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P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVI/ 13  

z obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 25 lutego 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/  

Wyniki głosowań z sesji   - /Zał. Nr 1a/ 

PORZĄDEK OBRAD  

 

1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie 

powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych. Współpraca                                        

z organizacjami pozarządowymi  w zakresie pomocy społecznej i 

polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego.  

6. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.  

7. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Łowicz.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie podjęcia działań 

zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2753E na 

odcinku 84m (fragment ulicy Warszawskiej) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013-2025. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2013 rok. 

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyboru Członka 

Zarządu Powiatu Łowickiego. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu 

Powiatu Łowickiego. 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę                                 

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

sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

16.  Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami.  

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

19. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 
Ad. pkt 1. 

 

Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski witając Radnych i zaproszonych gości otworzył 

XXXVI  Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad pkt. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodniczący RPŁ K. Górski poinformował, że w sesji wzięło udział 21 

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

decyzje.  

Ad. pkt 3.  

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo chciałbym 

żebyśmy wprowadzili dzisiaj do porządku obrad punkt w sprawie zmiany uchwały 

Rady Powiatu z 21 grudnia 2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu. Z tego co dowiedziałem się na Komisji Zdrowia w czwartek, komisja 

którą powołaliśmy tą uchwałą do wyboru dyrektora obradowała 13 na pewno, 

przyjęła regulamin, jeśli Państwo pamiętacie w sprawach różnych pytałem Pana 

Przewodniczącego komisji Pana Michała Śliwińskiego czy mogę w tym brać udział 

odpowiedział, że nie bo tak przepisy mówią i powiedział że w obradach komisji 

może brać udział tylko, no powiedział sekretarz ale pewnie miał na myśli 

protokolanta i radca prawny. No gdybym nazywał się Śliwiński to bym powiedział, 
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że Pan kłamał. Ale ja tego nie powiem, Pan po prostu minął się z prawdą bo w 

cytowanych przez Pana przepisach jest wyraźnie napisane, że komisja obraduje 

tylko w obecności protokolanta bez osób trzecich. I czy to jest prawnik czy to jest 

szewc to naprawdę nie ma znaczenia. Mieliście Państwo możliwość powołania do 

komisji taką osobę albo trzech prawników nawet jeżeli się sami nie czuliście na 

siłach. Tego nie zrobiliście, więc w regulaminie ramowym jest zapisane tak jak 

powiedziałem. Druga sprawa, którą kwestionuję a która może być podstawą do 

unieważnienia konkursu dlatego mówię to dzisiaj żebyśmy rozpoczęli wszystko od 

nowa, nie tracili kolejnych miesięcy i pieniędzy na ogłoszenia, które nie wiem czy 

już zostały, no nie zostały no to parę tysięcy zaoszczędzimy, to jest punkt w 

którym, to jest paragraf 4, ust. 1, pkt. 3 który mówi, że komisja ogłasza konkurs w 

terminie 2 miesięcy od  wszczęcia postępowania a postępowanie wszczyna się 

powołując komisję czyli no łatwo wyliczyć jest to mniej więcej 20 marzec. Z tego 

co wiemy do dzisiaj konkurs nie został ogłoszony i to paragraf 8, to jest z tego 

samego rozporządzenia, Szanowni Państwo mówi ni mniej ni więcej tyle, że 

postępowanie konkursowe jest nieważne w przypadku nie dokonania jednej lub 

więcej czynności określonych w paragrafie 4, ust. 1 to co przed chwilą cytowałem. 

Dlatego bardzo proszę żeby wprowadzić ten punkt, żebyśmy mogli od nowa od 

dzisiaj zacząć procedurę zgodnie z prawem. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Przewodniczący chyba nasuwa się jasne 

pytanie: czy Pan Michał Śliwiński dalej może pełnić funkcję przewodniczącego 

skoro nie zna przepisów? 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie no tak do tego nie podchodźmy. 

 

Radny Artur Michalak: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni goście 

chciałbym złożyć wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 14 i 15 konkretnie 

chodzi o rozpatrzenie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany Statutu Powiatu 

Łowickiego to ten 14 punkt, oraz zmieniający uchwałę Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 15 grudnia w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Między godziną 12 a 13 

odbywały się na ten temat burzliwe obrady na posiedzeniu Komisji Budżetowej. W 

czasie tych obrad również padło nazwisko Pana Przewodniczącego, ja nie 

chciałbym się tutaj wgłębiać w szczegóły. Jesteśmy zażenowani całą ta sprawą, 

dlatego proszę bez zbędnych komentarzy o to aby jednak Wysoka Rada 

zrezygnowała z poszerzenia Komisji Rewizyjnej do 6 członków ponieważ, znając 

stanowisko moich kolegów zasiadających po tej stronie z wyjątkiem oczywiście 

Pana Michała, nie będziemy uczestniczyć w obradach przy właśnie takich a nie 

innych roszadach w Statucie Powiatu Łowickiego. 
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Radny Eugeniusz Furman: Panie Przewodniczący ja mam taką prośbę, czy 

mógłby radca prawny odnieść się do zasadności zarzutów sformułowanych przez 

Radnego Janusza Michalaka. 

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik - Gronczewska: Przyznaję, że Pan Radny 

Janusz Michalak miał rację. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Słuchajcie może te komentarze po. 

Uwzględniajmy wszystko ale szanujmy się. 

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący w tej sytuacji poproszę 

o 3 minuty przerwy. 

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski ogłosił przerwę w obradach Sesji – godz. 

10.35 

 

Przewodniczący RPL K. Górski wznowił obrady Sesji – godz. 10.50 
 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo wznawiamy nasze 

obrady. Bardzo proszę Panią Mecenas o wyjaśnienie tej sprawy, którą zgłosił Pan 

Radny Michalak. 

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik - Gronczewska: Proszę Państwa zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu 

na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym 

przedsiębiorcą, jest zapisane w ten sposób: w paragrafie 3, ust.3 -  powołanie 

komisji konkursowej wszczyna postępowanie konkursowe. Ponieważ, komisja 

konkursowa była powołana uchwałą z 21 grudnia ubiegłego roku, wobec tego 

wtedy nastąpiło wszczęcie a ogłoszenie o konkursie powinno nastąpić w terminie 2 

miesięcy od dnia wszczęcia postępowania konkursowego czyli do 21 lutego tego 

roku. I jednocześnie z paragrafu 8, ust. 1 wynika, że postępowanie konkursowe jest 

nieważne w przypadku niedokonania jednej lub więcej czynności określonych w 

paragrafie 4, ust. 1 a więc tu m. in. braku ogłoszenia o konkursie w terminie 2 

miesięcy od dnia wszczęcia postępowania konkursowego. 

 

Radny Michał Śliwiński: Tutaj bardzo dziękuję Radnemu Michalakowi. 

Faktycznie tu była taka wątpliwość czy mamy to w ciągu 2 miesięcy rozpisać ten 

konkurs i ja takie zapytanie tez złożyłem na komisji. W związku z tym, że chciała 

komisja żeby kandydaci na dyrektora mieli sprawozdanie za cały okres 2011 i cały 

okres 2012 finansowy, zadałem pytanie czy, możemy ten konkurs rozpisać na 
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przykład z dniem 8 bo wiemy, że 27 ma być przyjmowane na Społecznej Radzie 

ZOZ - u sprawozdanie finansowe, później będzie przyjęte przez Zarząd i Pan 

Mecenas powiedział mi, że tak możemy ogłosić to później żeby był ten pełny 

dostęp dokumentów dla kandydatów. Przepraszam, mój błąd. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący rozumiem, że mogę wnioski do 

porządku obrad już. Panie Przewodniczący proponuję żebyśmy do porządku obrad 

po punkcie 9 wprowadzili trzy punkty, przepraszam po 8 punkcie, po punkcie 

rozpatrzenie projektu uchwały wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Łowicz, wprowadzili kolejne trzy punkty w 

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości 

stanowiących własność powiatu, jak również proszę o wprowadzenie o przyjęcie 

informacji o tym, że będą autopoprawki do budżetu, które były omawiane na 

komisji i proponuję w punkcie obecnym w punkcie 15 ten punkt zdjąć, natomiast w 

miejsce tego punktu wprowadzić punkt powołania komisji konkursowej do wyboru 

dyrektora ZOZ - u. Również Panu Radnemu Januszowi Michalakowi chciałbym 

podziękować za zauważenie nieprawidłowości i wskazanie, także możemy uniknąć 

po prostu kłopotów. 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 20 radnych/: 

za                             - 19 

przeciw                    - 0 

wstrzymało się         - 1 

przyjęli wniosek Radnego Janusza Michalaka o wprowadzenie do porządku obrad 

punktu –Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia  konkursu na stanowisko 

dyrektora ZOZ w Łowiczu. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za                              - 8 

przeciw                        - 12 

wstrzymało się              - 1 

nie przyjęli wniosku Radnego Artura Michalaka o zdjęcie z porządku obrad punktu 

14 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady powiatu Łowickiego w  sprawie      

zmiany Statutu Powiatu Łowickiego.  

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny 

M.Kosiorek/: 

za                             - 20 

przeciw                       - 0 
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wstrzymało się              - 0 

przyjęli wniosek Radnego Artura Michalaka o zdjęcie z porządku obrad punktu 15-  

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę  Nr II/5/2010 Rady 

Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za                              - 21 

przeciw                        - 0 

wstrzymało się              - 0 

wprowadzili do porządku obrad punkt 9 w brzmieniu - Rozpatrzenie projektu 

uchwały Rady Powiatu Łowickiego w  sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej  własność Powiatu Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za                              - 21 

przeciw                        - 0 

wstrzymało się              - 0 

wprowadzili do porządku obrad punkt 10 w brzmieniu - Rozpatrzenie projektu 

uchwały Rady Powiatu Łowickiego w  sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej  własność Powiatu Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za                              - 21 

przeciw                        - 0 

wstrzymało się              - 0 

wprowadzili do porządku obrad punkt 11 w brzmieniu - Rozpatrzenie projektu 

uchwały Rady Powiatu Łowickiego w  sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej  własność Powiatu Łowickiego. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za                              - 14 

przeciw                        - 1 

wstrzymało się              - 6 

przyjęli porządek obrad po zmianach: 

 

Radny Z. Kuczyński:  Mam pytanie: czy ja mogę sie dowiedzieć w tym 

momencie jaki jest porządek obrad dzisiejszy, może ktoś odczytać bo jestem 

pogubiony, bardzo pogubiony. 
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Główny Specjalista Wydziału OR A. Drzewiecka odczytała porządek obrad po 

zmianach: 

 

1.Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji RPŁ. 

5. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na  

    terenie Powiatu, wspieranie osób niepełnosprawnych, współpraca  

    z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i  

    polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego. 

6. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 

7. Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu  

    Łowickiego w świetle prognoz demograficznych. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w  

    sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości  

    na rzecz Gminy Miasta Łowicz. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w  

    sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej  

    własność Powiatu Łowickiego. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w  

      sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej  

     własność Powiatu Łowickiego. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w  

     sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej  

     własność Powiatu Łowickiego. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w  

     sprawie podjęcia działań zmierzających do pozbawienia kategorii  

     drogi powiatowej nr 2753E na odcinku 84 m ( fragment ulicy  

     Warszawskiej ). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego                                         

      w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  

      Łowickiego na lata 2013 – 2025. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego                                       

      w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego   

      w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady powiatu Łowickiego  

      w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa  

      Powiatowego w Łowiczu. 
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego  

      w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łowickiego. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego                                              

      w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia  

      konkursu na stanowisko dyrektora ZOZ w Łowiczu. 

19. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu  

     Łowickiego w okresie między sesjami. 

20. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu  

      Łowickiego w okresie między sesjami. 

21. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych, sprawy różne. 

22. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Z. Kuczyński: O tak to rozumiem, teraz wszystko zrozumiałem. Ale muszę 

powiedzieć, że głosowaliśmy i było stwierdzone: w punkcie 15, w punkcie 9 a 

jednak numeracja się zmieniła i to jest ważne. I teraz to rozumiem. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: I teraz przegłosujemy to wszystko co 

zostało przeczytane. Ja mam propozycję by przegłosowali porządek obrad taki jak 

został przeczytany. 

 

 

Ad. pkt 4 

 

Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji RPŁ 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 21 radnych/: 

za                             - 18 

przeciw                      - 0 

wstrzymało się              - 3 

przyjęli protokół z XXXV Sesji RPŁ. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 5  

 

Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie 

Powiatu, wspieranie osób niepełnosprawnych, współpraca z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na 

terenie Powiatu Łowickiego. 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik poinformował, że radni otrzymali materiał 
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wcześniej. Zapytał czy są do niego pytania i uwagi /Zał. Nr 2/. 

Radny Artur Michalak: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado 

rzeczywiście materiał jest bardzo obszerny co nie znaczy, że rozwiązał wszystkie 

wątpliwości dlatego pozwolę sobie Panu Dyrektorowi zadać kilka pytań. Pierwsze 

dotyczyć będzie dodatkowo zatrudnionych osób w kontekście pieczy zastępczej, w 

materiale mamy podaną informację, że 3 osoby zajmowały się tą tematyką, zresztą 

nową, wprowadzoną w ubiegłym roku zarówno ustawą jak i uchwałą. Chciałbym 

zapytać Pana Dyrektora co to za osoby, czy może to być również tak, że Pana 

pracownicy dodatkowo otrzymują takie a nie inne zadania? Czy zatrudnia Pan 

Dyrektor nowych ludzi? Drugie pytanie też związane jest z pieczą zastępczą. 

Przeczytałem w materiale, że w naszym powiecie mamy dokładnie 148 

podopiecznych, tak 148 dzieci i dziesięcioro dobrze zrozumiałem poza powiatem, 

tak? To były z terenu powiatu i dziesięcioro poza powiatem. Chciałem zapytać o tą 

komisję, która kwalifikowała to Pan Dyrektor w materiałach napisał o tym, że 

odbyliście Państwo 7 takich posiedzeń. Na jakiej zasadzie odbywały się one? Czy 

Państwo wyjeżdżali i tak kolokwialnie mówiąc badali grunt w terenie czy 

spotykaliście się Państwo w placówce swojej? Interesuje mnie też również 

sposób...Tak? Że za dużo. Okej 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Szanowni Państwo jak wiecie w ubiegłym roku 

zostaliśmy wyznaczeni na organizatora pieczy zastępczej, ja tylko przypomnę, że 

poprzedni Zarząd chciał utworzyć specjalny wydział, jednostkę, która zajmowałaby 

się tymi zadaniami, nowy Zarząd zdecydował jednak, że będzie robiło to 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i zresztą dobrze bo tak jest w większości 

powiatów województwa łódzkiego, że Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

zajmują sie tymi zadaniami. Tak w związku z tym, że są nowe zadania musieliśmy 

powierzyć wykonywanie innej pracy zarobkowej na podstawie  umów 

cywilnoprawnych trzem pracownikom. Ustawa mówi, że jeden koordynator może 

mieć pod opieką maksymalnie 30 rodzin, więc musieliśmy tych trzech specjalistów 

zatrudnić. Został ogłoszony konkurs, tak jak powiedziałem wcześniej oni do końca 

roku pracowali na umowy zlecenia, od 1 stycznia na umowy o pracę przy czym 

jeden koordynator nam zrezygnował z dniem ostatniego stycznia. W związku z 

tym, że nie był uchwalony budżet Powiatu Łowickiego, ja zawarłem umowy o 

pracę na okres próbny no nie wiedząc jaki do końca będzie budżet a w związku z 

tym, że sesja budżetowa była na koniec stycznia więc przyjęliśmy takie 

rozwiązanie. Obecnie na stronie internetowej PCPR - u wisi ogłoszenie: 

poszukujemy dwóch koordynatorów. Wymagania są dosyć wysokie ale powiem 

Państwu szczerze, że cała sytuacja Pucka, ten nieszczęśliwy wypadek gdzie rodzice 

zastępczy przyczynili się do śmierci dwojga dzieci, przyczynił że no nie ma tak 

wielu kandydatów. Nie, nie mogliśmy to robić swoimi siłami dlatego, że 
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powiedziane jest wprost, że osoby które naliczają świadczenia nie mogą być 

koordynatorami. Koordynatorami też nie mogą być pracownicy socjalnie 

zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Ale żeby Państwa 

uspokoić ja tylko przypomnę, że w roku ubiegłym wystąpiliśmy do Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie pracy koordynatorów, łącznie 

pozyskaliśmy kwotę 21 540 zł i 60 gr., co stanowiło 70 %, przepraszam to pełna 

kwota a dofinansowanie wynosiło 70 % to jest 15 078 zł i 42 gr. Zresztą w 

informacji przekazanej Państwu wynika, że tych dotacji PCPR na pieczę zastępczą 

czy rodzicielstwo pozyskało dużo więcej. To tyle, no powiedziałem ogłosiliśmy 

konkurs, czekamy aż zgłoszą się osoby. Ja tylko dodam, że nie są to stanowiska 

urzędnicze i wcale nie musiałem takich konkursów ogłaszać ale żeby była czystość 

sprawy my zdecydowaliśmy się na ogłoszenie konkursu i w ubiegłym roku i w tym 

roku. Żałuję tylko, że no osoby które nabyły już doświadczenia zrezygnowały z tej 

pracy nowe osoby, które przyjdą będą musiały się tego uczyć choć uczymy się tego 

wszyscy bo jak radny powiedział jest to nowe zadanie. Jak powiedziałem wcześniej 

to będzie odpowiedź na drugie pytanie jeśli będzie satysfakcjonować radnego to 

zamkniemy sprawę, jeśli nie to przygotuję odpowiedź na piśmie. Jak powiedziałem 

wcześniej koordynatorzy mogą zajmować się maksymalnie 30 rodzinami. My 

ustaliliśmy, że koordynatorzy mają być w danym środowisku raz na dwa miesiące. 

Odbywały się posiedzenia, ustawowo w tych posiedzeniach musi uczestniczyć 

przedstawiciel ośrodka adopcyjnego w Łodzi i taki przedstawiciel przyjeżdżał. Na 

tych zespołach były omawiane sytuacja dzieci w rodzinach zastępczych i tych 

rodzin. Jeśli były jakieś niepokojące sytuacje to natychmiast reagowaliśmy, jeśli 

trzeba było powiadomić inne instytucje i współpracować z innymi instytucjami 

również to robiliśmy. To nie jest, że to były posiedzenia wyjazdowe, to były 

posiedzenia w PCPR, dodam tylko, że w tych posiedzeniach uczestniczyli także 

pracownicy socjalni bądź asystenci z terenów gmin, z których pochodzą te rodziny. 

Także osoby, które znają na co dzień te rodziny, znają problemy tych rodzin i tutaj 

wspólnie określaliśmy plan dalszego działania. Także to jest obowiązek ustawowy i 

mówię, raz na dwa miesiące chciałem  żeby ci koordynatorzy w tych rodzinach 

byli. 

 

Radny Artur Michalak: Panie Dyrektorze, tuż pod tą informacją związaną z 

oceną sytuacji dziecka mamy napisane, że zorganizowano szkolenie rodzin 

zastępczych osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Przeszkolono 18 osób a 

szkolenie kosztowało 6320 zł. Gdyby Pan Dyrektor zechciał skomentować. 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Zgadza się, tylko powiem tyle, że my wystąpiliśmy 

znów... 
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Radny Artur Michalak: O dofinansowanie i jest ta informacja. 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Tak. Dostaliśmy dofinansowanie 3160 zł 

dofinansowania. Zrobiliśmy zapytania o cenę także to była najtańsza oferta. 

Przeszkolono te rodziny i daj Boże żeby tak było dalej. Ja myślę, że jeśli w tym 

roku pojawi się szansa pozyskania dodatkowych środków na szkolenia, nie 

będziemy musieli wydawać środków własnych powiatu to będziemy nadal robić. 

 

Radny Artur Michalak: W tym materiale otrzymanym w ubiegłym tygodniu 

pojawiła się też informacja o zadaniach związanych z dofinansowaniem sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w ramach współpracy z 

organizacjami rządowymi to jest ta ustawa z 24 kwietnia 2003 roku. Jak odbywało 

się, na jakich zasadach odbywało się to dofinansowanie, czy zgodnie z tym do 

czego obliguje nas ta ustawa czyli ogłoszono konkurs i na bazie tego konkursu 

przyznano określone kwoty? 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Szanowni Państwo tu sprawa jeśli chodzi o środki 

PFRON - owskie, trochę wygląda inaczej. Otóż organizacje pozarządowe muszą 

złożyć wnioski o realizację poszczególnych zadań do końca listopada roku 

ubiegłego. I my informujemy członków Rady Społecznej, że jest taka konieczność, 

przypominamy że takie wnioski trzeba złożyć i uwzględnione zostały wszystkie 

wnioski jakie złożone zostały do 30 listopada ubiegłego roku. Także jeśli 

dostajemy plan finansowy PFRON - u to wiemy jakie organizacje pozarządowe i 

na jakie zadania chcą pieniądze. I te potrzeby tych organizacji pozarządowych 

zostały w tym roku uwzględnione w 100 %. Jak widzicie Państwo jedno zadanie 

nie zostało zrealizowane a otóż dlatego, że gdy przyszło już do realizacji zadania, 

otrzymaliśmy dokumenty ono miało zupełnie inną nazwę i charakter niż wskazane 

we wniosku czyli nie zgadzało sie z wnioskiem i oferta została odrzucona. 

 

Radny Artur Michalak: Jest również na stronie 46 informacja o tym, że 

Społeczna Rada do spraw osób niepełnosprawnych została powołana zarządzeniem 

Starosty 2 lipca 2003 roku. To jest organ przypomnę opiniodawczy, doradczy ale 

nie mamy informacji o tym czy, z tego materiału wynika tak jakby to cały czas na 

bazie tego starego zarządzenia działała ta Społeczna Powiatowa Rada. 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Nie, nie może to jest pewna nieścisłość, to był 

obowiązek powołania tych rad natomiast rada się zmieniła i jest już inny skład. Ja 

przepraszam, że tutaj nie udało się... 

 

Radny Artur Michalak: Kadencyjność jest 4 lata, ja się przestraszyłem, ze 2013 
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będziemy 10-lecie obchodzić rady. 

Dyrektor Robert Wójcik: Jest nowa rada także weszli nowi ludzie ale rada, do 

której weszli członkowie także organizacji pozarządowych, z którą się spotykamy 

ostatnio zaopiniowała wszystkie regulaminy dotyczące przyznawania środków 

PFRON - owskich. W ten piątek mamy się spotkać z Radą Społeczną bo już mamy 

informacje o środkach PFRON - owskich na ten rok i w związku z tym, że 

otrzymamy prawie pół miliona złotych mniej, będziemy musieli opracować zasady 

przyznawania tych środków a będzie chodziło o ograniczenie środków, jakie 

ograniczenie, w jakiej wysokości bo chcemy zrobić w ten sposób żeby ograniczyć 

dofinansowanie a żeby mogła skorzystać większa ilość osób niepełnosprawnych z 

pomocy. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Dyrektorze, na stronie 34 zajęcia w 

warsztacie jest taki zapis: trening w zakresie edukacji seksualnej. Czy trening ten 

przeprowadzali wyspecjalizowani seksuolodzy? 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Znaczy ja nie jestem w stanie odpowiedzieć w 100 % 

na to, sądzę że tak. Ja powiem radnemu, że sprawa seksualności osób 

niepełnosprawnych jest bardzo ważna. To nie jest prosta sprawa, jest tu Dyrektor 

Grzywacz, który wie jakie... Tak specjaliści. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Ale Pan wykracza poza wypowiedź. Ja 

zapytałem wprost czy przeprowadzili to ludzie wyspecjalizowani w tym temacie? 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Tak, tak. 

 

Radny Janusz Michalak:  Ja jedną uwagę do wypowiedzi Pana Dyrektora, że 

Zarząd poprzedni chciał pieczę wykonywać jednostką. Ja nie kryłem i to głośno 

mówiłem kiedy zgłaszałem ten projekt, że jest to jakby nasz wybieg bo w grudniu 

zeszłego roku, nie zeszłego przepraszam 2011 wszystko jeszcze było w 

powijakach, część zmiany prawa była w senacie część w sejmie, część gdzieś tam 

dopiero w komisjach, samorządy protestowały dlatego mówiłem, że to ma być taki 

wytrych żeby tego po prostu w ogóle nie robić do połowy roku. Ale to tylko tak w 

woli przypomnienia ale chciałbym żeby Pan Dyrektor, pytałem o to na komisji 

więc Pan nawet zaznaczył, nie będzie problemu ze znalezieniem ale chciałbym 

żeby Pan to powiedział do mikrofonu. Jak wyglądało wykonanie zadania: opieka 

nad dziećmi w ośrodkach czyli w domach dziecka w innych powiatach? To co 

toczyła się sprawa w Komisji Rewizyjnej, która też nie została do końca 

wyjaśniona żadnego stanowiska nie było, Chciałbym żeby Pan porównał plan do 

wykonania. Czy tych środków rzeczywiście brakowało, w którymś momencie ze 
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względu na to, że poprzedni Zarząd zajmował się swoimi sprawami a nie dziećmi 

czy nie? 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Ja już Panu Radnemu odpowiedziałem na komisji, że 

tutaj nie było żadnych problemów jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi w placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych, my w całym poprzednim roku w innych powiatach 

mieliśmy 34 dzieci, na koniec 2012 w tych placówkach było umieszczonych 24 

dzieci. Wykonaliśmy tutaj 98, 82 % planu. Plan wynosił lekko ponad  1 mln 30 tys. 

zł.,  wykonanie 1 mln 18 tys. zł. Powiem tak, ja podawałem też przykład na komisji 

gdzie teraz mamy... 

 

Radny Janusz Michalak: Oczywiście Pan proponował, nie mówię, że myśmy to 

wymyślili. 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Ale tutaj sytuacja bieżąca gdzie mamy dziecko 

umieszczone w Gostyninie i będziemy musieli czekać z zapłaceniem powiatowi 

gostynińskiemu za to dziecko do końca marca dlatego, że no w marcu musicie 

Państwo o ile będziecie łaskawi podjąć uchwałę o zmianach w budżecie bo brakuje 

nam trzydzieści kilka tysięcy zł. Także no jeśli były problemy to one miały ten 

charakter. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Dyrektorze chciałbym spytać dla ilu 

rodzin są zabezpieczone środki w 2013? 

 

Dyrektor Robert Wójcik: No na niemniejszym niż w roku 2012. Chociaż  my 

zawsze planujemy te parę rodzin więcej. Ja tylko Państwu powiem, że Państwo 

przyjęli program rozwoju pieczy zastępczej i tutaj założyliśmy, że będą powstawać 

rodziny zawodowe. Od 1 stycznia taka kolejna rodzina zawodowa powstała i jest 

konieczność też wypłacania wynagrodzenia jednemu z członków rodziny. Jest już 

kolejna rodzina, która czeka na dzieci bo nie jest zainteresowana opieką nad 

dziećmi starszymi, chce mieć dzieci małe. To nie jest tak, że my te dzieci małe 

mamy. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli te zawodowe przepraszam rodziny 

powstają z niezawodowych, tak czy od razu powstaje zawodowa? 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Nie. Od razu mogą być niezawodowe. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Dobrze, to ile powstanie rodzin w tym roku? 
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Dyrektor Robert Wójcik: No już jedna powstała, planujemy co najmniej jeszcze 

jedną. Są już kandydaci przeszkoleni także o ile pojawią się dzieci to powstanie 

kolejna rodzina zawodowa czyli no przynajmniej dwie planujemy. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Przy pieczy zastępczej w programie są limity 

rodzinne rozłożone do 2014 roku. Czy mógłby Pan powiedzieć jak to się rozkłada 

na poszczególne lata? 

 

Dyrektor Robert Wójcik: No planowaliśmy dwie rodziny i w tym roku zgodnie z 

tym programem chcemy te dwie rodziny utworzyć. No czy się uda czy będziemy 

mieli małe dzieci to nie jest tak Szanowni Państwo, że te dzieci małe są bo 

większość rodzin chce się zajmować dziećmi małymi. Te dzieci starsze i ja tu nie 

wierzę w likwidację Domów Dziecka, no będą przebywać w Domu Dziecka. 

Osoby nie są zainteresowane wzięciem starszych dzieci. Małe dziecko, tak 

uważają, mniejsze problemy, można je jeszcze jakoś ułożyć. No ze starszymi już 

jest problem. Ja nie jestem w stanie powiedzieć ile tych rodzin powstanie bo 

wielokrotnie to mówiłem, że tutaj ważne jest tez postanowienie sądu. Oczywiście 

ta nowa ustawa zmieniła to na lepsze, że my wyrażamy opinie. Jednak tych 

postanowień jest coraz więcej i to świadczy o tym, że coś w naszym 

społeczeństwie dzieje się niedobrego. Coraz więcej dzieci trafia i dobrze i daj Bóg 

żeby trafiało do pieczy zastępczej a nie do placówek opiekuńczo - wychowawczych 

bo budżet powiatu tego w dłuższym okresie pewnie nie wytrzyma. A z drugiej 

strony jak wiecie Państwo jest polityka państwa dążąca do tego żeby placówki 

opiekuńczo - wychowawcze wygaszać. Ja nie pamiętam czy za rok czy za dwa nie 

będzie można umieścić w placówce dziecka do 10 - tego roku życia. No także to 

spowoduje powolne wygaszanie tych placówek. Mało, razem z pracownikami 

przeprowadziliśmy taką analizę bo jak wiecie Państwo i Pan Radny pewnie też 

zauważył, świadczenia na dzieci w rodzinach są coraz wyższe, jest dla rodziny 

zawodowej jest też to wynagrodzenie w cudzysłowie ale istnieją już inne rzeczy, 

one na razie są fakultatywne ale będą obligatoryjne. W tym roku Pan Starosta 

podpisał zarządzenie, na mocy którego w rodzinach zawodowych gdzie jest 

powyżej trojga dzieci zatrudniana będzie osoba do pomocy ale tam jest też taki 

zapis i bodajże od 2017 roku będziemy musieli pokrywać wszystkie wydatki 

związane z opłatami jak czynsz, energia i tutaj różnice w cenie, placówka rodzinna 

nie będzie. Tylko, że czego sie boimy? Żeby ludzie nie robili tego tylko dla tych 

pieniędzy tylko z potrzeby serca. A różnie to bywa, Puck pokazał co pokazał. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Będą to zawodowe a różnie może być. Czyli 

tak, krótko mówiąc żebyśmy byli precyzyjni: zabezpieczyliśmy na 101 rodzin 

środki... 
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Dyrektor Robert Wójcik: Ja w planie nie pisałem 101, no zawsze jakieś tam 

rozplanujemy bo zawsze szef planuje lekki wzrost kilku procentowy. No mamy 

nadzieję, że tych rodzin będzie powstawać więcej. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Nie no Zarząd mówił, że ograniczyliśmy się do 

kosztów z 2012 roku więc teoretycznie rozumiemy, że to są środki takie jakie 

wynikały ze 101 rodzin, które funkcjonowały. 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Póki co sytuacja budżetowa jest jaka jest, ja złożyłem 

plan zresztą Pan o tym wie, że wszystkie jednostki składają plan ciut większy. 

Będziemy się rządzić tym co mamy i w razie czego będziemy prosić Wysoką Radę 

o pewne przesunięcia bo będziemy cały czas monitorowali sytuację. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Dobrze i w tym programie zakładamy, że 

teoretycznie po dwie rodziny każdego roku przybędą tak? 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Zakładamy ale czy powstaną? W tym roku 

prawdopodobnie tak. Już jedna powstała od stycznia. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Nie no, mówiliśmy że podjęto działania i 

powstanie zaraz jedna a może i druga. 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Ale wie Pan, plan to jest plan  wykonanie to jest 

zupełnie co innego. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Dobrze w każdym bądź razie 101 ewentualnie 

może być 103. Chciałbym jeszcze się spytać o jedną rzecz: brakuje mi w tym 

sprawozdaniu podziału miasto - wieś. Rzadko kiedy tam w tym sprawozdaniu się 

przewija informacja, że ze wsi tyle czy z terenu powiatu tyle 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Dotyczący jakiego podziału? 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: W ogóle, np. i chociażby ze środków PFRON - 

owskich też nie ma podziału ile osób skorzystało ze wsi z tej dotacji a ile z miasta. 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Dobrze, czy Pan Radny sobie życzy uzupełnienia? 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Może następnym razem, po prostu jeśli można 

prosić. Moja uwaga. Chciałbym też spytać o podział tych środków PFRON - 
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owskich bo myśmy w roku 2012 przesuwali te środki i dokonywaliśmy przesunięć 

z kategorii, że tak powiem. Czyli załóżmy albo z dofinansowania na rehabilitację 

albo na łamanie barier architektonicznych itd. Jeśli ktoś dobrze się przyjrzał kiedy 

te przesunięcia były i jakie sumy przesuwaliśmy na poszczególne działania no to 

od razu należałoby zadać pytanie jakimi kryteriami i jakim właśnie systemem są te 

dotacje przekazywane. 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Więc odpowiem: ja na początku roku zawsze 

przedstawiam Radzie Społecznej do zaopiniowania regulaminy przyznawania 

środków PFRON - owskich. Dobrze Pan zauważył, że ostatnie przesunięcie było 

robione na ostatniej sesji grudniowej. Mało powiem to było mnóstwo pracy 

pracowników, którzy się tym zajmują. Była taka potrzeba, nie chcieliśmy oddać 

tych środków bo można było oczywiście nic nie zrobić, nie przyznać 

dofinansowania osobom niepełnosprawnym ale ja wychodzę z innego założenia. 

Pracownicy pracowali po godzinach tak żeby te środki były wydane zgodnie z 

prawem. Ja powiem tak, działa też zespół oprócz Społecznej Rady, zespół do spraw 

rozpatrywania tych środków PFRON - owskich. Jak Państwo wiecie nieżyjący, św. 

pamięci Bolesław Heichman starał się być na każdym posiedzeniu, w związku z 

tym, że teraz podlegamy pod Pana Starostę, Pan Starosta nie zawsze ma czas ale 

przychodził Wicestarosta nieraz na te zespoły ale Szanowni Państwo to są 

regulaminy. No jeśli są przyjęte regulaminy to trzeba postępować zgodnie z 

regulaminami, które są zatwierdzone przez Radę Społeczną, gdzie są 

przedstawiciele osób niepełnosprawnych i wszystkie sugestie jakie zgłaszają nam 

te osoby są ujęte i tu nie ma najmniejszych problemów. Ja przypomnę tylko, że rok 

ubiegły był specyficzny, my dostaliśmy 1 922 000 zł, pieniądze ogromne, pół 

miliona złotych więcej. Pół miliona złotych więcej to jest dużo więcej pracy, to jest 

dużo więcej wniosków itd. Robili to ci sami pracownicy pomimo, że jeszcze 

weszliśmy w pilotażowy program ,, Aktywny samorząd'' jak Państwo zdążyli 

zauważyć robili to ci sami pracownicy a w międzyczasie tak jak mówili na komisji, 

mieliśmy problemy kadrowe bo pracownik doświadczony, który zajmował się tymi 

zadaniami poszedł na długotrwałe zwolnienie lekarskie i to też były jakieś 

perturbacje dla jednostki. Nowa osoba musiała się raz dwa tego nauczyć żeby to 

realizować. Mało powiem Państwu ja nie mogłem znaleźć osoby, która by chciała 

przyjść i praktycznie z marszu to realizować. My wróciliśmy do wszystkich 

naszych stażystów, stażystów tych, którzy dobrze pracowali i wiedziałem, że 

dobrze będą to robić. Nie chcieli przyjść i wziąć to na swoje barki. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można oczywiście, że tak nikt tutaj, że tak 

powiem, nie ma uwag co do pracy pracowników bo na pewno jest tak jak wszędzie, 

w każdej jednostce i krótko mówiąc skutecznie i doceniamy tą prace tylko ale ja 
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mam takie wątpliwości jeśli można, dobrze. Szanowni Państwo ponieważ, te 

przesunięcia w grudniu nie były niskie, budzi wątpliwość po prostu skąd 

wiedzieliśmy, że te środki zostają i czy my nie przyznawaliśmy w trakcie bo 

wątpię, żeby od 21 grudnia ogłosić konkurs na nabór na wnioski, wypłacić jeszcze 

za rachunki itd. 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Ale te wnioski już były, to nie był nabór. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Dokładnie właśnie o to chodzi. 

 

Dyrektor Robert Wójcik: To nie był nabór. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Więc ja pytam o system, który teoretycznie 

funkcjonuje dla realizacji budżetu Szanowni Państwo ponieważ, łatwiej będzie jeśli 

Pan opracuje jakiś taki system, który pozwoli Zarządowi raz lub dwa razy w ciągu 

roku a tak naprawdę raz tylko poprzesuwać te środki i wykorzystać na 

maksymalnym... 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Ale my przesuwaliśmy dwukrotnie, nie było więcej 

razy Panie Radny. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: To znaczy tak, rozumiem, że składacie wnioski 

do kiedy? 

 

Dyrektor Robert Wójcik: No trzeba znać pewną specyfikę. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: O to właśnie pytam.  

 

Dyrektor Robert Wójcik: Pan mówi raz czy dwa razy, przecież podpisujemy 

umowy na likwidację barier, umowa jest podpisana na 10 tys. złotych zakładamy, 

wykonane jest za 8 tys. zł. Zostają nam środki? No zostają nam środki, dopiero 

możemy do końca powiedzieć po rozliczeniu umów jakie kwoty więc to, że było to 

robione na ostatniej sesji... 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Przepraszam brniemy niepotrzebnie w tą drogę. 

 

Dyrektor Robert Wójcik: My zrealizowaliśmy bardzo dobrze te zadania, Pan 

Radny spojrzy ile środków zostało zwróconych. Naprawdę niewiele. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Naprawdę chciałbym tylko spytać tylko o jedną 
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rzecz: czyli rozumiem, że to sie tak odbywa bo nie wiem czy ktoś czytał ogłoszenie 

o naborze wniosków do PCPR - u na dofinansowanie w mediach? 

 

Dyrektor Robert Wójcik: No oczywiście, że jest w Łowiczaninie każdego roku, 

każdego roku... 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ale czytał ktoś? 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Strona internetowa, no kto jest zainteresowany to... 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Mi chodzi o prostą rzecz Szanowny Panie 

żebyśmy znali zasady i pytam tylko o to, że PCPR w lutym ogłasza nabór tych 

wniosków, rozpatruje te wnioski do końca kwietnia na poszczególne działania... 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Zaraz, zaraz Pan nie, nie, nie. Panie Radny ja chcę Pana 

jak gdyby bo nie jest tak jak Pan mówi. My przyjmujemy wnioski dotyczące 

turnusów rehabilitacyjnych od 1 lutego do końca marca. W związku z tym, że 

dofinansowanie zależy od stopnia niepełnosprawności, prawda i przyjmujemy 

pewne zasady, zresztą są zasady określone w rozporządzeniu, że pierwszeństwo 

mają osoby o znacznym umiarkowanym stopniu niepełnosprawności więc do końca 

marca dajemy czas bo wiemy ile, z jaką niepełnosprawnością osób złoży te 

wnioski. Natomiast nas tu, nie zamyka drogi żeby składali 1 kwietnia i później, te 

wnioski wpływają cały rok. Tak samo wnioski o dofinansowanie przedmiotów 

ortopedycznych wpływają cały rok. I mało powiem Panu, były takie sytuacje, że w 

ostatnich godzinach starego roku jeszcze też wpływały wnioski. To nie jest tak, że 

są wnioski i jest sprawa zamknięta. Nie, tak nie jest, wnioski wpływają cały rok. Ja 

też nie jestem w stanie ani Zarząd ile tych wniosków wpłynie. 

 

 Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli nasz system mówi tak, że przyjmujemy 

wnioski przez cały rok, tak? 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Tak cały rok, zawsze tak było. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: No czyli to jest moim zdaniem, trochę trzeba 

by było uporządkować to. 

 

Dyrektor Robert Wójcik: No ale jak ktoś dostaje limit Narodowego Funduszu 

Zdrowia... 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ale my nie mówimy o limicie Panie Robercie, 
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naprawdę nie mówimy o limicie. My mówimy o systemie przyznawania wniosków 

Dyrektor Robert Wójcik: Ale to mówimy o wnioskach, ktoś składa wniosek jak 

dostanie limit Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący dziękuję bardzo bo 

widzę, że się nie dogadamy. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Panie Dyrektorze z materiału, który Pan przedstawił 

tak szybko licząc wynika, że utrzymanie dziecka naszego w domach dziecka 

kosztuje rocznie około 30 tys. zł, natomiast koszty dziecka umieszczonego w 

rodzinie zastępczej kosztuje około 12 - 13 tys. zł. Ja już pomijam tę stronę 

ekonomiczną natomiast z tej dyskusji, z tych pytań które były tutaj kierowane pod 

Pana adresem wynika,  ja tak to rozumiem, że jest jakaś bariera, której ja nie znam 

lub ograniczenia, których ja nie znam w powoływaniu liczby nowych rodzin 

zastępczych. Nie wiem 101, 102, 103 według mnie nie powinno być takich barier, 

że utworzymy dwie rodziny zastępcze. Powinniśmy utworzyć tyle prawda ile 

będzie wymagała sytuacja i ile będzie potrzeb w tym kierunku. I chciałbym Pana 

Dyrektora spytać czy są jakieś ograniczenia, czy są jakieś bariery, których ja na 

przykład w tej chwili nie znam, które determinują, że nie możemy powołać więcej 

niż dwóch rodzin zastępczych w roku? 

 

Dyrektor Robert Wójcik: No właśnie mówimy o tym limicie nieszczęsnym 

rodzin zawodowych. My się zastanawialiśmy w gronie przyjaciół dyrektorów 

dlaczego ktoś taki zapis zrobił bo naszym zdaniem jest to zupełnie nielogiczne. 

Mówimy może to dotyczy procesu planowania środków to tylko i wyłącznie bo ja 

sądzę, że tych rodzin powinno być, powstać jak najwięcej natomiast Szanowni 

Państwo to też nie jest tak, że jest dużo chętnych  do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej. To jest ogromny obowiązek. Ludzie mają swoje dzieci... 

 

Radny Janusz Michalak: Mogę uzupełnić? Bo tu pewnie o co innego chodziło 

Radnemu, o to żebyśmy mieli więcej rodzin zastępczych niż trzymali nasze dzieci 

w domach dziecka. 

 

Dyrektor Robert Wójcik: No tak, tak zgadza się. 

 

Radny Janusz Michalak: Żebyśmy wycofali jakby dzieci z domów dziecka a 

przekazali je rodzinom zastępczym. I ekonomicznie i pewnie efektywność jest 

zupełnie inna w wychowywaniu. 

 

Dyrektor Robert Wójcik: Mamy tutaj przeszkolone osoby i nie chcą osób 
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starszych z tych domów dziecka, chcą małe dzieci. No powiedzmy teraz tak 

Szanowni Państwo, przecież osoba, która chce być rodziną zastępczą musi mieć 

odpowiednie warunki lokalowe, odpowiednią sytuację zdrowotną, tutaj też badania 

psychologiczne ja podawałem przykład kandydatów gdzie opinia psychologiczna 

była tragiczna, przeprowadziliśmy powtórną opinię bo ja miałem wątpliwości czy 

tej rodzinie można w ogóle dać dzieci. Przykład Pucka Szanowni Państwo pokazał 

jasno, no tam też przyjęto zasadę tylko ekonomiczną, że no są chętni to proszę 

bardzo dajemy z domów dziecka żeby pozbyć się problemu. I się stało jak się stało. 

I powiem Państwu, że po kontroli czytałem protokoły pokontrolne, no byłem w 

szoku. Na przykład tam taki zapis był, że PCPR zatrudniał zbyt małą ilość 

psychologów, mówiło się liczbę mnogą, o liczbie mnogiej - psychologów 

specjalistów. Także to są sprawy bardzo poważne, no gdyby rzucające się cieniem 

na rodziny ale nie mniej jednak ja twierdzę, że rodzicielstwo zastępcze jest 

najlepszą formą pomocy dziecku. 

 

Ad. pkt  6 

 

Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.  
 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Bardzo proszę Pana Komendanta 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Pana Jacka Szeligowskiego o 

przedstawienie powyższego sprawozdania. Jednak chciałbym Państwu 

przypomnieć, że materiał został bardzo szczegółowo omówiony na komisjach 

stałych i mam taka propozycję żeby Pan Komendant nie przedstawiał materiału 

tylko proszę o przedkładanie pytań /Zał. Nr3/. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Komendancie jak się u nas Panu 

pracuje? 

 

Komendant Jacek Szeligowski: Pracuje się bardzo dobrze, powiem wyrażam 

wdzięczność, że zostałem do tego powiatu tak mile przyjęty. Natomiast no jak 

Państwo wiecie 2012 rok był ciężkim dlatego, że nastąpiła reorganizacja komendy. 

10 osób odeszło na zaopatrzenie emerytalne a do tego duża absencja chorobowa - 

30 osób w skali roku 2012. 66 etatów dokładnie komenda ma, 64 etaty 

funkcjonariusza i dwa etaty cywilne. Także jeżeli weźmiemy pod uwagę 10 osób, 

rotację 10 osób plus do tego 30 osób w absencji chorobowej no to niestety ciężko 

było poskładać niektóre rzeczy. Sam osobiście jak Państwo na pewno słyszeliście, 

pozostawałem w komendzie nawet do 23 niejednokrotnie ale taka jest służba. Ja 

jestem w służbie a nie jestem pracownikiem biurowym, no i większość moich 

podwładnych, która można powiedzieć no nie miała kłopotów zdrowotnych i nie 
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myślała o odejściu na zaopatrzenie emerytalne wspomagała mnie w tych 

działaniach. Podstawowym elementem było to żeby zapewnić wyjazdowość, pełną 

wyjazdowość i żeby społeczeństwo, któremu przytrafiło się nieszczęście w naszym 

powiecie było w odpowiedni sposób przez nas obsłużone bym tak powiedział w 

cudzysłowie. I to udało się zrealizować a powiem, że udało się zrealizować nawet 

w takiej sytuacji, że w stosunku do 2011 roku ilość zdarzeń wzrosła o prawie 40 %. 

Szczególnie tu chodzi o zdarzenia związane z pożarami bo inne miejscowe 

zagrożenia czy też alarmy fałszywe utrzymywały się na takim samym poziomie już 

praktycznie od 5 lat. Natomiast no niestety pożary w 2012 roku wzrosły o prawie 

40 % i najgorszymi miesiącami był marzec i lipiec tzn. marzec wypalanie traw i 

lipiec sezon żniwny. Tak się przedstawiała sytuacja. Dlatego dziękuję za to 

przyjęcie bo nie było łatwo powiem w tej sytuacji kadrowe, nie było mi łatwo 

szybko się odnaleźć można powiedzieć bo nie znałem powiatu a do tego jeszcze 

taka rotacja kadrowa. I gdyby nie Państwo, gdyby nie pomoc wszystkich Państwa, 

gdyby nie ta wdzięczność w kierunku mojej osoby to byłoby mi ciężej. A tak 

powiem szczerze, że nawet z dużymi efektami, osiągnięciami udało się zamknąć 

budżet bez większych kłopotów.  

 

Radny Eugeniusz Furman: Panie Komendancie w swoim materiale podał Pan 

informację dotyczącą wykształcenia oficerów i pracowników, natomiast ja 

chciałbym zadać pytanie troszkę innej natury: czy stan ilościowy zasobów 

ludzkich, którymi Pan zarządza jest wystarczający do wykonywania zadań, które 

komenda wykonuje? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie mam takiej natury: 

jakie były przyczyny wzrostu liczby pożarów bo w innych zdarzeniach ilość jest 

porównywalna w roku 2012 do roku 2011, natomiast wzrosła znacznie ilość 

pożarów i ja pytam się po prostu o przyczyny. I trzecie pytanie mam czy Pan 

Komendant ma jakąś swoją ocenę roli Ochotniczych Straży Pożarnych w 

uczestnictwie w tych zdarzeniach, które występują na terenie Powiatu Łowickiego? 

Czy ta rola jest coraz mniejsza, coraz większa? Czy mógłby Pan dokonać jakiejś 

takiej ogólnej oceny? 

 

Komendant Jacek Szeligowski: Na pierwsze pytanie odpowiem w ten sposób, że 

jeśli chodzi o stan etatowy to jest regulamin, który określamy. Określiliśmy na 

2012 rok i ta ilość etatowa uzależniona jest od zgody łódzkiego Komendanta 

wojewódzkiego i nad taką ilością etatów jaką mamy czyli 64 funkcjonariuszy i 2 

pracowników cywilnych, taką ilością etatową i taką ilością osób musimy w tym 

powiecie jako Państwowa Straż Pożarna zarządzać. Natomiast w kontekście już do 

trzeciego pytania powiem, że jako PSP nie jesteśmy w stanie zrealizować 

wszystkich zdarzeń co w materiale też pokazałem, że jednostka ratowniczo - 

gaśnicza obsłużyła w zależności od typu zdarzenia 80 - 90 % zdarzeń tak, 80 w 
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przypadku pożarów 90 % w przypadku miejscowych zagrożeń. Pozostałe te 10 % 

to samodzielnie obsłużyły Ochotnicze Straże Pożarne krajowego systemu 

ratowniczego - gaśniczego i nie tylko bo i pozostałe, które nie są w krajowym 

systemie. Na terenie Powiatu mamy 106 jednostek OSP z czego 16 jest w systemie 

krajowym ratowniczo -  gaśniczym. Do tej pory do 2012 roku był plan włączenia 

kolejnych jednostek OSP krajowego systemu, ja pozwoliłem sobie w 2012 roku 

zrobić kolejną analizę jeśli chodzi o sytuację ogarnięcia powiatu strukturą 

jednostek OSP krajowego systemu, które będą wspomagały moją komendę, tak bo 

już stan etatowy nie jest możliwy do zwiększenia w komendzie i na tą chwilę po 

weryfikacji mamy do włączenia do krajowego systemu oprócz tych 16 jednostek, 

które są do włączenia mamy takie jednostki jak OSP Bobrowniki, OSP Dzieżgów, 

do którego w zeszłym roku przesunąłem pojazd pożarniczy Jelcz i to był główny 

argument, że ten Jelcz tam trafił, żeby tą jednostkę włączyć do krajowego systemu 

dlatego, że w tym rejonie jest autostrada, w tym rejonie jest obszar chroniony 

powiatu skierniewickiego bo coś takiego funkcjonuje jak obszary chronione 

powiatów sąsiednich i tam właśnie mamy taką sytuację. Dodatkowo OSP Kalenice, 

które poprzednio były uwzględnione do włączenia do krajowego systemu, OSP 

Wyborów i OSP RW Łowicz. Także tak to wygląda, jeżeli udałoby nam się te OSP 

włączyć do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego to powiem szczerze, że 

podstawowe parametry ogarnięcia powiatu tymi siłami mamy zabezpieczone. 

Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o drugie pytanie to proszę jeszcze bo... 

 

Radny Eugeniusz Furman: Przyczyny wzrostu pożarów. 

 

Komendant Jacek Szeligowski: Jeśli chodzi o przyczyny wzrostów pożarów tak 

jak powiedziałem, miesiąc marzec i miesiąc lipiec to były miesiące gdzie wystąpiła 

największa palność. Jak Szanowni Państwo pamiętają rok 2012 akurat w naszym 

powiecie był szczęśliwy jeśli chodzi o złe warunki atmosferyczne. Tych 

miejscowych zagrożeń w wyniku różnego rodzaju huraganów było stosunkowo 

mało jak spojrzymy na województwo czy też na kraj. Zupełnie inaczej się tam 

sytuacja przedstawia natomiast u nas tych miejscowych zagrożeń było mniej, 

utrzymuje się to na poziomie około 500 zdarzeń w skali naszego powiatu, 

natomiast jeśli chodzi o pożary to marzec, marzec czyli sezon wiosenny, wypalanie 

traw i od razu wskazuje: nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się 

ogniem otwartym tak bym to nazwał, i dlatego mieliśmy takie efekty a do tego 

jeszcze aura sprzyjała bo ta wiosna była ciepła i w związku z powyższym stwarzała 

możliwość takich czynności. Sezon żniwny również mieliśmy dosyć ciepłe dni w 

związku z powyższym ten wzrost ilości zdarzeń też był dosyć duży. I to były 

główne powody. 

 



23 
 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Komendancie akurat mam Pana 

zgłoszenie od wyborcy a nawet taką prośbę aby przekazać Panu w sensie poprosić 

Pana aby Pańscy pracownicy sprawdzili zabezpieczenie przeciwpożarowe w bloku, 

ja nie wiem już na jakiej ulicy to jest ale powiem jak to jest. To jest za Urzędem 

Skarbowym, ten zielony blok. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ulica Przemysłowa. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Być może tam, proszono mnie abym podpytał 

Pana aby można było tam przeprowadzić... 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Albo Piekarska. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: ...interwencje odnośnie stanu zabezpieczenia 

przeciwpożarowego. 

 

Komendant Jacek Szeligowski: Szanowny Panie Radny, oczywiście tak 

podejmuję, moi podwładni podejmują wszelkiego rodzaju czynności tylko, że 

procedura wszczęcia musi być na podstawie złożonego pisma do komendy i 

poprosiłbym żeby takie pismo wpłynęło chociażby od Szanownego Radnego. 

Także wyślę tam funkcjonariusza na czynności w momencie jak otrzymam 

konkretne zgłoszenie o potrzebie podjęcia tam czynności kontrolno - 

rozpoznawczych natomiast powiem, że od siebie też wysyłam swoje siły i środki 

do budynków mieszkalnych wielorodzinnych starej zabudowy gdzie poruszamy się 

żeby przyzwyczaić tych młodych ludzi bo jak Szanowni Państwo w tym materiale 

spojrzeliście 80 % stanu to młode osoby. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy więc 

automatycznie oni się będą pojawiać na miejscu i zapoznawać z obiektami a przy 

okazji wyszukiwać ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby w przypadku 

zdarzenia być kłopotem dla tego społeczeństwa, które z tego obiektu korzysta. 

Panie Przewodniczący jeszcze poproszę sobie ponieważ, dzisiaj była tak na wstępie 

taka przyjemna uroczystość ja chciałbym podziękować za wyróżnienie moich 

dwóch podwładnych Zbyszka Bródki i Piotra Malczyka. No jestem dumny, że 

oprócz tego, że u mnie sprawdzają się można tak powiedzieć, to jeszcze podnoszą 

swoje umiejętności fizyczne bo to jest z korzyścią dla ratowania zdrowia, życia i 

mienia ludzkiego na terenie naszego powiatu. I chciałbym tylko podkreślić, że 

Zbyszek na dzień dzisiejszy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest na 

pierwszym miejscu i prośba jest żeby trzymać kciuki, żeby to pierwsze miejsce 

utrzymać do samego końca i żeby stanął na najwyższym podium. A jeśli chodzi o 

Piotra to Piotra szykujemy do Islandii. Do Islandii szykujemy na mistrzostwa służb 

mundurowych i on w swojej konkurencji również wystartuje. Nie wiem, 
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rozważamy kwestię czy Państwowa Straż Pożarna a konkretnie Komendant 

Główny czy też Komendant Wojewódzki po części sfinansuje jego udział. Jeżeli 

nie to będę musiał szukać środków gdzieś indziej żeby... 

 

 Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tu bardziej w lewo trzeba spojrzeć. No 

dobrze dziękuję bardzo Panu Komendantowi, ja również chciałbym dwa zdania 

dodać, no w końcu 21 lat stażu na stanowisku wiceprezesa i prezesa Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Łowiczu do czegoś zobowiązuje. Zawsze z komendą, oni po 

cichu działają co zawsze było tak skuteczne, tak dobre, że widać efekt. Natomiast 

przyrost tych ilości zdarzeń to naprawdę głupota ludzka. My w Ochotniczej Straży 

sami dobrze wiemy ile napracować sie trzeba było przy podpalaniu traw. Ludzie 

naprawdę nie myślą, to jest tak groźne tak nieprzyjemne i właśnie tylko dzięki 

temu, że Panowie w Państwowej Straży umieją nas tutaj jakoś tak w Ochotniczej 

Straży ogarnąć, te zdarzenia są w zarodku duszone. Ale to wymaga strasznie dużo 

pracy i dzięki temu, że właśnie sprzętowo Państwowa Straż pomaga Ochotniczym 

Jednostką jest tak dobry efekt, o którym mówi Pan Komendant. 

 

Komendant Jacek Szeligowski: Dziękuję też właśnie ochotnikom bo faktycznie 

bez nich nie poradzilibyśmy sobie na tym powiecie a powiem, że postawiłem na 

ochotników, szkoleń dużo i myślę, że efekty będą w przyszłości widoczne. 

 

Ad. pkt 7  

 

Informacja o sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego 

w świetle prognoz demograficznych.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę Panią inspektor Annę Sobczyk o 

przedstawienie powyższej informacji. I czy są też oczywiście materiał był 

przedstawiany na komisjach. Chciałbym poprzednią metodą zapytać się Państwa 

czy są jakieś pytania do przedstawionego materiału /Zał. Nr 4/. 

 

Radny Janusz Michalak: Znaczy to też tak może pytanie, może uwaga, może 

sugestia jak sobie Panowie, Zarząd przyjmą. No słyszeliśmy, że w naszym 

powiecie jest zła struktura miejsc w szkołach tzn. tak powiem po polsku, po 

swojemu: stosunek uczących się w ogólniakach do szkół technicznych jest zły. Ja 

nawet i ten materiał, który Pani Ania przygotowała z wydziałem pokazuje nam to, 

że ten stosunek jest dużo lepszy niż w Polsce Szanowni Panowie. No na dzisiaj czy 

tam na wrzesień bo te dane chyba były, tak w naszych ogólniakach uczy się tylko 

niecałe 1100 dzieciaków czy młodzieży, w technikach ponad 1400 a w 

zawodówkach jeszcze 300 więc pewnie wszystkie powiaty by chciały taka 
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strukturę mieć. Dlatego myślę, że jakieś na siłę zmniejszanie liczby klas 

ogólnokształcących nie jest potrzebne. Tylko tyle. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Ja chciałbym odpowiedzieć, myślę że w tym co Zarząd 

na ten moment przyjął i proponuje, nie widać takiej tendencji żeby na siłę 

zmniejszać te proporcje natomiast chcielibyśmy podnosić poziom jak gdyby 

chcielibyśmy naturalnie, ze tak powiem przesuwać tą granicę osób uczących się w 

liceach w stosunku do szkół zawodowych poprzez to aby podnosić wyżej 

poprzeczkę w liceach ogólnokształcących to raz, a dwa to, to żebyśmy te licea te 

ogólnokształcące, które mamy czyste no po prostu podnosiła się w nich frekwencja 

ale zgodnie z tym co tutaj Pan Janusz sugeruje nie ma parcia na siłę do utrzymania 

szkół ogólnokształcących z tego. Na ten rok jedna propozycja jaka wpłynęła to 

propozycja po spotkaniu u Pani Zosi Szalkiewicz w Ekonomiku, że tam będziemy 

pracować na powrót tej dawnej handlówki szkoły ekonomicznej i będziemy 

proponować tą większą liczbę klas ekonomicznych w stosunku do klas 

ogólnokształcących. 

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski ogłosił przerwę w obradach Sesji – godz. 

15.50 

 

Przewodniczący RPL K. Górski wznowił obrady Sesji – godz. 16.25 

 

Ad. pkt 8  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy 

Miasta Łowicz. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska odczytała projekt uchwały 

RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz 

Gminy Miasta Łowicz.  

 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado tak jak w 

uzasadnieniu Pani Ania przeczytała jest to, tak naprawdę to trudno powiedzieć 

dlaczego ten kawałeczek 84 metrów był drogą powiatową. Ale tak się stało. Żeby 

te prace projektowe mogły posuwać się dalej i żebyśmy się w Łowiczu w końcu 

doczekali wiaduktu, bardzo proszę o jednogłośne przegłosowanie tej uchwały. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego , Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna    

 

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

J . Chudy, J . Wolski/:  

za                           - 19 

przeciw                     - 0 

wstrzymało się              - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/238/2013 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Łowicza /Zał. N5/. 

 

Ad. pkt 9  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego.   

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska odczytała projekt uchwały 

RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Łowickiego. 

 

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 J 

. Chudy/: 

za                            - 20 

przeciw                     - 0 

wstrzymało się              - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/239/2013 RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 6/. 

 

Ad. pkt 10  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 
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Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska odczytała projekt uchwały 

RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Łowickiego. 

 

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        

J . Chudy/: 

za                            - 20 

przeciw                      - 0 

wstrzymało się              - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/240/2013 RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 7/. 

 

Ad. pkt 11  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska Anna Kasińska odczytała 

projekt uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Łowickiego. 

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego , Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna    

 

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

J. Chudy, J . Wolski/: 

za                           - 19 

przeciw                     - 0 

wstrzymało się             - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/241/2013 RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 8/. 
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Ad. pkt 12 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie podjęcia 

działań zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2753 E 

na odcinku 84 metrów ( fragment ulicy Warszawskiej ). 

 

Dyrektor PZDiT Anna Gajek - Sarwa odczytała projekt uchwały RPŁ w sprawie 

podjęcia działań zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2753 

E na odcinku 84 m ( fragment ulicy Warszawskiej ). 

 

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  

J . Chudy/: 

za                           - 20 

przeciw                    - 0 

wstrzymało się             - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/242/2013 RPŁ w sprawie podjęcia działań 

zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2753 E na odcinku 84 

m ( fragment ulicy Warszawskiej ) /Zał. Nr 9/. 

 

Ad. pkt 13  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013 - 2025.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska - Furman: Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado ponieważ zmiany w budżecie powiatu w planie ta autopoprawka, która jest 

wprowadzona ma odzwierciedlenie w zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego. To omówię może jakie są zaproponowane przez Zarząd 

zmiany w formie autopoprawki. Pierwsza zmiana to wprowadzenie zadania 

inwestycyjnego, modernizacja budynku siedziby Powiatowego Zarządu Dróg i 

Transportu w Łowiczu -  wartość tego zadania 50 tys. zł. Środki będą pochodziły z 

wydatków bieżących zaplanowanych w Powiatowym Zarządzie Dróg. Druga 

zmiana jest to wprowadzenie zadania inwestycyjnego w wysokości 15 tys. zł. Jest 

to docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego strażnicy 
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Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu - 15 tys. zł. Środki będą pochodziły z 

rezerwy ogólnej. I kolejna zmiana, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego 

pod nazwą zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. Środki 

pochodzą z dochodów, które zostały wypracowane, to były odszkodowania i ze 

sprzedaży ze składników majątkowych oraz ze środków budżetowych z paragrafu 

41  40. Po uwzględnieniu tej autopoprawki, to zostało uwzględnione w 

załącznikach do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013 - 2025.  Odczytała projekt uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 

lata 2013 - 2025. 

 

Radny Janusz Michalak: Szanowni Państwo ja mimo wszystko będę się upierał 

aby ten samochód, o którym dyskutowaliśmy przed chwilą, środki na samochód 

przesunąć do rezerwy inwestycyjnej żebym mógł zagłosować i za tą prognozą i za 

tym budżetem. Jeżeli to będzie rezerwa celowa będziecie mogli Panowie z Zarządu 

i tak przeznaczyć te środki kiedy chcecie i na jaki samochód chcecie. A no my 

mielibyśmy szansę zagłosować za zmianami w budżecie, za pozostałymi ze 

zmianami, za którymi jesteśmy. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado wydaję mi się, że 

potrzeba żeby ktoś wziął odpowiedzialność za to, że ten samochód jest kupowany. 

I jeśli tak no to był sformułowany to  proszę bardzo wnioskuję o przesunięcie tych 

środków do rezerwy celowej, Zarząd podejmie taką decyzję. 

 

Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący przecież, Pan wie i dziękował mi 

za to, że proponowałem dalej idący wniosek żeby tego samochodu nie kupować, 

dać Skodę a kupić porządny samochód do Starostwa. Więc niech Pan tu nie 

opowiada o jakichś odpowiedzialnościach. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Ale słuchając tego pytania proszę bardzo możemy go 

przesunąć do rezerwy celowej inwestycyjnej tak żeby Zarząd miał możliwość taką 

decyzję podjąć. Jeśli to pozwoli głosować za zmianami i nie będzie sprzeczne z 

myślą Pana Radnego, proszę bardzo jestem za. 

 

Radny Artur Michalak: Dziękuję Panie Przewodniczący, my jednak też 

będziemy się skłaniać ku temu aby to przenieść na zakup celowy. Nie mniej jednak 

prosilibyśmy Pana Starostę abyście przed podjęciem decyzji o zakupie tego 

samochodu przygotowali nam całą specyfikację związaną z transportem 

samochodowym w Starostwie po to aby porównać koszty czy rzeczywiście nie 

taniej by było gdyby pracownicy choćby od tego Powiatowego Urzędu Pracy no 
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nie korzystali z delegacji wykorzystując swój prywatny samochód. Jest okazja do 

tego żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy Panowie, tak jak mówiłem na komisjach, 

jak mantra powtarza o tym, że trzeba zaciskać pasa a tu się okazuje, że będziemy 

kupować samochód do Powiatowego Urzędu Pracy. Może jeszcze wstrzymajcie się 

Panowie na ten miesiąc, ja tak sobie jeszcze myślę o tych rabatach bo wiem, że 

jednym z argumentów był duży upust związany ze sprzedażą  samochodu z 

rocznika 2012 ale w tej chwili sprzedaż samochodów jest naprawdę tak mała, że 

takie upusty myślę, że będą jeszcze długo funkcjonować i na pewno się uda 

uzyskać korzystną cenę przed tymi decyzjami. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Szanowny Zarządzie ja bym tylko chciał 

przypomnieć to co mówiłem na Komisji Budżetu i Finansów. Sam koszt 

utrzymania kierowcy, paliwa i tego samochodu to jest w granicach 40 tys. zł 

rocznie i to co mówił kolega Radny Michalak Artur. Pochylcie się nad tym, może 

pracownicy korzystali jednak z delegacji. 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Nie wiem jak Panowie słuchacie ale Starosta 

wyraźnie powiedział, że rezygnujemy z tego. Przesuwamy do środków celowych, 

do rezerwy celowej. Chciałem powiedzieć, że tam kierowcy nie ma tylko 

pracownicy jeżdżą. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Więc już Pani Skarbnik przygotowuje tą poprawkę, 

zaraz przedstawi natomiast chciałem tylko dodać, że pracownik, który jest 

kierowcą czy który był kierowcą tego samochodu, musimy pamiętać Szanowny 

Panie Januszu, my nie kupujemy kolejnego samochodu my po prostu ten samochód 

wymieniamy, który uległ wypadkowi. Dzięki Bogu nikomu się nic nie stało i tak to 

się skończyło jak się skończyło i to jest sytuacja taka, że my mamy również 

samochody, które mają rok produkcji 1999, 2000, 2001 więc no myślę, że dobrze 

przeanalizujemy to natomiast kierowca, który jeździ tym samochodem w Urzędzie 

Pracy nie jest tylko kierowcą. Jest również pracownikiem, który ma inne zadania w 

Urzędzie Pracy i tu nie można całego wynagrodzenia kierowcy przypisać tylko i 

wyłącznie do tegoż samochodu. Ja mówiłem to również na komisji, powtórzę 

również i teraz: nie zdarzyło się tak żeby w Starostwie jeżeli jest potrzebny 

samochód a nie ma Skody, żeby czy Powiatowy Zarząd Dróg czy Urząd Pracy tego 

samochody nam nie użyczył czy tak samo jeżeli jest potrzeba żeby użyczyć 

samochodu od Pana Dyrektora Grzywacza z Borówka też ten samochód jest 

zawsze na potrzeby. Tak samo jest w drugą stronę. Za każdym razem kiedy 

potrzebny jest samochód np. w Centrum Promocji, ostatni weekend targi łódzkie 

czy jakiekolwiek inne wyjazdy w drugą stronę ten samochód jest użyczany. Więc 

to nie jest tak, że ten samochód przypisany jest tylko i wyłącznie do tej jednej 
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rzeczy i jak nie ma możliwości to po prostu nic nie robi. Ta gospodarka pojazdami 

tu w Starostwie w jednostkach powiatu jest ze sobą wspólny i nie ma tutaj takich 

działań, które by paraliżowały komunikację. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska - Furman: Jeżeli chodzi o Wieloletnią 

Prognozę Finansową to załączniki pozostaną bez zmian albowiem struktura 

wydatków dotycząca wydatków majątkowych i bieżących pozostaje bez zmian. W 

związku z tym możemy głosować tą Wieloletnią Prognozę Finansową. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Trzeba by przegłosować zmianę. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska - Furman: Już do projektu budżetu? 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska - Furman: Wieloletniej Prognozy tak. Więc 

powiedziałam, że struktura, którą w związku z tym, że jest wola Zarządu... 

 

Radny Janusz Michalak: Póki co to wiemy, że Radny Figat i Radny Kosmatka 

będą za ale to nie była wola Zarządu tylko Radnych właśnie. To decyzja Zarządu a 

jaka to była decyzja Zarządu? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Dobrze żeby wszyscy byli zadowoleni poproszę 

członków Zarządu o to abyśmy przegłosowali poprawkę, którą zaproponowałem 

czyli przesunięcie tej kwoty do środków do rezerwy celowej inwestycyjnej.  

 

ZPŁ jednogłośnie przegłosował autopoprawkę. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska - Furman: Sama struktura wydatków nie 

zmieniła się, ta kolumna dotycząca planu za 2013 rok pozostaje bez zmian, w 

związku z tym Wieloletnią Prognozę można już głosować. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja tak jeszcze, słuchajcie nie 

proponujcie zakupu inwestycyjnego środka transportowego w przeliczeniu na 

delegacje. No naprawdę no może ja na prowadzeniu rady się jeszcze nie znam ale 

na środkach transportowych i na ekonomice transportu no trochę już zębów 

zjadłem i naprawdę uważam, że zakupienie tego samochodu a w podtekście żeby 

potem kupić lepszy, nikt Audi ani BMW nie kupi potem do Starostwa i uważam 

trzeba się gospodarować tym co jest. Dlatego mówię ta propozycja według mnie 

była bardzo rozsądna, logiczna. To żeby przenieść do rezerwy celowej też uważam 



32 
 

słuszna uwaga natomiast mówię no trochę powagi.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 
 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny                

J. Chudy/: 

za                           - 20 

przeciw                    - 0 

wstrzymało się             - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/243/2013 RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013 – 2025 /Zał. Nr 10/. 

 

Ad. pkt 14 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska - Furman: W związku z wprowadzanymi 

zmianami w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały to dotyczy zmiany w 

zestawieniu wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku, w 

dziale 853 w rozdziale 853 33, zamiast zakupu samochodu dla Powiatowego 

Urzędu Pracy w Łowiczu pojawi się zapis rezerwa celowa na zakup samochodu dla 

Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. Automatycznie zmieni się również 

załącznik nr 4, to są zestawienia wydatków majątkowych zaplanowanych do 

realizacji w 2013 roku gdzie również w tym dziale 853 w rozdziale 853 33 zamiast 

zakupu samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy pojawi się rezerwa celowa na 

zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z czym treść 

uchwały brzmi następująco. Odczytała projekt uchwały RPŁ w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny  

J . Chudy/: 

za                        - 19 

przeciw                  - 0 

wstrzymało się          - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/244/2013 RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok 

/Zał. Nr 11/. 
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Ad. pkt 15 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru 

Członka Zarządu Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proszę Państwa proponuję najpierw 

przystąpić do powołania z Radnych Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia 

głosowania w dniu dzisiejszym. Bardzo proszę o podawanie propozycji składu 

liczbowego Komisji Skrutacyjnej. Zawsze bywa  3 - osobowa i proponuję żeby 

była 3 - osobowa.   

 

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

Z. Kuczyński, J. Chudy/: 

za     - 19 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

zdecydowali o 3 osobowym składzie komisji skrutacyjnej 

 

Przewodniczący RPŁ K.Górski poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu  

komisji skrutacyjnej  

 

Radny M. Kosiorek zgłosił kandydaturę pana Ryszarda Malesy 

 

Radny Ryszard Malesa wyraził zgodę na bycie członkiem komisji skrutacyjnej  

 

Radny M. Śliwiński zgłosił kandydaturę pani Małgorzaty Ogonowskiej  

 

Radna Małgorzata Ogonowska wyraziła zgodę na bycie członkiem komisji 

skrutacyjnej  

 

Radny M. Śliwiński  zgłosił kandydaturę pana Stanisława Felczyńskiego.  

 

Radny Stanisław Felczyński wyraził zgodę na bycie członkiem komisji 

skrutacyjnej  

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny, 

J. Chudy/: 

za     - 20 

przeciw   - 0 
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wstrzymało się   - 0 

powołali komisję skrutacyjną w składzie: Ryszard Malesa, Stanisław Felczyński, 

Małgorzata Ogonowska.  

 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 

Państwo w celu może takiego sprostowania,  które ukazało się w mediach. Nie jest 

to nowy etat w Zarządzie Powiatu Łowickiego. Ten etat jest od początku Powiatu 

Łowickiego natomiast w zeszłym roku 16 marca nie powoływaliśmy członka 

etatowego Zarządu natomiast ten etat funkcjonował w regulaminie. Zabezpieczony 

był w budżecie roku 2012 na ten etat i również w roku 2013 takie zabezpieczenie w 

planie było. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałbym zaproponować na 

etatowego Członka Zarządu Panią Grażynę Wagner. Pani Grażyna Wagner z 

wykształcenia: 

1) 1998-2000 Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie 

Kierunek: Finanse i Bankowość 

Specjalizacja: Zarządzanie finansami 

2) 1996 - 1998 Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w 

Skierniewicach Kierunek: Zarządzanie i Marketing 

Specjalizacja: Zarządzanie finansami i bankowość 

3) 41976-1980 Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu 

Profil matematyczno-fizyczny 

Doświadczenie zawodowe: 

2006 - 2009 Kredyt Bank S.A. - Makroregion Detaliczny Warszawa Stanowisko: 

Regionalny Menedżer Sprzedaży, Szef Zespołu Doradców, Doradca Klienta MSP 

Zakres obowiązków: 

-  badanie potrzeb szkoleniowych pracowników, przygotowywanie  

   harmonogramów szkoleń, rozliczenie  

- rekrutacja pracowników 

- planowanie działań Zespołu, opiniowanie okresowych planów sprzedażowych  

- motywowanie i rozliczanie pracowników z działań sprzedażowych 

- okresowa analiza finansowa podmiotów gospodarczych , w tym Jednostek 

Samorządu Terytorialnego oraz wydawanie opinii o opłacalności projektów 

finansowych dot. prowadzonych przez Firmy inwestycji dofinansowywanych z 

funduszy Unii Europejskiej 

1996 - 2001 Bank Pekao są II Oddział w Łowiczu Stanowisko: Główny Specjalista 

Pani Grażyna jest mieszkańcem Jesionnej w gminie Bolimów. Proszę Wysoką 

Radę o przyjęcie tej kandydatury i przegłosowanie pozytywnie na Członka Zarządu 

Powiatu Łowickiego. 

 

Pani Grażyna Wagner wyraziła zgodę na kandydowanie. 



35 
 

 

Radny K. Dąbrowski: Ja mam jedno pytanie do Pana Starosty. Panie Starosto 

czemu Pan tylko jedną kandydaturę przedstawił? Ja nie mam nic przeciwko temu 

ale jak by były dwie to byłby ciekawszy wybór. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Po prostu wybrałem i przedstawiłem Zarządowi 

najlepszą kandydaturę jaką wydawało mi się, że chciałbym zaproponować i  Zarząd 

taką zaakceptował. W tej chwili tą przedstawiam Radzie. 

 

Radny Artur Michalak: Chcę zapytać czy Pani ma jakieś doświadczenie 

samorządowe, czy pracowała w jednostkach administracji właśnie samorządowej? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Pani Grażyna Wagner swoją karierę zawodową miała 

związaną z bankami, z bankiem PKO S.A. jak również z Kredyt Bankiem S.A. 

natomiast zajmowała się obsługą jednostek samorządu terytorialnego. W 

jednostkach samorządu terytorialnego do tej pory nie pracowała. 

 

Radny Artur Michalak: Czyli nie pracowała ani w konkretnej instytucji 

samorządowej?  

 

Starosta Krzysztof Figat: Nie. 

 

Radny Artur Michalak: A jakie zadania Pan Starosta przewiduje dla Pani, która... 

 

Starosta Krzysztof Figat: To Panie Radny jak okaże się, że Pani Grażyna Wagner 

jest już Członkiem Zarządu to przedstawię Wysokiej Radzie jeszcze dzisiaj. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Starosto, absolutnie nie mam nic 

przeciwko kandydaturze Pani Grażyny, miła dziewczyna z wyglądu, natomiast czy 

trzeba było sięgać poza powiat? Nie można było u nas w powiecie znaleźć? Co 

łączyłoby się wie Pan no jeden bo jeden ale zawsze bezrobotny mniej. I czy nie ma 

na terenie powiatu ludzi merytorycznie przygotowanych do pełnienia tej funkcji? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Radny pozwolę sobie zauważyć, że to Zarząd 

dobiera współpracowników i taka nasza jest propozycja ale myślę, że w sąsiedni 

powiat skierniewicki też ma takich samych ludzi jak my i niekoniecznie to jest tak, 

że tak jak Pan tutaj sugeruje, że można było pewnie można było natomiast ja chcę 

również powiedzieć, że Pani Grażyna w tej chwili prowadzi własną działalność 

gospodarczą także to niekoniecznie trzeba patrzeć przez pryzmat tego czy 

likwidujemy jedno miejsce w grupie bezrobotnych czy nie. 
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Radny K. Dąbrowski : Panie Starosto ja mam pytanie. A czy Pani jest członkiem 

PSL - u? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Nie, Pani nie jest członkiem PSL - u. 

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski ogłosił przerwę w obradach Sesji – godz. 

18.35 

 

Przewodniczący RPL K. Górski wznowił obrady Sesji – godz. 18. 40 

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Poproszę przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania i rozdanie kart do głosowania 

 

Przewodniczący Ryszard Malesa: Komisja Skrutacyjna wybrana w celu 

przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego RPŁ 

ukonstytuowała się następująco: 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej: Radny Ryszard Malesa 

Sekretarz Komisji Skrutacyjnej: Radna Małgorzata Ogonowska 

Członek Komisji Skrutacyjnej: Radny Stanisław Felczyński 

 

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.  

 

Przeprowadzono głosowanie tajne. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ryszard Malesa odczytał protokół 

Komisji Skrutacyjnej wybranej na XXXVI sesji Rady Powiatu Łowickiego w dniu 

25 lutego 2013 roku /Zał. Nr 12/. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Gratulujemy Pani Grażynie Wagner.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski odczytał projekt uchwały RPŁ w sprawie 

wyboru członka Zarządu Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 13/.  

 

Radny Z. Kuczyński: Panie Przewodniczący przepraszam najmocniej ale mogę 

zapytać albo zaproponować taką sugestię a może Pani nowy Członek Zarządu by 
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mogła odpowiedzieć na moje pytanie jakby można poprosić bo rozumiem, że jak 

już siedzi to jest już prawnie Członkiem Zarządu. Jak mogę poprosić Panią, może 

ułatwimy na przyszłość żeby Starosta nie miał problemu z wyborem jakby zadania 

dla Pani to proszę mi powiedzieć: w czym się Pani czuje mocna, dobra w tym 

sensie, że mogłaby Pani akurat taką a nie inną funkcję pełnić w Zarządzie? 

 

Członek Zarządu Grażyna Wagner: Na pewno umiem sobie zorganizować czas 

pracy i w pełni go wykorzystuję, również śmiem twierdzić, że znam się troszkę na 

ludziach. Zawsze dobierałam swoich współpracowników i to były trafne wybory 

także myślę, że jeżeli chodzi o organizowanie pracy dla siebie i dla 

współpracowników zawsze zostałam za to czy byłam doceniana. Jeśli mówimy o 

poprzedniej mojej pracy czyli Dyrektor Regionalny doceniał moją pracę i jak 

również Zarząd Banku. 

 

Radny Z. Kuczyński: No rozumiem, że chyba więcej tremy jak w odpowiedzi nie 

jestem za bardzo zadowolony bardziej traktuję to, że była to pierwsza wypowiedź 

na dużym forum i jest tam mała trema. Natomiast rozumiem, że działalność 

gospodarcza będzie pewno zawieszona, w takim wydaniu a jest to, czy kolega 

podpowiada musi, oczywiście musi. A mogę zapytać jaka to była działalność 

gospodarcza? Przepraszam to tak... 

 

Członek Zarządu Grażyna Wagner: To było doradztwo finansowe. 

 

Radny Artur Michalak: Dziękuję Panie Przewodniczący, muszę być 

konsekwentny i czekam z niecierpliwością na informacje od Pana Starosty jakie 

będą zadania nowego Członka Zarządu. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Proszę bardzo. Pani Grażyna będzie się zajmować, 

będzie bezpośrednio nadzorować wydziały: Wydział Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Komunikacji, Wydział Edukacji i Spraw 

Społecznych w zakresie Spraw Kultury Fizycznej i Turystyki oraz będzie 

nadzorowała jednostki powiatowe takie jak: Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, muzeum oraz biblioteka w Łowiczu. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: To prawie, że wszystko. 

 

Ad. pkt 16 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany 

regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 
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Radny Marcin Kosiorek: Przepraszam bo przysnęło mi się. Ja mam pytanie do 

Pana Starosty bo Pan nie wymienił tam Centrum Promocji i Kultury też będzie pod 

Panią podlegać? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Dobrze Pan słyszał, że nie wymieniłem Centrum 

Kultury i Promocji bo to Centrum było w gestii Starosty Łowickiego i tak 

pozostanie.  

 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w regulaminie 

organizacyjnym proponujemy trzy zmiany polegające na przekształceniu Wydziału 

Edukacji w Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. To przekształcenie będzie 

polegało na włączeniu do Wydziału Edukacji spraw społecznych, spraw z zakresu 

edukacji ekologicznej, która do tej pory znajdowała się w Wydziale Ochrony 

Środowiska jak również przeniesienie do tego wydziału samodzielnego stanowiska 

do spraw zdrowia. Pozostałe rzeczy, które były w Wydziale Edukacji pozostają bez 

zmian. Nowy Wydział to Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. Druga zmiana to 

zmiana porządkująca do tej pory, było Biuro Strategii i Programów Pomocowych i 

Wydział Architektoniczno - Budowlany, w których to dwóch wydziałach były 

prowadzone inwestycje, postanowiliśmy to uporządkować i przenosimy inwestycje 

do Biura Strategii, Programów Pomocowych i Inwestycji tak będzie się nazywało, 

tak będzie brzmiała nowa nazwa. Biuro Strategii, Programów Pomocowych i 

Inwestycji będzie zajmowało sie od początku do końca składaniem projektów, 

prowadzeniem zadań i inwestycji, rozliczaniem i przekazaniem ich do właściwej 

jednostki, która będzie z tych zadań korzystać. I trzecia zmiana to zmiana 

polegająca na tym, że stanowisko do Spraw Kontroli Zarządczej do tej pory było w 

Wydziale Organizacyjnym, postanowiliśmy to stanowisko z tego wydziału, że tak 

powiem wyjąć i otworzyć samodzielne stanowisko do Spraw Kontroli Zarządczej. 

 

Radny Marcin Kosiorek: Panie Starosto bo na komisji pytaliśmy ale nie 

uzyskaliśmy odpowiedzi. Jaka jest logika tych zmian? Znaczy jeśli chodzi o Biuro 

Strategii i Inwestycje to rozumiemy natomiast tam zdrowie, edukacja czemu akurat 

tak? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Taka jest nasza propozycja. 

 

Radny Marcin Kosiorek: Ale no ja rozumiem, że to jest Wasza propozycja 

 

Starosta Krzysztof Figat: Edukacja ekologiczna tak naprawdę została wyjęta 

kiedyś z Wydziału Edukacji... 
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Radny Marcin Kosiorek: Pytam o zdrowie. 

 

Starosta Krzysztof Figat: O zdrowie? Po prostu jest to samodzielne stanowisko, 

które również w ramach wydziału... 

 

Radny Marcin Kosiorek: Panie Starosto ja pytam dlaczego akurat zdrowie do 

tego wydziału? 

 

Starosta  Krzysztof Figat: Ponieważ, nasza koncepcja jest taka aby był to 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, wpisuje się to w ten wydział i to 

proponujemy. 

 

Radny Marcin Kosiorek: Rozumiem, że logika jest taka, że traktujecie to zdrowie 

jako sprawę społeczną, tak? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Również. 

 

Radny Artur Michalak: Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja nie będę używał 

takich eufemizmów jak mój kolega Marcin Kosiorek tylko powiem bezpośrednio. 

To jest uchwała, która powoduje zamach na kolejnych dyrektorów, inaczej tego 

nazwać nie można. Zresztą niedawno na komisji Pan Starosta sie przyznał do tego, 

że przymierzacie się Panowie do rozpisania konkursu na dyrektora nowego 

wydziału zajmującego się edukacją i sprawami społecznymi. Panie Starosto 

chciałbym zapytać czym różni się punkt 29 od punktu 30? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Nie różni się niczym i Państwo w piątek dostaliście 

poprawiony regulamin. 

 

Radny Artur Michalak: Przepraszam mam stary projekt. Pani Ado dostałem to 

dzisiaj rano na komisji więc mówię, że mam stary projekt. Cofam pytanie. Skoro 

jest już sprawa wyjaśniona i 29 punkt nie jest już taki sam jak 30 to chciałem 

zapytać o kolejne punkty, które to będą wytyczać drogę nowemu wydziałowi i 

nowemu dyrektorowi. Pierwsze co się rzuca w oczy to, to że  gro zadań  nie została 

przeniesiona z Centrum Promocji. Dlaczego, np. czyżby Pan Starosta nie był 

zadowolony z działań dyrektora i np. takie koordynowanie imprez powiatowych 

albo prowadzenie strony internetowej, no chciał tudzież realizację zadań z zakresu 

turystyki chciał przenieść do nowego wydziału? Dlaczego są zabrane te 

kompetencje? 
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Starosta Krzysztof Figat: Te kompetencje nie są zabierane z Centrum Promocji 

natomiast proszę zwrócić uwagę, że przy tych kompetencjach jest słowo 

koordynowanie. W wielu przypadkach są zadania realizowane przez 2 bądź nawet 

3 jednostki plus jeden wydział, dwa wydziały ktoś to musi wspólnie koordynować i 

zostało to przypisane do EKS - u. Żadne z tych rzeczy, które tu są zapisane nie są 

zabierane Centrum Promocji. 

 

Radny Artur Michalak: No ja mam akurat niestety inne zdanie Panie Starosto bo 

to jest ewidentnie zabieranie zadań z Centrum Promocji i przesuwanie je do nowo 

tworzonego wydziału. Ale chciałbym Pana Starostę poprosić o interpretację np. 

tego punktu: inicjowanie współpracy z różnymi podmiotami w zakresie ochrony 

zdrowia, z różnymi podmiotami. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Chociażby ze szkołami. 

 

Radny Artur Michalak: Z jednej strony ten wykaz tych zadań jest bardzo 

szczegółowy, z drugiej strony zakłada takie bardzo ogólnikowe stwierdzeni, np. 

informowanie mediów o pracy Rady Powiatu, Komisji, Zarządu oraz o 

ważniejszych wydarzeniach dotyczących powiatu. Kto będzie ustalał jakie zadania 

są ważniejsze a jakie mniej ważne? Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji w 

postaci gazet i wycinków prasowych, o brak szczegółów. Jakie gromadzenie 

wycinków i czego dotyczących przepraszam? Pana podwładnych czy nie wiem, 

powiatu? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Powiatu. 

 

Radny Artur Michalak: Konstatacja  jest niestety bardzo smutna, szkoda że tak 

się dzieje Panie Starosto.  

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący mogę prosić o 5 minut przerwy? 

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski ogłosił przerwę w obradach Sesji – godz. 

18.55 

 

Przewodniczący RPL K. Górski wznowił obrady Sesji – godz. 19.00 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można kontynuować rozpatrywanie 

projektu uchwały dotyczącego regulaminu organizacyjnego, rozumiem że 

wiadomo, że i tak Państwo przegłosujecie ale jeśli można prosić o takie informacje. 
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Rozumiem, że przewidywany jest konkurs na dyrektora tego nowego Wydziału 

Edukacji rozszerzonych w zakresie. Czy planujecie ponieważ, tam naprawdę 

wchodzi bardzo dużo różnych zadań nowych, dość szerokich, rozbieżnych, czy 

planuje się zastępcę dyrektora? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Będzie to zależne od tego jak dyrektor, który zostanie w 

konkursie wybrany do tego podejdzie i co zaproponuje Zarządowi. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Powiem szczerze, że nie rozumiem. No 

dyrektor wiadomo, że będzie musiał spełniać duże wymogi, tutaj pan Wicestarosta 

kiwnął głową, że tak, Pan Starosta mówi, że być może jeśli zależy od dyrektora, 

który zostanie dyrektorem. Czyli rozumiem, że Pan Dyrektor nowy, nowego 

wydziału będzie musiał się znać na oświacie i na ochronie zdrowia. Objąć szpital i 

wszystkie szkoły w powiecie między innymi. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Nie, nie. Nie mylmy. Szpital przechodzi w nowym 

podziale dyrektorowi samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu, będzie podlegał pod Starostę 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: No rozumiem, że to sama jednostka a sam 

zakres będzie nadal obsługiwany przez Wydział Edukacji więc nadal ten dyrektor 

będzie musiał to... 

 

Starosta Krzysztof Figat: Będzie musiał. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Tak samo będzie się musiał znać na edukacji 

ekologicznej powiązanym z powiatowym i wojewódzkim i Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska. Rozumiem, że to jest kolejna... 

 

Starosta Krzysztof Figat: Niekoniecznie. Myślimy nad tym, żeby pracownika, 

który zajmuje się edukacją ekologiczną z Wydziału Ochrony Środowiska przenieść 

do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Rozumiem. Chciałbym spytać jeszcze 

ponieważ, moje wątpliwości wbrew tutaj co wcześniej tu padło budzi bardzo duże 

wątpliwości. Połączenie Biura Strategii i Inwestycji wbrew pozorom, też chciałbym 

się spytać czy tutaj będzie ogłoszony konkurs? 

 

Starosta  Krzysztof Figat: Tak będzie ogłoszony konkurs. 
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Radny Wojciech Miedzianowski: Będzie ogłoszony konkurs. Jakie wymagania 

podstawowe będzie musiał spełniać tutaj ten dyrektor? 

 

Starosta  Krzysztof Figat: Określimy to w specyfikacji konkursowej. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Tak tylko, że pewnie Zarząd przewiduje 

kompetencje dyrektora, który będzie musiał się zająć i będzie musiał mieć 

uprawnienia. 

 

Starosta  Krzysztof Figat: Na ten moment składamy propozycję zmiany 

regulaminu. Jak będziemy ją mieli to sprecyzujemy dokładnie zakres jakiego 

będziemy oczekiwali od dyrektora. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: To budzi też duże wątpliwości ponieważ, 

najpierw coś zmieniamy a potem będziemy dopasowywać do zmian. Myślę, że 

warto by było pomyśleć kompleksowo nad zmianami i dopiero wtedy proponować 

tak żeby ten wydział naprawdę dobrze działał po prostu, najzwyczajniej w świecie. 

Chciałbym jeszcze spytać o punkt 15 tutaj w regulaminie gdzie m.in. jest zapisane, 

że nadzór nad prowadzonymi przez powiat inwestycjami i remontami, 

proponowanie kandydatów na inspektorów branżowych i nadzorowanie ich prac. 

Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Ja myślę, że tutaj Pani Sekretarz precyzyjnie odpowie 

żebym nie popełnił jakiegoś błędu, za który mnie za chwilę Pan Wojtek będzie 

karał. 

 

 Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak: Ja powiem przede wszystkim ogólnie, 

że cały zakres zadań dotyczących inwestycji zamówień publicznych jest tożsamy z 

tym, który jest w tej chwili tylko w Wydziale Architektury i Budownictwa. Jest po 

prostu to stamtąd zostało wyłączone i przekopiowane w tej uchwale do zadań tego 

nowego biura. Jakby to nie jest zmienione, tutaj nic nie zmienialiśmy, jest tak jak 

dotychczas proponowanie kandydatów na inspektorów branżowych no zawsze 

należało dotychczas do Wydziału Architektury i Budownictwa, czy to jest w trybie 

nie wiem jakiegoś zapytania, rozeznania rynku czy konkursu ofert, to jest już jakby 

zupełnie co innego. Tu chodzi tylko o to, tym się będzie zajmować akurat ta 

jednostka. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Rozumiem, czyli moje obawy są połomne i 

niepotrzebne w tym sensie, że będziemy my proponować już bez właśnie procedur 

odpowiednich, które są. 
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 Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak: To jest tylko zakres zadań wydziału  a 

procedury już są wystosowane. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Rozumiem też, że przenieśliśmy wszystko, 

czyli nadzór nad inwestycjami i zamówienia publiczne do Biura Strategii. 

Szanowni Państwo w Biurze Strategii pracowało 5 osób z tego co pamiętam, 

inwestycje po to aby obsługiwać projekty, które były. Miało to logiczne 

uzasadnienie ponieważ, obsługując ilość projektów, które powiat realizował, ta 

liczba osób no jakby optymalnie powiedzmy spełniała swoją rolę. W wielu 

wypowiedziach padało, że tak naprawdę w tej chwili Biuro Strategii skupia się na 

przygotowywaniu dokumentacji. Chciałbym wiedzieć jak zostanie rozśrodkowana 

ta kadra Biura Strategii do inwestycji i do zamówień publicznych, czyli kto będzie 

się zamówieniami publicznymi zajmował i obsługą inwestycji i jakby od strony 

technicznej i kompetencji, krótko mówiąc uprawnień wykonywał to i jeszcze 

jedno, czy Zarząd nie uważa, że Wydział jest przerośnięty, przepraszam za takie 

wyrażenie, w pracowników? Dowiedzieliśmy się na komisji, że przesuwaliśmy do 

PZD  pracownika z komunikacji, rozumiem, że tam jest przyjęta nowa osoba. Nie 

jest przyjęta nowa do komunikacji? Rozumiem, to kolejne pytanie czy Wydział 

Komunikacji, stale były tutaj były uwagi, że jest za mało osób i obsługując czy nie 

dostanie zadyszki, i czy w takim układzie pracownicy, którzy są w Biurze Strategii 

czy Zarząd nie uważa, żeby wykorzystać tych pracowników do innych komórek, bo 

ja przypomnę bo też wiadomo chyba wszystkim, że tak naprawdę z Wydziału 

Komunikacji  zostały zabrane 2 osoby, więc powtarzam pytanie: czy Wydział 

Komunikacji strategiczny tak Państwo bardzo w ubiegłym roku jeszcze nawet, na 

początku, rok temu uważaliście, że dostaje zadyszki, że trzeba coś z tym koniecznie 

zrobić, czy ewentualnie Zarząd rozważa przyjmowanie nowych osób czy 

ewentualnie wykorzystanie pracowników którzy są? 

 

Starosta  Krzysztof Figat: Więc odpowiadam, Zarząd na ten moment nie planuje 

przyjmowania nowych pracowników, to przesunięcie, które było, było to 

przesunięcie dla usprawnienia pracy w Wydziale Komunikacji. Dosyć mocno 

spadły no nieładnie określenie obroty wydziału ale tak to można albo najprościej 

mówiąc tych potrzeb na ten moment jest mniej. natomiast chcę powiedzieć, że 

korzystamy w dużej mierze do pomocy ze stażystów i będziemy nadal z tej formy 

korzystać ponieważ, daje to pewne oszczędności. Natomiast jeżeli chodzi o Biuro 

Strategii i wykorzystanie, to znaczy tak, generalnie to okazuje się, że są pojawiają 

się nowe środki, okazuje się, że te środki wcale nie do końca się skończyły, w 

ostatnim czasie np. na wodociągi pojawiły się około 2 mln zł takich środków 

dodatkowych. Co nas jeszcze spotka w tych środkach, po które moglibyśmy 
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sięgnąć, na dzisiaj nie wiemy. Te osoby, które mamy w tej chwili i w Biurze 

Strategii i w Wydziale AB, chcemy zagospodarować tak żeby wykorzystać 

najbardziej efektywnie jak tylko się da no i w tym kierunku chcielibyśmy iść. Bo 

jeszcze pytanie o podział kadr między tymi dwoma wydziałami. Odbędziemy takie 

spotkanie z dyrektorem Wydziału AB i z kierownikiem Biura Strategii, na pewno 

uzgodnimy maksymalnie najlepsze rozwiązanie i optymalne dlatego, żeby przede 

wszystkim obsługiwani byli ludzie i petenci, którzy przychodzą do tych wydziałów 

i nasze wnioski żeby były po prostu równie poprawnie obsługiwane. Ja chcę 

powiedzieć, że w tej chwili nie ma, nie odnotowaliśmy jakichś głosów 

nadmiernych kolejek w Wydziale Komunikacji jak również udało się zlikwidować 

długi czas oczekiwania w Wydziale Geodezji, także myślę gdzie też przesunięcia 

pracownicze były zrobione, myślę że w ramach tej kadry, która jest no po prostu 

czasami przesunięcie działa na korzyść. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można to kto przejdzie z tych inwestycji, z 

Wydziału AB do Biura Strategii? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Za wcześnie o tym mówić. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Tam się zajmowały 3 osoby inwestycjami i 

jedna zamówieniami. No ja pytam o Państwa pomysły, o nic więcej. Myślę, że to 

już Państwo przeanalizowaliście. 

 

Radny Janusz Michalak: Znaczy ja tak wrócę troszeczkę do tego zdrowia, nie 

wiem czy, nie chciałbym zadawać pytań, które zadał już ktoś inny na komisji i nie 

wiem czy Pan Eugeniusz będzie zabierał głos czy nie, chciałbym co do tego 

zdrowia, że to jednak te zadania są potężne tak jak Pan powiedział na komisji bo 

wpisano na przykład tworzenie, likwidowanie, tak nowych jednostek czyli to nie 

jest takie nic co by, a poza tym monitorowanie szeroko pojętego zdrowia w 

powiecie no to nie jest na pół etatu zajęcie. Ale ja nie o tym, ja chciałem no dopiero 

co omawialiśmy na Komisji Budżetowej dzisiaj przed południem, zatrudnienie w 

Starostwie. No i wszystko było fajnie i to jedyny rzekłbym, jedyna z jednostek, 

którą przyjęliśmy już nie będziemy do tego wracać, do pozostałych chcielibyśmy 

wrócić bo wydawałoby się, że jest wszystko okej. No podana ilość etatów w 

poszczególnych działach, wydziałach, pieniędzy Pani Skarbnik przedstawiła jak są 

wyliczone pieniądze na wynagrodzenia i to w zasadzie było tak na ten czas. 

Oczywiście wakat audytora, który ma być zatrudniony niezewnętrznymi siłami a 

tutaj się dowiadujemy, że no jednak będą nowe etaty. Będą nowe etaty choćby z 

tych konkursów, no jeśli tak się złoży, że nie uda się Pani Asi wygrać konkursu na 

dyrektora bo pewnie wystartuje, dyrektora tego nowego wydziału no to przecież 
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przestanie być tylko kierownikiem Biura Strategii a pracownikiem pozostanie 

dalszym ciągu prawda i już nam te tabelki się nie zgadzają. Podobnie z Panią 

Dyrektor Pawluk, która nawet jeśli nie będzie dyrektorem tego nowego wydziału 

no to miejsce jej się należy, prawda. Znaczy praca, nie na stanowisku 

dyrektorskim, może skorzystać z tego przywileju a być tylko odwołaną ze 

stanowiska. Dlatego no trochę to się wali, to co żeśmy tak jednogłośnie przyjęli na 

Komisji Budżetowej przed południem. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Dziękuję Panie Januszu za ta uwagę, wydaję nam się, 

że być może oczywiście pół etatu na zdrowie to za mało. Nie będę tego mówił 

kiedy to pół etatu powstało natomiast powiem tak, że czasami odnoszę wrażenie, że 

rzeczywiście są momenty, że cały etat na to zdrowie to jest co robić i są momenty 

gdzie w ramach tego pół etatu trudno znaleźć zajęcie, dlatego też propozycja żeby 

włączyć to w struktury wydziału tak żeby można było zarządzać tymi zasobami 

ludzkimi na poziomie takim, że jeżeli jest potrzeba szerszego włączenia 

pracowników to włączamy, myślę że będzie łatwiej. Co do zwiększenia etatów nie 

planujemy oprócz tego planu, który dzisiaj Państwo przyjęliście, myślę że tego 

zwiększenia nie będzie. Co do audytora już wiemy dzisiaj, że nie będzie tego etatu 

ponieważ, jesteśmy po rozstrzygnięciu ogłoszenia naboru, nikt się nie zgłosił jak 

zresztą w poprzednich latach też się nikt nie zgłosił więc to działanie po prostu 

zrealizujemy przy użyciu firmy zewnętrznej i tyle. Także chociażby tutaj... 

 

Radny Janusz Michalak: No tak ale środki trzeba przesunąć do innego paragrafu 

ale jeśli mogę adwocem to no nie do końca się zgadzam, że będziemy pracowali 

siłami pozostałymi z Wydziału Edukacji bo tam przecież ta baza zostanie, tak. 

Wszystkie, Pani Ania, Pani Asia i inne Panie w Wydziale Organizacyjnym te pół 

etatu naprawdę znaczyło sporo więcej niż pół etatu w Wydziale Edukacji.                            

W Wydziale Organizacyjnym są osoby, że tak powiem, bardziej przygotowane do 

zadań administracyjnych i pewnie i z wykształceniem bardziej administracyjnym 

niż w Wydziale Edukacji, dlatego wrzucenie tego myślę, że to nie jest dobry 

pomysł. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Nie zamierzałem zabierać głosu ale Pan Janusz 

Michalak mnie wywołał do tablicy. Mam tylko jedno pytanie mianowicie jeśli 

chodzi o projekt uchwały dotyczący zmiany regulaminu organizacyjnego i zadań, 

które przepisane są czy proponowane są do prowadzenia przez Wydział Edukacji i 

Spraw Społecznych. I moje pytanie dotyczy oczywiście spraw związanych ze 

zdrowiem i prosiłbym żeby ktoś mi odpowiedział czy taki zapis jak nadzorowanie 

funkcjonowania jednostek działających w zakresie ochrony zdrowia, dla których 

podmiotem tworzącym jest powiat, oznacza nadzorowanie w pełnym zakresie w 
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tym również nadzór finansowy? Proszę o odpowiedź na to pytanie.  

 

Starosta Krzysztof Figat: Myślę, że to są pojęcia ogólne, natomiast jeżeli chodzi 

o nadzorowanie funkcjonowania jednostek działających w zakresie ochrony 

zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest powiat to tutaj te jednostki tak jak 

w naszym przypadku szpital jest przypisany bezpośrednio i tutaj o to chodziło, 

natomiast gdybyśmy takie, ja rozumiem, że przepisane  z ustawy tak ten punkt i z 

poprzedniego regulaminu ten punkt brzmiał i być może sugeruje to takie szerokie 

nadzorowanie, natomiast...Proszę bardzo Pani Sekretarz. 

 

 Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak: Jeśli mogę to ja może tylko dodam, że 

w wydziałach są tylko, jest tylko nadzór merytoryczny nad jednostkami powiatu 

dlatego, że sprawy finansowe są wszystkie w Wydziale Finansowym i trudno 

byłoby pisać w zakresie zadań poszczególnych wydziałów z wyłączeniem nadzoru 

finansowego bo tak naprawdę dotyczyłoby to każdej z tych spraw, które tutaj są 

wpisane. To są tylko zadania merytoryczne, finansowe zawsze wszystkie leżą w 

jednym ręku. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Nie wynika z tego zapisu, że ten nadzór dotyczyłby 

spraw merytorycznych. 

 

 Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak: Jeśli mogę tylko to taki jest zamysł tu 

generalnie wszystkich zakresów zadań wydziału, Każdy z tych zadań, który jest, 

tam gdzie mamy zadania z zakresu oświaty, tam gdzie mamy z zakresu kultury czy 

jakiegokolwiek innego one dotyczą wszystkich zadań z wyłączeniem zadań 

finansowych. To się wiąże z zakresem zadań Wydziału Finansowego i tam jest 

napisane, że sprawuje nadzór nad finansami wszystkich jednostek. Nie mam przy 

sobie tego w tej chwili ale tam jest taki zapis, że dotyczy działania działalności 

finansowej wszystkich jednostek. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Proszę Państwa my uchwalamy uchwałę z zakresem 

zadań dla naszych jednostek i jeżeli nie jest doprecyzowane dokładnie na czym ma 

polegać nadzór to jeśli ja mam wątpliwości czy to dotyczy nadzoru 

merytorycznego i finansowego, ja mogę się domyślać prawda, że nie finansowego 

ale dla dyrektora, który pełnił będzie to stanowisko, to co to oznacza, jaki ma 

pełnić nadzór? Ja zgłaszam oficjalnie wniosek żeby po prostu uzupełnić ten zapis, 

że ten nadzór dotyczy spraw merytorycznych. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, Zarządzie i Szanowna 

Rado to w takim razie też idąc tu śladem Pana Eugeniusza co zresztą bardzo 
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słusznie, w Biurze Strategii i Inwestycji punkt 19 rozliczenia finansowe inwestycji 

jest również. Czy też należy to tak rozumieć jak i w Wydziale Edukacji, że oni 

rozliczają to finansowo? 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska - Furman:  Jeśli można w zakresie rozliczenia 

inwestycyjnego jak Państwo wiecie doskonale żeby rozliczyć inwestycję potrzebne 

są kosztorysy gdzie finansista nie musi się na tym znać. Na ten podział: zakupy w 

środkach trwałych to musi to zrobić budowlaniec nie finansista więc rozliczanie 

inwestycji w wydziale jest jak najbardziej właściwe. I tak powinno być. I te sprawy 

finansowe, to nie jest tak, wydziały poszczególne na bazie tych struktury 

organizacyjnej realizują zadania. Proszę mi powiedzieć, które jest zadaniem 

merytorycznym bez konsultacji finansowej? 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Pani Ewo czyli tak jak powiedziała Pani 

Sekretarz i tak wszystkie wydziały realizują i przygotowują dokumenty dla 

Wydziału Finansowego. Także nie ma działań, które ten bez finansów. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska - Furman: Wszystkie wydziały, Wydział 

Ochrony Środowiska realizuje zadania z zakresu prawa do środowiska. Są to 

sekwencje finansowe, a ten Wydział do spraw zdrowia co był. m. in. analiza 

sprzętu w szpitalu, a przecież przychody pozyskiwane  z tych środków trwałych 

zakupionych w ramach środków unijnych to kto ma zrobić ? No właśnie ten 

Wydział Zdrowia, przecież Wydział Finansowy nie będzie chodził do szpitala i 

spisywał sprzętu. 

 

Radny Janusz Michalak: To teraz ten społeczny chyba będzie, no to chyba 

właśnie my cały czas próbujemy powiedzieć, że to za dużo dlatego pół etatu w tym 

wydziale i dla tych Pań, które tak naprawdę całe życie zajmowały się edukacją a 

jeszcze im dołożymy teraz pomoc... 

 

Starosta Krzysztof Figat: Przepraszam bardzo, Szanowni Państwo jeszcze raz 

powtarzam, że nikt nikomu nie dołożył żadnej pomocy społecznej do tego pół 

etatu. Mówimy, że to stanowisko wliczamy, to samodzielne stanowisko włączamy 

w struktury Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. I tylko tyle. I tu nikt, ja przed 

chwilą usłyszałem, że do tego pół etatu dołożyliśmy jeszcze pomoc społeczną. 

 

Radny Janusz Michalak: Ja mówiłem Panie Starosto pewnie Pan nie słuchał, że w 

te pół etatu w Wydziale Organizacyjnym to było zupełnie inne pół etatu, inna 

wartość tego pół etatu w otoczeniu Wydziału Organizacyjnego a nie edukacji, który 

z tych 6 Pań całą swoją karierę zawodową zajmowały się tylko w zasadzie oświatą. 
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Starosta  Krzysztof Figat: Proszę Państwa ale to nie jest tak, że my tylko 

wrzucamy zadania w Wydziały Organizacyjne lub do Wydziału Edukacji i Spraw 

Społecznych bez zasilenia tego wydziału w osoby, które będą to prowadzić. 

Słuchajcie no nie da się przenieść wszystkiego, zostawić ludzi w organizacyjnym, 

zostawić ludzi  w AB i tak dalej albo przerzucać tylko zadania. Po prostu za tymi 

zadaniami idą osoby. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, 

Szanowna Rado ja się przypatruję tej dyskusji i widzę jak patrzę na Pana 

Krzysztofa i widzę Pana Donalda Tuska wracającego z Brukseli i triumfującego 

wielki sukces. Powiem to dziś rano jechałem na komisje i właśnie Pan Janusz 

Wojciechowski, który jest Wiceprzewodniczącym do spraw rolnictwa powiedział, 

że taki sukces, że jest na rolnictwo 4 mld mniej. I pytanie czy Szanowny Zarząd 

niecelowo wymyślił sobie tą reorganizację w Starostwie, kontrolę w jednostkach 

podległych mu tylko po żeby zatrudniać swoich ludzi, zwiększać etaty i to z klucza. 

Bo widać, że ta uchwała jest totalnie nie przygotowana, jest to bubel po prostu. 

Może odroczmy to na inną sesję, puśćmy to na komisję, obróbmy to i dopiero to 

przyjmijmy o ile mamy przyjąć. Są media, za chwilę napiszą i znów będą pisać o 

dziecinadzie. Zarządzamy 85 tys. powiatem, Szanowny Zarządzie jeżeli jesteście, 

ja jeszcze nie skończyłem Panie Starosto, ja Panu nie przerywałem, jeżeli nie 

jesteście przygotowani do zarządzania tym Starostwem podajcie się do dymisji. To 

jest proste. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze moment, poczekajcie. Ja myślę, 

że jeżeli tak będziemy rozmawiać to za chwilę do niczego nie dojdziemy. Ja 

proponuję merytorycznie. 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: To jest tak, przecież te zapisy były 4 lata, 5 lat 

obowiązywały te same, zostały tylko przepisane z wydziału do innego wydziału. 

Został Wydział podzielony, Wojtek teraz akurat wyszedł ale czego on szuka, 4 lata 

to funkcjonowało, teraz się dopatrzył, doczytał się? Wojtku no gdzie byłeś 4 lata, 

byłeś w Zarządzie, teraz się dopatrzyłeś, że rozliczenia są w inwestycjach? Tak 

cały czas było. 

 

Radny Marcin Kosiorek: To nie Wojtek... 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: No jak nie, Wojtek się dopatrzył, a przecież to 

było poprzednio w innym wydziale i wszystko. 
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Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący ponieważ, ta dyskusja idzie 

bardzo daleko ja chcę po prostu poprosić Pana Przewodniczącego o 

przegłosowanie tego regulaminu. Jeżeli jest zły to, jeżeli nie będzie akceptacji to 

będziemy go poprawiać. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy Pana wniosek Panie Radny Furman 

był wnioskiem formalnym? Merytorycznym, no właśnie ja tak zrozumiałem i 

wydaję mi się, że jeszcze trzeźwy siedzę tutaj na tej sesji. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący weźmiemy tą propozycję Pana 

Radnego Furmana pod uwagę, jeżeli wydarzyłoby się tak, że rzeczywiście ten zapis 

powinien się znaleźć, na najbliższej sesji zaproponujemy go. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dlatego tak dociekam bo uważam, że 

jest to bardzo słuszna uwaga. 

 

Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący jeśli mogę. Jeżeli procedujemy 

nad jakąś uchwałą to czy to jest wniosek formalny, czy to jest wniosek 

merytoryczny a merytoryczny tym bardziej jeśli dotyczy tej uchwały powinien być 

przegłosowany. My możemy go jeśli ta demokracja tak daleko idzie to zostanie 

odrzucony ale musi być przegłosowany. To jest wniosek do uchwały tej. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Tylko stwierdzam, że nie zgłaszałem tego wniosku w 

trybie formalnym tylko w trybie merytorycznym i czekam na przegłosowanie tego 

wniosku. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Był wniosek był taki, że ja przyjąłem uwagę Pana 

Radnego Furmana, jeżeli ta uwaga będzie miała, będzie zastosowanie do tego 

punktu to my tą poprawkę wniesiemy i wniosek byłby nad tym żeby głosować 

regulamin 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak jest, dlatego wniosek Pana Starosty 

jest wnioskiem dalej idącym i kończę dyskusję. 

 

Radny Marcin Kosiorek: Nie ale Panie Przewodniczący w kwestii merytorycznej, 

chyba dalej idący ponieważ, zmieniający to co jest przygotowane i jest wniosek 

Radnego Furmana. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ale wniosek Starosty jest wnioskiem 

dalej idącym. 
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Radny Marcin Kosiorek: Nie, podtrzymującym to co jest. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie, Pan Starosta wyraźnie powiedział. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Ja we wniosku swoim powiedziałem, że przyjmuję 

uwagę Pana Radnego Furmana, jeżeli ta uwaga będzie zasadna i zgodna z prawem 

to ta poprawka się znajdzie. I wnioskuję... 

 

Radny Janusz Michalak: Nie możemy warunkowo przyjmować uchwał. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Nie, nie Proszę Państwa regulamin został zrobiony i 

został parafowany przez Panią Mecenas więc dla mnie na dzisiaj jest to regulamin, 

który nie łamie prawa. Jeśli, powtarzam jeszcze raz, jeśli pod uwagę Pana Radnego 

Furmana, uwaga merytoryczna znajdzie odzwierciedlenie w przepisach prawa to w 

tym regulaminie się znajdzie a taki wniosek możemy postawić na każdej sesji. 

Natomiast był wniosek jest głosowanie regulaminu. 

 

Radny Janusz Michalak: Nie to Pan przesadza bo nie może Pan wiedzieć jaki 

będzie wynik głosowania przyszłego ponadto co będziemy głosowali za chwilę a 

Pan taką konstrukcję proponuje. 

 

Radny Marcin Kosiorek: Nie no my tego nie możemy w ogóle... 

 

Starosta Krzysztof Figat: Ja proponuję przyjąć konstrukcję, która została 

opracowana i parafowana przez Radcę Prawnego więc dla mnie jest to dzisiaj 

dokument, który spełnia wymogi prawne. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Ale rozumiem, że jest Radca Prawny, jest Pani Zuzia. 

Czy ja mógłbym zapytać czy Pani Zuzia nie przygotowała tego? 

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik - Gronczewska: Czego? 

 

Radny Eugeniusz Furman: No tego projektu. 

 

Radny Marcin Kosiorek: Pani Mecenas Pani nam powie co mamy zrobić teraz bo 

nie wiemy. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przegłosować, tak? 
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Radny Marcin Kosiorek: Przerwania dyskusji. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie, nie będziemy głosować przerwania 

dyskusji.Nie ja rozumiem wszystko tylko uważam, że dyskusja już niczego nie 

wnosi i dlatego będę chciał żeby to przerwać i poproszę Panią Sekretarz o 

przedstawienie projektu uchwały. 

 

Radny Janusz Michalak: My się nie zgadzamy w takim razie. Panie 

Przewodniczący a gdzie w takim razie wniosek Radnego Furmana? 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, czy Pan Radny Furman chce 

żeby głosować czy nie? 

 

Radny Janusz Michalak: Złożył wniosek merytoryczny, tak samo jak ja...Znaczy 

on się nazywa merytoryczny ale dotyczy samej uchwały, poprawki do uchwały. 

 

Radny Eugeniusz Furman:  Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo ja zadaję 

chyba bardzo logiczne i normalne pytanie: jak należy rozumieć nadzorowanie 

funkcjonowania jednostek działających w zakresie ochrony zdrowia? Czy ten 

nadzór należy rozumieć jako nadzór całościowy łącznie ze sprawami finansowymi 

czy też nie? Otrzymałem odpowiedź, że podobno nie. Bo oficjalnej odpowiedzi 

jeszcze do tej pory nie uzyskałem. Skoro tak, że nie obejmuje to również nadzoru 

finansowego to zgłosiłem wniosek aby uwzględnić to w projekcie uchwały. Czy tu 

jest coś dziwnego? Ja tutaj nie bardzo rozumiem. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Trzeba by zmienić treść uchwały albo zapis. 

Trzeba go przegłosować jak będziemy głosować cały regulamin. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Proszę Państwa jesteśmy trochę zmęczeni. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący powiem tak, inaczej zadam 

pytanie do Pana Radnego Furmana: czy w tym punkcie nadzorowanie 

funkcjonowania jednostek działających w zakresie ochrony zdrowia, dla których 

podmiotem tworzącym jest powiat, propozycja jest dopisana słów? Panie 

Eugeniuszu bo to było... 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowny Panie Radny Furman czy 

wniosek może brzmieć tak: w punkcie 40 projektu uchwały nadzór finansowy 

wyżej wymienionych zadań zgodnie z kompetencjami Wydziału Finansowego, tak? 

Dobrze. 
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny 

J. Chudy/  

za   -19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się  - 1 

przyjęli wniosek Radnego Eugeniusza Furmana. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak odczytała projekt uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Mogę zapytać Radcę Prawnego czy może być bez 

opinii Komisji Rewizyjnej? 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak: Jeśli mogę to komisje nie opiniują 

każdej zmiany, którą Radni wprowadzają na sesji bo opiniują te projekty, które 

Zarząd przedkłada przed sesją do porządku obrad, natomiast Rada jest zawsze 

władna w każdej chwili może zmienić wszystko i tego się potem już nie opiniuje. 

Przegłosowujemy to po prostu. 

 

Radny Artur Michalak: Ja przepraszam Panie Przewodniczący a pro po opinii 

Komisji Budżetowej, tutaj Pani Wiceprzewodnicząca wprowadza nas w błąd 

niestety no. Jeśliby można było poprosić o przypomnienie głosowania na Komisji 

Budżetowej. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Moja informacja jest 4 na 4. Proszę nie sprawdzać. 

 

Radny Artur Michalak: Przepraszam 4 były za, 4 przeciw. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, 4 za 3 przeciw. 

 

Radny Artur Michalak: No to ja odwołuję, w każdym razie zwracam honor Pani 

Wiceprzewodniczącej bo wydawało mi się 4:4. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czyli opinia Komisji Budżetu jest 

pozytywna.  

 

Opinia Komisji Budżetu i  Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego I 
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bezpieczeństwa Obywateli - negatywna 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji – 

pozytywna  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny  

J. Chudy/: 

za                              - 12 

przeciw                         - 8 

wstrzymało się              - 0 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/246/2013 RPŁ w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu /Zał. Nr 14/. 

 

Radny M. Kosiorek: Ja mam takie nietypowe pytanie, przepraszam czy my 

możemy internetowo głosować bo i tak wiadomo jakie będzie głosowanie to może 

sesję byśmy przeprowadzali w Internecie. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowny Panie Radny, nie znam 

lepszej metody niż głosowanie demokratyczne. Tak zostało to poukładane, no ja 

rozumiem, żal. Natomiast gdybym był w opozycji mówiłbym to samo. 

 

Ad. pkt 17  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany 

Statutu Powiatu Łowickiego. 

 

 Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak: Jeśli Pan Przewodniczący pozwoli to 

przeczytam może projekt uchwały.  

 

Radny Artur Michalak: Zatrwożyły mnie uzasadnienie wprowadzenia tych zmian 

w statucie, dlatego poprosiłbym jeszcze raz o uzasadnienie tego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, nie ma uzasadnienia rozumiem. 

 

Radny Artur Michalak: Jak to nie ma uzasadnienia? 

 

Radny Marcin Kosiorek: Mógłby ktoś nam uzasadnić może? 
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Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, jeśli mogę to powiem. Jest to 

propozycja, która pozwala zresztą tak jak wcześniej prosiłem o zdjęcie punktu 15 z 

porządku dzisiejszych obrad. Jest to propozycja chyba najdalej idąca, wynikająca z 

wszystkich rozmów i dająca możliwość pracy wszystkim przedstawicielom klubów 

i radnych w tej komisji. 

 

Radny Janusz Michalak: Tylko ja to tak może troszkę obok tej zmiany bo 

chciałbym skorzystać, że znaczy powiem tak, byłem święcie przekonany, że to 

wypadnie dlatego wcześniej nic nie mówiłem na ten temat co chcę teraz 

powiedzieć. Ja bym chciał wprowadzić jeszcze jedną zmianę przy okazji bo 

procedura jak wiemy zmiany statutu jest długa. Jest tu nas wśród radnych kilka 

sierotek, niebędących w żadnym klubie radnych a nasz statut no nie bardzo nam 

pozwala na stworzenie takowego. Paragraf 18 mówi, że klub statutu oczywiście, 

punkt 2 mówi, że klub może utworzyć co najmniej 5 radnych. Szanowni Państwo ja 

sprawdzałem to w innych samorządach, głównie powiatowych i jest to można by 

powiedzieć, że w większości przynajmniej w większości z tych, które sprawdzałem 

ta liczba jest na poziomie 3. Te 5 było dobre przy poprzedniej, no inne żeśmy 

pozmniejszali, Komisję Rewizyjną, inne dopasowaliśmy do mniejszej liczby 

radnych, tego niestety nie. No chciałbym zresztą powiedzieć, że no w sejmie to 3 % 

ma prawo utworzyć klub, tutaj mamy 15 %, powiedzmy, że trzech by nas się 

zebrało i nie mamy tej możliwości a nie ma też możliwości stworzenia koła. 

Dlatego jeśli byście Państwo się zgodzili to poprosiłbym jeszcze o jedną zmianę, 

czyli w paragrafie 18: klub może utworzyć co najmniej 3 radnych. Liczbę 5 

zamienić na 3. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Szanowni Państwo ponieważ, Pani Mecenas twierdzi, 

że nie ma żadnych przeciwwskazań co do tego. Panie Januszu pozostawiamy klub 

czy wstawiamy słowo koło? Czy chodzi tylko o zmianę liczebną czy zmieniamy 

jakieś...Rozumiem, że nie ma potrzeby co do zapisu tylko o samą liczebność. Pani 

Sekretarz jeśli mogę prosić to zmienilibyśmy tylko w tym paragrafie liczbę 5 na 

liczbę 3. Dołączymy do tej zmiany i jeszcze zmianę w punkcie 18, dobrze 

pamiętam? Tak jest. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak: Ja może przeczytam jakby to brzmiało 

ponieważ, zaproponowany wcześniej punkt pierwszy zostałby punktem pierwszym, 

a w punkcie drugim bo to musi być w kolejności byśmy zapisali, że w paragrafie 

18, ust. 2 wyrazy co najmniej 5, bo tak jest sformułowane, zastępuje się wyrazami 

co najmniej 3. I potem punkt 3, że w załączniku to co była mowa o Komisji 

Rewizyjnej. To po prostu by było bo to też dotyczy statutu a nie załącznika. 
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Radny Z.Kuczyński: A mogę zapytać jeszcze przepraszam Panie Przewodniczący, 

naprawdę jak nie ma uzasadnienia to jest wszystko okej? Żeby ktoś nie podważył, 

o tym mówię. Nie, że sobie żartuję ale musi być uzasadnienie czy nie? Nie musi 

tak? No i dziękuję. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Panie Radny czy może tak być, że całą 

uchwałę z poprawką, z autopoprawka Pana Radnego przegłosujemy? 

 

Radny Janusz Michalak: To znaczy ja nie wiem czy w ogóle jest możliwe, 

żebyśmy 2 uchwały teraz podejmowali.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie dlatego projekt tej uchwały z 

poprawką wniesioną odnośnie ilości członków w klubie trzech, co najmniej trzech. 

 

Radny Janusz Michalak: No taki był mój wniosek. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Przewodniczący jeżeli można ja bym 

chciał sie zapytać Pana Starosty jakie były naprawdę rozmowy? Powie Pan prawdę 

czy ja powiem? Jakie były naprawdę rozmowy i ustalenia odnośnie zmiany 

regulaminu jeżeli chodzi od 3 do 6. Pan powie prawdę czy ja powiem prawdę? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Ale ja tutaj nie mam nic do ukrycia, myślę że... 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Więc proszę powiedzieć prawdę jak było a nie 

mówić, że były jakieś ustalenia bo ustalenia były całkiem inne i proszę to 

powiedzieć. Żeście Państwo zmienili a teraz nie odwracajcie kota ogonem. 

 

Starosta Krzysztof Figat: My tu nic nie odwracamy kota ogonem i myślę, że 

Panie Radny myślę, że jak Pan wysłucha tego co powie Pan Przewodniczący, który 

uczestniczył w tych rozmowach to będzie największe wyjaśnienie i bez 

jakichkolwiek manipulacji. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo żeby było wszystko 

jasne. Na moim spotkaniu z grupą radnych opozycyjnych uzgodniliśmy, że w 

Komisji Rewizyjnej ma być 3 przedstawicieli tego klubu. Takie były ustalenia. 

Wiadomo, że w zamyśle Panów było, na pewno nie padło to stwierdzenie żeby 

było jasne, było to żeby mieć przewagę w Komisji Rewizyjnej. Ja też tak to 

rozumiałem, natomiast my na spotkaniu klubu uzgodniliśmy, że zmienimy w 

statucie ilość radnych do 6 w Komisji Rewizyjnej i oświadczam Panom, że w 

dalszym ciągu prowadzone są rozmowy ponieważ, ja uważam że w Komisji 
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Rewizyjnej powinna być przewaga radnych opozycyjnych. Ja przynajmniej będę 

do tego dążył, uważam, że tak powinno być włącznie z Przewodniczącym Komisji 

Rewizyjnej. Takie jest moje zdanie, będę prowadził takie rozmowy, nie wiem jak 

dalej zachowa się klub koalicyjny, natomiast mówię, jestem na nieszczęście od 

miesiąca przewodniczącym tej Rady i nie obchodzi mnie co było 10 lat temu, co 

było 3 lata temu, co było 2 lata temu. Ja po to zostałem wybrany Przewodniczącym 

całej tej Rady, żeby doprowadzić do tego, żeby nie było niepotrzebnych konfliktów 

i jeżeli ma być tak jeżeli pierwszym krokiem do normalności ma być Komisja 

Rewizyjna tak, żeby była przewaga radnych z klubu opozycyjnego to będę 

wszystko robił żeby do tego doprowadzić. Pomimo ustaleń, które padły 4 dni po 

naszym spotkaniu. Takie jest moje zdanie i chce do tego dążyć. Jeżeli mi się nie 

uda to nawet głosujcie żeby mnie stąd zdjąć, natomiast ja chcę, mówię wszystkim 

oficjalnie, żeby opozycja miała możliwość przewagi w Komisji Rewizyjnej, jeżeli 

uda się pójść krok dalej chciałbym żeby tu usiadł ktoś z klubu opozycyjnego i 

żebyśmy ze sobą normalnie rozmawiali. Bez podjazdów, bez niedomówień i to co 

było rok temu naprawdę mnie nie interesuje. Chciałbym żebyśmy działali na rzecz 

dobra tego powiatu. Nic więcej nie chcę. 

 

Radny Artur Michalak: Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący to bardzo zacne 

słowa natomiast zastanawia mnie tylko jedno, skoro Pan również tak uważa jak my 

to dlaczego zmieniamy statut? Zostawmy ten zapis Komisji Rewizyjnej 

pięcioosobowej i Państwo przez miesiąc zastanówcie się nad tym czy będzie 

możliwość pracy dla opozycyjnych radnych w większości. Dlaczego w większości? 

A no dlatego, że zostało nadszarpnięte to zaufanie. Przy konfiguracji 3 do 3 i 

Przewodniczącym po stronie koalicji rządzącej też nie ma sensu. To jest taka sama 

sytuacja jaka była miesiąc temu. Bo też będziecie Państwo zamykać nam usta 

głosowaniami.  

 

Radny Waldemar Wojciechowski: My ze swojej strony jako opozycja 

wykazaliśmy chęć współpracy Panie Przewodniczący. Myśmy wykazali wolę 

współpracy z Panem. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ze mną? 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Tak. Poszliśmy na to, uzgodniliśmy na 

spotkaniach co Pan powiedział przed chwilą. Żądamy trzech ludzi od nas w 

Komisji Rewizyjnej ale Pan powiedział, że nie było mowy tylko w zamyśle było 

ale nie było mowy o zmianie regulaminu. Była taka mowa? 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie, nie rozmawialiśmy. 
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Radny Waldemar Wojciechowski: Czyli mówiliśmy o starym regulaminie? 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, dlatego ja... 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Więc popieram w pełni wniosek Pana Janusza 

Michalaka. Po co? Głosowanie nad zmianą regulaminu. Statutu, przepraszam. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, natomiast ja uważam, że jeżeli 

padła taka propozycja odnośnie zmiany statutu i ja no nie wiem, no chyba że będę 

miał tak małą siłę przebicia, że tego nie przeforsuję, będę dążył do tego, nie wiem 

czy komisja będzie 6 - osobowa, nie wiem. Ja będę chciał dążyć do tego żeby w 

Komisji Rewizyjnej prawdopodobnie było dalej 5 osób i żeby przewodniczący był 

też z klubu opozycyjnego. Takie jest moje zdanie, tak uważam natomiast jeżeli 

widzicie państwo w tym podstęp to mówię, to wtedy i nasze spotkania nie mają 

sensu bo po co to ustalać. A ja chcę dalej, jeżeli nie chcecie nawzajem żeby 

rozmawiać to dalej podtrzymuję propozycję żebym ja jako Przewodniczący 

rozmawiał z wami i przenosił pewne sprawy na wspólne forum. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja myślę, że tą 

propozycję, którą złożyliśmy, złożyliśmy w wyniku tego żeby była możliwość 

rozmowy, żeby nie doprowadzić do sytuacji takiej, że obrazimy się wszyscy na 

wszystkich. Nie możecie Państwo wyrzucić nam tego, że nie chcemy rozmawiać i 

nie chcemy tej sytuacji uzdrowić. Gdybyśmy chcieli tak zrobić, propozycja zmiany 

w statucie nie byłaby od 3 do 6 tylko by była 3 osoby i dzisiaj nie zdejmowali 

byśmy punktu 15 tylko wybrali przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ta 

sytuacja, którą proponujemy w tej chwili, Panie Marcinie może nie straszy Pan 

nikogo bo nie ma takiej potrzeby, ta sytuacja, którą w tej chwili proponujemy bo 

nie ma w tym momencie przewodniczącego klubu ale jest propozycja klubu: 

zostawienie otwartej możliwości od 3 do 6 osób, nie wybieranie przewodniczącego 

jest czas na to, żeby siedzieć i rozmawiać. jeśli ta propozycja, do której chce dążyć 

Pan Przewodniczący będzie przekonywała klub do tego działania aby pozostawić 5 

osób w komisji to jest taka możliwość. Natomiast proszę Państwa nie możemy 

prowadzić do tego żeby Komisja Rewizyjna nie mogła normalnie pracować bo była 

wykładnia, że do najbliższej sesji możemy w niepełnym składzie przepracować 

natomiast teraz coś musimy zrobić. Jeżeli nie mamy na ten moment możliwości 

uzupełnienia komisji do 5 osób to dajemy możliwość od 3 do 6 osób. Jeżeli będzie 

propozycja żeby tą komisję domówić bez znaczenia czy to będzie 3 do 2 w jedną 

stronę czy 3 do 2 w drugą stronę to w każdej chwili taką uchwałę będziemy mogli 

podjąć. Dziękuję bardzo. 
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Radny Artur Michalak: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Pan Starosta cały 

czas stosuje fortel. Z jednej strony wyciąga do nas rękę a z drugiej strony kopie pod 

stołem. No nie może być tak, że tłumacząc się tym, że przyjmuje tutaj nasze 

warunki czyli oddaje nam 3 miejsca w Komisji Rewizyjnej i cichcem sobie 

zwiększa jeden głos więcej po to aby tak jak mówię później w przyszłości 

zabezpieczyć się przy ewentualnych trudnych głosowaniach nad kontrolą, nie wiem 

inwestycji czy czegokolwiek czym się zajmuje Komisja Rewizyjna. Apeluję do 

Pana Starosty, proszę zostawić liczbę 5 w Komisji Rewizyjnej i przez miesiąc 

zastanowić się nad tym czy wolicie Państwo pracować w Komisji Rewizyjnej przy 

3 - osobowym składzie osób z opozycji tak jak to wygląda w innych powiatach. Z 

tego co wiem nie tylko po naszej stronie są głosy gdzie opozycja powinna 

zajmować sie w większości sprawami w Komisji Rewizyjnej. Bardzo się cieszę, że 

również Pan Przewodniczący ma takie samo zdanie, natomiast zostawienie sobie w 

chwili obecnej 3 radnych z koalicji rządzącej i tak naraża na śmieszność Komisję 

Rewizyjną bo ona będzie kontrolować tak naprawdę sama siebie. To tyle dziękuje. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Pani Mecenas czy ten zapis, który proponujemy daje 

taką możliwość, o której mówi Pan Radny Michalak? 

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik - Gronczewska: To znaczy Komisję 

Rewizyjną wybiera Rada i cichcem nic się nie da zrobić.  

 

Radny Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo wniosek formalny o zakończenie tej 

dyskusji i głosujmy i kropka. Dobra wycofuję ten wniosek, żeby nie robić przerwy 

ale wszyscy zgadzają się żebyśmy już zakończyli tą dyskusję? 

 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Uważam, że zapis w Statucie mówiący 

od 3 do 6 osób w niczym nie przeszkadza by w tej komisji pracowało osób 5.                           

W jednych komisjach mamy tam zapis od 3 do 8 czy 9 i w niczym to nie 

przeszkadza żeby ta komisja... 

 

Radny Marcin Kosiorek: To zróbmy od 3 do 7 jak jest w ustawach. 

 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Ale nikt nie powiedział, że będzie 6 

osób. Od 3 do 6 osób, to jest zapis w Statucie. Chcemy zmienić... 

 

Radny Artur Michalak: Po co jest pytanie? Jest 5 - osobowy skład Komisji 

Rewizyjnej, zostawmy go. Na razie nie wiem czy Pani Mecenas, te 3 osoby z Panią 

Wiceprzewodniczącą Rogowską - Tylman prawnie mogą się zajmować tematyką 
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przegłosowaną na grudniowej sesji ale... 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja myślę, że tak przegłosujmy, ja dalej 

zobowiązuję się do prowadzenia rozmów. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Nie da rady Panie Przewodniczący. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: A skąd Pan wie, że nie da? Dobrze 

zostawcie tę sprawę mnie. 

 

Opinia Komisji Budżetu i  Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego I 

bezpieczeństwa Obywateli – negatywna 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji – 

pozytywna  

 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny  

J. Chudy/: 

za                              - 11 

przeciw                         - 8 

wstrzymało się              - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/247/2013 RPŁ w sprawie zmiany Statutu Powiatu 

Łowickiego /Zał. Nr 15/. 

 

Radny Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący w kwestii formalnej to teraz ile 

czasu na opublikowanie tego jest? 

 

Radna Zofia Rogowska - Tylman: Z półtora tygodnia, teraz troszkę szybciej. 

 

Radny Marcin Kosiorek: Dobra, dziękuję. 

 

Ad. pkt 18 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
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dyrektora ZOZ w Łowiczu. 

 

Starosta  Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący ponieważ, to co wcześniej 

mówiliśmy dziękuję tutaj Panu Januszowi Michalakowi za zwrócenie uwagi na tą 

nieprawidłowość, żeby nie opóźniać ponieważ, jest wszystko w tych terminach 

będzie możliwe żeby się odbyło to zaproponuję o przyjęcie tej uchwały tak jak ona 

była przyjęta na poprzedniej sesji z zapisem, że traci moc uchwała podjęta 21 

grudnia przy tym samym składzie komisji. Bardzo proszę o przedstawienie 

uchwały. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak odczytała projekt Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora ZOZ w Łowiczu. 

 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, nieobecny  

J. Chudy/: 

za                              - 19 

przeciw                         - 0 

wstrzymało się              - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXXVI/248/2013 RPŁ w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZOZ w 

Łowiczu /Zał. Nr 16/. 

 

Ad. pkt 19 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego ze spraw Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący pozwoli Pan, że najpierw 

odpowiem Panom Radnym, Panu Arturowi Michalakowi i Panu Waldemarowi 

Wojciechowskiemu na pytanie, które zostało mi zadane na poprzedniej sesji a 

dotyczyło wyjazdu na Zielony Tydzień do Berlina. Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado, Szanowni Państwo, Radni którzy o to pytaliście otóż targi to największe 

targi, jedne z największych targów rolniczych na świecie. Woj. łódzkie rozstawia 

się na tych targach od 2004 roku, przedsięwzięcie to daje możliwość dotarcia do 

rynku niemieckich konsumentów oraz zaprezentowanie się klientom pozostałych 

krajów Unii Europejskiej. Chciałbym zauważyć, że na tegorocznych targach 

wystawiało się 67 państw. Księżackie Pasiaki, grały łowickiej kapeli, przy stoisku 

nie brakowało gości, występy zespołu Boczki Chełmońskie cieszyły się dużym 

zainteresowaniem osób zwiedzających. Centrum Turystyki, Kultury i Promocji 
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Ziemi Łowickiej na okoliczność wizyty w Niemczech opracowało ulotkę 

promocyjną w wersji niemiecko i angielsko - języcznej ,,Księstwo Łowickie w trzy 

dni'', która to ulotka zapraszała do weekendowego pobytu w naszym regionie 

łącznie z informacją na mapie z kilometrową odległością z Berlina do Łowicza, 

również z rozkładem jazdy pociągów w czasie weekendu. Koszt jaki ponieśliśmy 

na udział w tych targach ma się następująco: koszt mojego wyjazdu czyli tak 

naprawdę koszt tylko noclegu to 675 zł 92 gr.,  koszt delegacji pracownika 

Centrum Turystyki , Kultury i Promocji Ziemi Łowickiej to 704 zł 95 gr., koszt 

paliwa do samochodu i przejazdu autostradą to 611 zł , zaznaczam, że byliśmy tam 

bez kierowcy. Koszt druku ulotki promocyjnej Powiatu Łowickiego to te ulotki, 

które zostały na targach rozdane bo wydrukowane było więcej i one są w tej chwili 

również do rozdawania na innych targach, na te targi koszt tego druku wynosił 

2013 zł 40 gr. Łączny koszt całego przedsięwzięcia to koszt 4005 zł 27 gr. Koszty 

pobytu zespołu Boczki Chełmońskie pokrył w całości Urząd Marszałkowski w 

Łodzi. Takie były koszty, natomiast pytanie było jakie z tego tytułu będą płynąć 

korzyści dla Powiatu Łowickiego. Więc trudno jest przychody ocenić bo tego sie 

nie da zmierzyć w żadnych ramach, natomiast pozwoliliśmy sobie na takie dwie 

pozycje ewentualnego zysku polegającego na zapytaniach organizacji turystycznej 

jak również pozwoliliśmy sobie ocenić ile i w jakich mediach było widać Powiat 

Łowicki i w tych relacjach z targów nadawane było przez telewizję polską program 

pierwszy - wiadomości, teleexpres, agrobiznes, to samo w faktach, polsat - w 

wydarzeniach i w TVR - telewizji rolniczej. Z tego co udało nam się po prostu 

zebrać informacje i zmierzyć długość tych informacji z targów gdzie pojawił się 

Powiat Łowicki szacowana ta długość tych relacji, szacowana jest na około 5 min. 

Według oficjalnego cennika uwzględniając wysokość cen za czas antenowy w 

określonych godzinach to jest około 25 tys. zł  za minutę. Więc wartość czasu 

antenowego, podczas którego pojawiały się informacje z uwzględnieniem Powiatu 

Łowickiego to mogłaby wynosić około 125 tys. zł. Materiały, w których widoczny 

był Powiat Łowicki był również relacjonowane przez telewizję w Niemczech, 

telewizję w Holandii, tutaj w Niemczech my uczestniczący widzieliśmy sami, 

jeżeli chodzi o Holandię i Ukrainę chcę powiedzieć, że to też miałem informację, 

że nasz powiat był widoczny, te informacje pochodziły od przyjaciół, którzy tam na 

stałe zamieszkują jeżeli chodzi o Holandię, natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę taką 

informację dostałem od Przewodniczącego Rady Powiatu, w Śniatyniu, że też 

widział Łowicz na tych targach. Powiat nie mógłby nigdy pozwolić sobie na 

kupienie w takiej ilości czasu antenowego. Udział w targach okazał się korzyścią 

również w tym, że na tych targach rozdaliśmy trochę ponad 2 tys. sztuk ulotek 

promujących nasz region a tak naprawdę była to ulotka nie tylko promująca ale i 

zapraszająca do naszego regionu. Po informacjach tak jak mówiłem wcześniej w 

Polskiej Organizacji Turystycznej po próbach w jakiś sposób skoordynowania jakie 
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ma to przejrzenie te 2 tys. ulotek, dostaliśmy informację, że można przyjąć, że 15 

% powinno na to zaproszenie odpowiedzieć. Biorąc pod uwagę, że 15 % to jest 300 

osób i że powinno sie tą liczbę przemnożyć przez 2, należałoby się spodziewać 

około 600 osób na 3 - dniowej eskapadzie w Powiecie Łowickim, na Ziemi 

Łowickiej. Dalsze wyliczenia to 600 razy 3 dni to jest 1800 osobodni przy średnim 

portfelu 200 zł kosztu dziennego pobytu czyli kwotę 360 tys. zł. Reasumując z tą 

kwotą za czas antenowy uzyskujemy kwotę 485 tys. zł. Zaznaczyć należy, że 

szeroko zakrojoną informację z przekazów telewizyjnych trafiły do znacznie 

większej ilości osób, których pewien procent również odwiedzi Ziemię Łowicką, 

wówczas zysk tego pobytu w naszym regionie dodatkowo wzrośnie. W analizie 

powyższej wynika iż poniesione koszty związane z uczestnictwem w berlińskich 

targach są niewspółmnierne do możliwych zysków wynikających z pobytu 

zagranicznych turystów w Powiecie Łowickim a tym samym w mieście Łowiczu 

gdzie większość z tych osób korzystałoby z zakwaterowania i wyżywienia. 

Szanowni Państwo ja przedstawiłem tutaj cyfry, które tak naprawdę tak jak na 

początku powiedziałem są niezmierzalne do tego jaki będzie miało to efekt, 

natomiast myślę, że te kilkaset tysięcy osób, które przewinęło się przez stoiska 

Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, należałoby dodać, że mieliśmy bardzo dobre 

miejsce bo obok stoiska Ministerstwa Rolnictwa. Uczestniczyliśmy jako Powiat 

Łowicki czy pokazywaliśmy nasze pasiaki w oficjalnych odwiedzinach Ministrów 

Rolnictwa Holandii, Niemiec, Prezydenta Berlina, Ministra Rolnictwa Ukrainy, 

Węgier na tym, że oficjalnym stoisku Ministerstwa Rolnictwa. Myślę, że będzie to 

procentować w przyszłości, ja chcę tylko powiedzieć, że 4 tys. no pewnie to też nie 

jest mało, natomiast jest Pan Dyrektor Centrum Promocji i za chwilę może 

powiedzieć ile zapłaciliśmy za stoisko wspólne, utworzone z Łowicką Grupą 

Rybacką, z gminą Nieborów i gminą Chąśno na skończonych wczoraj targach w 

Łodzi ,,Na styku czterech kultur'' gdzie no ilość odwiedzających te targi tam to na 

pewno jest nieporównywalna. To takie wyjaśnienie, jeżeli Panowie są 

usatysfakcjonowani tą odpowiedzią to się po prostu cieszę. Starosta Łowicki 

przedstawił sprawozdanie ze spraw Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między 

sesjami. ( Zał. Nr 17 ) 

 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Słuchałam tu właśnie co Pan Starosta 

mówił i chciałabym się też może troszkę pochwalić bo miałam przyjemność 

uczestniczenia w tych targach ,,Na styku kultur'', tych targach turystycznych przez 

2 dni nie jako radna ale jako uczestniczka  Koła Gospodyń z gminy Chąśno, to 

może Pan Dyrektor rzeczywiście powinien powiedzieć jak wyglądała bo tu była też 

współpraca z gminami, właśnie z kołem gospodyń i może jeżeli bym mogła tak 

szacunkowo taki koszt naszych tych 3 - dniowych, bo to przez 3 dni się odbywało 

więc poproszę na razie Pana Dyrektora. Ja wiem, że to jest bardzo krótki czas bo to 
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było dopiero w weekend i to na pewno nie są takie dane. 

 

Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj: Tak to są dane szacunkowe, stoisko same na 

targach kosztowało 5, 5 tys. zł, te koszty były troszeczkę większe w granicach 450 

zł przejazd i wydatek na paliwo jak i również przygotowanie ulotek promocyjnych 

rzędu w granicach około 3 tys. zł ale nie wszystkie zostały wykorzystane, one będą 

służyły też w całorocznych działaniach promocyjnych. Tutaj znaczący wkład 

finansowy w tworzenie tego stoiska możemy zawdzięczać Stowarzyszeniu 

Łowicka Grupa Rybacka, która dołożyła się w wysokości 2 tys. zł, gmina 

Nieborów dołożyła kolejną kwotę 1,5 tys. zł i gmina Chąśno kolejne 1 tys. zł. Targi 

cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, ulotek rozdaliśmy w około 5 tys. 

egzemplarzy dla tych turystów. Były to jedne z naszych najważniejszych targów 

ponieważ, około 45 % turystów przybywających do punktu informacji turystycznej 

to właśnie turyści z terenu woj. łódzkiego. Chcielibyśmy również w podobny 

sposób uczestniczyć w kolejnych targach turystycznych, w tych rejonach 

strategicznych dla nas gdzie ten wskaźnik turystów jest znaczący. 

 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Dziękuję Panie Dyrektorze, muszę 

jeszcze dodać, że troszkę więcej gmina Chąśno dołożyła bo jednak Koło Gospodyń 

też z promocji gminy, tak bo tu rzeczywiście tysiąc złotych było za stoisko ale 

Panie z Koła Gospodyń też otrzymały 300 zł na kupno produktów i przygotowanie 

różnych tam właśnie rzeczy, natomiast w tym stoisku bardzo dużo rzeczy 

częstowałyśmy także było oblegane i rzeczywiście dużo osób odwiedzało nasze 

stoisko. 

 

Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj: Ja z tego miejsca chciałem serdecznie 

podziękować wszystkim współorganizatorom i uczestnikom tych targów. 

 

Radny Marcin Kosiorek: Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Pan mi musi to 

wybaczyć ale chciałem powiedzieć, że nie damy sobie wcisnąć każdego kitu. Ja nie 

wiem kto tam Panu pisał to wypracowanie o tym Berlinie ale tam jeszcze do tych 

setek tysięcy zarobionych na tej promocji w telewizji Pan dopisze jeszcze to co 

Dziennik Łódzki napisze i co Nowy Łowiczanin powierzchnie wyliczy i do 

budżetu wrzuci. Dziękuję bardzo. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Myślę, że Pan Marcin Kosiorek chyba nie bardzo 

chciała zrozumieć co ja powiedziałem. Ja na samym początku powiedziałem, że to 

nie jest wymierzalne w kwotach, tu można po tym namacalnym, namacalnych 

rzeczach i myślę, że Polska Organizacja Turystyczna to nie jest drużyna harcerska 

z Pcimia Dolnego tylko jeżeli podaje takie informacje to na podstawie jakichś 
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badań. I ja tak naprawdę powiedziałem, że faktycznie wiemy tyle, że kosztowało to 

4005 zł 27gr. Natomiast to co w drugą stronę się działo przedstawiłem w kwotach, 

natomiast powiedziałem myślę dosyć wyraźnie: nikt nie jest w stanie ocenić czy ta 

kwota będzie taka czy będzie inna? Jeśli mielibyśmy tak rozmawiać w sprawie 

promocji jak to przed chwilą powiedział Pan Marcin Kosiorek to może postawmy 

dzisiaj wniosek o zlikwidowanie Centrum Promocji i wykreślenie z Wydziału 

Edukacji promocji bo jest to nam niepotrzebne. Ja chcę powiedzieć Panie 

Przewodniczący, ja chciałem jeszcze tylko dodać, że chcę powiedzieć tylko tyle, że 

po obecności i przepraszam bo tu nie powiedziałem i to błąd, po obecności naszej 

w Świdnicy na spotkaniu noworocznym na jakie dostaliśmy zaproszenie, była tam 

również Pani Przewodnicząca, chcę Państwa zapewnić, że tak w wyniku tego 

spotkania przyjeżdża 50 - osobowa grupa z Strzegomia, natomiast z Sierakowic 

przyjeżdża również do Powiatu Łowickiego po spotkaniu, na którym ostatnio 

byłem gdzie ustaliliśmy, już są miejsca dla nich zarezerwowane, też 50 osób. To są 

obydwie grupy, które przyjeżdżają na Boże Ciało. Być może no by przyjechały bez 

naszej wizyty, przecież to wcale nie jest powiedziane, że przyjechały dlatego, że 

my pojechaliśmy do Świdnicy czy do Kartuz. Tego się po prostu nie da ani 

wymierzyć ani wyliczyć, natomiast rzecz jest taka, że działania na rzecz 

pokazywanie i promowanie naszego regionu myślę, że może dla nas działać z 

korzyścią a nie negatywnie. Jeżeli Pan Marcin Kosiorek uważa, że ten wyjazd był 

zły.. 

 

Radny Marcin Kosiorek: Absolutnie tego nie oceniłem tylko żeby Pan nam tu 

kitów nie wciskał no. 

 

Radny Janusz Michalak: Znaczy Panie Starosto chciałem zadać pytanie, które 

może trochę usprawiedliwi tą wypowiedź Marcina. Czy udział Boczek 

Chełmońskich i prezentacja pasiaków była uwarunkowana Pana wizytą i Pani z 

Biura Promocji? Bo wie Pan no Pan mówi, że był promowany powiat. Nie, pasiaki 

były, Pan był tłem dla Pana Ministra Kalemby jak wypowiadał się na temat 

środków unijnych i tylko tyle. Gdyby Pan był jak manekin z tym strojem Pańskim 

to by taka sama promocja była. 

 

Starosta Krzysztof Figat: A to dziękuję Panu bardzo. 

 

Radny Janusz Michalak: Nie ma się co obrażać, ja tylko stwierdziłem fakt. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja chciałbym trochę inny temat poruszyć. 

Wspomniał Pan Panie Starosto o spotkaniu z Panem Wójtem Stefańskim i 

Kubińskim. Czy ja mógłbym prosić o bliższe informacje ponieważ, Pan 
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powiedział, że chodzi o inwestycje w gminie Bielawy związane z tym, to jeśli 

można prosić. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Już mówię, na tym spotkaniu rozmawialiśmy na temat 

uczestnictwa w przebudowie drogi dojazdowej, ustaliliśmy czy zaproponowaliśmy 

taki harmonogram prac co by nie wybudować drogi przed budową zakładu żeby po 

prostu te ciężkie samochody, które będą dojeżdżać, dowozić materiały na budowę 

tą drogę zniszczyły, natomiast ustaliliśmy, że będziemy chcieli wieńczyć te drogi 

dojazdowe do tego zakładu, tam gdzie się da w schetynówki zrobić przebudowę w 

czasie i przed budową zakładu tak żeby nakładkę zrobić już na same otwarcie 

zakładu tak żeby po prostu nie zniszczyć tej drogi wcześniej niż ona zostanie 

oddana do użytku. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Powiem tak, czy krótko mówiąc jest to nasz 

wkład w związek między gminny Bzura, czy bo jeśli z tego co dobrze pamiętam, 

niech Pan mnie sprostuje albo ktoś z Zarządu, że tak naprawdę obowiązek dojazdu 

do tego zakładu ma przygotować sam zakład. To jest jakby w jego gestii i czy 

nakłady, które ponieśliśmy jako powiat, jak one będą zrekompensowane przez no 

związek w tym momencie tak, bo to... 

 

Starosta Krzysztof Figat: Odpowiadam: tutaj jest my będziemy prowadzić tylko i 

wyłącznie inwestycje na drodze powiatowej, nie wchodzimy w drogę gminną, 

natomiast do całego tego przedsięwzięcia jest deklaracja zakładu udziału w 

kosztach.  

 

Radny Wojciech Miedzianowski: A nie znamy jeszcze ewentualnego 

procentowego udziału 

 

Starosta Krzysztof Figat: No nie znamy... 

 

Radny Wojciech Miedzianowski:  Bo to jest dość długi odcinek i tam jest tylko 

droga tak naprawdę bo droga już została jakby zrobiona. 

 

Starosta Krzysztof Figat: No nie wszystkie, natomiast to jest jeszcze czy uda się 

tą inwestycję powiedzmy wprowadzić do schetynówki na przykład czy z innego 

wniosku, czy po prostu w partnerstwie powiatowo - gminnym. Natomiast jest 

deklaracja zakładu również w uczestnictwie w kosztach tej inwestycji. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Bo interesuje mnie to bo zakład już nie raz 

jakby wskazywał na różnego rodzaju spotkaniach, że nie jest w jego gestii jakby 
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partycypowanie w kosztach tego typu, chociażby właśnie budowy drogi i wspólnie 

z tym, dlatego rozumiem, że na razie nie ma. To jest wszystko jeszcze na razie na 

etapie planów itd. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Więc zgadza się, była taka rozmowa natomiast 

deklaracja ze strony zakładu jest taka żeby taką pomoc może zakład udzielić taką 

pomoc samorządowi gminnemu i jest to jak gdyby furtka do tego żeby można było 

z tych środków skorzystać bo rzeczywiście zakład jako zakład no nie bardzo może 

bezpośrednio w drogę dojazdową ale może uczestniczyć w dotacji dla samorządu 

gminnego i tą drogą byśmy chcieli to wykorzystać. Natomiast jest to kwestia 

otwarta, nie ma tutaj podpisanej umowy także w jakiś sposób wiąże nas to do 

zrealizowania inwestycji bez udziału zakładu. Będziemy o to zabiegać i w tę stronę 

chcemy iść. 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Ja chciałem tylko uzupełnić, że planujemy 

schetynówkę właśnie w gminie Bielawy i w gminie Domaniewice  ją wypełnimy 

żeby ona całość środków jakie można pozyskać, żeby zostawić w tych gminach, i 

tu i tu. 

 

Radny Marcin Kosiorek: Kiedy? 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: W tym roku będą projekty robione na drugi rok. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dziękuję Panu Staroście za 

przedłożenie sprawozdania, natomiast jeśli pozwolicie mnie na jedną uwagę, 

wiecie naprawdę może jestem nie z tej planety kurcze no. Pytania niektóre, które są 

zadawane są zadane po to żeby dokopać. Nie o to chodzi, naprawdę nie o to chodzi. 

Rozwiązujmy nie raz problemy bo konia z rzędem temu kto wyliczy efekty 

wyjazdów promocyjnych. Naprawdę to można sobie tak różnie to naświetlić, że 

głowa mała. Natomiast wiecie zupełnie inaczej i nie zabrałbym głosu gdybyście 

stwierdzili: nie podoba nam się, że pojechał tam Starosta. No bo jak tu nie 

podobało mi się jeżeli mógłby być tam manekin, no to nie tędy droga, naprawdę. 

Słuchajcie mówmy sobie wprost, ja pół godziny temu powiedziałem jak ja myślę o 

współpracy i jak widzę nasze działanie, natomiast porównywanie wyjazdu Starosty 

do stania manekina obok Ministra Rolnictwa no powiem Wam szczerze nie pasuje 

do tego, ja przynajmniej. 

 

Radny Janusz Michalak: Czy ja mogę się odnieść do tego? 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie, koniec punktu. Powiedziałem na 
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koniec czy są pytania jeszcze. 

 

Radny Janusz Michalak: No tak ale zawsze ten ostatni ma rację, tak. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Wiem ale zrozummy się w dwie strony. 

Mamy to rozumieć, że powiedziałem i proszę mówmy sobie wprost a nie chodźmy 

ogródkami. 

 

Radny K. Dąbrowski: Panie Przewodniczący to mam rozumieć, że Pan jest tylko 

najmądrzejszy tu? 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie. 

 

Radny Marcin Kosiorek: Ale czemu Pan nie reaguje jak czasem bzdury nam są 

tutaj mówione jakieś kompletne z kosmosu spadające. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja daję się każdemu wypowiedzieć, 

natomiast jeżeli uzgodniliśmy, że mamy ze sobą rozmawiać to nie zacznijmy 

rozmowy od dokopywania. Ja rozumiem pewne granice, ja rozumiem mówię 

powtarzam to drugi raz, pewne zasłości natomiast mówię zrozumcie i też mnie, ja 

chcę trochę inną bazę, jakość wprowadzić do tej Rady i będę to robił do ostatniego 

dnia jak tu będę siedział. 

 

Radny Janusz Michalak: Ale jakie dokopywanie Panie Przewodniczący 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: A takie bo uważam, że niektóre 

wypowiedzi nie powinny mieć miejsca. 

 

Radny Janusz Michalak: Ja tylko porównałem koszty promocji, emisji które Pan 

Starosta powiedział 25 tys. zł za minutę to wie Pan naprawdę za manekina byśmy 

nic nie zapłacili. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie, było to w innym kontekście, ja 

przynajmniej tak to zrozumiałem czy gdyby pojechał Starosta, czy gdyby stał obok 

Ministra manekin efekt byłby ten sam. No trochę to inaczej ja przynajmniej 

rozumiem bo rozumiem, że Burmistrz na to jeździ w ramach promocyjnych i po to 

jest tutaj Starosta żeby reprezentował powiat na różnego rodzaju spotkaniach. 

Natomiast no rozumiemy sie inaczej. Nie gniewajmy się, ja wiem, że może jeszcze 

nie dorosłem do tego ale ja tak to rozumuję. 
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Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Przewodniczący, mogę dwa słowa? 

Panie Przewodniczący rozumiałbym w pełni wyjazd Pana Starosty do Berlina 

gdyby ze sobą zabrał: Państwa Urbanków, przetwórnie, mleczarnie, 

przedstawicieli, ale ja Pani nie przeszkadzałem Pani Przewodnicząca. Tam były 

targi żywności, to targi rolnicze. To bym zrozumiał, to rozumie. 

 

Starosta Krzysztof Figat:  No więc chcę Panie Waldku ostudzić Pana niepokój, i 

mleczarnia łowicka i firma Bracia Urbanek i firma Agros Nova w produkcie marki 

Kraków tym razem była. Jest to znak towarowy koncernu, który był zrobiony w 

Łowiczu. Te firmy były reprezentowane na stoisku Ministerstwa Rolnictwa. Ja 

chcę powiedzieć tylko tyle, że proszę bardzo możemy zabrać i Państwa Urbanków i 

mleczarnię tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, Urząd Marszałkowski za 42 metry 

kwadratowe tego stoiska zapłacił 100 tys. zł. Chcemy za 100 tys. pojechać i się 

promować? 

 

Radny Marcin Kosiorek: Ale zarobimy ze 300 tys. w czasie antenowym. 

 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Słucham czasami tych rozmów i na 

poprzedniej sesji było właśnie pytanie ile kosztowało powiat wyjazd do Berlina? 

Przedstawił Starosta 4 tys. tak, 5 tys. kosztował wyjazd do Łodzi w ten weekend i 

nikt się nie czepia bo Starosta tam pojechał swoim samochodem i jeszcze zapłacił 

bilet wstępu żeby wejść na nasze stoisko. Nikt się z Was nie czepia tego, prawda? 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Ale nikt z nas też nie oczekiwał od Pana 

Starosty wyliczeń. 

 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Starosta został zaproszony przez Urząd 

Marszałkowski na wyjazd do Berlina a wszyscy się czepiają ile to kosztowało i 

promował Łowicz. Promował powiat i się ciągle słyszę czepianie ile kosztowało, 

kto pojechał, a dlaczego nie ten bo teraz powinno pojechać całe województwo wraz 

z nie wiem, może z wszystkimi radnymi. To już wojewódzki nie przeliczy ile by to 

kosztowało. Ale jak pojechał sam Starosta to jest źle. 

 

Radny Janusz Michalak: Ale Pani Przewodnicząca mnie moi przyjaciele z 

zagranicy czy to Opoczno to daleko od Łowicza leży. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Przewodniczący o to chodziło i 

uzyskałem odpowiedź. A po co mi Pan Starosta wylicza ile to zyskał Powiat 

Łowicki? Powiedział jaki był koszt? Powiedział. Nie potrzeba przeliczać tego i by 

nie było dyskusji. 
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Starosta Krzysztof Figat: Przepraszam bardzo, Panie Przewodniczący 

przepraszam bardzo, Panie Waldku to Pan zadał na poprzedniej sesji jaki będzie 

uzysk takiego...Dobrze, to przedstawiłem jak to wygląda, natomiast jaki będzie 

wymierny efekt na to trzeba poczekać. 

 

Ad. pkt  20  

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Krzysztof Górski poinformował, że 

w okresie miedzy sesjami brał udział w: 

- jubileusz 60-lecia pożycia w zawiązku małżeńskim państwa Budzeń w Boczkach  

- Gminne Święto Kobiet w Gminie Łowicz 

- spotkanie z Klubem Opozycyjnym 

- posiedzeniach ZPŁ. 

 

Ad. pkt 21:  

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Marcin Kosiorek: Ja do Pana Starosty mam takie pytanie ponieważ, Pan 

Starosta tam w wywiadzie radiowym ostatnio przepraszał za coś co wydarzyło się 

w domu turysty. Gdyby Pan Starosta mógłby, bo niedokładnie usłyszałem, gdyby 

mógł wyjaśnić ta sprawę mi. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Tak przepraszałem bo w domu wycieczkowym 

zainstalował się Pan masażysta, który wniósł do jednego z pokoi leżankę 

medyczną. Było to niezgodne z przeznaczeniem tego ponieważ, były komentarze 

negatywne na ten temat. Tu uważałem, że grzeczność kazała po prostu powiedzieć 

przepraszam.  

 

Radny Marcin Kosiorek: A skąd Pan o tym wiedział, czy pracownicy to 

sprawdzali, czy jak to? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Wiedziałem o tym, w bardzo prozaiczny sposób się 

dowiedziałem bo jeden z moich znajomych zapytał czy jak się dostać do masażysty 

bo podobno pomaga na plecy. I tyle. Dowiedziałem się, sytuacja została 

zlikwidowana, nie ma to miejsca i jeszcze raz powtórzę: uważam, że grzeczność 
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nakazuje powiedzieć przepraszam i powiedziałem. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ja tutaj troszkę jestem rozczarowany tym, że mam 

problemy z kręgosłupem i nikt mi nie powiedział, że tam jest masażysta. To jest 

jedna rzecz a druga no Pan to był chyba z Ukrainy, może to jest ten wymierny efekt 

tego, że Pan Starosta był w Berlinie. 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Ja odnośnie artykułu: ,, Wszystko można 

zamieść pod dywan'', którego udzielił Pan Artur Michalak. Ja tłumaczyłem na 

poprzedniej sesji, że takie zawiadomienia poszły o reklamacji do tej firmy dwa 

zostały wysłane trzy i Artur rozmawialiśmy na parkingu, że sprawę skierujemy na 

policję bądź do organów ścigania. Za tydzień czasu patrzę taki artykuł się ukazał. 

Mam tu powiastkę na policję, mam 3 te zwrotki także nie wiem dlaczego tak 

zrobiłeś, że udzieliłeś tego artykułu i powiedziałeś nieprawdę. Skoro uchodzisz 

tutaj za takiego, który dochodzi prawdy w Komisji Rewizyjnej byłeś a takiego 

paszkwila podłożyłeś. 

 

Radny Artur Michalak: A z którego dnia jest ta powiastka?  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ale momencik Pan Radny 

Miedzianowski chciał zabrać głos. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja zadam pytanie, z którego dnia jest ta 

informacja bo rozumiem, że jest to informacja na policję, tak? 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Na policję to jest z dnia dzisiejszego ale listy 

były wcześniej. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Więc może nie dyskutujmy już na ten temat bo 

jeśli dzisiaj zgłaszamy to na policję a dyskusja trwała tak naprawdę już wiemy od 

kiedy na ten temat parkingu więc naprawdę nie ciągnijmy tego tematu. 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Nie, a dlaczego nie ciągnijmy tego tematu 

skoro mówiłem, że wysyłamy reklamację i miałem dokumenty i cały czas je mam. 

To dlaczego mówicie: zamiatacie pod dywan? 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja mam nadzieję Komisja Rewizyjna wróci do 

tematu. Ja mam inne pytanie do Zarządu Szanowni Państwo chociaż temat centrum 

należałoby pociągnąć ponieważ, z tego co się słyszało i dochodziły głosy to 

wszystko było zrobione trochę nie tak jak trzeba i trzeba by było ten temat 
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pociągnąć ale myślę, że możemy wrócić.  Ja mam zupełnie inne pytanie: jak Zarząd 

zamierza i z czego, zapewnić środki na funkcjonowanie schroniska w Sobocie. 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: No to przecież Panie Wojtku, no już teraz to 

Pan żarty sobie robi ze mnie albo z siebie. Przecież na poprzedniej Sesji czytałem 

Panu uchwałę i  tam w uchwale pisało kto o środki występuje i gdzie.  

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja, Szanowni Państwo przeczytam, w 2011 

roku podpisaliśmy porozumienie z Gminą Bielawy do 31 października 2011 roku. 

W 2012 roku podpisaliśmy w lipcu porozumienie z Gminą Bielawy i oczywiście 

wpisaliśmy to co Pan przeczytał, ponieważ to było tak szybko, starałem się po 

porostu zorientować. „Paragraf 3 ust. 3 Gmina Bielawy zobowiązuje się od roku 

2013 samodzielnie występować z wnioskami do Ministra Edukacji Narodowej o 

przyznanie subwencji oświatowej na powierzone przez powiat zadanie polegające 

na prowadzeniu schroniska”. Pragnę, też zwrócić uwagę, że paragraf 6 ust. 1 

„porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony”. Ja mam pytanie co robiliśmy 

w 2012 roku aby zabezpieczyć te środki na rok 2012. W 2012 roku wypełnia się 

SIO, wiemy o tym doskonale, to ja pytam, co zrobiliśmy we wrześniu, co Państwo 

zrobili aby zapewnić na rok 2012. W tej chwili Gmina Bielawy może się zwrócić o 

dotację, ma zadanie, więc pytam z czego, ile, Zarząd zamierza zabezpieczyć na 

funkcjonowanie schroniska w Sobocie dla Gminy Bielawy. 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Dostanie Pan odpowiedź na piśmie. 

 

Radny Artur Michalak: Bardzo dziękuję. 2 punkty, pierwszy adwocem Panu 

Darkowi. Gro wypowiedzi zamieszczalnych w prasie, w mediach łowickich jest 

brana również z obrad sesji, tudzież komisji i nie mam za złe, że ktoś mnie 

zacytował, wręcz przeciwnie. Ja przypomnę tylko Panu Wicestaroście, że to 

bodajże 2 miesiące temu jak nie wcześniej były Starosta Pan Janusz Michalak 

sugerował aby Zarząd kwestię remontu parkingu zgłosił na policję. I to, że my 

wtedy rozmawiając o tym wiedzieliśmy, że Państwo zamierzacie to zrobić to 

przecież nic złego. My jako Komisja Rewizyjna chcieliśmy swoją drogą badać tą 

inwestycję, przecież to niczemu nie przeczy. Policja może sobie badać prawne 

umocowania tej sprawy ale Komisja Rewizyjna jest od tego żeby badać posunięcia 

Zarządu prawda. I ja cały czas Panów w tym kontekście, nawet dzisiaj to 

powtarzałem, że niczemu nie przeszkadza żeby sprawdzać inwestycje dwutorowo, 

trzytorowo. Im więcej ludzi to robi tym jest większa przejrzystość i mniejsze 

prawdopodobieństwo wykonywania takich inwestycji właśnie jak chociażby 

parking przed Starostwem. To tyle adwocem i teraz odnośnie tego co Pan 

Przewodniczący powiedział, że niektóre chwyty nie rozumiem, że są może za 
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bardzo osobiste, naładowane negatywnymi emocjami. Nikt tego nie kwestionuje, 

natomiast no nie dalej jak na poprzedniej sesji, na ręce Pana Przewodniczącego 

złożyłem propozycję wprowadzenia zmian w sprawie zasad i trybu korzystania z 

urządzeń i obiektów użyteczności publicznej. Mowa tutaj o tym aby Uczniowskie 

Kluby Sportowe, SKS - y mogły korzystać z sal gimnastycznych w powiatowych 

szkołach. No i na tą moją interpelację gdzie podane były również propozycje po to 

abyśmy jasno określili, jasno określiła Rada Powiatu czy np. osoby 

niepełnosprawne mogłyby korzystać z sali bezpłatnie, czy właśnie kluby sportowe 

mogłyby korzystać, mogłyby być zwolnione z opłat, czy na przykład pracownicy 

mundurowi płaciliby 50 % kwoty i o to mi chodziło i to był sens tej mojej 

interpelacji. Po czym Pan Starosta odpowiada, że właśnie w tej sprawie jest zapis, 

który mówi o tym, że upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do ustalenia 

sposobu określenia cen i opłat za korzystanie z obiektów. To jest paragraf 3, ust. 1 

tej uchwały. Ja znam tą uchwałę, tylko mi chodziło o to żeby były jasno 

sprecyzowane zasady wynajmu chociażby właśnie tych sal gimnastycznych a nie 

były uzależnione od tego czy Pan Starosta jednym da zniżkę, jednym pozwoli 

drugim nie pozwoli, tym da 60 tamtym 40 a tamtym wcale. Nie a Pan Starosta mi 

wyjaśnia właśnie no jest taki zapis i w związku z powyższym decyzją Zarządu 

Powiatu, możliwym jest określanie kwot i ewentualnych zniżek dla podmiotów 

zwracających się z wnioskami o korzystanie z urządzeń i obiektów sportowych 

użyteczności publicznej, szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Łowicki. Tez nic z tego nie rozumiem. Dziękuję. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Arturze ja myślę, że no tutaj odpowiedź jest 

prosta. Nikt w Zarządzie nie zaproponował sytuacji takiej żeby nie można było z 

tej sali korzystać i o ile ja sobie przypominam to ta uchwała jest w roku 2011 i 

poprzedni Zarząd też taką uchwałę podjął i jakoś wtedy nie przeszkadzało i można 

było ja zmienić. Także no nie rozumiem. 

 

Radny Artur Michalak: Jeśli można Panie Przewodniczący, a no może dlatego 

nie przeszkadzało bo poprzedni Zarząd nie odmawiał nikomu. Ja słyszałem, że Pan 

Starosta uniemożliwił... 

 

Starosta Krzysztof Figat: Proszę powiedzieć komu odmówiliśmy sali? 

 

Radny Artur Michalak: Proszę? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Proszę podać przykład kiedy odmówiliśmy wynajęcia 

sali. 
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Radny Artur Michalak: Jeśli te osoby upoważnią mnie do tego to być może 

nawet i przyniosę pismo, które zostało złożone na ręce Pana Starosty. Dobrze? 

 

Starosta Krzysztof Figat: Natomiast uzupełnię jeżeli chodziło Panu o salę przy 

szkole nr 3 to może Pan tego pisma nie przynosić bo tam jest fałsz projektu i 

wynajmować nie można. 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Jeżeli mogę do Pana Artura, nie można ustalić 

cennika na wynajem sali bo to nie są sale komercyjne i impreza imprezie nie jest 

równa. No występują przecież o różne jakieś małe imprezki to co może im darmo 

damy a jak Pan ustalisz cenę to nie będzie elegancko. 

 

Radny Artur Michalak: Ja się absolutnie z tym zgadzam Panie Wicestarosto. 

Mnie chodzi tylko o jasne zasady możliwości korzystania z obiektów znajdujących 

się w naszych tutaj instytucjach. Kosztorys wynajmu powinien określać zarządca 

placówki po wyliczeniu określonych kosztów, energii, metrażu, wody i jeszcze no 

nie wiem sprzątania itd. Natomiast my jako Rada powinniśmy żeby nie budzić 

wątpliwości chociażby takich jaka miała miejsce niedawno, określić jasne zasady 

korzystania. Zwalniamy na przykład dzieci, które ćwiczą w Uczniowskich Klubach 

Sportowych, zwalniamy emerytów, zwalniamy osoby niepełnosprawne, tak. No 

tego nie ma w tej uchwale. 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Dobrze, dziękuję za tą odpowiedź. Panie 

Arturze jeszcze odnośnie tego parkingu. No nie wyobrażam sobie od razu wysyłać 

na policję powiadomienie o przestępstwie skoro nie wyczerpały sie inne drogi. No 

chyba Pan tak też by nie postąpił. 

 

Starosta Krzysztof Figat: To znaczy tak ja wyjaśnię pewną kwestię, o którą tutaj 

Pan Artur tak zabiega. W uchwale dotyczącej zasad i trybu korzystania z tych sal w 

paragrafie 3, pkt 2 jest zapis jasny: wysokość opłat ustala Zarząd Powiatu 

Łowickiego na wniosek administratora obiektu. Powiem tak, nie przypominam 

sobie żeby w jakiejkolwiek sprawie Zarząd inaczej wyrażał zgodę niż proponuje 

administrator danego obiektu. Natomiast powiem Panu również taką informację, że 

na to pismo gdzie nie wyraziliśmy zgody na halę przy szkole nr 3, 

zaproponowaliśmy każdą inną salę gimnastyczną, która jest w dyspozycji Zarządu 

Powiatu i nikt nie odezwał sie słowem, że dobrze może w tej sytuacji skorzystamy 

przy szkole nr1, przy liceum nr 1. Także no proszę wziąć pod uwagę również taką 

rzecz, że tam gdzie mamy wątpliwość, tak naprawdę nie wątpliwość tylko mamy 

wiedzę, że wynajmować tej sali nie wolno i proponujemy akurat ani dzieciom, ani 

osobom mundurowym, ani osobom niepełnosprawnym tylko po prostu grupie 
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ludzi, która chciała tam trenować, jeżeli proponujemy inną salę. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Przewodniczący aż się boję zadawać 

pytania. Panie Starosto zostało mi zadane pytanie telefoniczne, przez telefon, 

dzwonił jeden z dziennikarzy naszych mediów i teraz proszę o bardzo szczerą 

odpowiedź bo albo będzie to plotka albo będzie to fakt. Nie wyobrażam sobie aby 

to było faktem. Czy prawdą jest, że przy ul. Świętojańskiej w strefie 

konserwatorskiej zostały wycięte bez pozwolenia 2 drzewa? Takie mi zadano 

pytanie. 

 

Starosta  Krzysztof Figat: No więc wyjaśniam, nieprawdą jest, że zostały wycięte 

2 drzewa, został no nie mam w tej chwili tej notatki służbowej, natomiast został 

wysunięty krzew mirabelki, który uszkodził łączącą między linię elektryczną 

między tymi budynkami i w czasie opadów śniegu wrócenie wynikające z tej 

notatki, ja myślę, że będące tam Wicestarosta I Pan Krzysztof Zieliński myślę, że 

ocenili to właściwie. Podjęli decyzję, że ten krzew należy usunąć. Natomiast na 

usunięcie tego krzewu wcześniej już wystąpiliśmy o zgodę do konserwatora 

zabytków ponieważ, formalnie drzewa i krzewy owocowe nie podlegają ochronie, 

natomiast są w strefie konserwatorskiej i o taka zgodę wystąpiliśmy. Jest to 

zgłoszone do konserwatora, notatka służbowa z tych oględzin również jest w moim 

posiadaniu. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Ale to znaczy mamy na to pozwolenie od 

konserwatora czy nie mamy? 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Dwa miesiące temu wystąpienie do 

konserwatora o zezwolenie na wycięcie. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Jest zgoda na to bo to jest poważna sprawa. 

Jeżeli to zostało wycięte bez pozwolenia... 

 

Starosta Krzysztof Figat: Jeżeli dla Pana... 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Ja zadałem pytanie: mamy zgodę 

konserwatora czy nie? 

 

Starosta Krzysztof Figat: No na ten moment nie mamy zgody konserwatora, 

natomiast... 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Ale zostało to usunięte. 
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Starosta Krzysztof Figat: Ponieważ,  zagrażało to przechodniom, chodzącym 

chodnikiem. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Kto to usuwał? 

 

Starosta Krzysztof Figat:  Powiatowy Zarząd Dróg. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Czy ma do tego upoważnienie jeżeli to było w 

wysokim napięciu? 

 

Starosta Krzysztof Figat: To nie było w wysokim napięciu tylko w linii... 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Pan przed chwilą powiedział. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Czy ja powiedziałem w wysokim napięciu? No chyba 

Pan żartuje 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: W linii elektrycznej. 

 

Starosta Krzysztof Figat: W linii elektrycznej łączącej dwa budynki ale nie 

wysokiego napięcia Waldek do... 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Przepraszam w linii elektrycznej. A co by się 

stało gdyby te osoby zostały porażone prądem? 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Jakie osoby? 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Do szpitala? Gratuluję pomysłu Panie Janicki. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Jest to przewód w izolacji łączący dwa budynki, 

natomiast został zerwany izolator, wyrwany... 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Dobrze czyli nie ma zgody konserwatora 

zabytków. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Nie ma zgody konserwatora zabytków natomiast to nie 

jest tak, że dziękuję. Bo jeżeli...Tak? To ja zapytam Cię Waldek wprost: jedziemy 

do pożaru i przeszkadza nam drzewo 
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Radny Waldemar Wojciechowski: Ale my nie jedziemy do pożaru! 

 

Starosta Krzysztof Figat: Dobrze, zagraża drzewo przechodniom na chodniku i 

jesteśmy wezwani do takiego zdarzenia o godzinie 2 w nocy czy 1 w nocy albo o 5 

rano. Ile w życiu drzew wyciąłeś? 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Parę sztuk. 

 

Starosta Krzysztof Figat: No widzisz. 

 

Radny Janusz Michalak: Ja chciałbym zapytać tylko w jakim charakterze był tam 

Pan Śliwiński, nie przepraszam Pan Zieliński? Czy w Wydziale Ochrony 

Środowiska pracuje?  Bo zwykle jedzie tam Dyrektor Rak albo Pani od drzewa. Ja 

powiem dlaczego pytam, bo na komisji ostatniej usłyszałem, że tak naprawdę za 

ten parking to będzie któryś z pracowników PZD odpowiadał bo był i nie 

dopilnował. No to tutaj pewnie ta sama procedura. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ponieważ nikt go nie sprawdzał jakim torem szedł 

wniosek, który postawiłem będąc członkiem Komisji Rewizyjnej. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski:  Jeszcze nie skończyłem tego co chciałem... 

 

Przewodniczący Krzysztof Górski: A tak, przepraszam. Proszę kończyć pytanie. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Mam jeszcze jedno pytanie Panie 

Przewodniczący. Na poprzedniej sesji prosiłem o listę prac do wykonania robót w 

szpitalu. Miało to być przygotowane. Czy jest przygotowane? No bo Pan pełniący 

obowiązki 

 

Radna Zofia Rogowska - Tylman: A kiedy zgłosiłeś? 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Na sesji. Na Komisji Zdrowia, na której 

byłem i na sesji, od Pana Przewodniczącego żeby zobligował Pana pełniącego 

obowiązki dyrektora w szpitalu o przygotowanie, o danie mi tego bo on to miał, 

kserówka. Bo tam była cała lista pobożnych życzeń, to nie było jedno dwa. 

Chciałem to zobaczyć, chciałem to mieć. To jest następne i następne pytanie Pana 

Starosto kiedy dostanę w końcu odpowiedź na piśmie z maja ubiegłego roku? 

 

Radny Marcin Kosiorek: To jeszcze się dołożę, co z tymi cięciami w oświacie, o 

które 2 miesiące temu prosiłem i Pan Starosta obiecał, że dostaniemy? 



77 
 

 

Starosta Krzysztof Figat: Dobrze. Jeżeli chodzi Panu Wojciechowskiemu o 

program dostosowania szpitala do rozporządzenia Ministra  z 2 lutego 2011 roku to 

ja taki materiał mam. Jeśli Panu jest to niezbędne to za chwilę każe skserować, 

natomiast co do tego pisma, o które Pan prosił z maja zeszłego roku to mogę 

powiedzieć wprost: nie ma w zadaniach powiatu finansowania jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych bezpośrednio. Takiego regulaminu nie możemy 

stworzyć bo jak możemy stworzyć regulamin do czegoś do czego nie mamy 

uprawnień. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Ale to nikt inny jak Pan proponował i Pan 

Radny Michał Śliwiński wtedy aby opracować system przyznawania dotacji. 

 

Starosta Krzysztof Figat: I zgodnie z prawem sprawdziliśmy, że my jako powiat 

nie mamy możliwości współfinansowania jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: A więc co stało na przeszkodzie aby jedną 

kartkę, parę zdań... 

 

Starosta Krzysztof Figat: Dostanie Pan jedną kartkę, na pewno. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Czy tyle samo będziemy czekać na odpowiedź 

Pana Darka na piśmie, który zapewniał któregoś z radnych? 

 

Radny Marcin Kosiorek: Jeszcze zaraz a cięcia w oświacie? 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Żadne cięcia, już mówię. Konstruując budżet 

na 2013 rok żeby zabezpieczyć środki na oświatę potrzeba było 31 684 000 zł, 

natomiast dochody czyli subwencja oraz dochody w dziale 801, 854 to jest 28 000 

900 zł., czyli brakowało w tym czasie 2 783 000 zł. Więc wezwaliśmy z Panią 

Ewą, z Krzysztofem Janickim, dyrektorów z księgowymi i z każdym z osobna na 

części pierwsze rozkładaliśmy, rozpatrywaliśmy utrzymywanie szkół. I tak z 

wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz w ramach rzeczówki czyli w 

remontach bieżących, środki na czystości, w tunerach, w energii, w ogrzewaniu na 

węgiel znaleźliśmy 1 269 000 zł. Z czym się oczywiście księgowe i dyrektorzy 

zgodzili i na oświatę nam brakło w tym wypadku 1 521 000 zł, które znaleźliśmy w 

budżecie naszym. I tak to wygląda także nie były to takie cięcia jak tu Pan 

powiedział Radny, tylko to było wspólne uzgadnianie gdzie można a gdzie nie 

można. I punkt po punkcie było rozpatrywane to. 
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Radny Marcin Kosiorek: Nie o to pytałem ale już... 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: A o co? 

 

Radny Z. Kuczyński: Ja pomogę bo ja czuję bluesa o co on pyta. Głównie chodzi 

jemu o to, że były propozycje szkół poszczególnych czyli tzw. życzenia 

dyrektorów i jakie chcą mieć budżety na 2013 rok. Radny pyta teraz o to, że tak: po 

lewej stronie propozycja, po prawej stronie zarządu propozycja i to tylko to chce, 

ale każdej szkoły nie ogólnie, Chcemy wiedzieć po prostu co dyrektor wymyślił na 

2013 rok a tak naprawdę co ma do realizacji. 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Ja wiem o tym bo Pan Radny mi nie powiedział 

żeby to rozbić. Ja mówiłem no po co Ci to... Co tak powiedziałeś i powiedziałeś 

masz od tego urzędników, niech ci przygotują, tak powiedziałeś wprost. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja bardzo bym prosił o odpowiedź na moje 

pytanie. 

 

Starosta Krzysztof Figat: Jeżeli chodzi o sobotę to tak jak Wicestarosta 

powiedział udzielimy tą odpowiedź na piśmie. 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: I to dość szybko. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Do kiedy, że tak spytam? 

 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Dość szybko. Po pierwszym zarządzie. 

 

Radny Janusz Michalak: Ja tylko, ja nie mam pytań bo nie ma Pana Dyrektora 

pełniącego obowiązki. Chciałbym tylko poprosić żeby tak jak inni dyrektorzy 

bywał i to akurat ten punkt jest najlepszy do zadawania pytań, a tutaj tak raczej nie 

bardzo jest komu zadawać. Tym bardziej, no inni mogli pójść bo był punkt 

związany akurat z oświatą, z inną działalnością ale Pana Dyrektora ZOZ - u, no 

Pan Grabowski był zobowiązany bywać. Zwalniał się nieraz jeśli coś tam załatwiał 

gdzieś ale tak to był a dziś to no nie ma o co pytać a tutaj no to co mówił Pan 

Dyrektor na komisji takie było raczej niepokojące i pewnie nie tylko ja bym 

zadawał pytania. 

 

Radny Z. Kuczyński: Dlatego mam propozycję, przepraszam Panie 

Przewodniczący, może na następnej sesji sprawy różne zróbmy na początku. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Figat: Można tylko na ogół na sesjach sprawy 

różne są na końcu. Nie znam porządku obrad gdzie sprawy różne są na początku 

natomiast jeżeli będziecie uważali, że tak trzeba zrobić, natomiast ja uważam, że 

można inne zobowiązanie podjąć, żeby dyrektorzy jednostek byli do końca sesji i 

uważam, że coś takiego bardziej by służyło. 

 

Radny Michał Śliwiński: Jest wniosek, może róbmy sesję tak, że dojdziemy do 

punktu sprawy różne, przerwiemy i następnego dnia zaczynamy od 8 rano sprawy 

różne, będą wszyscy. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie sesję zaczynamy od 13, tak 

uzgodniłem. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Jeszcze jedno pytanko: czy Biuro Rady 

wysłało zaproszenie do Pana pełniącego obowiązki dyrektora szpitala? Uważam, ze 

powinien być na sesji. Proszę Panie Starosto przypilnować jakby Pan Dyrektor 

przychodził na sesję i zdawał nam sprawozdanie szczegółowe bo niestety szpital 

jest oczkiem nie tylko radnych ale i całego społeczeństwa. Oczkiem w głowie. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący w ja chciałbym spytać, 

ile jeszcze będzie zmian, że tak powiem takich tutaj na sesji? Czy dziewczyny 

muszą z Biura Rady znaczy się tak zmieniać lokalizację i tam Panie, Michał 

musiał...Czy to...Ja nie mówię, że narzekacie, ja tylko tyle, że my narzekamy bo tak 

musimy... 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja rozumiem ale to co mają się z 

mediami zamienić? Uważam, że tu jest zupełnie dobrze i myślę, że to lokalizacja 

dobra. 

 

Radny Wojciech  Miedzianowski: Ja myślę, że trzeba im kupić długie przewody 

od komputera i będzie dobrze. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Przewodniczący już tak na sam koniec. 

Pani Grażynko nie będzie cały czas, Pani się uśmiechnie.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze ja jeszcze, poczekajcie 

Szanowni Państwo bo jest taki na temat, który z racji swojej funkcji muszę zabrać. 

Czy Szanowny Radny Wojciechowski odpowiedział na pismo o podobnie 

zainteresowany się pyta, że nic nie było. 



80 
 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Tak ja powiem wprost: na to pismo nie będę 

odpowiadał. Odsyłam Pana Dariusza Trepto do regulaminu rady. Tam jest 

wszystko napisane. Ja wypełniałem tylko i wyłącznie... 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ale on zadał pytanie dlaczego nie ma 

odpowiedzi. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Nie tam jest to pismo w ogóle, ja uważam, że 

to pismo jest.. To pismo było w ogóle pisane nie przez niego, to jest jedna sprawa, 

regulamin jest a jeżeli ma jakieś obiekcje jest droga odpowiednia, niech jej 

dochodzi. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Z racji funkcji musiałem się spytać. 

 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Ja powiem jeszcze ponieważ, 

rozmawiałam ostatnio z Panem Dariuszem Trepto i Pan Dariusz powiedział, on nie 

oczekuje pisemnej może odpowiedzi jako takiej. Czuje się ten Pan obrażony 

słowami Pana Wojciechowskiego a jak już słyszałam na poprzednich sesjach Pan 

Wojciechowski przepraszał w imieniu Rady Powiatu Zarządu pielęgniarki po 

mimo, że w Zarządzie nie jest i pielęgniarki nie wiem za co bo żadna nie została 

ani wyrzucona z pracy ani żadnej się tam krzywda nie stała a Pan Wojciechowski 

w imieniu Zarządu je przeprosił więc Pan Dariusz Trepto pewnie doszedł do 

wniosku, że skoro tak przeprasza Pan wszystkich za wszystko, nie w swoim 

imieniu to może będzie na tyle honorowy, że przeprosi za swoje słowa 

wypowiedziane na sesji i po prostu oficjalnie przeprosi Pana Dariusz Trepto bo Pan 

Doktor się czuje obrażony. 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Cywilna odwaga, zapraszam tu będziemy 

dyskutować. 

 

Osoba: Panie Przewodniczący? Czy jeszcze mogę Panie Przewodniczący? Moi 

Drodzy ja tu kolegę Waldka nie będę bronił bo nie w tym rzecz ale ja na ostatniej 

Komisji Zdrowia wziąłem te pismo, czy czytałem praktycznie i moi Drodzy kolega 

Wojciechowski tam bardzo nie ma podstaw żeby przepraszał Dyrektora Trepto. 

 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Pan Doktor się czuje obrażony więc 

poprosił o przeprosiny. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Ad pkt. 22 

  

Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady XXXVI Sesji RPŁ. 

 

 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus – Miterka  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


