2013 roku a więc 

automatycznie jeśli dobrze pamiętam tam jest 2 mln  prawie czy 1 500 000 zł 

przepraszam, 1 600 000 zł z tych 5 mln zostanie wykorzystanych w 2013 roku. 

Druga sprawa, pozostałe te dochody z majątku będą również udziałem w innych 

działach, chociażby w oświacie. Rozumiem i zadam to pytanie jak będziemy 

rozmawiać przy budżecie czy oszczędności, które Pan wskazał z etatu w szkołach, 

pokrywają brak pieniędzy na oświatę na rok 2013. Wiemy dobrze, że tam 

subwencja i dochody z oświaty nie pokrywają całości, 1 mln zł. gdzieś średnio 

zostaje z budżetu. One też skądciś muszą być wzięte. Bardzo bym prosił żeby 

jednak zarząd określił na który rok dana inwestycja jest planowana. A ja jeszcze 

chciałbym prosić o kopie tych inwestycji o wykaz tych inwestycji, które przeczytał 

Pan Starosta. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Więc tak, myślę, że troszeczkę tak niefortunnie to 

zabrzmiało bo Zarząd Powiatu nie chce z oszczędności w oświacie i w szpitalu 

robić inwestycji. Jeżeli takie oszczędności będą się pojawiały to nie będą się 

pojawiały na potrzeby inwestycji Powiatu tylko będą się  pojawiały na rzecz 

zmniejszenia dofinansowania oświaty i szpitala. Bo my do oświaty w tym roku 

również będziemy dokładać z budżetu Powiatu. 1 521 000 zł w tegorocznym 

budżecie jest założenie, że będzie budżet Powiatu dodatkowo oprócz subwencji 

oświatowej kosztowała oświata. No więc tutaj ja bym nie chciał żeby to była taka 

przesłanka do tego że kosztem oświaty i szpitala będziemy robić inwestycje. 

Natomiast zwiększenie kontraktu poprzez to co powiedziałem, póki co przez te 

dwa działania, będzie umacniać złożony przez nas projekt i wstępnie 

zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski. Ja chcę powiedzieć, że nastawienie 

strategii rozwoju woj. łódzkiego po 2014 roku idzie w kierunku dużych projektów. 

Ma być ograniczane ja myślę, że no tu jednym z elementów takim, chociażby który 
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pozwala o tym myśleć to jest to, że ten wniosek 13 mln już nie został wzięty nawet 

do oceny i  nie została skierowana prośba o uszczegółowienie. Więc trzeba 

pamiętać, że dużo znaków pokazuje na to, że po roku 2014 szansę będą miały duże 

projekty ponadpowiatowe i skierowane do większej rzeszy ludzi niż Powiat. Akurat 

ten drogowy i ten szpitalny wpisuje sie w taką strategię. Są to bardzo duże projekty 

więc tutaj czy można je umiejscowić czasowo - boję się, że nie na ten moment bo 

być może sytuacja będzie taka, że w połowie roku Urząd Marszałkowski przyśle 

dodatkowe zapytania i zapyta o termin realizacji. Te dochody, które ja 

przedstawiłem te ponad  5 mln to jest wartość szacunkowa wycen. Są inne grunty, 

które po przygotowaniu będziemy chcieli występować również do Skarbu Państwa 

o przejęcie gruntów na własność Powiatu. Chcemy ten majątek w jakiś sposób, 

maksymalnie jak się da powiększyć po to żeby zabezpieczyć te środki własne. Ale 

czy te środki możemy wpisać do wieloletniej prognozy - myślę, że nie. 

 

Radny W. Miedzianowski: Oczywiście tych środków nie można wpisać do 

wieloletniej bo jeszcze ich nie ma defakto tak naprawdę. Ale tak samo Szanowni 

Państwo, rozumiem, że duże projekty czyli ten na szpital i ten drogowy to zresztą 

tak na marginesie powiem, to dobrze, że Zarząd wraca do tych projektów 

indykatywnych, które kiedyś Powiat składał w 2007 roku bo np. ta droga od 

Nieborowa do Ruszek była również ujęta, szkoda, że mostu nie ma tam bo nie 

słyszałem żeby Pan Starosta wymieniał. Jest? Okej, dobra. Przepraszam, nie 

słyszałem. Chciałbym spytać, skoro tak, przyjmujemy uchwałę wieloletnią 

prognozy finansowej Powiatu na lata 2013 - 2025, okej nie są one wpisane ani ujęte 

nawet na lata 2014. Już wiemy, że niektóre projekty o których Pan Starosta 

wspomniał, chociażby powrócenie Urzędu Marszałkowskiego do wniosku na 

termomodernizację obiektów Powiatu Łowickiego, który był na 3 500 000 zł i on 

był przypomnę na 6 miejscu ale decyzją Zarządu Urzędu Marszałkowskiego został 

przeniesiony do rezerwy projektów. Nieważne jaka była decyzja i jakie były 

podstawy, wszystkie samorządy krytykowały ta podstawę tej uchwały Zarządu 

Województwa ale chciałbym wrócić. Czyli ten projekt realizowany jest ze środków 

2007 - 2013,  ponieważ zostają, Urząd Marszałkowski i Zarząd Marszałkowski 

wraca, powinna być zrealizowana do końca 2015 roku. Pytanie czy nie powinno się 

to znaleźć wszystko w wieloletniej prognozie. A jeszcze wracając do tych 

inwestycji, które są, dobrze by było jeszcze wrócę do tej kopii, czy będziemy mieli 

kopie tych inwestycji? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Tak, zrobię taką kopię i dostarczę Radnym, natomiast 

jeszcze chcę... 

 

Radny W. Miedzianowski: Jeszcze nie skończyłem Panie Starosto, bo o co mi 
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chodzi żeby być dobrze zrozumianym, żeby nie było, że się czepiam. Szanowni 

Państwo, każda inwestycja typu takiego właśnie unijnego a nawet i mniejszego 

powinna mieć odzwierciedlenie w jakichś decyzjach Rady Powiatu, bo to Rada 

Powiatu ustala kierunki, wielkość, przyjmuje propozycje Zarządu, nie Zarząd dla 

Powiatu. Ja przypomnę jak ustalaliśmy wnioski do programu indykatywnego 

Województwa i do wszystkich innych, zorganizowaliśmy prezentację dla Rady w 

2007 roku, wszystkie wnioski były zaprezentowane, wyświetlony zakres gdzie i co 

będzie zmieniane itd. i wprowadzone do Rozwoju Programu Lokalnego. Program 

Rozwoju Lokalnego, może on już nie jest konieczny bo nie jest do składania 

wniosków ale jest dokumentem strategicznym dla Rady Powiatu. Dziwię się, że te 

wnioski, które były złożone już do Urzędu Marszałkowskiego i do innych 

podmiotów o zdobywanie ze źródeł zewnętrznych środków, nie przeszły tu przez 

Radę. Szanowni Państwo, myślę, że to jest no kuriozą. Pewne, że my rozmawiamy 

o 80 mln, przepraszam ponad inwestycji i Radni się dowiadują przed podjęciem 

uchwały budżetowej na rok 2013 prognozy wieloletniej do 2025 roku. czy 

naprawdę nie powinniśmy troszkę zmienić podejście do siebie nawzajem i więcej 

rozmawiać i dyskutować na komisjach i chociażby nawet zwoływać oddzielnie 

sesje, żeby przeanalizować, przyjąć bo nikt nie jest przeciwny wnioskom, które 

zdobywają środki zewnętrzne, i myślę, że tutaj by była nawet obydwiema rękami 

wszyscy byśmy się podpisywali jeśli jest taka możliwość to byśmy ten, tylko, że 

Szanowni Państwo, no ja mam dylemat przed głosowaniem w tej chwili. Naprawdę 

mam dylemat. To jest tyle wniosków, które nie wiadomo kiedy będą rozłożone, nie 

wiadomo jak obciążą budżet, bo nie wiemy, źródła finansowania wkładu własnego 

są wątpliwe ponieważ, również one są źródłem finansowania innych działów w 

budżecie Powiatu no i powiem szczerze, no będę miał wątpliwość.  

 

Radny W. Wojciechowski: Szanowny Panie Starosto, wspomniał Pan, że Pan 

niefortunnie przekazał informację. Ja myślę, że cała ta informacja, którą nam tak 

ładnie Pan odczytał jest niefortunna. Pięknie to zabrzmiało a i owszem, suma 

ponad 80 mln i to za gardło chwyta. Ale tak jak mówił tutaj kolega Miedzianowski, 

art. 12 Samorząd Powiatowy do włącznej właściwości Rady należy: punkt 4: 

stanowienie o kierunkach działania obrad  Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań 

z działalności Zarządu w tym z działalności finansowej. Pan tego punktu nie 

wykonał, Pan ominął ten punkt Panie Starosto. Nie przedstawił Pan na razie tak jak 

Pan Wojtek mówił ani na komisjach ani na radzie żadnych wniosków, żadnych 

zamierzeń, żadnych posunięć. Powiedział Pan pięknie, ślicznie owszem. Bardzo 

dobrze. Powiat powinien sie rozwijać. Gdzie gminy? Gdzie drogi w gminach? 

Gdzie drogi tam gdzie jeżdżą nasi ludzie? I chociażby tu wspomnę o drodze w 

Osinach, której delegacja dziś przyjechała się o nią upomnąć. Dziura na dziurze. Za 

rok czasu tej drogi w ogóle nie będzie i tam trza będzie podjąć od podstaw budowę 
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drogi. O tym Pan nie myślał? O tą drogę również z Radnym Dąbrowskim 

składaliśmy wniosek. To Pan nam na piśmie odpowiedział, cytuję: ,, W odpowiedzi 

pismo z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w 

budżecie Powiatu Łowickiego na proponowaną modernizację dróg powiatowych 

informujemy, że zostaną one  rozpatrzone przy ustalaniu planu zadań 

inwestycyjnych na rok 2013''. Nie zostało to nigdzie zapisane. Panie Starosto, 

odrzucił Pan 600 000 zł z gminy Kocierzew, 200 000 zł proponował Wójt, 400 000 

zł Schetyna. Tak, tak trza mówić. Za 200 000 zł, za 800 000 zł, gdyby Pan dołożył 

200 000 zł, wybudowali byśmy w granicach nakładki powiedzmy 7 km. Będzie 

takie dofinansowanie, jak Pan sam powiedział, że małe wnioski nie będą miały 

racji bytu? Nie będzie. A więc zapomnijmy o tym. Do czego będzie Wójt dokładał? 

To jest zadanie własne Powiatu - remont i modernizacja dróg powiatowych. Ja 

dziękuję Panu za tę kostkę w Błędowie. Naprawdę dziękuję. Ale trzeba było to od 

razu powiedzieć a nie kręciliście, nie wiadomo czy będzie czy nie będzie, raz 

będziemy dawać drugi raz nie będziemy dawać na straże. Tu Pan powiedział nam 

8000 zł Straż Pożarna. Co to jest za pozycja? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Dotacja Urzędu Wojewódzkiego do PSP, Wojewody do 

Straży, do PSP. 

 

Radny W. Wojciechowski: Czyli to nie jest nasze zadanie tylko Wojewoda przez 

nas daje na PSP? Czyli Pieniądze przychodzą od Wojewody a my jesteśmy tylko 

listonoszem? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Ale nie da sie ominąć tych.... 

 

Radny W. Wojciechowski: No nie da się ukryć, rozumiem Pana ale obiecywał 

Pan w ubiegłym roku do maja wypracować model finansowania jednostek OSP z 

terenu Powiatu Łowickiego. Na piśmie miał Pan to zrobić, za chwilę będzie drugi 

maj, za chwilę będzie trzeci maj a pisma od Państwa nie dostaniemy bo Wasze 

działania to tylko mówienie, tylko mówienie. Pytam czy chodnik w Nieborowie 

czy Bednarach ponad kilometr to był również rozjechany przez ludzi z autostrady? 

A gdzie teren całego Powiatu inny, inne gminy, inne chodniki? Szanujmy 

jednakowo wszystkich ludzi w całym Powiecie. Panie Starosto, jeżeli jest Pan 

ojcem to wszystkich ludzi mieszkających w Powiecie a nie tylko wybranych. Nie 

tylko dwóch gmin: Nieborowa i Łyszkowic. 

 

Radny K. Dąbrowski : Panie Starosto, mogę? Ja w kwestii formalnej. Praktycznie 

jesteśmy przy punkcie wieloletnia prognoza i tak dalej. A tu włączyliśmy już teraz 

budżet na 2013 rok. To znaczy co, w jednym punkcie, znaczy w tym punkcie 
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rozmawiamy o dwóch rzeczach. No bo ja teraz się trochę pogubiłem. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Nie da się rozłączyć tych dwóch elementów. 

 

Radny K. Dąbrowski : Jeśli się nie da rozłączyć Panie Starosto to co tu kolega 

Waldek mówił czy kolega Wojtek, ja też nie jestem przeciwny temu żeby składać 

wielkie wnioski o pozyskanie pieniędzy bo nie ma o czym dyskutować ale musimy 

też się zastanowić o tych mniejszych wnioskach by wspólnie razem z gminami np. 

możemy w tym roku czy w następnym jakieś odcinki dróg pobudować i nie 

potrzeba tu już rozkładać tego na parę lat tylko możemy w ciągu jednego roku czy 

dwóch lat to załatwić.  

 

Radny M. Kosiorek: Szanowni Państwo, bardzo nam sie podobało na poprzedniej 

sesji, podobały nam się pytania postawione przez Pana Radnego Furmana. Pan 

Starosta nam teraz przedstawił wizję dużych wniosków, olbrzymich pieniędzy i 

tego żeby dołożyć nie bardzo mamy. Nie wiem czy to po to żeby przykryć mizerię 

tego budżetu, nie widać w tym budżecie rozwoju, nie ma odpowiedzi na te pytania, 

nie widać na czym ten rozwój może polegać. Jakie będą wyniki tego rozwoju w 

tym budżecie? To nie jest budżet rozwojowy. Opowiadania nam bajek w tej chwili, 

no fajnie, cieszymy się, tez byliśmy zdania zawsze, żeby składać tam gdzie się da 

bo to będzie z korzyścią dla Powiatu. Ale nie wszystkie wnioski pewnie się załapią 

i w związku z tym jeszcze mam pytanie czy jest jakiś plan B? Jak będziemy się 

rozwijać jeżeli wnioski się nie załapią, nie przejdą? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Myślę, że to nie są ostatnie nabory, będziemy składać 

następne wnioski, natomiast ja tutaj jeszcze Pani Przewodnicząca jeśli Pani 

pozwoli to chciałbym wrócić do pytania czy do wypowiedzi Radnego 

Miedzianowskiego. Otóż to co zostało przedstawione, wpisuję się w strategię, którą 

przyjęliśmy w roku 2007, którą przyjęła Rada, strategię rozwoju Powiatu 

Łowickiego na ten moment składania wniosków nie ma, nie było potrzeby uchwały 

zobowiązującej więc takie wnioski zostały złożone. To jest jedna rzecz. Druga 

rzecz do Radnego nie wiem teraz czy Waldka czy Krzyśka w sprawie drogi w 

Osinach. Na pewno jest tam problem ale ja mam pewną sugestię. Ten problem 

powstał w trakcie zimy. Zapytajcie Ryśka Malesy jak wygląda droga Kalenice w 

kierunku kopalni 

 

Radny K. Dąbrowski : Mam zrozumieć, że droga w Osinach sie popsuła ostatniej 

zimy? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Myślę, że ona się nie popsuła ostatniej zimy ale w 
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ostatnich latach. 

 

Radny W. Wojciechowski: Panie Starosto, ale myśmy prosili od dawna o ta 

drogę, żeby odciągnąć. Ja rozmawiałem, jestem w stałym kontakcie z tymi ludźmi, 

którzy chcą, m.in. z Januszem Wasilewskim, bo jest Radnym z tej miejscowości. 

Cały czas prosiłem odciągnijcie, jeszcze nie jest zła, jeszcze nie jest zła, 

poczekajcie. Była remontowana, łatana co zaraz się rozsypało. Później ponownie 

była zrobiona. W tym momencie ta droga jest w stanie krytycznym, nie tylko w 

złym. I proszę nie mówić mi, bo ja nie mówię, że bo tam jest dość długi odcinek 

drogi. Tego na raz nie da się zrobić, to jest normalne. Ale chociaż zacząć tam gdzie 

jest najbardziej, na wysokości remizji, tam jest dziura na dziurze i dziurą popycha. 

Może od tego momentu zacząć jechać do drogi wojewódzkiej która leci z Łowicza 

na Kiernoź. 

 

Radny M. Kosiorek: Ja bym poprosił może, mam teraz pytanie do Pana członka 

Zarządu Krzysztofa Janickiego, gdyby mógł uszczegółowić jakie wewnątrz prace 

muzeum, konserwacja czego będzie wykonywana? 

 

Członek ZPŁ Krzysztof Janicki: Jest Pani Dyrektor, proszę bardzo o 

przedstawienie.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos: Czy Pani Dyrektor zechce przedstawić, jest 

Pani Dyrektor? Wyszła na moment. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Zaraz Pani Dyrektor wróci i udzieli informacji. 

 

Członek ZPŁ  Krzysztof Janicki: No wyszła Pani Dyrektor. I od tego są 

dyrektorzy żeby wyjaśniali, brali udział w projektowaniu budżetu, wszystko na ten 

temat. Zaraz Pani Dyrektor wróci i udzieli informacji. 

 

Radny K. Dąbrowski :  Był temat poruszony wcześniej drogi Czerniew - Osiny, w 

związku z tym mam konkretne pytanie: czy w tym budżecie, który będziemy 

przyjmować będzie zawarta jakaś suma na tą drogę czy nie? Konkretne pytania 

konkretna odpowiedź. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Chce powiedzieć w ten sposób: w tym budżecie na 

dzisiejszej sesji nie będzie zmiany w tym budżecie, nie planujemy takiej zmiany, 

natomiast chcę Państwu przypomnieć, że budżet roku 2012 zmienialiśmy 

przynajmniej 10 razy i wieloletnią prognozę. Jeśli takie środki się pojawią na 

pewno ta droga zostanie zabezpieczona przez Powiatowy Zarząd, jeśli będzie 



20 
 

trzeba zwiększenia środków w Powiatowym Zarządzie żeby tą drogę zabezpieczyć 

przed dewastacją i zapewnić jej przejezdność to takie środki się na to znajdą, 

natomiast na dzisiejszej sesji nie planuje wnioskować o wprowadzenie takiej 

kwoty. 

 

Radny W. Wojciechowski: Zadam to samo pytanie co zadałem wczoraj na 

Komisji Budżetu i Finansów. Jaki sens miało odraczanie budżetu z grudniowej 

sesji, skoro ten budżet nie jest zmieniony? Tylko dziś go będziemy przyjmować w 

takim samym stanie w jakim żeśmy go dostali. Jaki był sens? My liczyliśmy, że 

Zarząd przychyli się do naszych wniosków stawianych na komisjach, i że coś tu 

uwzględni w tych zapisach. A wy nic na sucho, tak jak było tak i jest. Jaki sens to 

miało? Jaki sens miały bardzo mądre, wypowiedziane przez Radnego Furmana 

słowa? Mniej niż zero? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Myślę, że nie. Dla Pana Radnego 10 km dróg to jest 

mniej niż zero? Myślę, że jeżeli dla Pana Radnego kolejne inwestycje to mniej niż 

zero to jest mi bardzo przykro. Natomiast powtarzam jeszcze raz: budżet roku 2012 

i poprzednie budżety były zmieniane przynajmniej 10 razy w roku. Jeżeli pojawią 

się środki i możliwości, będziemy je włączać do budżetu, tak żeby zaspokajało to 

potrzeby mieszkańców Powiatu Łowickiego. Przez ten czas Zarząd przeanalizował 

jeszcze raz ten budżet, uznaliśmy, że na ten moment nie będziemy wnioskować o 

zmianę tych zapisów, które przygotowaliśmy. 

 

Radny W. Wojciechowski: Szanowny Panie Starosto, to o czym Pan przed chwilą 

powiedział w tym budżecie było i my tego nie negujemy. Ja pytam co z tymi 

wnioskami, któreśmy składali, o których żeśmy mówili? Ja zrozumiałem to w ten 

sposób, że ten budżet jest w miesiącu grudniu odroczony do styczniowej sesji i 

teraz go będziemy przyjmować bo coś się w nim znajdzie, jakiś zapis. Czy to 

będzie droga w Kiernozi, czy to będzie droga w Kocierzewie, czy może w Chąśnie, 

czy może w Łyszkowicach, czy w Bielawach, czy jeszczę w innej gminie. Tegoście 

nie wprowadzili. Dlaczego ? Ja wiem, że będzie Pan powtarzał z uporem maniaka: 

będziemy się przychylać, będziemy się pochylać, czyli co te 5 mln ma na wszystko 

starczyć? I na dołożenie do wniosków, i jak pojawią się jakieś drogie pieniądze to 

będziemy drogi remontować? I oświatę będziemy wspierać? No Panie Starosto... 

 

Radny J. Michalak: Szanowni Państwo, Panie Starosto, wnioskując miesiąc temu 

na sesji o przesunięcie budżetu, przyjęcia budżetu i prognozy na sesję styczniową, 

zakończyłem swoją wypowiedź takim stwierdzeniem, że nie liczę, że się coś w tym 

zmieni ale przynajmniej będziecie w stanie Panowie, Zarząd odpowiedzieć na 

pytania jakie padały. Nie tylko z naszej strony ale i Waszych koalicyjnych 
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kolegów. Wczoraj liczyłem, że będziemy o tym rozmawiać. Ponadto zarzucił Pan 

nam, że rozmawiamy tylko wtedy i po to żeby media nas słuchały. Wczoraj nie 

było mediów w ogóle, dzisiaj na Rewizyjnej nie było w ogóle, ale niech Pan 

posłucha, niech Pan mi da dokończyć. I okazuje się bo Pan powiedział, że błędem 

Waszym jest, że nie potraficie się chwalić. Dzisiaj to się Pan pochwalił. Tylko nie 

odpowiedział Pan na moje pytania na pewno bo to co Pan planuje w 2020 to jest 

tam dzisiaj dla nas i dla obecnych może ważne, ale nie tak do końca. Ważniejszym 

jest te kilka wniosków, o których Pan powiedział wcześniej trochę w radio, trochę 

w mediach. To w ramach tego, że sie Pan nie chwali i w innych rozmowach, 

chciałbym zapytać czy wie Pan jak były rozpatrywane wnioski w poprzednim 

rozdaniu? Mówi Pan, że realizowane będą tylko duże wnioski i na to dowodem jest 

odrzucenie skansenu. Proszę Pana, to nie chodzi o wielkość wyrażoną w milionach 

tylko ponadregionalność. I pewnie Ci, którzy sie tym trochę zajmują to o tym 

wiedzą. I wniosek ten drogowy no owszem, tak ma uzasadnienie, zresztą ono jest 

chyba uzupełnione tylko o te wnioski sprzed kilku lat, ale bardzo proszę.  Tylko ja 

bym się tak nie rozpędzał, bo później się okazuje, że posłuchajcie myśmy też nie 

składali wniosku na szpital tylko na 15 mln bo nie mieliśmy ambicji. Przypomnę, 

że przyjęliśmy taką koncepcję rozbudowy szpitala, która miała być za trzydzieści 

parę milionów. I wie Pan co było? Jedyny warunek, znaczy pierwszy warunek i to 

potwierdzi Pani Kierownik Biura Strategii to był taki, że nawet metra powierzchni 

nie może być zwiększone. Mieliśmy problem z zaadaptowaniem klatek na salę no 

bo musieliśmy dobudować drugie. Więc ja bym się tak bardzo tutaj nie cieszył. 

Wiem, że najpierw potrzebne są marzenia żeby mógł być rozwój ale no ale te 

marzenia muszą być też oparte na jakichś realiach. Czyli ten Stanisławów; no 

słyszałem ostatnio, że Stanisławów tak,  mamy kończyć. No miałem to przy 

budżecie mówić ale nie wiem czy Państwo wiecie, że jest poprawka w Prawie 

Ochrony  Środowiska, kiedy są wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i nie 

wiem czy ten budżet dzisiejszy możemy przyjąć. Wpłaty za rok 2013, korzystający 

ze środowiska będą obowiązani wnosić do Marszałka do końca marca 2014 r. Więc 

pewnie 2012 to było tak: za drugą połowę 2011 do końca stycznia, za druga połowę 

2012 no też teraz płyną tak, czy wpłynęły. No za 2013 tak nie będzie więc 

przynajmniej połowy tych pieniędzy nie będzie. Więc czy możemy je zapisać po 

stronie dochodów pal sześć, ale po stronie wydatków i tu już pewnie dzisiaj 

należałoby wprowadzić też jakąś autopoprawką nie wiem czy z rezerwy tylko, że w 

rezerwie ogólnej jest teraz  pieniędzy bardzo niewiele. Co jeszcze do wypowiedzi 

tej wizji Pana Starosty, no najpierw Pan powiedział: gdyby chcieć spełnić wnioski 

Radnych gmin tylko drogowe to trzy budżety byłyby potrzebne, więc tyle nie 

można było zabezpieczyć, więc pytam się ile wniosków zostało zabezpieczonych? 

Czy chociaż jeden? Nie. Tylko wniosek ,, Schetynówka''. Jeśli tam się coś mieści 

no to pewnie akurat tak. Kolejna termomodernizacja. No robiliśmy do tego 
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podejście i chciałbym to tylko przypomnieć właśnie, że ten wniosek był na bardzo 

wysokiej pozycji w pierwszej połowie wniosków zakwalifikowanych 

merytorycznie, no niestety poprzedni Zarząd Województwa stwierdził, że 

oczywiście posfaktum, że tym razem w związku z tym, że to są ostatnie pieniądze 

damy tym którzy nie składali. Poświęciłem cała noc, sprawdzałem, niektórzy 

złożyli pierwszy raz i dostali. Więc za nieróbstwo byliśmy ukarani. No dobrze, że 

może się to wrócić, chociaż pewnie gdybyśmy spróbowali wystąpić do Funduszu 

ale to pewnie przy wykonaniu budżetu za ubiegły rok będziemy rozmawiali, no też 

moglibyśmy już być w trakcie realizacji. No wtedy przypomnę powiedział Pan 

Starosta, że formalno - prawne uwarunkowania nie pozwalają bo faktura już 

przyjęta. No zobaczymy. W każdym razie no z tego należy się cieszyć jeżeli by te 

pieniądze były. Wniosek do rezerwy do Ministra Transportu no ja myślę, że,  nie 

wiem, jest Pani Dyrektor, Pani Dyrektor do kiedy są rozpatrywane wnioski jeśli 

mogę spytać, przepraszam Panie Starosto. No ale wcześniej pewnie podpisze Pan 

umowę na, znaczy dostanie Pan decyzję  Ministra Spraw Wewnętrznych na 

,,Schetynówkę'' niż odpowiedź na ten wniosek a tamte drogi pewnie się dublują. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Tamte drogi się nie pokrywają. 

 

Radny J. Michalak: Nie pokrywają? No dobrze. Przypomnę też, że rezerwa 

Ministra to jest 50 % to nie jest 85 % więc już trochę tych pieniędzy trzeba będzie 

wyłożyć. A od razu przy tym punkcie: no z czego wyłożyć? Jeśli budżet na ten rok 

żadnych naprawdę zaskórniaków nie zawiera. Tak Pani Skarbnik? No mieliśmy 

zawsze, no powiedzmy tam jakieś drobne ale w niektórych momentach jest 

przeszacowany, przyzna Pani. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska - Furman: Może nie konkretnie na konkretne 

pytanie, może ja się ustosunkuję co do metodologii planowania i tego projektu 

budżetu na 2013 r. W związku z tym, że no Skarbnik Powiatu te wszystkie zadania 

odpowiada za prawo i przede wszystkim za prawo. Nigdy słuchając Państwa przy 

analizie budżetu 2013, umknęła skromna kwota jaka jest obsługa długu spłaty rat 

kredytów i pożyczek z tamtych lat. W obszarze finansów publicznych jest ogromna 

dynamika. Od 2010 roku weszły nowe przepisy: jest to art. 243, który bedzie 

obowiązywał od 2014 roku. Tan art. 243 to nic innego jak zastąpiony bedzie art. 

169 a mówiący o wysokości maksymalnej 15 % w stosunku do dochodów. To są te 

15 % w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek. Od 2014 roku będzie to tzw. 

indywidualny wskaźnik liczony dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Nie 

będzie on jednakowy dla wszystkich. I chciałam powiedzieć, że są różne fora m.in. 

jest dyskusja, bo mówimy o tym wskaźniku, wypowiada się doktor Michał Bitner: 

ja się ustosunkowuję do Powiatu jako całości i pilnuję wskaźników i dochodów i 
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wydatków jako całości. Okazuje się, że tylko 300 jednostek na ponad 2700 

samorządów będzie w stanie pozyskiwać unijne dotacje na inwestycje w latach 

2014 - 2020. Dlaczego? Dlatego, że ten wskaźnik 2014 jest tak rygorystyczny dla 

wszystkich samorządów jednostek terytorialnych, że za chwilę się okaże, że Powiat 

Łowicki nie będzie mógł aplikować tych środków. Ja chcę tylko Państwu 

przedstawić jakie to są kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek. W 2010 roku spłata i 

obsługa długu wynosiła 3 068 000 zł. W roku 2012  4 801 227 zł 93 gr. Według 

realizacji 2012 roku proszę zobaczyć, jest 6 454 926 zł 35 gr. W następnym roku to 

jest 2013 czyli ten, nad którym Państwo debatujecie jest to kwota 6 001 000,00 zł. 

Analizując strukturę dochodów powiatów bo gminy mają większe możliwości: 

Ustawa o dochodach jednostek samorządów terytorialnych enumeratywnie 

wymienia jakie są dochody. Jeśli chodzi o dochód o Powiat Łowicki, dochody 

zostały zaplanowane bardzo ostrożnościowo jak Pan Starosta tutaj zauważył. W 

międzyczasie ja powiem nawet, które ostrożnościowo. W międzyczasie w miesiącu 

grudniu weszły nowe przepisy a m.in. Dziennik Ustaw, jest to ustawa o zmianie 

niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Pan Starosta 

powiedział: dlaczego dochody nie zostały zweryfikowane? Tak jak i nie zostały 

zweryfikowane inne przepisy. Finanse tak jak wcześniej powiedziałam maja 

charakter dynamiczny. Nie pierwszy raz będziemy zmieniać. Był któryś z lat, gdzie 

na tej samej sesji przyjmowaliśmy budżet i od razu żeśmy ten budżet zmieniali, 

prawda? Ale dlaczego zmienialiśmy? Dlatego, że zmieniał sie wynik finansowy. 

Tutaj nie bardzo jest jak zmienić ten wynik finansowy, bo jeżeli Państwo uważnie 

czytaliście opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej na sesji, tam są tysięczne tylko 

wahania, które spowodują, że spełnimy ten wskaźnik bądź ten wskaźnik nie 

spełnimy. I między innymi ten Dziennik Ustaw wprowadza kolejne zmiany gdzie 

widzimy pewne oszczędności, m.in. właśnie w obszarze oświaty. Przedtem było 

chociażby to dla przykładu tylko podam, że sposób naliczenia funduszu, który jest 

przeznaczony na doskonalenie zawodowe nauczycieli był w wysokości jednego 

procenta. Dzięki tej nowej ustawie jest od 0,5 do 1 %. W związku z tym, 

należałoby też zweryfikować pewne środki, które i będą z tego tytułu oszczędności. 

Druga zmiana, która spowoduje też w obszarze oświatowym to jest ta kwota 

bazowa, od której liczy się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

Rząd przewidział również, że ten wskaźnik został utrzymany na poziomie roku 

poprzedniego. Tu również już widzimy pewne oszczędności, trudno to  nazwać 

oszczędności, dlatego że już widzimy pewne braki, gdzieś trzeba je po prostu 

przesunąć. Dlatego tak jak tutaj powiedziałam, że skąd wziąć na spłaty, na obsługę 

długu? No więc po raz pierwszy kredyt, który został zaplanowany w 2013 roku, 

proszę sobie wyobrazić, zaplanowaliśmy na 12 lat a w związku z tym wzrasta 

obsługa długu. Może na szczęście, że stopy procentowe spadają, czyli trochę też 

zaoszczędzimy może na tych stopach procentowych. Natomiast analizując strukturę 
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dochodów z czego mamy wziąć i pokryć? Tak jak Pan Starosta powiedział, że to 

nie jest budżet marzeń, faktycznie. Bo my w tej chwili zaciskamy pasa jak tylko 

możemy. A zaciskanie pasa to przede wszystkim były rozmowy z poszczególnymi 

Dyrektorami i są zabezpieczone te najważniejsze zadania. Natomiast myślę, że 

sama metodologia planowania jeśli chodzi o rok 2013, jest jak najbardziej 

właściwa, chyba, że będą inne zmiany polityczne, systemowe, które jeszcze 

zmienia Ustawę o finansach publicznych i odejdzie Rząd czy Państwo od 

indywidualnego wskaźnika, bo my już też kiedyś rozmawialiśmy na ten temat. To 

jest straszne dla jednostek samorządów terytorialnych. 

 

Radny J. Michalak: I to wszystko prawda Pani Skarbnik i dziękuję bo poparła w 

zasadzie Pani to co ja mówię, że no trzeba mieć marzenia ale realne i te 86 mln to 

jest właśnie to czego nie będziemy mieć niestety mimo, że chcielibyśmy wszyscy 

zrealizować. Ja natomiast będę się upierał, oszczędności można robić bez zmian w 

budżecie ale dochody, sama mi to Pani powtarzała przez prawie 6 lat, absolutnie. A 

jeżeli juz wiemy dzisiaj oczywiście ten przepis, to dopiero weszło 1 stycznia, 

dlatego w grudniu się tego czepiać nie mogliśmy ale jeżeli juz wiemy, nie wiem 

może wolno, proszę bardzo. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska - Furman: Mamy okres przejściowy na 

wprowadzenie tak jak mamy zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i 

ustawodawca dał nam okres trzymiesięczny. 

 

Radny J. Michalak: Pani Skarbnik, zgoda tylko, że z Funduszu Ochrony 

Środowiska są wpisane na remont Stanisławowa 190 tys. a ja tutaj sygnalizuję, że 

tych pieniędzy po prostu nie będzie. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska - Furman:: Będzie. Dlatego że... 

 

Radny J. Michalak: A skąd będą? 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska - Furman: Już są przygotowane ponieważ, 31 

grudnia właściwie w ostatnich dniach grudnia została podpisana umowa z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na realizację tej inwestycji. 

Zapewne jak Pan Starosta wie, możemy wprowadzić to na podstawie dopiero 

podpisanej umowy a więc w tym budżecie na Stanisławów są zarezerwowane te 

środki. 

 

Radny J. Michalak: Ale z przychodów, których nie będzie. 
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Skarbnik Powiatu E. Kotarska - Furman: Z przychodów, które ewentualnie, bo 

będzie nadwyżka, wycofamy jako uwolnimy nowe środki i możemy zabezpieczyć. 

 

Radny J. Michalak: Nie no zgoda , ale dzisiaj rezerwy ogólnej mamy 80 tys.                              

i tylko tym możemy dysponować a nadwyżką gdzieś tak pewnie dopiero w maju.                       

I to tylko tyle. Pani Skarbnik oczywiście przecież to nie ja odpowiadam za budżet. 

Pani wie co robi. Zwykle było to dobrze robione więc ufam, że i teraz jest bez 

zastrzeżeń. To było o szpitalu, o Stanisławowie, chce wrócić jeszcze do szpitala                     

i tych 30 mln. No ja nie wiem, dzisiaj mieliśmy Komisje Rewizyjną i Pan Dyrektor 

na komisji powiedział, że no niestety na przychody dodatkowe absolutnie, co 

prawda tyczy się to tego roku, żeby nie zakłamywać, tego kontraktu. Ja nie widzę 

gdzieś tutaj zaplanowanych jakichś środków, które byłyby na lądowisko na SOR. 

No tak swoja drogą akurat te SOR-y i te propozycje, które Państwo chcecie 

wprowadzić to wszystkie ZOZ-y od tego uciekają, no w Łodzi brakuje 

przynajmniej chyba pięciu szpitali, które powinny prowadzić, SOR-y przepraszam, 

bo nie ma na tym pieniędzy. To, że chcielibyśmy mieć to nie znaczy, że ten 

wniosek może przejść. Lądowisko no lądowisko rzeczywiście ma sens i można się 

pewnie będzie ubiegać o takie środki chociaż był moment gdzie dawali każdemu na 

lądowisko z centralnego budżetu, nie tylko z RPO ponieważ, no tych środków 

trochę zostawało. No ale to jeśli mogę od razu zapytać gdzie Pan planuje Panie 

Starosto to lądowisko? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Od razu odpowiem, jeżeli chodzi o zwiększenie 

przychodów szpitala, to tak jak Pan słusznie zauważył w tym kontraktowaniu, w 

tych obszarach, które w tej chwili są, tych środków dodatkowych nie będzie. 

Natomiast tam gdzie nie ma zabezpieczenia, Narodowy Fundusz na wniosek 

Dyrektora szpitala i Starosty może rozpisać dodatkowy konkurs i tutaj nad tym 

pracujemy aby na ten SOR i Poradnie Leczenia Osteoporozy, taki konkurs został 

rozpisany,  to jest odpowiedź skąd ewentualnie zwiększenie dochodów w szpitalu, 

natomiast powiem tak, jest złożony do Ministra Zdrowia wniosek o kategoryzację 

SOR-ów. My mamy świadomość tego, że te SOR-y w tej chwili przynoszą straty 

ale na razie powiedzieć z jakiego powodu. Tak naprawdę jest to może grzech 

wielkich miast, że ten SOR traktowany jest jak bezpłatna przychodnia lekarska, bo 

każdy kto przyjdzie musi być obsłużony i to musi być obsłużony w standardzie i to 

bardzo wysokim i z tego rodzą się te koszty. Jest złożony wniosek do Ministra 

Zdrowia o kategoryzację SOR-ów, są dwie propozycje dwóch kategorii i trzech 

kategorii. Powiem tak, to nie jest tak, że my chcemy za SOR umierać w tym 

wniosku, natomiast biorąc pod uwagę dwa zjazdy z autostrady, biorąc pod uwagę 

kolej i umiejscowienie ten SOR daję większą atrakcyjność tego wniosku jeżeli 

chodzi o złożenie go. I teraz jest rzecz taka dlatego ten SOR został w tym wniosku 
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umieszczony. Przecież to ostateczna decyzja w jakim kształcie będzie ten wniosek 

realizowany, to będzie na poziomie czy w czasie kiedy będzie podpisywana umowa 

i zależy na co będzie to zgłoszone i jakie będą warunki konkursowe, to co Radny 

powiedział, że zamysł był duży natomiast zapis w specyfikacji był taki, że nawet 

jednego metra więcej. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że w obecnym stanie 

lokalowym szpitala po roku 2013 nasz szpital będzie mógł liczyć na ok. 130 - 135 

łóżek z 232 jakie mamy w tej chwili. 

 

Radny J. Michalak: A apteka nie będzie potrzebna 

 

Starosta Krzysztof Figat: Myślę, że to jest tak, że na pewno nasze działania są 

takie, że my nie chcemy szpitala, który będzie miał 130 łóżek. Będziemy pracować 

nad tym żeby ten szpital tak naprawdę chyba nie miał więcej łóżek niż 250 bo 

położenie Powiatu jest takie, że zrobienie tutaj polikliniki jest błędem. Bliskość 

Warszawy, bliskość Łodzi i dużych szpitali i klinik byłaby z tym sprzeczna. 

Natomiast powinniśmy mieć szpital, który będzie miał te oddziały, które będą 

zabezpieczać mieszkańców i nie tylko mieszkańców ale również osoby 

przebywające na terenie szpitala, na terenie Powiatu. Natomiast co do lądowiska, 

są różne koncepcje; jest deklaracja Burmistrza, który jest gotowy rozmawiać na 

tym żeby zamienić grunty miejskie w grunty powiatowe pod potrzeby lądowiska a 

jesli byłaby koncepcja do budowy tego pawilonu pod rehabilitację oddział 

długoterminowy i hostel dla matek, również można zakładać lądowisko na dachu 

tego pawilonu. To jest kwestia kosztów. Jeżeli koszty pozwoliłyby zaoszczędzić w 

którejś z wersji to myślę, że w tą stronę należy pójść. Pewnie, że ja oglądałem w 

Zielonej Górze lądowisko wybudowane na budynku z 1968 roku bez dodatkowych, 

no dla mnie to nawet trochę nie wyobrażalne było, że to można na takich murach 

posadowić takie lądowisko, aczkolwiek jest to możliwe. Oni robili to w ramach 

projektu unijnego łącznie z SOR-em z przebudową dwóch oddziałów, no cały 

projekt robili. Natomiast nie ma sprecyzowanego jasno, że to może być tylko takie 

lądowisko albo takie. Na pewno będzie to wybór korzystniejszej propozycji, 

oszczędniejszej jeżeli chodzi, tutaj jest dodatkowy atut taki, że nas nie 

ubezwłasnowolnia brak gruntu, ponieważ jest wola Burmistrza na to, żeby jeśli 

taka potrzeba będzie pod to lądowisko to zamieniamy się gruntami i takim gruntem 

dysponujemy.  

 

Radny J. Michalak: Może kolejne w sprawie ZOZ-u jeszcze. A słyszałem też 

chyba w Victorii czy czytałem, w którejś z lokalnych gazet, że właśnie bedzie 

budowany na terenie szpitala oddział rehabilitacji, który ma być ewentualnie ze 

Stanisławowa sprowadzony do nas. Jeśli dziś wyremontujemy Stanisławów tak na 

tip top i powiedzmy, że dobrze go sprzedamy, za dobre pieniądze, no może być i 
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tak jak dzisiaj powiedział Pan Dyrektor ZOZ-u, możemy mieć problem z 

podpisaniem kontraktu. No dziś powiedział, że może mieć problem z podpisaniem 

kontraktu na nocną i świąteczną pomoc bo konkurencja wystartuje i to ostro. 

Dlatego mamy złe doświadczenia Panie Starosto, już mówię my, niekoniecznie wy, 

nie musicie się do nich przyznawać, z kartkami które dofinansowanie teoretycznie 

dostaliśmy, umowę podpisaliśmy na dofinansowanie, w międzyczasie oszukańcze 

przetargi doprowadziły do tego, że kontrakt straciliśmy. Co będzie jeśli Pan, no bo 

najpierw żeby wystąpić o ZOL czy rehabilitację  - o rehabilitację może nie - czy 

SOR,  musi Pan mieć zabezpieczony obiekt, tak? Czyli trzeba go zbudować, jak 

zbudujemy dopiero przystąpimy do przetargu na kontraktowanie, do 

zakontraktowania. 

 

Starosta Krzysztof Figat: No więc jest sytuacja taka, że my rzeczywiście chcemy 

po pierwsze tak: remontujemy Stanisławów nie koniecznie po to żeby go 

sprzedawać ponieważ, nie wszyscy albo inaczej, w tej rehabilitacji stacjonarnej jest 

jeszcze dosyć dużo miejsca dla podmiotów, gorzej jest z tą rehabilitacją 

jednodniową czy dzienną, przepraszam dzienną, natomiast sytuacja jest taka: jeśli 

udałoby nam się..., generalnie jest tak: kierunki w zdrowiu jeżeli chodzi o państwo 

to jest brak oddziałów długoterminowych i geotriatycznych i to jest kierunek taki 

narastający. To może sie okazać tak jak się okazało parę lat temu, że SOR-y były 

właśnie dochodowe a potem sie okazało, że z tych SOR-ów ktoś gdzieś znalazł 

lukę prawną i zrobił sobie poradnię bezpłatną i to teraz generuje koszty, natomiast 

myślę, że przeniesienie rehabilitacji w tej części oddziału szpitalnego tylko w 

zakresie oddziału szpitalnego, nie ośrodka rehabilitacyjnego tylko oddziału 

szpitalnego to są oszczędności roczne rzędu 264 tyś. zł. Z czego to wynika? 

Wynika to z godzin dyżuru lekarza dyżurnego w Stanisławowie. 

 

Radny J. Michalak: No ucieszyłyby się pielęgniarki, które w większości 

dojeżdżają z Łowicza. 

 

Starosta Krzysztof Figat: To nie do końca tak. 

 

Radny J. Michalak:  Ja tylko wskazuję, że może być konkurencja. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Tak może być konkurencja, dlatego ponieważ, są to 

środki zewnętrzne na remont tego Stanisławowa i do tego jeszcze no nie ma co się 

ukrywać samo słowo Stanisławów rehabilitacja no też ma jakąś markę. Przecież 

tam mamy pacjentów nie tylko z Powiatu Łowickiego, no może spróbowalibyśmy 

pozostawić tam lżejsze przypadki nie na zasadzie oddziału szpitalnego, które w 

części również mogłyby być, mogliby stanowić pacjenci komercyjni. Jest to rzecz 
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taka, która dawałaby dodatkowe przychody a 264 tys. rocznie tylko i wyłącznie z 

tytułu dyżurów lekarskich to naprawdę duża kwota jeżeli chodzi o oszczędności. 

Tam gdzie jest to nie jest tak, że jeżeli byśmy przenieśli ośrodek rehabilitacji do 

Łowicza, bo z tego kosztu schodzimy. Tam gdzie jest izba przyjęć, jeżeli oddział 

jest przy szpitalu i jest izba przyjęć nie ma obowiązku lekarza dyżurnego na takim 

oddziale. 

 

Radny J. Michalak: Jeszcze co do tych wniosków chciałem. Czy nie 

zastanawialiście się Państwo, żeby zgłosić i to na pewno byłby wniosek 

ponadregionalny: budowa nowego Ośrodka Socjoterapii, Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Kiernozi? Projekt bardzo ładny, chyba nikt nie zaprzeczy 

przygotowany jest, nie rozpoczęła sie budowa tylko z tego tytułu, że infrastruktura 

jaka tam w Kiernozi istnieje nie pozwalała na to, czyli energetyka i wielkie 

szambo, które jest pod półpodwórkiem. No tam akurat mamy, ta placówka nam się 

bilansuje, ta część oświaty bo to też jest w oświacie chociaż specjalnej, jest akurat 

dobrze opłacana i wybudowanie i zwiększenie bo tam tak było przewidziane 

bodajże liczby miejsc tych dzieciaków bo to jest głównie dla dzieciaków z Powiatu 

Łowickiego, no mogłoby nam pomóc i pewnie taki wniosek by przeszedł. A tak za 

chwilę nam pewnie jak nie Pani Zofia jedna to Pani Zosia druga zamknie ten obiekt 

bo on jest tylko na sznurki tak łatany co roku. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Bardzo słuszna uwaga, weźmiemy ją głęboko do serca. 

 

Radny W. Miedzianowski: Pewnie niektórzy się ucieszą, Pani Przewodnicząca 

jeśli wolno mi zaproponować to, chciałbym prosić o 5 min przerwy w celu, żeby 

Panie z Biura Rady mogły skserować ten materiał o inwestycjach, które odczytał 

Pan Starosta a potem przejść po prostu do podjęcia uchwały o wieloletnim a myślę, 

że przy budżecie będziemy kontynuować dyskusję na temat budżetu. Dziękuję. 

 

Radny W. Wojciechowski: Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni ja jeszcze 

chciałbym wrócić do na chwilę do dróg Panie Starosto aby nie trzymać 

mieszkańców Osin, chciałbym żeby się Pan coś wypowiedział czy jest nadzieja czy 

nie ma nadziei, będzie robione nie będzie, kawałek, nic? A czy może Pan 

Wasilewski zadać pytanie jako Radny z Osin, Pani Przewodnicząca? Bardzo bym 

prosił 

 

Starosta Krzysztof Figat: Ale ja wypowiedziałem się Panie Radny, myślę że to 

jest oczywiście to Pani Przewodnicząca decyduję o udzielaniu głosu a 

powiedziałem dosyć myślę, że jasno, że w tym projekcie nie ma środków na 

przebudowę drogi w Osinach. Natomiast Powiatowy Zarząd Dróg zabezpieczy tę 
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drogę przed jej rozpadem i umożliwi przejezdność. Jeżeli takie środki w PZD będą 

za małe to Zarząd zwiększy środki żeby przejezdność tej drogi była 

 

Pan J. Wasilewski: Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Panie Starosto, ja 

bardzo dziękuję za udzielenie głosu. My tutaj przyjechaliśmy tą delegacją nie w 

sumie z jakimiś tam żalami, pretensjami. My rozumiemy takie rzeczy jak jest 

nadciągnięty budżet czy coś ale my z taką prośbą: my po prostu już nie wiemy jako 

Radni czy Sołtysi co odpowiadać mieszkańcom. Uwierzcie mi Panstwo, że dziś 

przyjechaliśmy tylko w kilka osób ale wybierało sie dużo. Myślę, że to jest 

niepotrzebne by coś takiego się tutaj działo bo ja rozumiem to i dlatego 

chcielibyśmy jakąś odpowiedź. Panie Starosto, z całym szacunkiem ale tu 

usłyszałem dzisiaj że drogi do których gmina się nie dołoży w ogóle nie istnieją. Ja 

to tak zrozumiałem. Może źle 

 

Starosta Krzysztof Figat: Nie. Myślę, że to o czym ja mówiłem to była deklaracja 

Wójtów, którzy chcą współfinansować drogi. Natomiast to nie jest tak, że droga na 

którą Wójt nie wyłoży złotówki, pięciu, dziesięciu czy stu tysięcy to ona nie ma 

szansy. Po prostu ważne jest bezpieczeństwo. To co ja ostatnio mówiłem bo było 

pytanie czy te pieniądze na odśnieżanie to dobrze czy nie bo to tak naprawdę 

wyrzucone w błoto, rozsypane i się rozmyło. Nie ma tak. Drogi mają być 

przejezdne, one mogą być w lepszym, gorszym stanie. Jeśli nie będą od razu dobre 

to mają być zabezpieczone i przejezdne. Taka jest po prostu potrzeba i taki jest 

obowiązek Powiatu żeby to zrobić. Ja myślę, że powiedziałem dosyć wyraźnie: 

jeżeli braknie środków w Powiatowym Zarządzie Dróg, zawnioskuję do Zarządu i 

do Rady o zwiększenie tych środków na to żeby tam przejezdność utrzymać. 

Gdybym dzisiaj powiedział do Pana: Proszę Pana niech Pan jedzie i powie 

ludziom, że koło czerwca coś tam zrobimy, po prostu bym Pana oszukał. A tego nie 

chcę, po prostu nie chcę Pana oszukiwać. Wolałbym w czerwcu powiedzieć 

Radnemu Wojciechowskiemu, którego jest to okręg: Waldek, jedź na Osiny, 

powiedz bo sprzedaliśmy dwa razy lepiej nieruchomość, którą mieliśmy do 

sprzedania, jest nadwyżka, zróbmy coś na tej drodze. Przepraszam za to, że ta 

droga wygląda tak jak wygląda, proszę w moim imieniu, imieniu Zarządu 

przeprosić mieszkańców. Na pewno zachowamy przejezdność i tak żeby ta droga 

po prostu się nie rozpadła. 

 

Pan J. Wasilewski: No bo ja myślę Panie Starosto, że ona do naprawy to już tak 

niekoniecznie się nadaje. Tak szczerze mówię jak to wygląda tutaj zresztą mogą 

potwierdzić. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Pojadę osobiście na tą drogę. 
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Pan J. Wasilewski: Super, Dziękuję. Myślę, że nie będziemy przyjeżdżać tutaj bo 

to bez sensu. Mamy przedstawicieli, Radnych z naszego terenu i myślę, że oni to, 

sprawa dalej będzie dociągnięta. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. 

 

Radny K. Dąbrowski: Żeby zakończyć ten temat co tu kolega z Kiernozi wywołał, 

wcześniej cośmy rozmawiali, Panie Starosto, ja Pana szanuję bo Pan jest Starostą. 

Szanuję Pana ale dla mnie jako Radnego odpowiedź: jak będziemy mieli w ciągu 

roku jakieś pieniążki zrobimy kawałek drogi, jak bym miał 10 lat to bym w to 

uwierzył. To jest nie odpowiedź bo po prostu, ja wiem to jest takie odbicie piłeczki. 

Starosta jest od tego żeby, tak mi się wydaję, żeby w zakresie budżetu załóżmy 

założył plan budowy tej drogi. I to jest Starosta. A nie to że jak będę miał trochę 

pieniędzy to zrobię. Gdzie jest to przedszkole jak będzie miał 2 zł to kupi bułkę.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos ogłosiła 5 minut przerwy. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos wznowiła obrady Sesji 

 

Radny M. Kosiorek: Pan Starosta obiecał nam na Komisji Oświaty, że przygotuję 

nam taką listę nie listę, notatkę na czym oszczędzamy w oświacie. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Tak przygotuję i dostarczę. 

 

Radny M. Kosiorek: Nie, myśmy rozmawiali o sesji. Gdyby Pan...Ale Panie 

Starosto, głosujemy budżet i chcemy wiedzieć na czym oszczędzamy, gdzie są te 

miliony w oświacie zaoszczędzone, no. 

 

Radny J. Michalak: Mogę uzupełnić i uzasadnić to pytanie kolegi Kosiorka? W 

projekcie budżetu na ten rok 2013, przepraszam w prognozie jest w ten sposób: 

spadek wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w 2013 

roku w stosunku do 2012... 

 

Starosta Krzysztof Figat: Mogę poprosić żebyśmy się wstrzymali z tym pytaniem 

do powrotu Pani Skarbnik? 

 

Radny J. Michalak: No to przerwa tak? 

 

Starosta Krzysztof Figat: No to proszę bardzo. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos: To może w tym czasie, bo widzę, że jest Pan 
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Dyrektor z muzeum, przepraszam nie Pan Dyrektor tylko jest Pan oddelegowany z 

muzeum przez Panią Dyrektor to bym poprosiła Pana o udzielenie odpowiedzi na 

temat no nie wiem tu Pan, jakie inwestycje, bardzo proszę Pana do mównicy. Może 

żeby Pan wiedział o co chodzi to może poproszę o 

 

Radny M. Kosiorek : Inwestycje za milion, co zostało do zrobienia  

 

Pracownik Muzeum w Łowiczu W.  Bieniek: To znaczy na tamten rok muzeum 

zaplanowało jedynie kontynuację projektu unijnego, nie ma żadnych inwestycji 

poza projektem unijnym. W tej chwili jest realizowane wyposażenie magazynów, 

trwają prace nad elewacją, jest prowadzona już prace na holu głównym, będa 

prowadzone również prace w dziedzińcu muzeum. 

 

Radny  A. Michalak : Bo Pan Starosta tu mówił, że tylko wewnątrz będą te prace 

w przyszłym roku robione, czyli na zewnątrz też będą, tak? 

 

Pracownik Muzeum w Łowiczu W.  Bieniek: Tak. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Przepraszam bardzo, mówiłem o wewnętrznej stronie 

muzeum  i wewnątrz. 

 

Pracownik Muzeum w Łowiczu W.  Bieniek:: Wewnętrzna część elewacji i 

dziedziniec jest robiony poza budynkiem. W budynku jest wyposażenie 

magazynów, ekspozycje stałe etnograficzna i historyczna i hol główny z 

wyposażeniem windy też bo to ogrodzenie razem z elewacją. 

 

Radny J. Michalak: Ja jakby uzasadniam pytanie Pana Kosiorka, Radnego 

Kosiorka, że no chcieliśmy takiego zestawienia, nie wiem na jakąś najprostszą 

formę tego o ile wnioskowały jednostki a ile zostało zapisane w budżecie. Jakie te 

oszczędności bo Pan Starosta mówił, że oszczędzamy. No na razie to planujemy te 

oszczędności a oszczędzać to będziemy dopiero. I dlaczego jest to zasadne, w 

opisówce do wieloletniej prognozy jest napisane: spadek wydatków bieżących z 

przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w 2013 roku w stosunku do 2012 roku 

no i dalej jeszcze, że związane  m.in., z tym, że jest to 68 uczniów mniej. Ale jeśli 

spojrzymy do tabeli to już tego spadku nie ma. Nie ma, jest wręcz w 801 wzrost o 

4,5%. Ale ja jeszcze dlatego tak wolno czytałem, bo tu nie jest napisane, że nie 

będzie wzrostu wynagrodzeń tylko wydatków na wynagrodzenia. No więc są 

większe czy nie są? Czy są ograniczone w stosunku do 2012 roku? 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Mówimy o wynagrodzeniach całości 
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jako Powiatu czy tylko Starostwa Powiatowego w Łowiczu? 

 

Radny J. Michalak: Pani Skarbnik no myśmy prosili od, Pan Kosiorek na swojej 

Komisji, ja tam na którejś swojej o zestawienie takie czy najprostsze jakieś 

porównanie, ile sobie życzyli, ile zaplanowali Dyrektorzy a ile zostało zapisane w 

budżecie? Czy te oszczędności to tak ma być i już, bo jest styczeń i ja to rozumiem 

ale tutaj mówimy cały czas, że te oszczędności mogą być jeszcze większe, a 

zapisane jest w budżecie, że już jest, że już są wydatki zaplanowane na poziomie 

mniejszym niż w 2012 co jest nieprawdą. Albo nieścisłością bo jest zapisane, że 

4,5 % w tabelkach jest 20 640 000 zł w rozdziale 801 czy tam w dziale 801 jest na 

wynagrodzenia a w roku ubiegłym był 20 689 000 zł co mniej więcej daje 4,5 % 

wzrostu. No ale to nie jest takie niepokojące no bo ja rozumiem skąd to się bierze 

oczywiście i dobrze o tym wiem ale jeżeli nie możemy dostać dzisiaj, mamy dostać 

informację dopiero po tym jak mamy podnieść rękę no to chyba nie jest 

uzasadnione, tak Panie Starosto? To nie była prośba wczoraj, wczoraj to ja 

powtórzyłem tylko, że mieliśmy prosiłem też o zestaw posesji czy nieruchomości 

sprzedaży z ewentualną wyceną i dzisiaj się od Pana dowiedziałem, że 5 300 000 

zł. Ale to dzisiaj, tak. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Ja tej informacji, o tym zapytaniu, o którym mówił 

Radny Kosiorek to wczoraj usłyszałem od Pana Kosiorka i taką... 

 

Radny M. Kosiorek: Przedwczoraj 

 

Starosta Krzysztof Figat: Wczoraj 

 

Radny J. Michalak: Ja ją zadawałem dużo wcześniej 

 

Starosta Krzysztof Figat: No chyba nie do mnie. Natomiast... 

 

Radny J. Michalak: Jeśli się nie przychodzi to trzeba przynajmniej czytać 

protokoły. 

 

Starosta Krzysztof Figat: W kwocie, jeżeli chodzi o różnicę wnioskowaną przez 

Dyrektorów to była ok. 3 mln natomiast dofinansowanie z budżetu Powiatu do 

subwencji będzie na poziomie ok. 1,5 mln. 

 

Radny J. Michalak: Ja tam nie jestem polonistą, broń Boże ale cos tutaj jest źle 

zapisane. Ale to Pani Skarbnik naprawdę nie ma powodu do irytacji. Ja zapytałem 

wczoraj Pana Starostę po tym jak Pan Radny Wojciechowski pytał, to nie będziemy 
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nic mówić na komisjach, no zero rozmów na komisji. Przecież mogliśmy o tym 

wszystkim rozmawiać na komisji, tak? I by wtedy te segregatory były w drugim 

końcu korytarza a nie drugim budynku. Proszę też nas zrozumieć, że my dzisiaj, 

kiedyś ja to na bieżąco śledziłem. Dzisiaj nie mogę śledzić bo muszę poprosić, albo 

ktoś usłyszy albo nie usłyszy moją prośbę. Jak chcę to daję a najlepiej to powie 

ustnie odpowiem. 

 

Starosta Krzysztof Figat: O ile dobrze pamiętam to wczoraj na komisji, na 

każdych komisjach byłem teraz na wszystkich komisjach, pytałem czy są pytania, 

takich pytań nie było. 

 

Radny J. Michalak: Do czego, przecież teraz o budżecie nie było mowy. O czym 

Pan Starosta gada. 

 

Starosta Krzysztof Figat: W punkcie sprawy ogólne, pytałem czy są pytania. 

 

Radny M. Kosiorek: Przepraszam czyli my mamy się domyślać, że te 1,5 mln to 

jest ze zwolnionych ludzi i z 0,5 % na doskonalenie zawodowe, tak? No bo my 

więcej nie wiemy o tym. 

 

Członek ZPŁ M. Śliwiński: Jeżeli mogę powiedzieć to rozmawialiśmy w grudniu 

jak ten budżet był tworzony i też na komisjach w grudniu mówiłem, że my nie 

podchodziliśmy do tego tak, żeby nam się budżet spiął to pewnie polecieliśmy 

procentowo i ścigamy tyle i tyle. z każdym z dyrektorów rozmawialiśmy, jeżeli był 

przedstawiony wnioski do budżetu to nad każdym punktem rozmawialiśmy czy 

faktycznie jest ten punkt niezbędny, ta kwota jest niezbędna, którą Pan Dyrektor 

napisał. I tak naprawdę wspólnie z Dyrektorami, to Dyrektorzy powiedzieli: no 

dobrze to jeszcze nie jest pilne, możemy z tej kwoty zejść, i ta kwota właśnie którą, 

ta różnica która wyniknęła między wnioskami do Zarządu i tym co jest zapisane w 

budżecie to jest efekt rozmów z Dyrektorami nie ich ścięcie suche przez Zarząd. 

 

Radny J. Michalak: Nie no zgoda ale ja uzupełnię o czymś innym jeśli mogę 

konwersację prowadzić bo to teraz kilka osób odpowiada. Ja o coś inne pytam. O to 

co jest zapisane, to za czym za chwilę będziemy podnosić rękę. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Jeśli można Pani Przewodnicząca, 

jeśli mówimy o wynagrodzeniach to ja rozumiem żeby dobrze sformułować 

pytanie, żeby dobrze odpowiedzieć to musi być konkretnie sformułowane pytanie. 

Ja rozumiem, że jeśli chodzi o wynagrodzenia, wiadomo że składki zdrowotne 

weszły w miesiącu lutym. Generalnie ten o jeden miesiąc będzie wzrost, prawda, 
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bo mówiąc o wynagrodzeniach mówimy wynagrodzenia wraz z pochodnymi, tak? 

O takie rzeczy. Kolejna rzecz, jaka była przyjęta metodologia jeśli chodzi o analizę 

wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych jednostkach? Tak jak w zeszłym 

roku i dwa lata temu były planowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i 

w porównaniu np. do roku poprzedniego może być tak, że tych wynagrodzeń, tych 

nagród jubileuszowych, odpraw było więcej niż jest teraz zaplanowanych na ten 

rok. Więc nie można tak jakby mówiąc ogółem, prawda. 

 

Radny J. Michalak: Nie no ja rozumiem ale... 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman:: Generalnie były np. wakaty, średnie 

przeciętne zatrudnienie i już w tej chwili tego nie będzie, tak jak np. w 

Powiatowym Urzędzie Pracy, już pewnych etatów nie będzie. No  na pewno trzeba 

by było to rozpatrywać przy każdej jednostce. To są ogólne zasady przyjęte przy 

projektowaniu. 

 

Radny J. Michalak: Ja Pani Skarbnik wszystko rozumiem, tylko przeczytałem co 

jest zapisane słownie o wynagrodzeniach a co jest w liczbach. Podobna sytuacja 

tylko w drugą stronę jest w wydatkach bieżących, stałych różnie się nazywa. Stałe 

wydatki zostały utrzymane na poziomie roku 2012. No otóż nie, zostały obcięte tak 

jak Państwo mówili o ok. 4 % z czego w oświacie właśnie ponad 5 %. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman:: Tak tak, generalnie natomiast tak jak 

wiadomo, że przy trybie pracy nad projektem budżetu zostały przyjęte jeśli chodzi 

o liczby, takie jakie są na dzień przypuśćmy 31 grudnia czyli ilość zatrudnionych i 

utrzymanych jako konstans przez 12 m-cy. To automatycznie bo wiemy, że od 1 

września były podwyżki płac dla nauczycieli, prawda? 

 

Radny J. Michalak: Oczywiście, dlatego na wstępie swojej wypowiedzi 

powiedziałem, że nie mówimy o wzroście wynagrodzeń tylko o wydatkach, spadek 

wydatków bieżących tak jest zapisane. Ja tylko czytam i cytuję. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman:: Tak ale elementy tych stałych 

wydatków bieżących są m.in. wynagrodzenia. 

 

Radny J. Michalak: Zgoda, jest zapisane, że spadną ze względu na różne ruchy w 

oświacie i jeszcze przewidywane i te które były do końca roku. A następne zdanie 

mówi, że stałe wydatki zostały utrzymane, zostały czyli w tym zapisane na tym 

samym poziomie. 
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Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman:: Tak one się zmieniały bo np. od 

września weszły dodatkowe zadania, one skutkują na przyszły rok przez 12 m-cy. 

 

Radny J. Michalak: Pani Skarbnik ja to wszystko rozumiem, tylko że przyjęliśmy, 

przyjął Zarząd i do RIO został wysłany projekt, w którym napisane jest to co ja 

czytam. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: No tak i tak jest. 

 

Radny J. Michalak: No tak, no to jak jest: tak jak w tabelkach czy tak jak w 

opisówce? 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman:: Jako całość. 

 

Radny J. Michalak: Nie, nie może być jako całość bo jeżeli jest zapisane, że 

wynagrodzenia w oświacie zostały zmniejszone a pozostałe koszty czy stałe koszty 

zostały na tym samym poziomie a zostały obniżone globalnie, generalnie całego 

budżetu. Ja tylko pokazałem, że choćby w oświacie, którą się tu przywołuje jako to 

na czym zaoszczędzono. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman:: Tak, ale doszły np. urlopy dla 

poratowania zdrowia, które nie były planowane w 2012 roku w liczbach a w 2013 

w liczbach są już zaplanowane, prawda? 

 

Radny J. Michalak: No ale Pani Skarbnik wydatki to są wydatki. Czy na stronie 

11 czy na stronie 17 czy w liczbach, no nie bardzo mogę to zrozumieć. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Uważam, że jest wszystko dobrze 

zaplanowane i wszystko napisane, natomiast prawdopodobnie trzeba było to na 

komisjach, ja bym wzięła każdą jednostkę oddzielnie i w jednej jednostce jest 

wzrost w drugiej nie ma,  przy zachowaniu dodatkowych zadań, prawda? To jest 

normalne, było jest i będzie. Ja tego w ogóle nie rozumiem. 

 

Radny J. Michalak: Ale ja bym się nawet tego nie czepiał tylko Pan Starosta 

powiedział, że bez przesady, nie będziemy wam tutaj dawać natychmiast jakichś 

tam wniosków jednostek i tego co zostało zapisane, jaka z tego jest różnica. No tak 

Pan powiedział Radnemu Kosiorkowi wiec ja mówię, że to pytanie jest zasadne. 

Jeżeli mamy w opisówce napisane, że spadną wynagrodzenia generalnie a one 

rosną. I niech sobie rosną, jestem za tym żeby rosły, tylko że w tabelce jest 

zapisane co innego i w opisówce co innego. A wynagrodzenia stałe spadają a jest 
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napisane, że zostaną na tym samym poziomie. Ponad 5 % w oświacie? Ja nie wiem, 

ja jestem prawie gotów się tutaj założyć, że w listopadzie w przyszłym roku a może 

już wcześniej będziemy nowelizowali budżet bo tak jest. Ale to nie mówmy, że 

dzisiaj już żeśmy jakieś oszczędności zrobili. 

 

Radny J. Michalak: Czy nie można tez było, no pewnie nie było oczywiście 

takiego obowiązku, może Pani Skarbnik po prostu nie dostała najnowszej 

informacji bo z tego co wiemy bo wstawiane to było jako zarzut i przez Pana 

Dyrektora ZOZ-u i przez członków Zarządu, spłatę wcześniejszą kredytu jeszcze w 

październiku czy w listopadzie. No to już nie jest odzwierciedlone w budżecie i to 

są te zaskórniaki, tak o których mówimy? 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Proszę jeszcze raz powiedzieć.  

 

Radny J. Michalak: Pani Skarbnik, w prognozie długu na lata następne, mamy 

zapisane na 2013 i 2014 rok po dziewięćdziesiąt tam kilka tysięcy jako gwarancję 

no tylko na odsetki, tak, a w roku 2015 już mamy osiemset dwadzieścia kilka 

tysięcy. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman:: Tak, dlatego że informacja przyszła 

już do wiadomości po złożeniu tego projektu budżetu na dzień 15 listopada. W 

związku z tym, teraz jeżeli będzie ten 2015, będzie uaktualnione. Nie mieliśmy 

również harmonogramu. 

 

Radny J. Michalak: Ja rozumiem tylko czy te drobiazgi takie właśnie jak to, nie 

można było ich wprowadzić, bo wtedy okazałoby się, że jest 800 tys. zł na 2015 

jako udział w inwestycjach. O tym tylko mówię, to nie jest zarzut. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman:: Nie, właśnie no nie. 

 

Radny J. Michalak: Dlaczego nie? Wypadło by z bieżących. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman:: Nie szkodzi ale tak jak Pan Starosta 

zauważył, nie są zaplanowane wydatki na bieżące a zarząd uznał, że jeżeli będzie 

to wycofane, być może będzie to jakiś wkład własny do projektu albo w formie 

dotacji dla szpitala. Żeby to pozostało. 

 

Radny J. Michalak: No okej, ale dlaczego? Nie bardzo rozumiem, Jeżeli mamy na 

to papiery, tak... 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman:: Jeszcze nie mieliśmy wtedy 
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Radny J. Michalak: No nie ale to ja nie mówię, że żeście coś tam przekręcili tylko 

mówię, że być może już są dane, które są głośno konstatowane, że tak powiem 

ładnie. Pytałem, jest odpowiedź no to po co. A nie szkodzi, ja chcę wiedzieć a tak 

jak powiedziałem dyskutowałbym wczoraj i przedwczoraj. Nie czekałem wcale na 

Panią Mirkę tylko na Rafała 

 

Radny W. Wojciechowski: Radny Wolski słusznie zauważył, są komisje, na tych 

komisjach Jurku nie było żadnej dyskusji. Zrozum to 

 

Radny J. Michalak: Jeszcze chciałem zapytać o wpływy z opłaty za Zarząd. To są 

rozumiem  z PZD, tak? 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Tak. 

 

Radny J. Michalak: No właśnie i też tak jednocześnie planujemy i za Zarząd i z 

sprzedaży. Trochę to tak, no ale to tylko taka mała uwaga. Jeśli mogę jeszcze Pani 

Skarbnik ale pewnie może Pani już nie precyzyjnie ale w większości o tym wie, 

jakie było wykonanie CIT-u za zeszły rok? Cyrka. Bo planujemy wzrost a ja 

powiem dlaczego: tak planujemy wzrost a na odprawie w ratuszu od Pana 

Skarbnika dowiedzieliśmy się, że CIT-u dostali raptem 50 % 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: około 260 000,00 zł, 258 300,00z ł a 

plan jest na 280 000,00 

 

Radny J. Michalak: Ale 50 % tu czy tu jest podobne. Ja wiem, że nie będzie to 

samo bo my dostajemy z całego Powiatu a oni dostają  z jednostek miejskich, 

znaczy tych zarejestrowanych w mieście. Dlatego pytam czy te 50 % to nie jest 

zbyt grubo.  

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman:  Ok. 260 tys. jeszcze wpływają na ten 

moment, sprawozdania ustalamy zgodnie na podstawie sprawozdań z Urzędem 

Skarbowym. Na dzień dzisiejszy wpłynęło 258 300 zł. A jest zaplanowane na 

poziomie 280 tys., czyli jest różnica ok. 20 tys zł. 

 

Radny J. Michalak: No tutaj jeszcze przy budżecie należałoby chyba 

podziękować Pani Dyrektor Świeszkowskiej, która jak zwykle potrafiła sobie 

wywalczyć jakieś środki inwestycyjne na 2013 rok. I teraz jeszcze wrócę może do 

wynagrodzeń. Szanowni Państwo, tylko trzy, porównam trzy działy: transport czyli 

PZD, pieniądze na wynagrodzenia i stałe wydatki związane z realizacją zadań 
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statutowych, powiedzmy, że są na tym samym poziomie. Różnica jest niewielka 

tam 10 tys zł. się zmniejsza na wynagrodzenia. W oświacie już powiedziałem jak 

jest natomiast w Starostwie zarówno przy wynagrodzeniach jak i przy wydatkach 

tan wskaźnik jest prawie ponad 4 % nawet na plusie. Jeszcze raz mówię: przy 

oświacie  minus 5% w stosunku do planu zeszłorocznego - oczywiście wykonania 

nie mam więc wykonania nie mogłem porównywać, dlatego te oszczędności, które 

Pan Starosta na wstępie powiedział rzędu 1 200 000  - 1 300 000 zł to nie są żadne 

oszczędności bo wydatków jest więcej. Jak ja bym przyszedł do Pana i powiedział, 

że chciałbym zaplanować budżet i powiedział, że potrzebuję 100 mln no to wie Pan 

ile byśmy mieli oszczędności? 36 bo budżet jest na 64 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Wynagrodzenia i pochodne jako 

całości czy Pan tylko sensu strikto bierze wynagrodzenia osobowe? Bo uważam, że 

należało to rozpatrywać i dodatkowe wynagrodzenia roczne i te z ZUS. 

 

Radny J. Michalak: Tak jak jest zapisane w budżecie. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman Otóż na dzień 31 grudnia w Starostwie 

jest razem ok. w tej chwili tak na moment, mamy oszczędności ok. 260 tys zł. 

 

Radny J. Michalak: No to tak jak co roku. Czyli to co zapisaliśmy na przyszły rok 

jest jeszcze + 260 tys zł. Wie Pani ile to da? 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Ale wzrastają nam odprawy 

emerytalne. Jest zgodnie z planem Komisji bodajże Budżetu na miesiąc luty... 

 

Radny J. Michalak: Ale Pani Skarbnik, ja się odnoszę tylko do tego co jest 

napisane. Napisane jest, że w wynagrodzenia, wydatki na wynagrodzenia w 

budżecie 2013 w stosunku do 2012 spadają. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Mówimy o tych stałych, natomiast 

jeżeli... 

 

Radny J. Michalak: O wynagrodzeniach, o wydatkach na wynagrodzenia i na dole 

jest zapis 21 mln  czy tam czterysta ileś tysięcy. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Tak, tak. 

 

Radny J. Michalak: Tak, czyli to są wszystkie: i stażowe i odprawy i komisyjne. 

 



39 
 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Tak to wszystko. 

 

Radny J. Michalak: Czyli ten procent będzie większy niż 4,5. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Ale trzeba, bo wiemy, że są wydatki 

na wynagrodzenia stałe wynikające z umów o pracę i te wydatki, które są, mają 

charakter jednorazowy. Są odprawy emerytalne, są nagrody jubileuszowe, są 

urlopy dla poratowania zdrowia i to powoduje, są utrzymane konstans te 

wynagrodzenia, natomiast jeśli chodzi o liczby, one wzrastają ze względu na te 

dodatkowe wypłaty. 

 

Radny W. Miedzianowski: Ja mam tylko taką refleksję ponieważ, tak jak padały 

wcześniej tu słowa, że my przełożyliśmy ten budżet, żeby ewentualnie nad czymś 

jeszcze popracować, przemyśleć itd., więc myślę, że ta dyskusja która tutaj miała 

miejsce też jest tak jakby konsekwencją tego, że nie dokonano pewnych zmian. 

Wszystkie te zaskórniaki czy tam te oszczędności jakby to zwał, które się pojawiły 

w trakcie, wynikające ze zmiany ustaw... 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Mamy 3 miesiące na to. 

 

Radny W. Miedzianowski: Oczywiście, że mamy na to trzy miesiące dlatego 

można spytać czy na następnej sesji w lutym będziemy dokonywać zmiany 

przyjętego dzisiaj budżetu? 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Będziemy. 

 

Radny W. Miedzianowski: Będziemy. I będziemy rozumiem dokonywać te 

wszystkie uwagi, które były. I teraz pytanie moje: skoro wiedzieliśmy, że będziemy 

robić w lutym, w styczniu przepraszam przyjmować budżet, wiedząc już o 

pewnych zmianach ustawowych, prawda jak zmniejszenie chociażby na te 

szkolenia w edukacji dla zabezpieczenie środków na podnoszenie swoich 

kompetencji  z 1% zmniejszenie do 0,5, to co mówiła wcześniej Pani Skarbnik. 

Czy nie mogliśmy już dokonać dzisiaj tych zmian tylko nadal dyskutujemy nad 

tym projektem budżetu, który był przyjęty zupełnie na podstawie innych. Ja mam 

jeszcze jedno pytanie: czy wieloletnia prognoza finansowa, która będziemy teraz 

głosować, czy jest robiona tak jak było w listopadzie przekazana do nas ten cały 

projekt czy już na podstawie ustawy o finansach publicznych, która jest obowiązuje 

od 1 stycznia? 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
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Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego wprowadza się wzór wieloletniej 

prognozy finansowej i sposób przekazywania wieloletniej prognozy finansowej i 

mamy na to 3 miesiące do wprowadzenia. Rozmawiałam z Regionalna Izbą 

Obrachunkową czy w momencie kiedy jest przyjmowany budżet w styczniu, jest 

taka potrzeba juz zmieniać  

 

Radny W. Miedzianowski: Tak ja to rozumiem, zgadzam się z Panią absolutnie, 

że taki okres obowiązuje itd. tylko względem tych uwag, które padły dziś i na 

komisjach mogliśmy wcześniej już dyskutować o zupełnie czymś innym, będziemy 

to powielać w lutym, myślę, że nie potrzebnie.  

 

Starosta Krzysztof Figat: Ale będziemy bogatsi o dzisiejszą dyskusję.  

 

Radny  J. Michalak: Ja chciałbym jeszcze zapytać bo w zeszłym roku, może 

trochę później niż o tej porze, ale była duża troska o dzieci i zabezpieczeniu 

środków na nie, oczywiście odpowiedzi i stanowiska Komisja nie wypracowała 

żadnego, co też jest no należałoby Pani Przewodnicząca czy może do przyszłego 

Przewodniczącego będzie to pytanie. Chciałbym zapytać jak duży wpływ na wzrost 

planowanych dochodów bieżących w 2014 roku będzie miało pozyskanie 

dodatkowych środków na pieczę zastępczą? Tu jest taki zapis, że będzie miało 

duży wpływ czy to cyrka setki tysięcy, dziesiątki. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Z przesłanych informacji przez Pana 

Dyrektora z PCPR-u już jest skład złożony wniosek. Tam są nowe przepisy, no 

szkoda, że Pana Dyrektora nie ma bo są wydatki te obligatoryjne i fakultatywne. 

Na dzień dzisiejszy są zabezpieczone te wydatki obligatoryjne. Z tego co wiem to 

już Pan Dyrektor złożył wniosek na pozyskanie środków w ramach tego projektu ,, 

Umiem więcej'', zmieniły sie również przepisy co do finansowania przez 

poszczególne gminy , nie wiem nie będę chciała, szkoda że Pana Dyrektora tutaj 

nie ma, w związku z tym też będziemy mieć po prostu dodatkowe z tego tytułu 

środki 

 

Radny W. Miedzianowski: Na ile ten wniosek opiewa, który został złożony? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Mówimy o tym projekcie ,, Umiem więcej'' 1 400 997 

zł 45 gr. i on jest w podziale na rok 2013, 711 652 zł 13 gr i na 2014 rok 689 345 zł 

32 gr. 

 

Radny J. Michalak:  A czy mogę jeszcze taką korektę tylko pisarską wprowadzić? 
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Jeden wyraz umknął. Może jak to ma być  dokument to niech będzie precyzyjny 

jeśli znalazłem. W badanym okresie udział wynagrodzeń i spadek od nich 

naliczany w stosunku do bieżących ukształtował się na poziomie w roku 2013. 

Będzie, trzeba by chyba dopisać. 

 

Radny W. Wojciechowski: Panie Starosto czy może mi Pan przybliżyć termin 

realizacji tej kostki w Błędowie? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Obiecuję przed wszystkimi Radnymi, że z Radnym 

Wojciechowskim usiądziemy  dzisiaj po sesji i ustalimy termin działania i Pan 

Radny Wojciechowski powiadomi o tym wszystkich na sesji. 

  

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman odczytała Uchwały Składu 

Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 12 grudnia 2012 roku: 

 Nr 111/416/2012 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2013 rok /Zał. Nr 7/:, 

 Nr 111/417/2012 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania 

deficytu budżetowego Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 8/:, 

 Nr 111/418/2012 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013-2025. 

          /Zał. Nr 9/: 

 

Radny M. Kosiorek: Znaczy ja w kwestii formalnej tylko chciałem. To może być 

przeczytana uchwała, to nie wiem. Dobrze w takim razie proszę o 10 minut 

przerwy. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos ogłosiła 10 minut przerwy. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ wznowiła obrady sesji  
 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska- Furman odczytała projekt uchwały  RPŁ w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 

2013 – 2025. 

 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji – 
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pozytywna  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za     - 13 

przeciw   - 5 

wstrzymało się   - 3  

podjęli uchwałę Nr XXXV/229/2013 RPŁ w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013 – 2025 /Zał. Nr 10/. 

 

Ad. pkt 10  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2013 rok. 
 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman przedstawiła projekt uchwały                             

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok. 

 

Radny W.  Wojciechowski: Panie Starosto, być konsekwentnym, powiem tak: w 

związku z tym, iż na terenie, z którego pochodzę, jestem Radnym czyli Gmina 

Kocierzew, Chąśno i Kiernozia, nie została ujęta żadna inwestycja drogowa. 

Przykro mi ale będę głosował przeciw temu budżetowi. 

 

Radny W. Miedzianowski: Na razie nie będę składał deklaracji tak jak Radny 

Wojciechowski ale chciałbym dowiedzieć się jeszcze paru rzeczy. Jakie były 

założenia czyli jaka była uchwała Zarządu dotycząca projektu budżetu? Jakie 

założenia do projektu budżetu? 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: W sprawie trybu prac, tak jakie były? 

 

Radny W. Miedzianowski: Tak. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Nie mam tej uchwały w tej chwili 

przed sobą. 

 

Radny W. Miedzianowski: To nie do Pani tak naprawdę pytanie jest. 
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Starosta Krzysztof Figat: Jest konieczna w tej chwili? Bo jeżeli jest konieczna to 

Pani Skarbnik... 

 

Radny W. Miedzianowski: Nie, chciałbym tylko wiedzieć załóżmy no czy Zarząd 

przyjął założenia, załóżmy że będę prosił o przygotowanie planu finansowego na 

poziomie wykonania albo planowanego wykonania budżetu za rok 2012 czy też 

zakładał jakiś procent zwiększenia lub zmniejszenia itd. Chciałbym to wiedzieć. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Ponieważ ta uchwała jest dosyć 

obszerna, ona jest podobna do uchwały, którą podejmował poprzedni Zarząd, nie 

znam na pamięć, dobrze by było żeby mieć wgląd do tej uchwały Zarządu. Nie 

mam przy sobie. 

 

Radny W. Miedzianowski: To jeśli można jeszcze zapytać: jakie jest orientacyjne 

oczywiście wykonanie budżetu za rok 2012. Tak procentowo. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: W tej chwili również publicznie nie 

podam jaka jest realizacja budżetu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 

do 1 lutego, jednostki składają  sprawozdania roczne z RB 27 i RB 28.  

 

Radny W. Miedzianowski: Tak ale tak orientacyjnie już mniej więcej wiemy. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Tak ale później to są po prostu 

przekłamania i boję się cokolwiek publicznie powiedzieć. 

 

Radny W. Miedzianowski: Ponad 50 % to może nie. 

 

Radny J. Michalak:  No to przecież nie trzeba nigdzie chodzić, jest napisane w 

opisie: w 2013 roku przyjęto wartości w projekcie budżetu, no ja tak zrozumiałem, 

że o to pyta Pan Miedzianowski, minimalne wynagrodzenie za pracę 1600 zł, 

wysokość Funduszu Pracy 2045 zł, prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto 

w gospodarce 3713 zł, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych 102,7 % i tyle.  

 

Radny  W. Miedzianowski: Czyli wzrost w budżecie powinien być o 2,7 %, 

rozumiem w projekcie budżetu? 

 

Radny J. Michalak: Ja odpowiedziałem precyzyjnie. Zacytowałem. 
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Radny M. Kosiorek: Taki tam zwyczaj był wcześniej, że Klub tam przedstawiał 

stanowisko bo z wielkim żalem trzeba o to stanowisko przedstawić ponieważ na 

przedstawione pytania na poprzedniej sesji nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Niestety 

nie jest to budżet rozwojowy nawet nie jest to budżet stagnacji a przychylamy się 

raczej z wielkim smutkiem przy tym stwierdzeniu, że jest to budżet kroku w tył. 

Ale co najważniejsze dla nas Radnych tutaj z różnych stron, że jest to budżet 

bardzo niesprawiedliwy, który w inwestycjach ujmuję tylko trzy gminy: nie ujmuje 

Gminy Zduny, Bielawy, Domaniewice, Chąśno, Kocierzew, Łowicz. Na miasto 

Łowicz jest tylko 200 tys. zł. na szczęście ma bardzo dobrego gospodarza, który 

sobie poradzi. Natomiast fakt nie zaproszenia Pana Burmistrza na spotkanie, na 

którym jak się dowiedzieliśmy była rozmowa nie tylko o promocji ale również i o 

wspólnych inwestycjach, świadczy także o woli obecnego kierownictwa Powiatu 

współpracy z miastem, co przyjmujemy z wielkim skutkiem dlatego, że pracując 

wcześniej dla dobra tego Powiatu, zawsze staraliśmy się traktować równo 

wszystkich. Z wielkim smutkiem też zauważamy, że nie spełniony został art. 12 

ust. 4 Ustawy o Samorządzie Powiatowym ponieważ, Rada nie jest w stanie nie 

tylko stanowić o kierunkach rozwoju tego Powiatu, cała Rada ale nawet otrzymać 

podstawowych informacji dotyczących powstawania tego budżetu czy tego jak ten 

budżet został okrojony dlatego ze smutkiem ale będziemy głosować przeciwko 

temu budżetowi, natomiast chcieliśmy podkreślić, że nie jesteśmy przeciwko tym 

inwestycjom, które są zapisane, ponieważ w ustawach, które będziemy głosować, 

w uchwałach, które będziemy głosować na pewno będziemy za przekazywaniem 

środków na te inwestycje więc jeżeli Panu na jakimś zebraniu wymsknie się, że my 

byliśmy przeciwko tym inwestycjom to będzie to kłamstwo o czym chciałem 

publicznie po prostu powiedzieć. 

 

Radny W. Miedzianowski: Jeśli można chciałbym jeszcze spytać bo w tym 

budżecie nie ma dotacji na schronisko. Czemu, krótko mówiąc? Ale to spytam, czy 

w subwencji oświatowej, która przeszła, było wykazane na schronisko tyle i tyle? 

Przypomnę, zawsze co roku mniej więcej około 4 tys. tam się kształtowało. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Bardzo proszę Panią Dyrektor Pawluk żeby powiedziała 

o subwencji oświatowej, jest to zapisane. 

 

Dyrektor Wydziału EKS I. Pawluk: Proszę Państwa, wyjaśniam co następuje: 

była podjęta uchwała w poprzednim okresie, nie podam dokładnie terminu, jeżeli 

chodzi o przekazania zadania gminie, prowadzenie schroniska inaczej zmian jakie 

nastąpiły jeżeli chodzi o system informacji oświatowej, dany organ, który przejął to 

zadanie, wprowadza dane związane z ta daną placówką do systemu oświaty i tam 

jest naliczane. 
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Radny W. Miedzianowski: Krótko mówiąc pieniądze były w subwencji ale zarząd 

podjął decyzję, że nie zapisuje, tak? 

 

Dyrektor Wydziału EKS I. Pawluk: Nie, ja tego nie powiedziałam 

 

Radny W. Miedzianowski: Ale to bardzo proszę jasno żebyśmy wiedzieli. 

 

Dyrektor Wydziału EKS I. Pawluk: To jest zadanie, gmina prowadzi schronisko, 

ponieważ w drodze uchwały Rady było przekazanie tego zadania gminie. 

 

Radny W. Miedzianowski: Dokładnie i o to pytam. Gmina mnie nie interesuje, 

interesuje mnie budżet Powiatu. Pani Dyrektor jeszcze raz żebyśmy się dobrze 

zrozumieli. Czy w subwencji oświatowej, wymieniane są tam poszczególne, i 

wymienione jest schronisko? Bo bierze się SIO , przyznaję się pewne dotacje dla 

szkół i tak dalej. Czy było wymienione schronisko 

 

Dyrektor Wydziału EKS I. Pawluk: Ja powiem tak, gmina to wprowadza. Dane 

są wprowadzone, środki są na schronisko dla gminy. 

 

Radny W. Miedzianowski: Czyli były, dobrze. Rozumiem. I Zarząd podjął 

decyzje, że w tym roku nie przekaże tego zadania gminie Bielawy na prowadzenie 

tego schroniska. 

 

Dyrektor Wydziału EKS I. Pawluk: To zadanie realizuje cały czas gmina 

ponieważ, Radą Powiatu było przekazanie tego zadania własnego do prowadzenia 

gminie. Była podjęta uchwała Rady Powiatu. 

 

Radny W. Miedzianowski: Jeszcze raz, może tak. Może się nie sprzeczajmy. Mi 

chodziło o to czy tak, były środki, w tej chwili w budżecie nie ma tych środków i ja 

już rozumiem. Po prostu Zarząd podjął taką decyzję, że nie będzie. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos: No nie wiem, ja zrozumiałam to inaczej, 

że Powiat przekazał schronisko gminie, tak? 

 

Dyrektor Wydziału EKS I. Pawluk: Tak 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos: Więc jeżeli gmina ma schronisko to 

gmina prowadzi. 

 



46 
 

Radny W. Miedzianowski: Szanowni Państwo, nie chcę wracać do dyskusji na ten 

temat bo już to żeśmy przerabiali. Zadaniem Powiatu jest prowadzenie schronisk 

dlatego Powiat otrzymuje te środki. 

 

Dyrektor  Wydziału EKS I. Pawluk: Ale to zadanie zostało przekazane gminie. 

 

Radny W. Miedzianowski: Powiat może przekazać to zadanie czyli wykonanie 

swojego zadania jak utrzymanie dróg dla przykładu może przekazać innej 

jednostce. Jeśli zabezpieczy to w budżecie. Rozumiem, że nie zostało 

zabezpieczone w budżecie więc nie może przekazać tych środków i tak samo tego 

zadania gminie wzorem lat ubiegłych. 

 

Radny J. Michalak: Ja jeszcze chciałem uzasadnić swoją decyzję co do budżetu, 

ponieważ nie jestem członkiem żadnego klubu dlatego chciałem uzasadnić swoją 

decyzję jak będę głosował. Oczywiście będę głosował przeciw ponieważ, nie 

otrzymałem odpowiedzi na zadane pytania a ponadto chciałem jeszcze, miałem to 

powiedzieć w trakcie procedowania głosowania nad prognozą ale już w takim 

przypadku nie wolno tego przerywać więc teraz powiem bo Pani Skarbnik z 

wielkim wyrzutem patrzyła na mnie, że te wskaźniki 0,0, 0,1 to są jakby były moją 

winą. Pani Skarbnik jeżeli coś takiego sie mówi to trzeba już, trzeba powiedzieć 

wszystko. Ile w związku z tym, że mamy 13 mln zadłużenia a ile w tym okresie 

kiedy zaciągaliśmy te kredyty przybyło nam majątku. O ile więcej wprowadziliśmy 

majątku? Jakie były wydatki majątkowe większe? A też chcę przypomnieć 

Państwu, a tym którzy nie byli na sesji rok temu, że my oddaliśmy budżet z 

zadłużeniem 17,82%. To Państwo już prowadzili zadłużenie na poziom wyższy niż 

20%. Dlatego proszę nie patrzeć z wyrzutem, ja nigdy nie byłem za zaciąganiem 

kredytów ale wydawanie je na inwestycje ani na przejadanie. 

 

Radny Jacek Chudy: Jeżeli Państwo pozwolicie to w imieniu klubu złożę 

oświadczenie. W szerokiej dyskusji omawiano wcześniej założenia do 

przygotowania budżetu na rok 2013. Był to miesiąc październik, listopad. Były to 

założenia do przygotowania budżetu Powiatu Łowickiego na rok 2013 i były one 

takie, że ma być to okres roku 2013, który jest okresem przygotowania się do 

absorpcji środków zewnętrznych z Unii Europejskiej i jest to okres spłacania 

zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych. I tak też Zarząd Powiatu 

Łowickiego postąpił przygotowując ten budżet. Zarząd miał wypracować w 

budżecie współczynnik zgodny z art. 243 i tak też się stało. Ten wskaźnik pozwoli 

zaciągać w przyszłości zobowiązania finansowe na realizację zadań choćby 

przedstawionych wizyjnie przez Pana Starostę Łowickiego Pana Krzysztofa Figata. 

Żeby osiągnąć ten współczynnik wiadomą rzeczą jest, że należy w roku 2013 
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spłacić zobowiązania finansowe w wysokości 6 mln zł. I to fakt. Ja pozwoliłem 

sobie osobiście porównać środki przeznaczone w roku 2013 na inwestycje w 

Powiecie Łowickim  z sąsiednimi powiatami. Muszę Państwa poinformować, że 

kiedy porównałem Powiat Łowicki z kwotą 3,7 mln zł do Powiatu Kutnowskiego, 

który często był stawiany jako wzór z kwotą 1 600 000 zł. przeznaczonych 

środków na inwestycje, przestałem te takie porównania prowadzić. Można 

oczywiście w tym okresie kiedy Zarząd Powiatu Łowickiego działał od marca 

ubiegłego roku wziąć kredytów w maksymalnych wielkościach, które banki 

mogłyby udzielić i w odpowiednim momencie kiedy te środki zaczęłyby się 

kurczyć oddać po prostu władzę. Szanowni Państwo Radni ja chciałem poprosić 

Państwa o zagłosowanie nad tym budżetem dlatego, że jest to budżet można śmiało 

powiedzieć przejściowy. I tak też umawialiśmy się w październiku i listopadzie 

roku ubiegłego. Zwracam się do Państwa o zagłosowanie nad tym budżetem 

ponieważ, ten rok jest rokiem specyficznym. Pozwala nam na przygotowanie się do 

wejścia w nowy okres, nowych grantów.  

 

Radny Janusz Michalak: Chcę powiedzieć Panu Radnemu Chudemu ponieważ, 

no to co mówił to absolutnie trafia gdzieś w powietrze. Proszę mi pokazać miejsce, 

w którym ten budżet przygotowuje nas do przyjmowania i absorpcji środków z 

rozdania 14-20. No proszę mi pokazać miejsce czy jest chociaż jedna pozycja na 

jakieś dokumentację? 

 

Radny Jacek Chudy: Odpowiem choć nie powinienem wdawać się w polemikę. 

Szanowny Panie Januszu Michalak doskonale Pan wie, że zawarta dzisiaj wizja 

przedstawionej przez Starostę Łowickiego kwestii pretendowania do różnych 

grantów nie może się znaleźć ani w budżecie na rok 2013 ani na czas 2014 - 2025 

bo po prostu są to kwestie jakie dzisiaj jeszcze tak naprawdę nie do końca znane i 

rozpoznane. Zarząd składając wnioski pretenduje do takich grantów i chyba nie 

trudno jest to przyjąć, że tak się dzieje. 

 

Radny Janusz Michalak: Trudno jest to przyjąć Panie Radny ponieważ, miasto 

również złożyło wnioski i jeden z nich dotyczy mojej pracy zawodowej i jutro na 

sesji będzie wprowadzało zobowiązanie na lata przyszłe dotyczące modernizacji 

oczyszczalni. Zakres modernizacji to jest 40 mln zł. Też został ten wniosek, ta 

fiszka bo trudno to nazwać wnioskiem zostało złożone do tych samych wniosków 

kluczowych. I przewiduję jakieś środki na ten rok i na rok 2014 ponieważ, 

przygotowanie takiej dokumentacji to nie da się to zrobić tak jak nakładkę na 

drodze w miesiąc dwa. Musi to trwać około roku. I tam to widać, chociaż zmieniły 

sie przepisy tu Pani Skarbnik już wspominała dotyczące tabeli nakładów 

inwestycyjnych tak, czy to wykazów inwestycyjnych gdzie łatwiejsze teraz będzie 
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od tego roku jakby umieszczanie tego wszystkiego w budżecie no nie mniej jednak 

czy w prognozie, nie mniej jednak takie zobowiązania trzeba podjąć. A tutaj oprócz 

marzeń, nie wizji a marzeń to tu nic więcej nie było. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Starosto nam Pan przedstawił wkład 

własny Powiatu na całkowity koszt projektów 87 mln. Jest 13 676 157 zł 04 gr. 

Zakładacie Państwo sprzedaż majątku Powiatu na wysokości 5 mln troszkę lepiej. 

Nie mówił Pan nic o kredytach. Przed chwilą Pani Skarbnik powiedziała o 

kredytach a tu troszkę brakuje. No 13 mln, 5 mln z czego te 5 mln pewnie nie 

pójdzie w ten projekt tylko rozejdą się smakiem po kościach i to jest zrozumiałe bo 

będą różne potrzeby, prawda? Będą różne potrzeby i obowiązki także no może 

powiedźcie publicznie i głośno, że nie będziecie zaciągać ale będziecie zaciągać 

kredyty. No Pani Skarbnik przed chwilą to w uchwale powiedziała, wspomniała. 

Zaciągnięcie kredytów. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: To znaczy jeśli chodzi o zaciągnięcie 

kredytów teraz żebym dobrze zrozumiał Pana Radnego, w kontekście wizji i 

prognozy. Nie planuje się na razie zaciągnięcia kredytu bo zgodnie z ustawą o 

finansach publicznych na co można zaciągnąć kredyty tam jest wymienione. My 

możemy tylko na zaciągnięcie kredytu w tym roku mówić i  w tym roku zaciągamy 

kredyt na spłatę rat i kredytów, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

Natomiast i ten kredyt, który jest planowany do wzięcia w 2013 roku on jest na 12 

lat dlatego, że w perspektywie takiej czasowej zachowując te wszystkie wskaźniki, 

tak możemy tylko wziąć, natomiast nie są na razie planowane żadne kredyty 

dlatego, że nie są po prostu ujęte te przedsięwzięcia i inwestycje w wieloletniej 

prognozie finansowej. 

 

Radny W. Wojciechowski: Okej ja rozumiem Pani Skarbnik, tylko że może to 

rzeczywiście nie z Pani ust padło to takie stwierdzenie. Proszę mnie poprawić jeżeli 

mówię źle, nie jestem tu w tym momencie złośliwy. Spłacamy po to żeby 

przygotować sie do następnych środków. I ja zrozumiałem to w ten sposób, że 

czyścimy konto żebyśmy mogli zaciągać kredyty. Ja to tak zrozumiałem. 

 

Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman: Jak czyścimy? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Ja myślę, że Waldkowi chodzi o rzecz taką: 

rzeczywiście poprzez spłatę wcześniejszych, spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek na koniec, raz że to są umowy kredytowe, natomiast na 

koniec roku 2013 zadłużenie spadnie o około 1 mln zł. To pozwoli do 

ewentualnych jeżeli takie będą takie potrzeby do ewentualnego zaciągnięcia 
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kredytu do uzupełnienia środków własnych. My to 13 500 000 zł, ja mówiłem w 

swoim wystąpieniu, że to są wartości oparte na poziomie dofinansowania jakie 

było w obecnym programie, My dzisiaj nie wiemy jeszcze jakie to dofinansowanie 

będzie w tym nowym programowaniu. Czy ono będzie na poziomie 85, 60,70 czy 

50%. Chcielibyśmy tak dużo jak się da poprawić te wskaźniki w celu możliwości 

ewentualnej zaciągnięcia takiego kredytu czy przy złożonych wnioskach w latach 

następnych. 

 

Opinia Komisji Rewizyjnej – 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  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za     - 13 

przeciw   - 5 

wstrzymało się   - 3  

podjęli uchwałę Nr XXXV/230/2013 RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2013 rok /Zał. Nr 11/. 

 

Ad. pkt 11 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Miasta 

Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania drogami 

powiatowymi na terytorium Gminy Miasta Łowicz oraz udzielenia dotacji 

przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasta Łowicz w celu współfinansowania 

realizacji przyjętych zadań.  

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu A. Gajek -  Sarwa odczytała projekt uchwały RPŁ 

w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terytorium Gminy Miasta Łowicz 
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oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasta Łowicz w celu 

współfinansowania realizacji przyjętych zadań.  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny 

Z. Kuczyński/: 

za     - 20 

przeciw   - 5 

wstrzymało się   - 3  

podjęli uchwałę Nr XXXV/231/2013 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Miasta 

Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi 

na terytorium Gminy Miasta Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki 

dla Gminy Miasta Łowicz w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań 

/Zał. Nr 12/. 

 

Ad. pkt 12  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały                                            

Nr XV/115/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w 

sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.  

 

Dyrektor Wydziału EKS I. Pawluk przedstawiła projekt  uchwały RPŁ                          

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia                 

21 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.  

 

Radny M. Kosiorek: Zgłoszeń to nie mamy tylko chciałem zadać pytanie czy Pan 

Janicki już wie czym się zajmuje Rada Muzeum i czy mógłby tu bo nie wszyscy 

wiedzą, powiedzieć?  

 

Członek ZPŁ K. Janicki: Dowiem się od Pana Kosiorka bo Pan Kosiorek jest w 

tej Radzie i zdecydowałem się dla tego, że jest to niepłatna Rada.  

 

Radny W. Miedzianowski: Rozumiem Panie Krzysztofie, że Pan się sam zgłosił 

jako kandydat? Zarząd podjął taką decyzję i przedstawia takiego kandydata, tak? Ja 

pytam nie bez kozery ponieważ, Pan Panie Michale rok temu pytał też o to Zarząd, 

w protokole jest zapisane, że Pan pyta o to Zarząd, kto podjął taka decyzję, żeby 
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Pan Kosiorek startował, znaczy żeby Rada podejmowała taką uchwałę. Pan wtedy 

przedstawiał duże wątpliwości co do kandydata, Państwo czyli Zarząd wpisaliście 

już tego kandydata w uchwałę, w projekt uchwały, nie czekając nawet na żadną 

dyskusję ani na to czy są inne kandydatury Powiatu. Nie Zarządu tylko Powiatu. Ja 

myślę, wrócę już tutaj również do tego planu rozwoju lokalnego i tych wszystkich 

inwestycji. To jest kolejny przykład pomijania Rady przy jej kompetencjach 

Szanowni Państwo ponieważ, no to jest taki kolejny przykład: Rada podejmuje, nie 

ma dyskusji, jest z góry ustalone, że Pan Krzysztof Janicki...  

Po co żeście wpisywali w to, po co żeście wpisywali? Przecież każdy z was mógł 

zgłosić to w każdej chwili. Rozumiem, dziękuje w każdym bądź razie, że Zarząd 

podjął decyzje co do tego, że kandydatem był Pan Krzysztof. 

 

Radny A. Michalak: Pani Przewodnicząca może też powiem kilka słów w imieniu 

swoich kolegów, którzy zasiadają po tej stronie. Przepraszam Panią 

Przewodniczącą, że my ciągle się dziwujemy. Dziwimy się dlaczego nie było 

konsultacji w kontekście szkół, dziwimy się dlaczego nie było możliwości badania 

masy bitumicznej parkingu, dziwimy się dlaczego Komisja Zdrowia nie miała 

okazji zapoznać się chociażby z kandydaturą Dyrektora na to stanowisko ani 

tudzież mieć jakikolwiek wpływ na to powołanie pełniącego obowiązki obecnego 

Pana Dyrektora i tak się ciągle dziwimy. Pewnie już tu Pani Przewodniczącej się 

znudziło ale nam ciągle zależy na tym, żeby nie traktować opozycji po macoszemu 

bo przypomnę Panie Starosto, że bodajże w grudniu była sesja nadzwyczajna i 

gdyby nie ta opozycja, z którą Pan naprawdę nic nie chce konsultować, Panu jest 

zupełnie niepotrzebna, wiec gdyby nie ta opozycja to po prostu nie przeszły by 

proponowane przez Zarząd uchwały. Mamy również świadomość, że za chwilę Pan 

Krzysztof Janicki będzie tutaj oburzony tym moim pytaniem, proszę wierzyć nie 

jest ono przesiąknięte jakąkolwiek złośliwością, chciałbym po prostu wiedzieć 

jakie Pan ma wykształcenie, kwalifikacje do tego żeby zasiadać w Radzie 

Muzeum? 

 

Członek ZPŁ K. Janicki: Ja myślę, że odpowiednie. Zgodnie z takim 

wykształceniem jakie z każdym jednym można być, nawet i z podstawowym. A 

wie Pan, ja Panu powiem tak: nie dziwie się Panu, myślę, że jest Pan nie wiem, czy 

zapytam: czy jest Pan takim cwaniaczkiem politycznym, jest Pan, zatrudnili 

Pana…. 

 

Radny M. Kosiorek: Pani Przewodnicząca tutaj się obraża. 

 

Radny A. Michalak: Dobrze ja już o wykształcenie już nie będę pytał bo Pan już 

swój poziom przed chwilą zaprezentował. Nawet Pan nie chce odpowiedzieć na tak 
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proste pytanie. Naprawdę w trosce o to co będzie się działo w muzeum. No niestety 

trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje do tego żeby zasiadać w tej Radzie. Będzie 

Pan stanowił o największej instytucji kulturalnej w naszym Powiecie. To nie jest 

jakieś zwykłe, proste i oczywiste. 

 

Członek ZPŁ K. Janicki: Dobrze, to w takim bądź razie... 

 

Radny A. Michalak: Już bez przesady. 

 

Członek ZPŁ K. Janicki: Już przestań gościu. Ja powiem tak: zgłoszę Pana Artura 

Michalaka proszę bardzo. Jest to fachowiec od chlapania regulaminów i chlapania 

wody osób starszych. Także proszę bardzo, kandydatura Pana Artura Michalaka 

jest na najwyższym poziomie. 

 

Radny A. Michalak: Naprawdę nie musi się Pan zniżać do tego poziomu żeby się 

jakieś tutaj dywagację toczyć na temat mojej przyszłości, aczkolwiek widzę, że no 

nie potrafi się Pan powstrzymać, natomiast no doskonale Pan wie, że żeby chcieć 

kandydować to trzeba wyrazić zgodę.  

 

Członek ZPŁ K. Janicki: Każdy z nas to będzie musiał zrobić. Czy Pan czy ja. 

 

Radny W. Wojciechowski: Panie Radny Janicki, ja bym się chciał zapytać Pana 

jakie dotychczasowe doświadczenie w szeroko rozumianej kulturze Pan ma? W 

szeroko rozumianej kulturze: folklor, kultura, historia 

 

Członek ZPŁ K. Janicki: Waldku, odpowiem Ci: ogólne. Powiem szczerze nie 

wiem czym się Rada Muzeum zajmuję i ja nie muszę tam być. Jest tam Pan Marcin 

Kosiorek. Jest taka potrzeba żeby był tam ktoś inny, proszę bardzo, zgłoś się i ty.  

 

Radny K. Dąbrowski: Moi drodzy, ta dyskusja tu jest niepotrzebna bo jeśli ktoś 

by mi się spytał czy jestem magistrem to ja nie odpowiem czy jestem magistrem bo 

nie jestem i przy takiej Radzie Muzeum nie ma co tu żartów robić sobie.  

 

Radny M. Kosiorek: Znaczy ja tylko do Radnego Dąbrowskiego: ta dyskusja jest 

potrzebna bo wybieramy osobę, która będzie nas również reprezentować tam przed 

tymi ludźmi no i będziemy jak ich spotkamy, których znamy, będziemy się 

wstydzić po prostu. 

 

Radny K. Dąbrowski: Ja tylko do Radnego Kosiorka: ja nie mówię o tym, że ktoś 

tu żarty robi ale nie możemy tu żartów uprawiać.  
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Członek ZPŁ K. Janicki: To ja zapytam jeśli mogę Pani Przewodnicząca. Panie 

Marcinie, ile razy ta Rada w roku się spotyka i czym się zajmuje? 

 

Radny M. Kosiorek: Mogę nie odpowiedzieć Panu Janickiemu na to pytanie? 

Jeżeli jest kandydatem to sam powinien to wiedzieć.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos: Jest dopiero kandydatem. Jeszcze go nie 

wybraliśmy. 

 

Radny M. Kosiorek: Ale wyraził zgodę. Powinien się chociaż zapoznać, nie 

wiem, w jakiś regulamin albo chociaż rzucić okiem. To jest takie proste. 

 

Pan Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Krzysztofie takie pytanie bardzo 

proste, które uważam powinien Pan na to pytanie odpowiedź znać: jak się nazywa 

górna część ubioru kobiecego, zakładanego zimą na przysłowiową koszulę? Na 

przysłowiową koszulę, jak to się nazywa? Wie Pan czy nie wie Pan? 

 

Członek ZPŁ K. Janicki: Ja myślę, że spancerek. 

 

Radny W. Wojciechowski: Nie, kaftan. 

 

Członek ZPŁ K. Janicki: No też może być. Różne są określenia. Szkoda, że 

niebezpieczeństwa. 

 

Radny W. Miedzianowski: Szanowni Państwo, myślę że może nie ma co już 

dyskutować, myślę, że Pan Kosiorek nie umówi się z Panem Krzysztofem na 

rozmowę czym się zajmuje Rada, z tego przynajmniej tak wynika. Ja bym chciał 

się zaproponować kandydaturę Pana Profesora Wysockiego do Rady Muzeum. 

 

Wiceprzewodniczący RPL I. Kolos: Ja muszę tą osobę zapytać o zgodę. 

 

Radny W. Miedzianowski: Dobrze to zrobimy przerwę, myślę, że Pani Dyrektor 

telefon ma, możemy spokojnie zadzwonić. Pan Profesor Wysocki uczestniczył już 

w Radzie Muzeum. Myślę, że chętnie podejmie dalej pełnienia tej funkcji, poza 

tym chciałbym przypomnieć, że przedstawiciel Powiatu nie musi być Radnym ani 

Członkiem Zarządu. Nie musi. Musi być pewnym ekspertem w danej dziedzinie 

aby przedstawiać Radzie i Zarządowi wyniki działalności  danej tam organizacji 

lub ewentualnie danego gremium, które realizuje albo spełnia jakieś funkcje dla 

Powiatu. Tak mamy na przykład, powtórzę to bo już to mówiłem wcześniej przy 
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kapitułach jeśli chodzi o nagrodę Łowicka Róża, Medal Grabskiego, myślę, że tu 

stołeczna Rada ZOZ - u, myślę, że warto by było pomyśleć aby faktycznie w tych 

pewnych gremiach zasiadały osoby, no które będą w miarę tak kompetentne. 

 

Członek ZPŁ K. Janicki: Szanowna pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja 

myślę, że najbardziej stosownym by było zdjęcie tego punktu z dzisiejszych obrad. 

Faktycznie padła kandydatura godna: Pana Profesora Wysockiego i oczywiście, że 

spotkamy się pewnie z Panem Profesorem Wysockim, może jeszcze kogoś innego 

zaproponujemy i wtedy, faktycznie, że tak. Ja naprawdę tam się nie pcham. Także 

jest to wniosek formalny o zdjęcie. 

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych nieobecny 

Z. Kuczyński/ 

za    - 18 

przeciw    - 0 

wstrzymało się   - 2 

zdjęli z porządku obrad punkt - Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XV/115/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 

2011 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.  

 

Radny M. Kosiorek: Chcieliśmy podziękować Panu Krzysztofowi Janickiemu 

 

Członek ZPŁ K. Janicki: Proszę bardzo. Jestem do dyspozycji. 

 

Ad. pkt 13 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2013 – 2015 

„Razem Bezpieczniej”.  

 

Kierownik Biura ZK T. Kurczak przedstawił projekt uchwały  RPŁ w sprawie 

uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 

2013 – 2015 „Razem Bezpieczniej”.  

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny 



55 
 

Z. Kuczyński/: 

za     - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 1  

podjęli uchwałę Nr XXXV/232/2013 RPŁ w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i 

Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2013 – 2015 „Razem 

Bezpieczniej” /Zał. Nr 13/. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos ogłosiła  przerwę w obradach sesji  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos wznowiła obrady sesji.   

 

Ad. pkt 14  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla radnych.  

 

Sekretarz Powiatu M. Pietrzak: Szanowni Państwo ja zamiast projektu uchwały 

to może przypomnę tylko o tych pewnych zasadach, które obowiązują przy 

ustalaniu diety Radnych ponieważ, to jest tylko Państwa decyzja. To są diety dla 

Państwa i decyzja o wysokości i tych zasadach przyznawania należy do Państwa. 

Jest tylko kilka takich zasad, które trzeba wziąć pod uwagę przy uchwalaniu. 

Zgodnie z Ustawą o Samorządzie Powiatowym, Rada Powiatu przy ustalaniu 

wysokości diet bierze pod uwagę funkcje pełnione przez Radnego, drugą taką 

zasadą jest, że wysokość tych diet przysługujących Radnemu w ciągu miesiąca nie 

może przekroczyć 85 % maksymalnej wysokości diet dla Radnych Powiatowych. 

W naszym przypadku kwota taka będzie wynosiła 2252 zł 24 gr., i Rada jeszcze 

ustala zasady zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych. To są te zasady, 

które trzeba mieć na względzie ustalając taką uchwałę. Ten projekt, którzy Państwo 

otrzymali, ja może w ogóle przeczytam ponieważ, w wyniku rozmów jeszcze 

dodatkowo dodatkowe zapisy zostały wprowadzone. To nie jest żaden projekt, 

który Państwo muszą przyjąć tylko to jest projekt tak naprawdę do dyskusji bo to 

będzie Państwa wola i nie tylko sama wysokość ale wszystkie te zasady, które tutaj 

są określone czy w stosunku do czego czy jaki procent czy kwotowo, to są tylko i 

wyłącznie Państwa decyzja będzie. Może ja przeczytam rzeczywiście ten projekt, 

który został w tej chwili wypracowany, taki do dyskusji dla Państwa. 

 

Radny K. Dąbrowski: Pani Sekretarz w kwestii formalnej: czy musiała Pani 

przygotowywać ten projekt uchwały? 
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Sekretarz Powiatu M. Pietrzak: To znaczy no tak. My tu wszyscy pracownicy 

jesteśmy od tego by przygotowywać również i projekty uchwał.  

 

Radny K. Dąbrowski: Czy rozumiem, że Radni niezgodnie otrzymywali diety? 

 

Sekretarz Powiatu M. Pietrzak: Nie, to zupełnie inne pytanie. Tu Pan Starosta 

tłumaczył na początku. Bo rozumiem, że chodzi o to dlaczego się w tej chwili tym 

zajmujemy, tak? 

 

Radny J. Chudy: Szanowni Państwo, jeżeli mogę. Pozwólmy Pani Sekretarz 

odczytać projekt uchwały i już. Będziemy wiedzieć o czym rozmawia. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Jeśli mógłbym prosić o przerwę myślę, że 5-cio 

minutową i spotkanie się szefów Klubów i Radnych Niezależnych to byłbym 

wdzięczny. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos ogłosiła przerwę w obradach sesji 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos wznowiła obrady sesji. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, w wyniku rozmów jakie przed 

chwilą odbyliśmy i znaleźliśmy wspólne porozumienie chciałem zakomunikować, 

że opozycja Klubów i Radnych Niezależnych jest taka aby Przewodniczący Rady 

oraz nieetatowi Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego aby ich dieta wynosiła, 

do tej pory wynosiła 150 % kwoty bazowej, przepraszam minimalnego 

wynagrodzenia, natomiast od 1 stycznia 2013 roku aby ta dieta wynosiła 140 % 

minimalnego wynagrodzenia. tutaj spadek o 10 % i w przypadku pozostałych 

Radnych pracujących w dwóch komisjach, do tej pory była to kwota 110 % 

minimalnego wynagrodzenia. Propozycja wspólna jest aby ten spadek był nieco 

mniejszy i ta kwota żeby wynosiła 106 % minimalnego wynagrodzenia. Do tego 

również zapisujemy punkt 5, który przedstawiła Pani Sekretarz mówiąca o tym, że 

w przypadku jeżeli ta kwota bazowa by wzrosła o tyle, że przekraczało by to 

dopuszczalną kwotę nie może być ona wypłacona w wyższej niż jest ona 

dopuszczalna w ustawie. I jest jeszcze jedna zmiana ale tutaj Radny Michalak. 

 

Radny J. Michalak: Tak jak obiecałem na początku, Pani Sekretarz się przyznała 

do autorstwa, dlatego chciałbym Pani Sekretarz w punkcie 2 czy ustępie 2 

paragrafu 1 dopisać wyraz tak, że również nie wiem, który będzie lepszy bo można 

by to wywnioskować, że te diety z punktu czy z ustępu 1 mają być tylko na 
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pokrycie kosztów więc dla nas byłyby bilety MZK a dla innych dojazdy. A intencja 

pewnie była taka żeby już nie było i dojazdu ale to trzeba chyba zapisać jednak 

również lub także. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Jeszcze jest jedna rzecz. Umknęło nam to. Ale myślę, 

że nie będzie żaden problem. Potrącenia proponujemy chyba tak jak były, na 

nieobecność tak jak były do tej pory na 30 %  przysługującej diety. 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny 

Z. Kuczyński/: 

za     - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 1  

podjęli uchwałę Nr XXXV/233/2013 RPŁ w sprawie ustalenia diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla radnych /Zał. Nr 14/.  

 

Ad. pkt 14  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyboru przewodniczącego 

Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos zaproponowała 3 osobowy skład komisji 

Skrutacyjnej  

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, nieobecny 

Z. Kuczyński, J. Wolski/: 

za     - 18 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

zdecydowali o 3 osobowym składzie komisji skrutacyjnej 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos poprosiła o zgłaszanie kandydatów do składu  

komisji skrutacyjnej  

 

Radny W. Wojciechowski zgłosił kandydaturę pana Ryszarda Malesy 

 

Radny Ryszard Malesa wyraził zgodę na bycie członkiem komisji skrutacyjnej  

 

Radny J. Chudy  zgłosił kandydaturę pani Zofii Rogowskiej – Tylman  
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Radna Zofia Rogowska – Tylman wyraziła zgodę na bycie członkiem komisji 

skrutacyjnej  

 

Starosta K. Figat zgłosił kandydaturę pana Stanisława Felczyńskiego  

 

Radny Stanisław Felczyński nie wyraził  zgody na bycie członkiem komisji 

skrutacyjnej  

 

Starosta K. Figat zgłosił kandydaturę pani Małgorzaty Ogonowskiej  

 

Radna Małgorzata Ogonowska wyraziła zgodę na bycie członkiem komisji 

skrutacyjnej  

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 18 radnych, nieobecny 

Z. Kuczyński, J. Wolski/: 

za     - 10 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

powołali komisję skrutacyjną w składzie: Ryszard Malesa, Zofia Rogowska – 

Tylman , Małgorzata Ogonowska.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos poprosiła o zgłaszanie kandydatur na 

stanowisko Przewodniczącego RPŁ.  

 

Radny J. Chudy: Szanowni Państwo Radni, kandydatem Klubu Porozumienia 

Łowickie jest człowiek wszystkim chyba znany, pracował w samorządach, 

sprawował władzę uchwałodawczą i wykonawczą. Jest doświadczonym 

samorządowcem, był naczelnikiem wydziału oraz pełnił obowiązki Burmistrza. Do 

tej pory dobrze. Szanowni Państwo, wieloletni Radny Miasta Łowicza, pełnił 

funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Łowicza przez jedną kadencję. 

Przedstawiam Państwu kandydata Pana Krzysztofa Lecha Górskiego jako 

kandydata do objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i 

proszę wszystkich Państwa Radnych o zaakceptowanie zgłoszonej kandydatury. 

 

Radny Krzysztof Górski wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos ogłosiła przerwę w obradach sesji 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos wznowiła obrady sesji. 
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Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos: Poproszę przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania i rozdanie kart do głosowania 

 

Pani Przewodnicząca Zofia Rogowska - Tylman: Komisja Skrutacyjna wybrana 

w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego RPŁ 

ukonstytuowała się następująco: 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej: Radna Zofia Rogowska - Tylman 

Sekretarz Komisji Skrutacyjnej: Radna Małgorzata Ogonowska 

Członek Komisji Skrutacyjnej: Radny Ryszard Malesa 

 

Proszę Państwa, przedstawię zasady głosowania. Karta do głosowania wygląda w 

ten sposób, że wpisujemy tak lub nie. Głos jest ważny, jeżeli będzie przekreślenie 

na tak lub nie, jeżeli będą dwa skreślenia głos jest nieważny, jeżeli żadnego 

skreślenia również głos jest nieważny. Pani Małgorzata będzie wyczytywała 

Państwa i każdy będzie podchodził do Pana Ryszarda Malesy, który będzie dawał 

kartę do głosowania. 

 

Radny A. Michalak: Chciałem zapytać Pani Przewodnicząca, czy wstrzymywać 

się nie można? 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos: Głos jest tylko tak lub nie. Jeżeli Pan nie 

skreśli no to się wstrzyma. Jeżeli będzie i tak i nie to jest głos nieważny. Nie można 

uznać, że to jest głos wstrzymujący.  

 

Starosta Krzysztof Figat: Wydaję mi się, że zgodnie z demokracją głos 

wstrzymujący to nie oddanie głosu. Przecież nikt nikogo nie zmusza do  w 

wyborach do wrzucenia karty do głosowania. Pobrać można a niekoniecznie trzeba 

wrzucić do urny. 

 

Radni przystąpili do głosowania tajnego. Karty do głosowania zostały rozdane 

według listy obecności na XXXV Sesji RPŁ.  

 

Radna Z. Rogowska – Tylman , Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej: 

Szanowni Państwo, przedstawię protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na XXXV 

Sesji RPŁ w dniu 30 stycznia 2013 roku. Odczytała protokół / Zał. Nr 15…/ 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos odczytała uchwałę Nr XXXV/234/2013 RPŁ 

w sprawie wyboru Przewodniczącego rady Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 16/.  
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Przewodniczący RPŁ K. Górski: Za czym będę miał okazję zwrócić się do 

Państwa chciałbym z całego serca podziękować Pani Irenie Kolos za pełnienie 

obowiązków Przewodniczącego po naszym zmarłym koledze. Irenko bardzo 

dziękujmy Ci za tych kilka miesięcy ciężkiej pracy. Szanowni Państwo, 

wypadałoby obcesowo powiedzieć dziękuję Państwu, postaram się być 

Przewodniczącym całej Rady, tak się na ogół mówi i wszystko fajnie wygląda. Ja 

chciałbym naprawdę podziękować z całego serca za to, że tak wielu z was 

obdarzyło mnie zaufaniem i głosowało na mnie i mam nadzieję, że będę mógł 

odwdzięczyć się tym, że będę dobrze kierował Radą i współpracował z Wami. 

Obiecuję jedno: nie będę Przewodniczącym, który tylko przewodniczy obradom 

sesji. Ja chcę być Przewodniczącym, który pracuje poza sesjami, który 

współpracuje z wszystkimi. Dzisiaj po mimo tego, że nie uzgadniałem tego z 

Zarządem, będę chciał jak najszybciej spotkać się z grupą Radnych, o której mówi 

się, że opozycja. Ja uważam, że złożyliśmy ślubowanie wszyscy i wszyscy musimy 

działać na rzecz Powiatu. Będę robił wszystko żeby no ten dziwny układ jaki jest w 

Radzie i te zmiany, które nastąpiły nie eskalowały animozji. Będę chciał żebyśmy 

pracowali razem, żebyśmy wszystko domawiali a jeżeli będą sprawy sporne, po to 

jesteśmy Radnymi, po to mamy prawo głosu żeby każdy mógł się wypowiedzieć. 

Ale może troszkę w innej atmosferze. Ja odskoczyłem ostatnio od spraw 

samorządowych i nie miałem okazji, ja na tej sali jestem pierwszy raz w życiu, i nie 

miałem okazji przysłuchiwać się obradom Rady Powiatu ale dużo czytam, słyszę i 

dlatego przed zgodzeniem się na to żeby być Przewodniczącym mam pewne 

przemyślenia i chciałbym je wprowadzić w życie. Szanowni Państwo, tak jak 

mówił tu Pan Jacek Chudy, mam troszeczkę doświadczenia w samorządach i 

myślę, że postaram się je wykorzystać. Było wspomniane, że byłem naczelnikiem. 

Tak byłem ostatnim Naczelnikiem Miasta Łowicza po Burmistrza, przyznam się, 

że przy okazji kilkudziesięciu ślubów cywilnych udzieliłem bo wtedy kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego nie mógł udzielać ja musiałem, ale mam nadzieję, że te 

małżeństwa się nie rozpadły i dlatego sprawy związane z Powiatem nie są mi obce. 

Kiedyś Naczelnik Miasta w swojej jurysdykcji to co dzisiaj ma Burmistrz i 

Starosta. Były sprawy i samorządowe i administracyjne. Ja bardzo często bywałem 

tu na Stanisławskiego częściej niż na Starym Rynku. Na tej sali po mimo, że jest 

nas tak mało, jest kilka osób, które były moimi pracownikami. Dlatego będę starał 

się maksymalnie w ramach swojego zdobytego do tej pory doświadczenia, 

współpracować z wszystkimi i dobrze sterować Radą. Także dziękuję jeszcze raz 

za wybór. 

Szanowni Państwo ponieważ jest pismo skierowane do Radnego 

Wojciechowskiego a wiem, że Waldemar chce opuścić salę, bardzo proszę Panią 

Radną Kolos o odczytanie treści tego pisma. 
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Wiceprzewodniczący RPŁ I. Kolos odczytała pismo /Zał. Nr 17/. 

 

Radny K. Dąbrowski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni tu 

wszyscy obecni, ja nie będę uprawiał polityki i nigdy tego nie będę robił kosztem 

szpitala bo to jest najważniejsze, że kosztem szpitala żeby ktoś uprawiał politykę. 

Zdziwiony jestem niektórymi tu zawartymi w piśmie cytatami a sobie dobrze 

przypominam, że na ostatniej sesji chyba czy na przed ostatniej, Pan lekarz Trepto 

przyniósł pismo, które było odczytane i pod tym pismem podpisało się 8 lekarzy. Ja 

nie wiem kto rozpoczął politykę i po prostu no cóż Doktor Trepto napisał list 

podpisany przez 8 lekarzy i nawet nie wie, którzy się podpisali pod tym ale może 

na Komisji Zdrowia sobie przeczytamy te pismo. Jeszcze raz zapoznamy się tymi 

podpisami ale ja nie chciał bym polityki uprawiać. Zdziwiony jestem po prostu, że 

ktoś zaczyna uprawiać politykę. 

 

Radny W. Wojciechowski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado proszę mi 

wybaczyć, trochę już jestem spóźniony ale jedno zdanie: o ile sobie dobrze 

przypominam ja na poprzedniej sesji nie odnosiłem się do Pana lekarza Trepto. Ja 

zadałem pytanie Zarządowi. Nie krytykowałem Pana Trepto, nie mówiłem nic 

przeciwko niemu, stwierdziłem fakt, że pracuje w Ars Medyce, tak pamiętam to, 

ale nie atakowałem go jak on to mówi, pierwsza sprawa. Druga sprawa co ma 

znaczyć słowo głoszonej w mediach oraz przez Radnego Wojciechowskiego i jego 

kolegów? Szanowni Państwo szanujmy się nawzajem. Art. 44 mówi dość wyraźnie 

co Radny może, do czego jest zobowiązany Ustawą. Ja teraz nie będę się odnosił, 

na następną sesję się przygotuję, to pismo sobie poproszę z Biura Rady o 

skserowanie. Wiem, że na pewno jest nagranie, będę prosił Pana Przewodniczącego 

na przyszłą sesję aby odtworzyć to nagranie, tam są moje słowa i wtedy poddam sie 

ocenie. Jeżeli faktycznie obraziłem Pana Dariusza Trepto to mnie jest stać na to 

żeby przeprosić bo mój poziom inteligencji w tym momencie no, nie będę się do 

tego odnosił przepraszam bardzo. Panie Przewodniczący króciutko: no zostałem 

zaskoczony tym bo są to słowa, ja byłem w Zarządzie poprzednim i jeżeli Pan 

lekarz Trepto wie coś o oddłużaniu, że coś było nie tak jak zauważyłem to może 

powinien to pismo skierować nie tu a na salę sądową. Szanowni Państwo no 

przepraszam bardzo. 

 

Radny K. Dąbrowski: Ja wiem, że to wszystko się nagrywa. Cóż zaczyna się 

dziwna gra. 

 

Radny W. Wojciechowski: Jeszcze raz bardzo przepraszam i uciekam na 

zebranie. Obowiązki wzywają. 
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Starosta K. Figat: w związku ze złożoną na moje ręce rezygnacją pana Michała 

Śliwińskiego z funkcji Członka ZPŁ wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad 

po punkcie 14 punktu 15 w brzmieniu – Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w 

sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu. Pozostałe punkty 

zmienia odpowiednio kolejność. Odczytał treść pisma pana Michała Śliwińskiego 

/Zał. Nr 18/.   

 

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

Z. Kuczyński, J. Wolski, M. Kosiorek W. Wojciechowski/ 

za    - 14 

przeciw   - 1 

wstrzymało się   - 2 

wprowadzili do porządku obrad XXXV Sesji RPŁ po punkcie 14, punkt 15 w 

brzmieniu - Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia 

rezygnacji członka Zarządu Powiatu. 

 

Ad. pkt 15  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia rezygnacji członka 

Zarządu Powiatu. 

 

Starosta K. Figat przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia 

rezygnacji członka Zarządu Powiatu. 

 

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

Z. Kuczyński, J. Wolski, M. Kosiorek W. Wojciechowski/ 

za    - 14 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 2 

podjęli uchwale Nr XXXV/235/2013 w sprawie przyjęcia rezygnacji członka 

Zarządu Powiatu /Zał. Nr 19/. 

 

Starosta K. Figat zawnioskował o przerwanie obrad XXXV Sesji RPŁ w dniu 30 

stycznia i wznowienie ich w dniu 06 lutego 2013 roku o godzinie 15.00 

 

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

Z. Kuczyński, J. Wolski, M. Kosiorek W. Wojciechowski/ 

za    - 12 

przeciw   - 3 

wstrzymało się   - 2 
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przychylili się do wniosku starosty K. Figata.  

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski przerwał obrady XXXV sesji RPŁ w dniu 30 

stycznia 2013 roku – godz. 19.35 

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski  wznowił obrady XXXV Sesji RPŁ w dniu 06 

lutego 2013 roku – godz. 15.14. 

 

Obecnych 18 radnych, nieobecni Marcin Kosiorek, Małgorzata Ogonowska, 

Jerzy Wolski  

 

Ad. pkt 16 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę Nr II/5/2010 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Rozpoczynamy obrady przerwanej XXXV sesji 

Rady Powiatu, Szanowni Państwo w związku z przyjęciem rezygnacji przez Pana 

Radnego Janusza Michalaka i Artura Michalaka z pracy w Komisji Rewizyjnej, 

chciałbym się spytać czy są osoby chętne do pracy w Komisji Rewizyjnej? Nie 

widzę. Wobec powyższego Szanowni Państwo, poproszę o 5 minut przerwy. 

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski ogłosił 5 minutowa przerwę w obradach sesji 

– godz.  15.15 

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski  wznowił obrady sesji – godz. 15.32 

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Szanowni Państwo, wznawiamy obrady. 

Ponieważ nie było żadnej osoby chętnej do pracy w Komisji Rewizyjnej, 

chciałbym żebyśmy przyjęli projekt proponowanej uchwały. Odczytał projekt 

uchwały.  

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny, 

M. Kosiorek/ 

za    - 15 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 5 
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podjęli uchwałę Nr XXXV/236/2013 zmieniającą uchwałę Nr II/5/2010 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej./Zał. Nr 20/. 

 

Ad. pkt 17 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającego 

Uchwałę nr II/6/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku 

w sprawie powołania i ustalenia składów liczbowych i osobowych Komisji 

Stałych Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Proszę czy są osoby chętne do pracy w innych 

komisjach? 

 

Radny Artur Michalak: Dziękuję Panie Przewodniczący, jeśli mógłbym zgłosić 

swoja osobę do pracy w Komisji Budżetowej to będę wdzięczny. Dziękuję. 

 

Radny Janusz Michalak: Ja zgodnie z deklaracją, którą złożyłem w deklaracji, 

chciałbym pracować w Komisji Bezpieczeństwa. 

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Czy są jeszcze jacyś chętni do pracy w 

komisjach? Proszę o 5 minut przerwy na przygotowanie projektu uchwały. 

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski ogłosił 5 minutowa przerwę w obradach sesji 

– godz.  15.45 

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski  wznowił obrady sesji – godz. 15. 55 

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski odczytał projekt uchwały RPŁ zmieniający 

Uchwałę nr II/6/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku, w 

sprawie powołania i ustalenia składów liczbowych i osobowych Komisji Stałych 

Rady Powiatu Łowickiego. ,  

 

Radni w głosowaniu jawnym / w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny, 

M. Kosiorek/ 

za    - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 1 

podjęli uchwałę Nr XXXV/237/2013 roku  zmieniającą Uchwałę nr II/6/2010 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie powołania i ustalenia 
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składów liczbowych i osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego /Zał. 

Nr 21/.  

 

 

Ad. pkt 18  

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami.  

 

Starosta Krzysztof Figat odczytał Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. / Zał. Nr 22/. 

 

Radny Artur Michalak: Panie Starosto mam trzy pytania. Pierwsze związane jest 

właśnie z tym wyjazdem, o którym Pan Starosta mówił na targi do Berlina. 

Chciałbym poznać koszty tego wyjazdu. Nie wiem czy Pan Starosta mógłby już 

powiedzieć dzisiaj, a jeśli nie to na piśmie na najbliższej sesji. Drugie pytanie Panie 

Starosto, chciałem zapytać dlaczego ani Pan Starosta ani żaden z członków 

Zarządu nie był na pierwszym charytatywnym Maratonie Tańca i Fitnesu, to było 

bardzo zacne przedsięwzięcie organizowane absolutnie przy ogromnym 

zaangażowaniu ludzi, którzy chcieliby pomóc szkole, właściwie specjalnemu 

Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu z Łowiczu czyli placówce, która podlega 

właśnie bezpośrednio pod Pana Starostę, no i tak powiemy szczerzę, że trochę 

przykro było oglądać finał tego maratonu. Byli ludzie niemalże z całej Polski a tu 

okazuje się, że nikt ze Starostwa nie potrafił powiedzieć chociaż inicjatorom tego 

maratonu zwykłe dziękuję. I trzecie pytanie, nie wiem czy Pan Starosta wie, że 50 

lat temu gdy obchodzono setną rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, 

wszystkim uroczystością, które działy się na terenie miasta i powiatu, patronował 

właśnie Starosta Łowicki. Chciałem zapytać dlaczego nikt nie pofatygował się aby 

złożyć kwiaty podczas, właściwie po cały przedsięwzięciu przygotowanym przez 

Stowarzyszenie 90-tego Pułku Piechoty, które miało miejsce na Starym Rynku, 

później był taki marsz w zadumie na Nowy Rynek i właśnie przed kamieniem 

gdzie wykonano egzekucję na jednym z powstańców złożono kwiaty no i niestety 

również nie było nikogo z naszego Starostwa. Smutno się ogląda takie 

uroczystości, ja tylko powiem Panie Starosto, że to nie są jedyne imprezy gdzie ani 

członkowie Zarządu ani przedstawiciele Starostwa no nie zaszczycają swoją 

obecnością tego typu, jakby ważnych uroczystości.  

 

Starosta Krzysztof Figat: Jeżeli chodzi o te dwie uroczystości to nie trafiło do 

mnie zaproszenie na te uroczystości, ani na 150-tą, przepraszam 50-tą rocznicę 

Powstania Styczniowego ani na bal charytatywny. 150-tą. Przepraszam tak 
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zrozumiałem. Odpowiadam krótko: nie miałem na to zaproszenia, sprawdzę co 

robiłem w tym dniu natomiast odpowiedź moja jest taka: na moje biurko 

zaproszenie takie nie trafiło. Co do targów w Berlinie powiem tyle: delegacji 

jeszcze nie rozliczyłem to znaczy złożyłem ale nie podam konkretnej kwoty 

natomiast koszty przejazdu to była kwota ok. 610 zł. Myślę, że niewiele ponad 1 

000 zł w okolicach 1 000 zł był to koszt Starostwa w tych targach. 

 

Radny Artur Michalak: O ile dobrze rozumiem, wyjazd do Berlina naszej 

delegacji nie przekracza kwoty no powiedzmy 1 500 zł, tak? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Wyjazd, który poniosło Starostwo... 

 

Radny Artur Michalak: Starostwo......placówki podlega? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Nie, nie. Pan zapytał ile będzie to kosztować Starostwo. 

 

Pan Radny Artur Michalak: Ale to nie ma różnicy. 

 

Starosta Krzysztof Figat: To jest różnica bo kosztem Starostwa był przejazd i 

mała delegacja, natomiast kosztem promocji jest delegacja Pani Katarzyny Słomy. 

 

Radny Artur Michalak: Jaki to by był podsumowując koszt Starostwa i koszt 

całkowity tego wyjazdu? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Dwie delegacje plus 610 będzie 612 zł za każdy 

przejazd. 

 

Radny Artur Michalak: To ja bym poprosił jednak mimo wszystko o 

szczegółowy wykaz tych kosztów wyjazdu do Berlina, natomiast do tego czy 

otrzymał Pan Starosta zaproszenie czy nie ja mam inne informacje bo zasięgałem 

języka u organizatorów na przykład tego tańca, maratonu tańca i powiedziano mi, 

że Pan Starosta dostał zaproszenie, natomiast bez względu na to co Pan Starosta ma 

w swoim organizerze ten maraton akurat jak i uroczystości 150-tej rocznicy 

wybuchu Powstania odbywały się w sobotę wieczorem. Jeśli Pan Starosta ma 

jakieś inne zajęcia to zawsze można delegować kogoś innego z Zarządu. 

 

Starosta Krzysztof Figat: I tak też zazwyczaj czynimy, natomiast no tutaj pech po 

prostu, pech. 

 

Wiceprzewodniczący RPL I. Kolos: Mogę coś Panu Staroście bo mi się 
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przypomniało, że jak był akademia 150 rocznicy to właśnie Pan Starosta był w 

Berlinie. 

 

 

Starosta Krzysztof Figat: Żeby, że tak powiem odpowiedzieć tutaj do Pani 

Przewodniczącej i tutaj do Pana Artura, na tej rocznicy była Pani 

Wiceprzewodnicząca Irenka Kolos.  

 

Radny A. Michalak: Na akademii bo ja mówię tutaj o wieczornej...Tak jak 

mówię, Pan Starosta ma swoich ludzi do tego żeby delegować w różne miejsca i 

szkoda, że po prostu no nie czynicie Panie Starosta tak jak mówię pod pomnikiem 

wieńca Starostwa Powiatowego zabrakło. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący no nie mogę nie odpowiedzieć 

albo pozostawić tego. Panie Arturze często my wieniec składamy, miasto nie 

składa, nie robimy z tego problemu. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Szanowny Panie Starosto, poinformował nas 

Pan iż Zarząd podjął decyzję o umieszczeniu w budżecie 20 tyś zł. dotacji na 

stowarzyszenia. Pytanie jest: OSP też jest stowarzyszeniem, dlaczego nie zostały 

ujęte środki na OSP? To jest pierwsze pytanie. Poinformował nas Pan również, co 

było wnioskiem Pana Radnego Wolskiego - spółka wodna. Dlaczego środki na 

spółkę wodną nie znalazły się w budżecie a prezesi gminnych spółek wodnych nie 

dostali o tym poinformowani? To jest Powiat Łowicki, to dotyczy naszych ludzi. 

Nie kutnowskiego czy innego tylko łowickiego. I trzecie pytanie: jakich 

wymiernych efektów oczekuje Pan po wyjeździe do Berlina? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Może zaczniemy tak. Co do spółek wodnych, był to 

wniosek prawnie uzasadniony przez Wydział Ochrony Środowiska i taką decyzję 

Zarząd podjął. Jeśli Pana Radnego to uzasadnienie interesuje to bardzo proszę 

Biura Rady żeby to uzasadnienie przygotować i pokazać Panu Radnemu. Jeśli 

chodzi o 20 tys. na stowarzyszenia jest to wniosek Wydziału EKS-u i dotyczy to 

stowarzyszeń, Pani Dyrektor jest to może wyjaśnić. Jakiego efektu oczekuję? 

Oczekuję efektu takiego, że za kwotę ok. 1 500 zł., przez 2 dni oglądało nas tysiące 

ludzi i rozdaliśmy półtora tysiąca zaproszeń ,, Wpadnij do Łowicza na 3 dni'', nie 

mam przy sobie tej ulotki ale myślę, że była bardzo ładnie i dobrze zrobiona, 

łącznie z rozkładem pociągów Berlin - Łowicz, z mapką, z trzema wersjami 

propozycji co można zrobić przez 3 dni w Łowiczu. Ja powiem tylko tyle: ja akurat 

w tym czasie byłem w Berlinie ale już w Berlinie otrzymywałem telefony o tym, że 

widać nas w telewizji ogólnopolskiej. Myślę, że jak by to przeliczył na czas 
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antenowy to opłaciła się to promocja. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Czy wie Pan jaki był koszt tych ulotek? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Koszt ulotek? Dostanie Pan pełne rozliczenia na 

wyborze Rady. Nie chcę strzelać. Poproszę Pana Dyrektora żeby rozliczył. 

Natomiast to są ulotki, które możemy wykorzystywać cały czas także to nie były 

specjalne ulotki tylko na tę uroczystość. 

 

Ad. pkt 19  

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos poinformowała, że w okresie między 

sesjami brała udział w studniówkach organizowanych w szkołach 

ponadgimnazjalnych oraz uroczystościach związanych z rocznica powstania 

styczniowego.   

 

Pan Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Przewodniczący może nie do Pani 

Przewodniczącej tylko jeszcze do Pana Starosty czy mogę? Nie dosłyszałem na 

jakie konkretne stowarzyszenie te 20 tys. zł. jest przeznaczone? To może Pani 

Dyrektor wyjaśni o co tu chodzi. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk – to był wniosek Rady Sportu o 

dodatkowe zabezpieczenie środków w budżecie w wysokości 20 000,00 zł, jeśli 

chodzi o zadanie było to zadanie z dziedziny sportu i kultury fizycznej. Chodziło o 

dodatkowe pieniądze, oprócz tych które są w budżecie.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski – a ile jest w budżecie? 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk – w budżecie, zadania to jest w trybie 

pożytku publicznego 80 000,00 zł na kulturę fizyczną i sport.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski – razem jest 100 000,00 zł. 

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat – nie jest przeznaczone Waldek, to w drugą 

stronę.  
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Radny Waldemar Wojciechowski – Panie Starosto no to czegoś nie rozumiemy. 

Powiedział Pan, że w budżecie zostały zabezpieczone dodatkowe środki… 

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat – nie przeznaczone. Nie wyraziliśmy zgody na 

dodatkowe 20 000,00 zł.  

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat – a pro po tego Berlina, to stoisko na którym 

najbardziej było widać Powiat Łowicki, bo było logo Powiatu Łowickiego i 

Centrum Promocji, Urząd Marszałkowski za to stoisko zapłacił 100 000,00 zł na 5 

dni. 

 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos – to była bardzo duża promocja i w 

„Agrobiznesie” było widać Starostę. Jest to promocja całego powiatu.    

 

Ad pkt. 20  

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych  i sprawy różne. 

 

Radny Jerzy Wolski – mam pytanie do Pana Starosty, kiedy Rejon Dróg zacznie 

łatać dziury po zimie. Ja rozumiem, że jesteśmy w trakcie zimy ale tradycyjnie już 

wyszło. Ja rozumiem, że to nie jest masa na gorąco, ale już w tej chwili widzę 

nawet na ulicach miasta są dziury łatane. Czy można liczyć już nasi ludzie z 

Rejonu będą już doraźnie te wielkie dziury łatać nie czekając marca czy kwietnia.  

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat – już takie działania są czynione, natomiast 

będziemy robić to w tej w chwili w najgorszych miejscach z prostej przyczyny, 

jedna tona masy na zimno kosztuje 2 450,00 zł, a  w tej chwili nie ma żadnej 

wytwórni mas w pobliży, gdzie moglibyśmy tą masę kupić. Pan Dyrektor Janusz 

Michalak jest w lepszej sytuacji bo ma urządzenie, bo nie wiem ta masa pewnie jest 

wasza, to jest z waszego recyklera. Nawet dzisiaj rozmawiałem z Panią Dyrektor 

Gajek czy udałoby się może wypożyczyć czy wydzierżawić tego recyklera, no bo 

problem jest taki, że dopóki, chyba że ewentualnie Panie Dyrektorze byśmy się 

dogadali i PRID by nam ukręcił masy ale oni musze chyba ukręcił około 100 ton 

czy 50. 

 

Radny Janusz Michalak – tylko, że to jest duży koszt, bo czy na 50 czy na 150 

ton, to tyle samo azotu potrzeba żeby go rozpalić.    

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat – Pani Dyrektor trzyma rękę na pulsie i jeżeli 

gdzieś wytwórnia masy w pobliżu by ruszyła, to będziemy to na szerszą skalę to 
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robić, a w tej chwili tam gdzie zgłoszenia są z najgorszych dziur no to niestety 

będziemy zmuszeni robić to masą na zimno, przy czym mówię tona masy na zimno 

to jest 2 450,00 zł, tona masy z wytwórni to jest około 1 400,00 zł. Chcę 

powiedzieć, że droga na Osiny jest zabezpieczona, żeby była przejezdna, byli tam 

pracownicy PZDiT.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski – Panie Starosto, ja mam taką sugestię żeby, tu nie 

chodzi tylko o drogę na Osinach, ale chodzi o wszystkie „dziury” na drogach 

powiatowych i żeby pracownicy Rejonu objechali wszystkie drogi Powiatowe. Bo 

rzeczywiście nie sposób teraz powiedzieć, na której drodze są jakieś wyrwy. Drugą 

mam taką sugestię, żeby ewentualnie zaangażować tą firmę, która parking robiła 

żeby te dziury załatała, bo to by było z korzyścią dla wszystkich. 

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat – dobrze, dziękujemy.  

 

Radny Artur Michalak – mam jedną interpelację i trzy wnioski. Zacznę może od 

interpelacji, myślę że tu Pan Przewodniczący Szymajda jak i Pan Eugeniusz 

Furman, Pani Ogonowska potwierdzą, że w ubiegłym roku na jednej z Komisji 

Edukacji wnosiliśmy, o ile dobrze pamiętam, jednogłośnie zaakceptowano ten 

wniosek żeby zobowiązać Panią Dyrektor Izabelę Pawluk tudzież Pana Starostę  za 

pośrednictwem Pani Dyrektor tak aby rozszerzyć możliwość przyznawania 

stypendiów dla dzieci uzdolnionych. Ja wtedy zadałem takie pytanie dlaczego na 

przykład w Mieście a pro po wywołanego przez Pana Starostę Miasta, można 

nagradzać bez mała setkę dzieci za wysokie wyniki w nauce, ale także i w sporcie, 

a tutaj na palcach jednej czy rąk i ta lista jest naprawdę bardzo skromna. Niestety 

nie wysłuchano tutaj głosu Komisji, w związku z czym wnoszę tutaj interpelację 

aby uwzględnić nowej Uchwale Rady Powiatu ściśle określone zasady związane z 

przyznawaniem nagród i stypendiów młodzieży uzdolnionej i jeszcze interesuje 

mnie fakt taki aby doprecyzować warunki i zasady korzystania z obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Łowickiego, sposobu ustalania opłat za 

ich korzystanie oraz powierzenie Staroście uprawnienia do stanowienia o ich 

wysokości. Są tu oczywiście moje propozycje, jest ich tutaj kilkanaście, może nie 

będę ich przedstawiał, żeby nie być posądzony o gadulstwo, złożę to na ręce Pana 

Przewodniczącego, bardzo proszę się z tym zapoznać, byłoby miło jakby te zasady 

wprowadzić niebawem, tak aby były przejrzyste i powodowały zwiększenie 

obłożenia chociażby sal gimnastycznych dla dzieci, które chcą po prostu po 

lekcjach uprawiać różne dziedziny sportu. Chciałbym również uzyskać odpowiedź 

na następną Sesję od Pana Dyrektora PCPR jakie działania podjął PCPR w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2012 roku, czy prowadzona była 

diagnoza i jakie są jej wymierne efekty, tudzież jego, tego działania. Chciałbym 
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również Pana Starostę poprosić o to aby przygotowano szczegółowy koszty 

Biesiady Łowickiej i co mnie bardzo interesuje wyniki audytu, do którego też 

mieliśmy mieć dostęp.  

 

Radny Janusz Michalak – ja chciałem zapytać Pana Przewodniczącego Komisji 

do spraw wyboru Dyrektora ZOZ, Pana Michała Śliwińskiego, na jakim jesteśmy 

etapie, bo następne nasze spotkanie to już będzie po zakończeniu tej wstępnej 

procedury czy jak to się nazywa. 

 

Radny Michał Śliwiński – 13-stego lutego 2013 roku jest zwołane posiedzenie 

Komisji Konkursowej na godzinę 14.30.       

 

Radny Janusz Michalak – uzupełniające, bo przyznam szczerze, że przepisów nie 

śledziłem, czy to jest otwarte, można być na takim posiedzeniu, czy nie? 

 

Radny Michał Śliwiński – na tym pierwszym posiedzeniu będziemy przyjmować 

regulamin i w Rozporządzeniu jest wzorcowy regulamin, który mówi, że w 

posiedzeniu Komisji może uczestniczyć sekretarz i ewentualnie jeszcze Radca 

Prawny. To nie jest otwarte spotkanie.  

 

Radny Wojciech Miedzianowski – chciałbym spytać, ponieważ tutaj w 

sprawozdaniu padła „Krępa” po prostu, chciałbym się spytać, bo Zarząd zajmował 

się tą działką, czy będzie teraz przetarg i jaka suma będzie za tą działkę. 

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat – tak, obniżyliśmy sumę do 600 000,00 zł i 

trwa procedura przygotowania przetargu.      

 

Radny Wojciech Miedzianowski – dziękuję i jeszcze jedno pytanie chciałbym, 

chciałbym się dowiedzieć czy zakres dróg na gminie Bielawy jeśli chodzi o 

odśnieżanie w SKR w Zdunach, jaki on jest na te 84 kilometry dróg w Gminie 

Bielawy w umowie.  

Wicestarosta Powiatu Dariusz Kosmatka – SKR w Zdunach mają 203 kilometry 

87 metra, czyli nie zmienił się z tamtego roku nic. Taki sam jest zakres. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski – czyli te główne drogi, krótko mówiąc. To 

chciałbym się dowiedzieć czy Zarząd rozmawiał z Urzędem Gminy w sprawie 

ewentualnych pokryć jej kosztów odśnieżania naszych dróg.  

 

Wicestarosta Powiatu Dariusz Kosmatka – gmina nie zwracała się do nas.  
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Radny Wojciech Miedzianowski – ale Zarząd też się nie zwracał w tej sprawie. 

 

Wicestarosta Powiatu Dariusz Kosmatka – nie. Odnośnie pytania, Wojtku 

Ciebie, bo pytałeś na poprzedniej Sesji, czy w budżecie są pieniążki na to 

schronisko. Mam tutaj porozumienie zawarte z Gminą w dniu 02.07.2011 roku 

pomiędzy Gminą Bielawy a Zarządem Powiatu Łowickiego w sprawie przekazania 

Gminie Bielawy zadania polegającego na prowadzeniu szkolnego schroniska 

młodzieżowego, na podstawie uchwały Nr VIII/63/2011 RPŁ z dnia 23 czerwca 

2011 roku w sprawie przekazania Gminie Bielawy zadania polegające na 

prowadzeniu szkolnego schroniska młodzieżowego oraz uchwały Nr XIII/44/2011 

Rady Gminy Bielawy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przejęcia od Powiatu 

Łowickiego zadania polegające na prowadzeniu szkolnego schroniska 

młodzieżowego. Strony porozumienia ustalają co następuje i tutaj przeczytam tylko 

punkt 3: „Gmina Bielawy zobowiązuje się od roku 2013 samodzielnie występować 

z wnioskami do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznawanie subwencji 

oświatowej na powierzone przez Powiat Łowicki zadanie polegające na 

prowadzeniu szkolnego schroniska młodzieżowego.”   

 

Radny Waldemar Wojciechowski – Panie Przewodniczący, ja bym bardzo prosił 

zobligować Pana pełniącego Obowiązki Dyrektora szpitala, ponieważ prosiłem go 

na posiedzeniu Komisji Zdrowia aby na dzisiejszą Sesję przygotował pełen zakres 

prac, które zamierza wykonać w szpitalu. Miał to na piśmie przygotować, on to 

miał przed sobą ale mówi że nie ma ksero, tłumaczył się. Tam było bardzo dużo 

pobożnych życzeń, także w całej rozciągłości jak to nam przedstawiał miał nam to 

przygotować, przynajmniej mnie. Kończymy Sesję pisma nie ma, tak jak Panie 

Starosto nie ma pisma Pańskiego, przypominam do ubiegłego roku do maja, miał 

Pan przygotować pismo.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski – przedstawił pismo złożone przez firmę 

„LAMELA” złożone na ręce Przewodniczące RPŁ oraz Starostę Powiatu /Zał. Nr 

23/.  

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat – byłem w firmie „LAMELA” wiosna zeszłego 

roku ponieważ takie pismo trafiło już do mnie zeszłego roku, postanowiłem, że 

osobiście się tym zajmę i tam się pojawiłem. Problem polega na tym, zresztą tak 

jak w tym piśmie jest zawarte, że firma „LAMELA” oczekuje finansowania 

szkoleń i miejsc pracy dla już zatrudnionych swoich pracowników. Nie bardzo 

mieści się to w ramach pewnych działań wpisanych w PUP, ja prosiłem Panią 

Dyrektor że tam gdzie jest możliwość takie szkolenia przeprowadzić. Mowa była, 

że z Panią Bałdygą, że oni przeprowadzą nabór pracowników i z tego naboru te 
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szkolenia przeprowadzimy, natomiast okazało się że to nie jest tak. Bo takie 

szkolenie, które proponuje firma „LAMELA” na miejscu w firmie to jest koszt, 

strzelam „X”, natomiast Urząd Pracy robi zapytanie ofertowe i to szkolenie na 

operatora wtryskarki jest „X minus ileś”. Nie może Urząd Pracy płacić za szkolenia 

dwukrotnie droższe jeśli są dostępne dużo tańsze. I tam się rozmywa, nie kojarzę 

ale chyba 4 osoby zostały przeszkolone z tego programu, zapotrzebowanie było na 

22 albo 24. No ja rozumiem rozgoryczenie Pani Prezes Bałdygi, natomiast nie 

bardzo jest to możliwe, żeby pójść do Pani Dyrektor PUP i powiedzieć że tam jest 

zapotrzebowanie bez względu na koszty i przepisy, robimy bo to … Ja szanuję, że 

to jest duży zakład pracy ale w zeszłym roku na wiosnę była ta sama sytuacja, 

rozmawialiśmy z Panią Dyrektor Górzyńską i problem polega na tym, oni by 

chcieli szkolić tych, których już zatrudniają i tu się rozmija formalność taka 

czystość prawna.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski – dziękuję Panie Starosto, rozumiem że 

tym nie mniej odpowiedź na to pismo Pani Dyrektor da, bo powodują się na 

ustawy, trzeba zbadać zasadność. 

 

Radny Janusz Michalak – nie może być odpowiedź taka, bo z pisma Pani Bałdygi 

wynika, że w zeszłym roku dostała odpowiedź że to Rada jest winna temu, że nie 

przyznała pieniędzy. Tu ewidentnie jest, tak jak Pan Starosta tłumaczy, nie ma 

możliwości prawnych.    

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski – nie ma możliwości prawnych, na to się 

trzeba powołać.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski – chciałbym Państwa jeszcze 

poinformować, że planujemy najbliższą Sesję RPŁ na 20 lutego 2013 roku. 

Tydzień wcześniej, żeby się przygotować.  

 

Ad pkt. 21 

  

Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady XXXV Sesji RPŁ. 

 

 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 
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Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus – Miterka  

 
 


