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P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVIII/ 13 

z obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 26 kwietnia 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 2/ 

 

PORZĄDEK OBRAD  

 

1. Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

6. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 

7. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej                          

w Łowiczu. 

8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2012 rok. 

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla powiatu łowickiego. 

10. Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego. 

11. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy 

Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 

rok. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XV/115/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2011 roku w 

sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2013 

rok. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XXXV/231/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2013 rok 

w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicza zadań Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terytorium 

Gminy Miasta Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla 

Gminy Miasta Łowicz w celu współfinansowania realizacji przyjętych 

zadań. 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającego Uchwalę Nr 

XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013. 

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 XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

Ad. pkt. 1 

Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXXVIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 

Radnych co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować 

uchwały.  

Ad. pkt. 3 

Wnioski do porządku obrad. 

Radny W. Miedzianowski: Chciałbym prosić o wprowadzenie punktu do 

programu po punkcie 14 jako punkt 15 o następującej treści: „Zapoznanie się z 

przygotowaniem Zarządu Powiatu Łowickiego w związku z przygotowaniem 

dotyczącym dokumentacji strategicznej i przygotowanie Powiatu Łowickiego do 

absorpcji środków w następnym okresie programowania”. To ja może jeszcze 

uzasadnię , ten temat był omawiany tylko na Komisji Rewizyjnej, myślę, że… 

no przepraszam, Rozwoju i myślę że dobrze by było żeby przedstawić to całej 

Radzie. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Dobrze, czy są jeszcze jakieś inne uwagi do 

porządku obrad? Nie widzę. Chyba musimy ogłosić przerwę. 

PRZEWODNICZĄCY RADY OGŁOSIŁ 5 MINUT PRZERWY W 

OBRADACH XXXVIII SESJI W DNIU 26.04.2013 ROKU O GODZ. 13.10 
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PRZEWODNICZĄCY RADY WZNOWIŁ OBRADY SESJI RPŁ W DNIU 

26.04.2013 ROKU O GODZ. 13.15 

Starosta K. Figat: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo ja myślę, że to 

jest zbyt poważna sprawa żeby wprowadzić dzisiaj taki punkt i o tym punkcie 

dzisiaj mówić. Uwzględnimy propozycję Pana Wojtka w następnej sesji, 

wprowadzimy to do normalnego porządku obrad. I taki jest też mój wniosek.  

Radny W. Miedzianowski: Znaczy ja tylko chciałem podpowiedzieć, że 

przyjmowaliśmy plan pracy rady i komisji w grudniu i temat był na tyle znany 

dużo wcześniej, że można było spokojnie się przygotować. Więc myślę, że 

odsuwanie tego tematu dalej nie ma sensu. Zwłaszcza, że niedługo będziemy 

podejmować kolejne ważne decyzje sprowadzaniem poszczególnych inwestycji 

tak mi się wydaje przynajmniej z tego co tutaj była, co Zarząd przedstawiał 

wcześniej do budżetu więc myślę, że warto by było na ten temat podyskutować. 

Radny J. Chudy: Panie Przewodniczący proszę o pozwolenie zwrócenia się do 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego. Panie Przewodniczący 

czy na komisji omawialiście ten temat? 

Radny J. Wolski: To znaczy ja mogę tylko potwierdzić to co było w porządku 

w planie pracy na rok 2013 zgadza się, nawet był wniosek kolegi Wojtka by 

wprowadzić na kwietniowe posiedzenie Komisji Gospodarczej ten, że punkt jak 

tutaj był literalnie był zacytowany. Pani Ania Jaros nam ten punkt referowała, 

no była dyskusja wokół tego, większość była no jedni mniej drudzy bardziej 

zadowoleni, kolega Wojtek miał kilka uwag. Ten punkt, że tak powiem 

przerobiliśmy na Komisji Rozwoju zgodnie z planem pracy. Tu jest propozycja 

Pana Wojtka na sesji także w tym momencie nie wiem. Ja osobiście powiem, że 

jestem, że tak powiem kontent z tego co usłyszałem na komisji, podejrzewam, 

że większość kolegów również jako, że dyskusja w zasadzie toczyła się raczej 

tak…Ale każdy ma prawo zgłosić swój wniosek. 

Radny W. Miedzianowski: Jeśli można, rozumiem i zgadzam się absolutnie, 

można uznać, że ten temat był przedyskutowany na Komisji Rewizyjnej ale, 

przepraszam na Komisji Gospodarczej, która przynajmniej odpowiada i 

kształtuje rozwój powiatu i chciałbym tylko zauważyć i dziwię się, to znaczy, że 

pozostali radni nie chcą wiedzieć jak jest przygotowany Zarząd do tego, że 

powiat w jakiś sposób będzie korzystał w tym następnym okresie 

programowania i czy jest przygotowany? No myślę, że warto będzie 

przedstawić im w skrócie. Nie chodzi no przygotowanie jakichś materiałów 
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tylko o  po prostu informację ustną jak wygląda sytuacja z przygotowaniem się 

powiatu do absorpcji środków w następnym okresie. 

Członek Zarządu K. Janicki: Panie Przewodniczący ja bym prosił o 

przerwanie dyskusji i podjęcie decyzji o głosowaniu wniosków. 

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

nieobecny Radny Marcin Kosiorek, Zbigniew Kuczyński/: 

za                           - 7 

przeciw                  - 0 

wstrzymało się       - 12 

nie przyjęli wniosku Radnego Wojciecha Miedzianowskiego o wprowadzenie 

do porządku obrad po punkcie 14 punktu 15 o następującej treści: „Zapoznanie 

się z przygotowaniem Zarządu Powiatu Łowickiego w związku z 

przygotowaniem dotyczącym dokumentacji strategicznej i przygotowanie 

Powiatu Łowickiego do absorpcji środków w następnym okresie 

programowania”. 
 

Ad. pkt. 4 

Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

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

nieobecny Radny Marcin Kosiorek, Zbigniew Kuczyński/: 

za                           - 12 

przeciw                  - 2 

wstrzymało się       - 5 

przyjęli protokół z XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad. pkt. 5 

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Proszę Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

Panią Zofię Rżewską o przedstawienie powyższej informacji. Pragnę 

powiedzieć, że materiał został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji 

stałych. Jeżeli Pani Dyrektor chce ogólnie w jakiś sposób dodać a jak nie to 

będziemy się pytać. 
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Powiatowy Inspektor Sanitarny Zofia Rżewska przedstawiła „Informację 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 

Powiatu Łowickiego” /Zał. Nr 3/. 

Chciałam tylko serdecznie podziękować za współpracę, za pomoc, serdecznie 

dziękuję Pani Inspektor Nadzoru Budowlanego, lekarzom Weterynarii, 

Komendantom Policji i Straży. Dziękuję również, nie ma tu wielu dyrektorów 

szkół i placówek ale bez ich pomocy, bez zaangażowania pielęgniarek 

szkolnych nie moglibyśmy wprowadzać takich programów. Za to jestem bardzo 

wdzięczna bo wszelka pomoc w tym zakresie to jednak jest, działa w tym 

kierunku, także dziękuję bardzo. Także Pani Dyrektor Izie Pawluk za to, że 

zawsze chętnie współpracuje z nami i pomaga. Dziękuję bardzo. 

Radny J. Michalak: Ja nie będę pytał, ja tylko chciałem powiedzieć, że praca z 

Panią Dyrektor to sama przyjemność. Pięć lat nam się współpracowało wzorowo 

bym powiedział. O materiale to już na komisji chwaliłem, że jest tak samo 

dobry jak Pani Martyny Górzyńskiej, który zawsze jest chwalony. I cóż myślę, 

że deklarujemy dalszą współpracę na następną kadencję Pani Dyrektor. 

Członek Zarządu K. Janicki: Właśnie chciałbym tu Panią Dyrektor zapytać i 

Pana Dyrektora ZUK – u czy jest już, mamy taką elegancką wodę i już bez 

robaczków, czy wystarczyło to zaangażowanie Pana Profesora, który się 

zaangażował za odpowiednią odpłatnością i… 

Radny W. Wojciechowski: Czuł Pan zmianę? 

Członek Zarządu K. Janicki: No czułem… 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Zofia Rżewska: Robimy taki monitoring co 

dwa tygodnie, robimy badania, wszystkie badania są zgodne z normą. A to, że 

może uprzedzę pytanie, woda jest taka jaka powinna być. 

Radny A. Michalak: Ja tylko chciałem się dołączyć do podziękowań Pana 

Radnego Janusza Michalaka w kierunku Pani Dyrektor aczkolwiek wciąż przy 

tego typu wyrażanych przez nas słowach mam wielkie obawy czy to nie jest 

czasami pocałunek śmierci bo się okazuje w kuluarach Zarząd ma zamiar 

ogłosić tyle konkursów i to akurat przez przypadek wszystkie dotyczą 

dyrektorów, których wychwalamy i których pracę bardzo sobie cenimy. 

Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Ja również ponieważ, praca zawodowa 

bardzo często splata mi się drogami zawodowymi, Pani Dyrektor chciałbym 
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powiedzieć, że to jest cała przyjemność naprawdę. W wielu trudnych sytuacjach 

zgodnie z przepisami Pani Dyrektor potrafi tak do wielu spraw podejść, że 

widać chęć pomocy w sprawach, które  nieraz trzeba sobie nawzajem zrozumieć 

także ja też bym chciał bardzo podziękować w imieniu mojego zakładu pracy. 

Radny W. Wojciechowski: Panie Przewodniczący czy to coś znaczy?  

Przewodniczący RPŁ K. Górski: To znaczy, że po 15 latach współpracy, jeżeli 

jest okazja powiedzieć dobre słowo – mówię je. Ja taki jestem po prostu, no co 

ja zrobię. 

Ad. pkt. 6 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii. 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy Kowalczyk przedstawił „Informację 

Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii.” /Zał. Nr 4/. 

  

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Chciałbym stwierdzić, że materiał był bardzo 

szeroko omawiany na komisjach stałych powiatu. Jeżeli są jakieś pytania czy 

informacje, które Pan Dyrektor chciałby przekazać bardzo proszę. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy Kowalczyk: Ja może też bym chciał 

podziękować wszystkim przedsiębiorcom i firmom, które że tak powiem 

współpracują z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii za szeroko zakrojoną 

współpracę szczególnie mam tutaj na myśli prawda Panią Dyrektor moją 

przedmówczynię, Pana Komendanta Policji, Pana Komendanta Straży Pożarnej, 

poza tym inne pokrewne instytucje, agencje i obecnego tutaj Pana Kierownika 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jak i również no 

przedstawiciela lekarzy wolnej praktyki bo bez, że tak powiem tych osób, tych 

instytucji no te 30 osób, które że tak powiem jest oprócz powiedzmy tych ośmiu 

osób merytorycznych pracujących i inspektoracie, oni niestety niewiele 

mogliśmy zdziałać a ogólnie mogę tylko stwierdzić, że w 2012 roku 

spożywaliśmy produkty pochodzenia zwierzęcego bezpiecznie w 

przeciwieństwie do innych powiatów gdzie, że tak powiem sami Państwo 

widzieliście była i afera jajeczna a teraz afera mięsna itd. Nie ma u nas takich 

sytuacji i pracujemy cały czas nad tym żeby nigdy one nie zaistniały. Natomiast 

jeżeli są jakieś pytania dotyczące, że tak powiem merytoryki i tutaj moich 

zagadnień dotyczących pracy mojego urzędu to chętnie odpowiem. Dziękuję 
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jeszcze raz ślicznie no i liczę, że ta współpraca będzie dalej, że tak powiem w 

następnych okresach kontynuowana. 

Ad. pkt. 7 

Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej                          

w Łowiczu. 

 

p.o. Dyrektora ZOZ w Łowiczu M. Tracz przedstawił „Informację na temat 

funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” /Zał. Nr 5/.  Aktualna 

sytuacja ZOZ – u w Łowiczu. Chciałbym Państwu pokrótce przedstawić dane za 

I kwartał bieżącego roku. Zacznę od wykonania kontraktu z NFZ w 

poszczególnych zakresach. Szczegółowo te informacje były podawane na 

komisjach, Komisji Zdrowia i Komisji budżetu natomiast myślę, że części z 

Państwa nie było obecnych więc to mogą być ciekawe informacje. Szanowni 

Państwo I kwartał tego roku to był kwartał bardzo pracowity dla Zakładu Opieki 

Zdrowotnej, to widać po wykonaniach kontraktu. I tak oddział chorób 

wewnętrznych wykonał kontrakt na poziomie 110 %, anestezjologia i 

intensywna terapia czyli AIT na poziomie 130%, pediatria można powiedzieć, 

że pobiła swoistego rodzaju sukces 145 % wykonania kontraktu, chirurgia 

ogólna 105 prawie 106 %, neonatologia 33 %, urodzenia też neonatologia tutaj  

noworodki 90%, ginekologia na poziomie 94 %, położnictwo na poziomie 93 %. 

Poradnia Leczenia Uzależnień na ostatnim posiedzeniu tutaj Rady Powiatu na 

sesji Państwo przegłosowali zmianę w statucie, przeniesienie Poradni Leczenia 

Uzależnień z ul. Kaliskiej na ul. Ułańską. Dzisiaj chciałbym tylko potwierdzić, 

że dokonałem zmiany już w rejestrze Wojewody także formalności praktycznie 

dobiegają końca. Kontrakt jest wykonany na poziomie 101 %. Rehabilitacja 

lecznicza w zakresie opieki stacjonarnej na poziomie 107 %, porady lekarskie w  

rehabilitacji 123 %, fizjoterapia ambulatoryjna 116, 5%, rehabilitacja dzienna 

143%. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, poradnia  108 % wykonania 

kontraktu, chirurgia ogólna 101 %, chirurgia urazowo – ortopedyczna 114 %, 

badania kosztochłonne gastroskopia 128 %, kolonoskopia 191 %, tomografia 

komputerowa 110%. Pozostałe zakresy czyli nocna pomoc lekarska, medycyna 

szkolna i transport sanitarny są opłacane stawką kapitacyjną więc tutaj 

wykonanie zawsze jest na poziomie 100%. Wynik finansowy za pierwszy 

kwartał tego roku to jest strata na poziomie 462 718 zł 53 gr. za cały kwartał. 

Pamiętajmy, że amortyzację która jest też kosztem i ma wpływ na ten wynik, 

amortyzacja wynosi 607 078 zł 77 gr. Informacja o należnościach. Na dzień 

dzisiejszy mamy wymaganych należności na kwotę 39 254 zł 99 gr, głównie są 
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to należności od osób fizycznych, nieubezpieczonych. Chciałbym Państwa 

zapewnić, że mamy opracowaną procedurę jak gdyby windykacyjną, tak czyli 

my tych należności nie pozostawiamy, nie aktualizujemy przed próbą 

ściągnięcia. Zobowiązania zakładu na dzień dzisiejszy ogółem wynoszą 

8 706 727 zł 10 gr, natomiast zobowiązania wymagalne 147 634 zł 90 gr. 

Chciałbym Państwu powiedzieć, że od 15 listopada zeszłego roku, odkąd pełnie 

obowiązki dyrektora nie zaciągnąłem żadnych nowych zobowiązań zakładu. 

Spłacamy na dzień dzisiejszy odsetki od zaciągniętych kredytów, mamy takie 

kredyty 2. Pierwszy kredyt był zaciągnięty na kwotę 5 mln zł i spłaciliśmy w 

pierwszym kwartale około 12 500 zł odsetek, zostało do spłaty 1 025 641 zł 28 

gr , natomiast drugi kredyt zaciągnięty był na kwotę 2 400 000 zł i spłaciliśmy 

odsetki na poziomie 5 730 zł, do spłaty zostało 456 747 zł 84 gr. Zatrudnienie w 

naszym zakładzie utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie, są to 263 

etaty i 0, 35. Przy tej okazji jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć o innych 

projektach, które w tym momencie się dzieją w naszym zakładzie. Więc tak, 

pierwsza sprawa udało nam się złożyć wniosek na informatyzację szpitala, 

wysokość wniosku 1 600 000 zł, staramy się o środki w ramach E społeczeństwa 

w Regionalnym Programie Operacyjnym. Prawdopodobnie decyzja o tym czy 

dostaniemy te pieniądze czy nie zapadnie we wrześniu. Tym nie mniej był 

zaplanowany w tym roku proces informatyzacji szpitala, z naszych środków w 

tej chwili przygotowujemy przetarg na zakup niezbędnego sprzętu, w przetargu 

to jest około 120 – 130 tys. zł. Chciałbym podkreślić, że jeżeli dostaniemy 

pieniądze na informatyzację to są to oczywiście środki kwalifikowane i będą 

ustalone przez no jako wkład tutaj w ten projekt. Po długim weekendzie po 

uzgodnieniu ważnej kwestii czy rozdział kanalizacji deszczowej od kanalizacji 

szpitala pozwoli na uniknięcie zalań, składamy wniosek do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska ponieważ, spotkałem się z głosami, że nawet ta 

inwestycja to jest rzędu 400 tys. no niekoniecznie musi skutkować 

rozwiązaniem problemu. Muszę to po prostu ustalić we współpracy z miastem 

czy faktycznie jest takie zagrożenie. Jest jeszcze jeden projekt, nad którym 

pracujemy, staramy się o środki norweskie w ramach poprawy opieki 

perinatalnej. Wniosek należy złożyć do końca maja i tutaj planujemy, będziemy 

się starali o środki na modernizację oddziału ginekologiczno – położniczego, 

neonatologii i doposażenie tych oddziałów. Z mojej strony myślę, że to byłoby 

wszystko na tą chwilę. Dziękuję Państwu. 

Radny A. Michalak: Panie Dyrektorze powiedział Pan przed chwilą, że 

Poradnia Uzależnień praktycznie spełnia wszystkie wymogi. Chciałem zapytać 
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czy spełnia formalno – prawne wymogi do tego żeby normalnie funkcjonować 

czy nie spełnia? 

p.o. Dyrektora ZOZ w Łowiczu M. Tracz: Spełnia wszystkie wymogi 

formalne, NFZ został poinformowany o przeniesieniu poradni z miesięcznym 

wyprzedzeniem. W tym momencie po prostu mamy wpis jeszcze w rejestrze i o 

tym jeszcze zostało nam musimy poinformować NFZ o zmianie w rejestrze i to 

praktycznie wszystko. 

Radny A. Michalak: I to nie przeszkadza w normalnemu funkcjonowaniu? 

p.o. Dyrektora ZOZ w Łowiczu M. Tracz: Nie przeszkadza, poradnia 

funkcjonuje. 

Radny W. Miedzianowski: Ja tylko tak informacyjnie chciałbym oczywiście 

jeśli będzie to możliwe bo trwają prace w Stanisławowie, oddziale rehabilitacji i 

wiemy, że tu w budżecie powiatu jest zapewnione bodajże 600 tys. plus te 200 

tys., które Pan planował na ten rok z kredytu. Wiemy, ze tam są prace 

termomodernizacyjne związane z dachem i ze stropem i z tym Pan planował 

wymianę posadzek. Na komisji Pan również zwrócił uwagę, że tam potrzeba 

więcej, i chciałbym się spytać czy Pan jest mniej więcej już zorientowany co 

należałoby tam zrobić i jaką sumę by mniej więcej, jakie koszty by się 

kształtowały żeby tam doprowadzić do takiego stanu, że załóżmy fundusz nie 

miał już żadnych uwag? 

p.o. Dyrektora ZOZ w Łowiczu M. Tracz: Oczywiście, teraz dysponujemy w 

miarę dokładnym kosztorysem, który został przygotowany w ramach 

przygotowania programu funkcjonalno – użytkowego przez architektów, przez 

projektantów i szacowany koszt tej inwestycji to jest 450 tys. plus 50 tys. sam 

projekt. No jest to wielka inwestycja, my ze swojej strony rozmawialiśmy z 

projektantami szukając możliwości rozłożenia tych prac na etapy, tak żeby 

rozciągnąć inwestycje w czasie. Niestety od strony logistycznej, funkcjonalnej 

jest to niemożliwe ponieważ, faktycznie jest potrzeba wymiany posadzek, 

remont sanitariatów, z takich powiedziałbym rzeczy nowych, które się pojawią 

to będzie jedna łazienka, która będzie obsługiwała dwie sale chorych. Zakres 

robót jest naprawdę niezbędny, tak. 

Radny W. Miedzianowski: Rozumiem czyli te 450 to Pan wycenia, że w sumie 

to należy wliczyć te 50 projekt czyli 500. Czyli krótko mówiąc te 200, które Pan 

zaplanował w budżecie wliczamy to 500. 
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p.o. Dyrektora ZOZ w Łowiczu M. Tracz: Musimy to wliczyć, tak. 

Radny J. Michalak: Ja właściwie to chciałem zapytać Pana Starosty bo od 

Pana Dyrektora na komisji się nie dowiedziałem a dlatego, że to Pan Starosta 

poinformował o konkursie Pana Dyrektora. Jakie są szanse na uzyskanie 

pieniędzy na informatyzację? Ile ich jest w ogóle w tym konkursie 

zadysponowanych, że tak powiem? 

Starosta K. Figat: Dokładnie nie chciałby teraz odpowiadać jaka jest kwota w 

konkursie ale zaraz Pani Asia sprawdzi i podamy dokładnie, natomiast no jest, 

mówi się o tym, że tym razem nie pójdą całe pieniądze w błocie, bo tak 

naprawdę w poprzednim konkursie szanse były duże, wniosek był 

merytorycznie dobry natomiast generalnie uznano, że te środki zasilą Łódź i 

dlatego nie starczyło dla nas. Mówi się o tym, że tym razem będzie inaczej, 

jestem dobrej myśli, natomiast kwotę Pani Asia sprawdzi i ją podamy. 

p.o. Dyrektora ZOZ w Łowiczu M. Tracz: Panie Przewodniczący jeżeli Pan 

pozwoli, jak Państwo wszyscy wiecie jest ogłoszony konkurs na stanowisko 

dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu więc to może być moja też 

ostatnia szansa żeby Państwu podziękować za współpracę. Myślę, że wiele 

rzeczy udało się zrobić, tak naprawdę wiele kierunków zostało wytyczonych w 

dalszej pracy w ZOZ – ie. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję no i 

zobaczymy czy spotkamy się po konkursie. Dziękuję ślicznie. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Dziękujemy Panu Michałowi Traczowi. 

Starosta K. Figat: Dziękujemy Panie Dyrektorze, Myślę, że mniej pesymizmu 

Panie Dyrektorze. 

Ad. pkt. 8 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2012 rok. 

 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska przedstawiła 

„Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2012 rok” /Zał. Nr 6/. Jak 

wszyscy ja przedstawiałam swój materiał na komisjach, były pytania, w taki 

gronie myślę, że jednak wypada mi powiedzieć trochę na temat bezrobocia w 

naszym powiecie. Tak jak w całym kraju i w naszym województwie także w 

naszym powiecie bezrobocie rośnie, jeśli uznamy, że od maja zacznie spadać 

czyli jak wypełni się roczna tendencja bezrobocia bo jak wynika to z 
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materiałów, z doświadczeń październik, listopad to jest okres kiedy nam 

bezrobocie wzrasta, rośnie tak aż do końca kwietnia. Jeśli nam zacznie spadać w 

maju to znaczy, że jest to tendencja roczna i na razie nie ma się czym 

przejmować chociaż w całym kraju jest jak to widzimy. Od grudnia kiedy to 

bezrobocie wynosiło 10, 8 teraz mamy 12, 3 i struktura bezrobocia od wielu lat 

u nas w naszym powiecie jest taka sama czyli mamy dużo osób młodych, około 

30 % niewykształconych także około 30 %, trwale bezrobotnych 60 %. Myślę, 

że ta struktura jest taką samą strukturą jak wojewódzka i jak ogólnopolska stąd 

też myślę, że w żaden sposób nie odbiegamy od tych wskaźników, które mamy 

w Polsce czy w województwie. Mamy więcej pieniędzy w tym roku niż w 

tamtym roku. W tamtym roku mieliśmy około 4 mln, w tym roku już w tym 

półroczu mamy  ponad 5 100 000 zł. Spodziewamy się, że druga część roku to 

będą te nowe pieniądze czyli uruchomione będą rezerwy Ministra, z których 

zazwyczaj korzystamy. My aktywizujemy niestety te grupy, które są 

wyznaczane albo przez Unię, projekty unijne albo przez tendencje narzucane 

przez Ministra więc zazwyczaj są to osoby do 30 oraz powyżej 50 roku życia. 

Na te osoby mamy najwięcej pieniędzy. Unia to też wskaźniki nie dla 

wszystkich czyli to nie jest tak, że przychodzi osoba, która jest  pracodawcą i 

chciałaby zatrudnić bezrobotnego. Czasami jest tak, że musi być to osoba 

niepełnosprawna, długotrwale bezrobotna powyżej 50 roku życia albo do 25 

roku życia więc te kategorie osób są szczególnie brane pod uwagę. Jak Państwo 

zerkniecie w materiały zwiększyliśmy w tym roku o 93 % w stosunku do roku 

2011 pieniądze dla przedsiębiorców, dla pracodawców na utworzenie miejsc 

pracy i  aż o 27 % dla osób, które chcą podjąć działalność gospodarczą. 

Liczymy się z tym, że jeśli bezrobotny okrzepnie na rynku zatrudni kolejne 

osoby i będą to znów kolejne miejsca pracy. Ja myślę, że to jest taki ogólny 

przegląd tego co się dzieje u nas, urzędy mają zły pijar, mamy nadzieję, że może 

to się kiedyś zmieni ale taką frustrację jak obserwujemy teraz no to trudno się 

dziwić żeby urzędy miały dobry pijar. Staramy się jak możemy, pieniądze są 

większe. Nie różnimy się od województwa, nie różnimy się od Polski, mamy 

nawet mniejsza stopę bezrobocia niż w Polsce i w województwie i to powinno 

być pozytywem. 

 

Ad. pkt. 9 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla powiatu łowickiego. 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił „Ocenę zasobów 

pomocy społecznej za rok 2012 dla powiatu łowickiego.” /Zał. Nr 7/. 

 

Ad. pkt. 10 

Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ K. Górski: Proszę Panią Dyrektor Izabelę Pawluk o 

przedstawienie informacji, jednak chciałbym przypomnieć, że materiał został 

omówiony na posiedzeniach komisji. Jeżeli coś Pani Dyrektor ma do dodania, 

jeżeli nie no to proszę o pytania. Jeżeli nie ma pytań dziękuję Pani Dyrektor. 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła informację: 

„Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego.” /Zał. Nr 8/. 

 

Radny Marcin Kosiorek: poproszę 10 minut przerwy.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY OGŁOSIŁ 10 MINUT PRZERWY W 

OBRADACH XXXVIII SESJI W DNIU 26.04.2013 ROKU O GODZ. 14.00 

PRZEWODNICZĄCY RADY WZNOWIŁ OBRADY SESJI RPŁ W DNIU 

26.04.2013 ROKU O GODZ. 14.10 

Ad. pkt. 11 

Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu 

Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok. 

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Proszę Panią Dyrektor Wydziału EKS Panią 

Izabelę Pawluk o przedstawienie sprawozdania z tym, że to sprawozdanie także 

było przedstawione na komisjach w lutym i w marcu i nie wiem jeżeli ma Pani 

Dyrektor coś do dodania to bardzo proszę a jak nie to przejdziemy do pytań. 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła Sprawozdanie z 

realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Powiatu Łowickiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie za 2012 rok /Zał. Nr 9/. Ja tylko dodam odnosząc się do 

przedmówcy  a mianowicie do Pana Dyrektora Wójcika, że ten materiał też 

zawiera te dotacje ogłoszone, konkursy ogłoszone na okoliczność prowadzenia 

placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

 

Ad. pkt. 12 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XV/115/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2011 roku w 

sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu. 
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Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk  przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

21 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w 

Łowiczu. Jeżeli chodzi o tą właściwą uchwałę w paragrafie 1 pkt. 1 był Pan 

Bolesław Heichman. 

 

Starosta K. Figat: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo ja chciałbym 

przedstawić Maksymiliana Celedę, którego Zarząd proponuje aby był 

przedstawicielem powiatu w tejże radzie. Pan Maksymilian Celeda ukończył 

średnią szkołę rzemiosł artystycznych w Łodzi, następnie wydział filologiczno – 

historyczny i ekonomiczno – socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował 

w placówkach oświatowych i społeczno – kulturalnych. Od 1978 roku pracuje w 

Ministerstwie Kultury na różnych stanowiskach, wieloletni dyrektor 

departamentu książki, departamentu szkolnictwa artystycznego a od dwóch lat 

jest radcą ministra kultury. Jest prezesem fundacji ,,Stypendia i nagrody’’ im. 

Tadeusza Kulisiewicz, szczególnie zasłużony dla kultury i oświaty. Inicjator i 

organizator wielu przedsięwzięć artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i 

międzynarodowym. Za swoją działalność został uhonorowany wieloma 

znaczącymi odznaczeniami m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu 

Odrodzenia Polski, srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, 

medalem Edukacji Narodowej oraz medalem za długoletnią służbę. Pan 

Maksymilian przeprasza, że nie może być na dzisiejszej sesji ale jest w jury 

ogólnopolskiego konkursu Kół Teatralnych w Łodzi i dzisiaj jest zakończenie 

tego konkursu i dzisiaj z tego powodu z nami nie może być. Chcę powiedzieć, 

że jest to człowiek, który wywodzi się z powiatu łowickiego a konkretnie z 

Kiernozi. Na tą okoliczność mam oświadczenie Pana Maksymiliana wyrażające 

chęć i zgodę na pracę w tejże Radzie Muzeum. Dziękuję. 

Radny W. Miedzianowski: Jeśli można, dziękuję bardzo. Mam taką prośbę do 

Zarządu, oczywiście szanując propozycję Zarządu bo oczywiście jest to jak 

najbardziej wskazane, że Zarząd może proponować ale może żebyśmy nie 

wpisywali w uchwały od razu nazwiska ponieważ, jak Państwo przypominacie 

sobie były również inne kandydatury zgłaszane, a to nie zabierajcie głosu radzie 

bo to nie zarząd będzie decydował tylko rada kogo wybierze i tak naprawdę 

chciałbym spytać czy ktoś rozmawiał z Panem Profesorem Wysockim? 

Starosta K. Figat: My rozmawialiśmy z Panem Maksymilianem Celedą. 

Radny W. Miedzianowski: Czyli nikt nie rozmawiał. Przypomnę Państwu, że 

zgłosiłem kandydaturę Pana Profesora i prosiłem żeby do końca jakby tą sprawę 
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dociągnąć i tak naprawdę przypomnę, że to było na początku roku więc to już 

powinniśmy zrobić dawno i to oznacza najzwyczajniej w świecie, że Państwo no 

rozumiem, że zlekceważyliście tą kandydaturę tak naprawdę i mój wniosek 

rozumiem, ale powiem szczerze, że jestem troszkę zaskoczony. Szkoda, że nie 

ma kandydata Zarządu bo tak chyba należy to rozumieć skoro Zarząd to 

proponuje i chciałbym również prosić Państwa żeby uchwały proponowane 

Radzie zawierały naprawdę większe uzasadnienie i to nie chodzi tylko o tą 

uchwałę. Chodzi o różne uchwały przygotowywane bo tak naprawdę te 

uzasadnienia są bardzo ubogie i tak naprawdę mając do dyspozycji tylko projekt 

uchwały za mało wiemy. Czyli biorąc pod uwagę tak naprawdę chcielibyśmy 

więcej poznać tego Pana, znaczy ja osobiście owszem słyszałem, nie miałem 

sposobności poznać osobiście Pana Celedy ale wiem przynajmniej z ostatnich 

lat co robił aczkolwiek chcielibyśmy się dowiedzieć o jego osiągnięciach a po 

drugie skoro jest w tej chwili gdzie indziej, czy on jest urzędnikiem 

ministerialnym rozumiem, tak? 

Starosta K. Figat: Jest doradcą Ministra Kultury. Tak. 

Radny W. Miedzianowski: Radcą. Ale nie ważne. W każdym bądź razie no 

czy urzędnik rządowy nadzorujący w pewnym sensie muzea rejestrowe, czy 

może być kandydatem do Rady Muzeum samorządowego, bardzo bym prosił o 

takie wyjaśnienie no i bardzo bym prosił w takim razie no może przełóżmy to 

skoro czekaliśmy pół roku na przesunięcia i uzupełnienia, rada może 

funkcjonować, aby Pan Celeda przyjechał. Skoro nie może w tej chwili myślę, 

że obowiązki ma na tyle złożone, że od razu się nasuwa pytanie czy będzie mógł 

uczestniczyć w pracach Muzeum.  No pierwsze to sprawa Pana Profesora 

Wysockiego, którego tak naprawdę… 

Starosta K. Figat: Jeśli ktoś zlekceważył Profesora Wysockiego to proszę nie 

zwracać się do Zarządu. To była Pana Panie Radny propozycja i jak najbardziej 

taka propozycję mógł Pan złożyć do tej Rady. Jeśli chodzi o wpisanie nazwiska 

do uchwały to pragnę poinformować, że to nazwisko pojawiło się w tej uchwale 

po pozytywnej opinii komisji dopiero. Jeśli jest… 

Radny W. Miedzianowski: Panie Starosto bardzo proszę, proszę tak nie 

mówić. Ja dostałem mailem tą uchwałę dużo wcześniej przed posiedzeniem 

Komisji Edukacji i Kultury. Przed posiedzeniem. Mam to na mailu, dostałem 

wcześniej. Był wpisany Pan Maksymilian Celeda. Proszę nie mówić, że to 

zostało wpisane po komisji, b to jest akurat nieprawdą. 
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Starosta K. Figat: Ja swój projekt wpisałem akurat na komisji po tym jak 

komisja pozytywnie zaopiniowała, natomiast była możliwość i miał Pan pełne 

prawo do tego aby z Panem Profesorem Wysockim o tejże propozycji 

rozmawiać. Zarząd rozmawiał, w szczególności ja rozmawiałem z Panem 

Maksymilianem Celedą, który wyraził zgodę na pracę w tej komisji, 22 kwietnia 

otrzymaliśmy informację i pisemną zgodę na uczestnictwo w tej komisji i Panie 

Przewodniczący ja myślę, że tutaj wszystko to co było potrzebne i było istotne 

do zachowania podjęcia tej uchwały zostało spełnione. Nie widzę powodu żeby 

to przekładać. 

Radny M. Kosiorek: Panie Starosto bo to już media donosiły, naprawdę niech 

Pan nie kłamie. Przecież na komisji wiemy co głosowaliśmy to jest po pierwsze. 

Po drugie wprowadził nas Pan na komisji w błąd bo prezentując bogaty życiorys 

Pana Celedy pominął Pan następujące wiadomości, że Pan Maksymilian Celeda 

w roku 1967 był instruktorem Wojewódzkiego Ośrodka Propagandy Partyjnej,  

w roku 1971 sekretarzem Propagandy Komitetu Łódź – Bałuty, w 1975 zastępcą 

kierownika łódzkiego Ośrodka Kształcenia Ideologicznego Komitetu Łódzkiego 

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej a w 1979 kierownikiem Wydziału 

Propagandy Komitetu Łódzkiego PZPR. Dla niektórych radnych bo wiem, że 

nie dla wszystkich ale są to bardzo ważne informacje dlatego no na pewno nie 

będziemy popierać tej kandydatury. 

Starosta K. Figat: Macie Państwo takie prawo. 

Radny W. Miedzianowski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado naprawdę 

nie powinniśmy podchodzić przede wszystkim do osób, które zasłużyły się dla 

naszego regionu w taki sposób w jaki żeśmy podeszli biorąc pod uwagę Pana 

Profesora Wysockiego. Wnioskuję o przeniesienie tego punktu, nie rozpatrzenie 

go i po prostu nie podejmowanie uchwały a przeniesienie tego punktu na 

następną sesję. Poprośmy Pana Celedę niech przyjedzie, rozstrzygnijmy sprawę 

z Panem Profesorem Wysockim i dopiero wtedy zagłosujemy. Rada na pewno 

może pracować, ma quorum, może pracować, spełniać swoje role i wydawać 

opinie o działalności Muzeum jak i o planach finansowych. Więc nie 

przeszkodzi to niczemu jeśli odsuniemy to jeszcze trochę biorąc pod uwagę i tak 

okres, który to trwało od samego początku. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Słuchajcie Państwo, sprawa już raz była 

odrzucana z obrad naszej rady, ja rozumiem. Nie wiem dlaczego nie było 

rozmowy ze strony wnioskującego z Panem Profesorem Wysockim, ja 
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dosłownie tydzień temu przebywałem z nim pod rękę prawie pół dnia. Nie 

wiem, nie wspomniał nawet, ja też nie czułem się w obowiązku rozmawiać z 

nim na ten temat. Nie wiem, taki temat no w ogóle powinien być chyba przez 

wnioskującego podniesiony do osoby, która była zgłoszona. Ja mam bardzo 

częsty kontakt z Panem Profesorem i gdyby trzeba było na pewno bym ten temat 

podjął. Zrozummy się nawzajem. Ja uważam, że tego punktu w nieskończoność 

też nie powinniśmy odrzucać bo raz było nie takie wykształcenie, teraz przy 

pełnym wykształceniu, no te uwagi o których mówi Pan Kosiorek. Nie wiem no, 

Pan Radny rzeczywiście może ma rację, że podnosi ten temat natomiast nie 

wiem czy taka przeszłość no nie wiem to jest przestępstwo? Takie były czasy 

dlatego uważam, że wartość merytoryczna człowieka też powinna nie być bez 

znaczenia. Ja bardzo cenię dorobek naukowy Pana Profesora Wysockiego bo 

jest to mój dość bliski kolega i wiem co robi, wiem jaki ma zasób wiedzy ale no 

ja nie czułem się w obowiązku żeby z nim rozmawiać. 

Radny W. Miedzianowski: Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni 

Państwo to co tam Pan Kosiorek uważa i każdy z nas to jest jego sprawa 

sumienia i każdy będzie głosował sam. Ale Szanowni Państwo naprawdę cała ta 

sytuacja jest trochę żenująca dla nas powtórzę. Robimy dla ludzi, którzy dla tego 

regionu wnieśli bardzo dużo, w tej chwili bardzo dużo złego. A jeśli chodzi o to 

kto ma się Szanowni Państwo kontaktować to ja proponuję odwołajmy Zarząd, 

może jeszcze kilku pracowników w Starostwie a my tu radni będziemy za nich 

pracować. Tak proponuję ponieważ, oczekiwanie, że ja będę się kontaktował 

czy ktokolwiek z radnych jest troszkę absurdalne. Panie Przewodniczący 

ustalmy czy rada jest dla zarządu? Są dwie władze: ustawodawcza i 

wykonawcza. Każda z nich ma określone kompetencje i obowiązki więc niech 

każdy robi to do czego został zobowiązany i do czego sam chciał. Proponuję 

odwołać zarząd, radni będą wykonywać za nich obowiązki. Stawiam wniosek 

formalny o przeniesienie tego punktu na następna sesję. 

Radny M. Kosiorek: Ja chciałem tylko poprzeć tutaj kolegę Wojtka dlatego, że 

no to zarząd nadzoruję pracę takich organów jak Rada Muzeum no i to raczej w 

obowiązku zarządu jest skontaktować się. Jeśli idzie … ja naprawdę nie 

powiedziałem tego, nie wiem czy Pan uważnie słuchał, ja powiedziałem to w 

kontekście przedstawienia życiorysu Pana Celedy. I zgodzi się Pan, nie jest to 

przestępstwem natomiast komunizm obecnie w Polsce Konstytucja uważa jako 

system totalitarny, zakazany. Jeżeli ktoś pracował w organach propagandowych 

tego systemu no to komuś może to się nie podobać. Mi się na przykład to nie 
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podoba i chciałbym być zresztą dobrze o tym wiecie, chciałbym zostać o tym 

poinformowany po prostu gdy Pan Starosta przedstawiał tą kandydaturę, ja bym 

dużo więcej wiedział a czuję się oszukany po prostu i chciałem powiedzieć 

publicznie na sesji. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Bardzo proszę był formalny wniosek Pana 

Radnego Miedzianowskiego o… 

PRZEWODNICZĄCY RADY OGŁOSIŁ 5 MINUT PRZERWY W 

OBRADACH XXXVIII SESJI W DNIU 26.04.2013 ROKU O GODZ. 14.25 

PRZEWODNICZĄCY RADY WZNOWIŁ OBRADY SESJI RPŁ W DNIU 

26.04.2013 ROKU O GODZ. 14.30 

Starosta K. Figat: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, żeby pewne 

rzeczy wyjaśnić, jeśli Pan Marcin został dotknięty tym, że to przedstawienie 

Pana Maksymiliana Celedy było zbyt ogólne to przepraszam. Natomiast chcę 

wspomnieć o jednej rzeczy i jeżeli Państwo dobrze pamiętacie to poprzednia 

rada została powołana w dniu 21 grudnia 2011 roku o ile sobie dobrze 

przypominam i pewnie to jest prawda, Wicestarostą tego zarządu był Pan 

Marcin Kosiorek i do 21 grudnia 2011 roku członkiem tej Rady był Pan  

Profesor Wysocki. Panie Marcinie przecież wtedy Pan mógł zgłosić Pana 

Profesora Wysockiego do tej rady, nie było pewnie żadnych przeciwwskazań. 

Wystarczyły głosy. Panie Przewodniczący podtrzymuje wniosek Zarządu o 

powołanie do składu Rady Muzeum Pana Maksymiliana Celedy. Dziękuję 

bardzo.  

Radny M. Kosiorek: No oczywiście, że mogłem zgłosić tylko Panie Starosto to 

jest kwestia filozofii, my uważaliśmy, że zarząd powinna reprezentować, takie 

mieliśmy zdanie osoba związania zarządem, tak. Tak samo no nie może tam 

Radny Kowalski naszym zdaniem rozmawiać na temat prac w ciałach 

statutowych instytucji, które podlegają pod Starostwo. To zarząd powinien, to 

Starosta powinien takie rzeczy robić. Taka była nasza filozofia dlatego no…Ale 

skoro wy zmieniliście stąd był pewnie pomysł, że no skoro może być ktoś tak 

odległy, ze nie mieszkający tutaj w tej chwili no to dlaczego nie Profesor 

Wysocki. Tak rozumiem taka była intencja kolegi Wojtka. Dziękuję. 

Radny W. Miedzianowski: Naprawdę oczywiście tutaj większość zdecyduję 

kto i jak, czy będzie to zdjęte czy nie tylko Szanowni Państwo my powinniśmy 

tutaj nie przyjmować uchwał zaocznie. Już kiedyś tak przyjęliśmy uchwałę, 
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którą tak naprawdę nie widzieli radni na oczy. Przypomnę, w razie czego to 

szczegóły przypomnę koleżankom i kolegom przepraszam. Myślę, że warto by 

było porozmawiać z kandydatem do Rady zwłaszcza, ze budzi dużo 

kontrowersji i tym bardziej warto by było porozmawiać i zaocznie bez wiedzy ja 

naprawdę szanuję swoją rękę. Chciałbym podnosić wtedy kiedy wiem, jestem 

świadom tego co robię. Więc bardzo proszę i myślę, że to że radni odrzucili na 

przykład mój wcześniejszy wniosek o wprowadzenie punktu przygotowanie 

zarządu, owszem dziwię się, że niektórzy nie chcą wiedzieć jak jest 

przygotowany powiat do absorpcji środków ale to jest ich sprawa, ich sumienie. 

Okej, tak samo i tutaj Państwo odrzucicie ale dobrze by było żebyśmy 

rozmawiali z osobami i podejmowali decyzję świadomie, które będą w skutkach 

dla powiatu no wtedy będą dobre. I bardzo bym prosił oczywiście przez 

głosowanie zobaczymy czy to będzie odrzucony ten wniosek  czy nie ale 

naprawdę warto by było porozmawiać tutaj z kandydatem czy faktycznie 

urzędnik rządowy mający na swoich obowiązkach bardzo dużo zajęć i  

reprezentujący urząd, który jakby kontroluje Muzeum bo Muzeum rejestrowe 

jest jakby kontrolowane przez Ministerstwo Kultury, porozmawiał z nami tutaj 

czy faktycznie da radę być na radach Muzeum czy bo to czy faktycznie jest 

kompetentna czy nie osoba też przynajmniej w tych rozmowach w tych 

dyskusjach się okaże. Ja bardzo proszę cały czas o taką bardziej obiektywną i 

taką bardziej ogólne spojrzenie na problem. Na pewno jeszcze raz powtórzę 

Radzie Muzeum na dzisiaj to nie zaszkodzi jak przesuniemy o ten miesiąc, 

naprawdę. Dziękuję. 

Radny M. Śliwiński: Ja tutaj uprzedzam Wojtka żeby nie poruszał sumienia. 

Sumienie to jest moja i nasza wewnętrzna sprawa także żeby nie bawiła nam się 

tutaj w kaznodzieję tylko sam jeżeli robi sobie rachunek sumienia to wiem co 

robie źle i jak robie. Druga rzecz nie wiem czy no wychodzi tutaj absurd taki: 

Jeżeli był zgłoszony członek zarządu to niedobry. Jak został zgłoszony inny 

kandydat to też niedobry bo lepiej by było jak by był Pan Profesor Wysocki. 

Okazuje się, że Pan Profesor Wysocki sam został wycięty przez poprzedni 

zarząd. To w końcu… 

Radny W. Miedzianowski: Tak jest, adwocem i kończymy bo ta dyskusja nie 

ma sensu. Szanowni państwo tu nie chodzi, że Pan Wysocki tylko po prostu nie 

uwzględniliśmy w propozycjach. My po prostu tak jak powiedziałem 

lekceważymy ludzi, którzy dla tego regionu pracują od zawsze i dużo i ja 

rozumiem, że głosami koalicji przeszła by inna kandydatura ale mielibyśmy 
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dwie kandydatury prawda. I mielibyśmy normalnie potraktowanego człowieka, 

który był tam ktoś, zgłaszał, zarząd powinien zrobić to co do niego należy, 

mamy takie i takie propozycje, jest druga propozycja zarządu, jest to logiczne, 

obiektywne a decyzja radnych oczywiście może być każda inna osoba. Więc  o 

taki proces załatwiania spraw i podejmowania decyzji mi chodzi. I tyle, 

dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Słuchajcie Państwo ja ponieważ, tak jak 

mówiłem mam dość bliski kontakt z Panem Profesorem, w czasie przerwy 

rozmawiałem z nim. Pan Profesor powiedział, że 3 lata temu rozważał taką 

możliwość bo były jakieś rozmowy natomiast w dniu dzisiejszym jeżeli padłaby 

taka propozycja to odmówiłby ze względu na bardzo dużą ilość pracy za 

granicą, prowadzenie dziekanatu i wydziału historycznego na Uniwersytecie 

Kardynała Wyszyńskiego i kazał przekazać, że gdyby taka propozycja była 

niestety odmówiłby, nie zgodziłby się. Także przystąpimy teraz do głosowania 

nad propozycją, którą zgłosił Pan Radny Miedzianowski o zdjęcie powyższego 

punktu z porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu Łowickiego.  

Radni w głosowaniu jawnym: 

za                           - 9 

przeciw                  - 12 

wstrzymało się       - 0 

nie przyjęli wniosku Radnego Wojciecha Miedzianowskiego o zdjęcie z 

porządku obrad XXXVIII Sesji RPŁ punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/2011 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w 

Łowiczu. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                               

i Promocji – pozytywna.  

Radni w głosowaniu jawnym: 

za                           - 13 

przeciw                  - 7 

wstrzymało się       - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/254/2013 RPŁ z dnia 26 kwietnia 2013 roku w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 

grudnia 2011 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w 

Łowiczu /Zał. Nr 10/. 
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Ad. pkt. 13 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2013 

rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman: Uchwała RPŁ, która została 

Państwu przekazana zmieni się o autopoprawkę jaką Zarząd przyjął na swoim 

zarządzie. Ta autopoprawka była omówiona na Komisji Budżetu i polega na 

zwiększeniu dochodów w rozdziale 75618 to są wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

20 tys. zł, zmniejszenie wartości zadania modernizacja sieci dróg powiatowych 

w obrębie autostrady A2 – 20 tys. zł i przesunięcie tychże środków w wysokości 

40 tys. zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. W konsekwencji również 

tego, że Zarząd wcześniej na uchwałę zarządu przyjął dotację celową od 

Wojewody na  zwiększenie wartości tego zadania modernizacja sieci dróg i po 

tych zmianach dzisiejszych zmienią się załączniki dotyczące wydatków 

majątkowych co do wartości i zmieni się załącznik o dotacjach.  

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok. 

 

Radny J. Michalak: Ja mam pytanie do Pana Starosty, do Zarządu w zasadzie, 

czy analizował wykonanie budżetu przy okazji zmian w budżecie pod kątem 

wykonania w oświacie właśnie bo z tego co po zmianach rezerwy celowej ma 

być na oświatę i to na wynagrodzenie i pochodne mniej niż już w tej chwili 

brakuje na tylko wynagrodzenie bez pochodnych. Brakuje już około 380 tys. za 

pierwszy kwartał. No ja rozumiem, że w innych rozdziałach te pieniądze mogą 

być wydawane inaczej niż z upływem czasu ale w oświacie raczej nie należy się 

spodziewać oszczędności czyli gdybyśmy to dzisiaj pomnożyli razy 4 no to 

byłoby to już blisko półtora miliona złotych więc dlatego takie pytanie.  

Starosta K. Figat: Zarząd monitoruje tą sytuację na bieżąco i w tej sytuacji, 

która jest na dzisiaj myślę, że no nie do końca to się mnoży razy 4 bo w 

niektórych przypadkach są już środki wydatkowane na więcej niż pierwszy 

kwartał, jeżeli chodzi o wskaźnik upływu czasu chociażby… 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman: Jeśli można to tak, na bieżąco 

zarząd tutaj akurat Pan Darek Kosmatka jako Wicestarosta odpowiedzialny za 

oświatę spotykamy się i spotykaliśmy z dyrektorami i z głównymi księgowymi. 

Faktycznie ten pierwszy kwartał, na ten pierwszy kwartał jest przekroczenie 
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tego upływu wskaźnika czasu w niektórych paragrafach, jest rozmowa 

prowadzona na bieżąco i co się okazuje, że jeśli chodzi na ten wskaźnik 

zadziałało wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z 

pochodnymi. Na ten wskaźnik zadziałało również  fakt, że niektóre szkoły 

przyszły z zobowiązaniami w ZUS – ie i Funduszu Pracy na ten rok, wiemy już, 

że w niektórych szkołach będą oszczędności bo na te wynagrodzenia i pochodne 

były właśnie zabezpieczone środki ale wiemy również i dyrektorzy sami 

powiedzieli, że będzie ta tendencja spadkowa. Na pewno jest zagrożenie jeśli 

chodzi o wykonanie w paragrafach energii, natomiast energia i ta cieplna i prąd 

elektryczny, natomiast będzie ta tendencja spadkowa już od miesiąca maj 

czerwiec, lipiec, sierpień i tu jest ta możliwość jakby zaoszczędzenia i 

dyrektorzy o tym wiedzą. Taki pełny obraz bo jesteśmy umówieni na spotkanie 

ponowne z dyrektorami i z głównymi księgowymi pod koniec maja albowiem 

przygotowują już analizę budżetu do końca 2013 roku mając na uwadze 

projekty organizacyjne, które będą przedstawiane tutaj zarządowi na koniec 

kwietnia i w miesiącu maju jeszcze raz zarząd będzie spotykał się z dyrektorami 

i z głównymi księgowymi w aspekcie przyjęcia uczniów do szkół. 

Radny J. Michalak: Dziękuję za tak szeroką odpowiedź na pytanie i więcej niż 

na pytanie bo ja tylko zapytałem o  wynagrodzenia i tak tragicznie nie chciałem 

przedstawiać wykonania budżetu oświaty w ogóle. Na samych wynagrodzeniach 

proszę Państwa bez pochodnych więc wynagrodzenie roczne, dodatkowa 

nagroda roczna czyli trzynastki nie liczyłem i ZUS – ów i Funduszu Pracy też 

nie liczyłem. 380 tys. to jest brak na samych wynagrodzeniach. No ja rozumiem, 

że mogą być trochę większe w pierwszym kwartale jeżeli były nagrody 

jubileuszowe i jakieś odprawy, to tylko o tyle może się zmienić a oszczędności 

to też trzeba powiedzieć wprost mogą być tylko wtedy gdy zlikwidujemy jakąś 

klasę, przynajmniej klasę. 

Wicestarosta D. Kosmatka: Znaczy w czerwcu kończą się urlopy dla 

poratowania zdrowia, 10 osób wraca, nauczycieli. Tu też będą oszczędności. 

Radny W. Miedzianowski:  Ja mam pytanie do Zarządu, jak ostatecznie 

kształtuje się kwota wolnych środków nadwyżki z 2012 roku, kiedy będziecie 

Państwo rozdysponowywać tą kwotę i z jakim przeznaczeniem czyli na co 

przeznaczycie te środki? 

Starosta K. Figat: Jest to kwota 449 tys. zł i w najbliższym czasie czyli na 

najbliższej sesji zaproponujemy podział tych środków. 
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Radny W. Miedzianowski: A na co jeśli można wiedzieć? 

Starosta K. Figat: Powiedziałem, że zaproponujemy. 

Radny M. Kosiorek: Nie ja bym chciał naprawdę niech Pan nie robi z nas 

idiotów. Pytanie jest na co rozdysponujecie. Niech Pan powie: nie wiemy, nie 

powiemy wam i wiemy ale niech Pan nie mówi takich bzdur no. 

Starosta K. Figat: Jeżeli słowo propozycja dla Pana to jest bzdura to 

przepraszam. 

Radny K. Dąbrowski: Panie Starosto no ja rozumiem, dopiero w czerwcu Pan 

powie na co nadwyżka będzie rozdysponowana ale są palące problemy, tak jak 

dosyć dużo jest takich dróg, które są w opłakanym stanie, po zimie się naprawdę 

sypią. I po prostu też powinno być jakieś filozofia myślenia w tym temacie. A 

jeśli to będzie za dwa miesiące, później będą wakacje, w lipcu sesji nie będzie. 

Praktycznie cały rok do tyłu. 

Starosta K. Figat: Proszę Państwa czy ktoś z Państwa jest w stanie 

zadeklarować dzisiaj to, że będą nabywcy na majątek, który jest w tej chwili 

obecnej przeznaczony do sprzedaży? Myślę, że nie. Ogłoszone są przetargi, no 

pozwólcie na to byśmy nie założyli sobie sami pętli bo już jeden majątek za 

który chcemy pozyskać środki chociażby na utrzymanie dróg i na to żeby 

utrzymać oświatę nie będzie możliwy do zbycia no to może w pierwszej 

kolejności wolne środki pójdą na zabezpieczenie tych potrzeb, które są palące 

tak jak Pan Radny Dąbrowski powiedział i my o tym pamiętamy. Co prawda 

później miałem o tym mówić ale od wczoraj Powiatowy Zarząd Dróg ma już 

dostęp do masy na gorąco i te drogi są już zabezpieczane, te które są w 

najgorszym stanie w pierwszej kolejności tak żeby zabezpieczyć 

bezpieczeństwo na drodze. 

Radny W. Miedzianowski: Jeśli można bo to też sprawa związana jest z 

budżetem i tak przy okazji. Czy zamierzacie się Państwo wywiązać ze swojego 

zobowiązania dotyczącego schroniska tej umowy z Gminą Bielawy? 

Starosta K. Figat: Jeżeli chodzi o schronisko Urząd Gminy w Bielawach 

zastosował pismo takie, o którym mówiłem na poprzedniej sesji do Ministerstwa 

Edukacji z naszym pismem przewodnim. Myślę, że to co mówiłem na 

poprzedniej sesji wobec schroniska  w Sobocie będzie zrealizowana. 

Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna 
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Radni w głosowaniu jawnym: 

za                           - 17 

przeciw                  - 0 

wstrzymało się       - 4 

podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/255/2013 RPŁ z dnia 26 kwietnia 2013 roku w 

sprawie zmiany budżetu na 2013 rok /Zał. Nr 11/. 

 

Ad. pkt. 14 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego 

zmieniającego Uchwałę Nr XXXV/231/2013 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 30 stycznia 2013 rok w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicza 

zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na 

terytorium Gminy Miasta Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat 

Łowicki dla Gminy Miasta Łowicz w celu współfinansowania realizacji 

przyjętych zadań. 

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek-Sarwa przestawiła projekt Uchwały 

RPŁ zmieniający Uchwałę Nr XXXV/231/2013 Rady Powiatu Łowickiego z 

dnia 30 stycznia 2013 rok w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicza zadań 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terytorium 

Gminy Miasta Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy 

Miasta Łowicz w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań. 

Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna 

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

nieobecny Radny Zbigniew Kuczyński/: 

za                           - 18 

przeciw                  - 1 

wstrzymało się       - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/256/2013 RPŁ z dnia 26 kwietnia 2013 roku 

zmieniającą Uchwałę Nr XXXV/231/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 

stycznia 2013 rok w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicza zadań 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terytorium 

Gminy Miasta Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy 

Miasta Łowicz w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań                    

/Zał. Nr 12/. 
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Ad. pkt. 15 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku w 

sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013. 

 

Kierownik BS Joanna Jaros przedstawiła projekt Uchwały RPŁ zmieniający 

Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 

roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013. 

Radny A. Michalak: Pani Dyrektor tak jak mówiłem wczoraj na Komisji 

Budżetowej, trochę jestem zatrwożony tym projektem. Ja może na dowód tych 

swoich słów wypowiadanych na wczorajszej Komisji Budżetowej przytoczył 

bym zadania jakie na przykład jedna z instytucji konkretnie chodziło mi o 

województwo małopolskie podjęła w projekcie pod hasłem ,,Janosikowy 

szlak’’. W ramach tego projektu nad Zalewem Czorsztyńskim wybudowano dwa 

parkingi o powierzchni 1000 m², odnowiono trasę dojazdową, położono nowy 

asfalt, wybrukowano chodniki, wyznaczono i wyremontowano ścieżki 

rowerowe, wzdłuż drogi wybudowano 31 ozdobnych stalowych latarni, 

pobudowano barierki ochronne i odpowiednie oznakowania drogowe 

zapewniające bezpieczeństwo podróży, tą drogę która pnie się po stromym 

terenie. Dodatkowo trasę wyposażono w kanalizację deszczową, w zatoczki 

autobusowe wraz z wiatami przystankowymi. To jest prawdziwy projekt, ja 

jeżeli otrzymuję od Pani, być może się mylę, zadania które w tym projekcie 

zostały uwzględnione to naprawdę nie bardzo rozumiem bo co ma do tego zakup 

samochodu, który będzie generował koszty tak jak już mówiliśmy wczoraj na 

komisji, zakup kosy spalinowej, no przecież są dużo bardziej potrzebne 

elementy, które chociażby powymieniałem przed chwilą, które należałoby w 

tym projekcie ująć a nie samochód i kosę spalinową. Nie wiem, Pani Dyrektor 

powiedziała, że biuro przygotowywało projekt tak? Moje pytanie na komisji z 

prośbą przygotowania na dzisiaj odpowiedzi jakie szczegółowe elementy i 

zadania przewiduje ten projekt? Bo w tym projekcie uchwały, który Pani 

uwzględniła są ważkie taj jak mówię 4 zadania w tym dwa to zakup samochodu 

i kosy spalinowej. 

Kierownik BS Joanna Jaros: Tak w uchwale rzeczywiście tak jak wskazuje 

akurat ta kolumna jest to krótki opis przedsięwzięcia i zawsze do tej pory 

naprawdę krótki był stosowany wobec czego no też tutaj do tego tak podeszłam 

ale oczywiście zgodnie z Pana prośbą na Komisji Rozwoju przedstawię 
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szczegółowy zakres projektu. Po pierwsze w ramach tego projektu ma być 

wyznaczony szlak kajakowy na rzece Bzurze o długości około 40 km, w ramach 

tego zadania wykonany zostanie projekt techniczny oznakowania szlaku 

kajakowego znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi oczywiście zgodnie z 

obowiązującymi normami w tym zakresie. Zostanie wykonany kilometraż rzeki 

oraz pomiary na Bzurze. W ramach tego zadania będzie wyłoniony wykonawca 

tej dokumentacji technicznej, który będzie musiał w pierwszej kolejności 

inwentaryzacji samej rzeki i obszarów wokół ponieważ, planujemy przy 

wytyczaniu tego szlaku zamieścić zarówno znaki informacyjne jak i 

ostrzegawcze, które będą ostrzegały potencjalnych kajakarzy. To będą koszty 

uznaliśmy to jako koszty kwalifikowane, później wykonanie tego oznakowania 

szlaku kajakowego na  podstawie dokumentacji, którą wykona wykonawca w 

wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych. Planujemy wyznaczyć na 

rzece Bzurze oczywiście w obszarze Powiatu Łowickiego 5 bezpiecznych 

punktów wodowania, nie będą to przystanie ale punkty, w których po prostu 

kajakarz będzie mógł bezpiecznie wyjść ewentualnie będą tam również, nie 

ewentualnie tylko na pewno będą tam postawione tablice informujące jakie 

atrakcje turystyczne znajdują się w pobliżu, i w którym kierunku należy się udać 

aby z nich skorzystać, aby je zobaczyć. Te miejsca wodowania my proponujemy 

w Sobocie, w Strugienicach, w Klewkowie, w Łowiczu i w Kompinie. Drugim 

zadaniem będzie budowa małej infrastruktury turystycznej w postaci 5 

rowerowych punktów obsługi turysty w miejscowościach Ostrów gm. Łowicz. 

Mystkowice gm. Łowicz, Wola Gosławska gm. Bielawy, Walewice gm. 

Bielawy i Domaniewice gm. Domaniewice. Zakładamy, że każdy z rowerowych 

punktów obsługi turysty będzie wyposażone w stół drewniany, z ławkami, z 

zadaszeniem, z rowernikiem no tak żeby turyści korzystający mogli odpocząć 

tam, nie wiem posilić się, napić czy po prostu porozmawiać. To są punkty, które 

będą wybudowane na istniejących już szlakach rowerowych czyli szable i 

bagnety i dwory i kościoły. Zakładamy, że ta mała infrastruktura turystyczna 

będzie wykonana przez również wykonawcę wyłonionego w drodze z 

zastosowaniem prawa zamówień publicznych. I teraz dochodzimy do punktu 

właśnie zakupu samochodu i kosy spalinowej. Czemu ona ma służyć? 

Założeniem w projekcie jest to, że powstałą infrastrukturą turystyczną czyli 

zarówno tym wytyczonym szlakiem kajakowym jak też powstałymi punktami 

obsługi turysty rowerowymi, nadzór będzie pełniło nad tym CKTiPZŁ. 

Planujemy samochód i kosę przekazać w nieodpłatne użytkowanie centrum po 

to aby pracownicy obsługi nie wiem no myślę, że to już będzie w 
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kompetencjach dyrektora żeby zorganizował sobie te zadania. Mogła być ta 

powstała infrastruktura w ramach tego projektu utrzymywana w należytym 

porządku i stanie technicznym. Zakładamy okres trwałości projektu 5 lat, 

ponadto nie tylko 5 – letni okres trwałości projektu nas tutaj obliguje ale 

również w przypadku budowy budowli a mała infrastruktura taką budowlą jest. 

Założyliśmy również 10 – letni okres używania tych punktów obsługi turysty co 

wynika ze stosownego rozporządzenia w związku z czym no będzie to 

wybudowane z elementów drewnianych choćby niezbędna jest konserwacja tych 

elementów drewnianych aby przynajmniej te 10 lat, oczywiście mamy nadzieję, 

że będzie to służyło dużo dłużej niż 10 lat, po prostu się zachowała. Poza tym no 

będzie tam się znajdowało wiele elementów typu tablice informacyjne, wzdłuż 

szlaku kajakowego tablice ostrzegawcze również, w związku z czym no 

chcielibyśmy aby tutaj żadne elementy nie ginęły a jeśli już zginą będzie je 

trzeba na bieżąco uzupełniać. Do tego mają służyć te towary zakupione w 

ramach czyli mówię o samochodzie i kosie spalinowej. Ponadto w ramach 

projektu przewidziana jest promocja projektu poprzez ogłoszenie prasowe oraz 

zaprojektowanie i wydruk 3 tys. egzemplarzy map, na których naniesione będą 

szlaki rowerowe wraz z nowo powstałymi i z istniejącym już jednym 

rowerowym punktem obsługi turysty, naniesiony będzie również powstały w 

ramach tego projektu wytyczony szlak kajakowy jak również znajdą się na tych 

mapach informacje na temat zabytków i atrakcji turystycznych, które no 

znajdują się w pobliżu tej powstałej infrastruktury. 

Radny A. Michalak: Mówiła Pani Dyrektor o tych punktach wodowania i o 

wyznaczonych już miejscach. Czy macie już Państwo umowy na korzystanie z 

tych miejsc z właścicielami terenów czy to jest w fazie przygotowań? 

Kierownik BS Joanna Jaros: Mamy umowy. 

Radny A. Michalak: Ja zrobiłem tutaj, Pan Starosta zobowiązuje się do tego 

aby no poszerzyć etaty w Centrum Promocji, dodatkowo zatrudnić kierowcę i 

Panów do obsługi tych szlaków, tak czy jak to będzie wyglądało? 

Starosta K. Figat: Jeżeli będzie taka potrzeba to taką sytuację będziemy 

rozważać. Na razie nie ma takiej potrzeby, natomiast no zbyt mocno 

rozbudowane chyba słowo zatrudnić Panów do obsługi. Ja tutaj nie widzę 

potrzeby żeby aż tak szeroko mówić o zwiększeniu zatrudnienia w Centrum. 

Radny A. Michalak: Panie Starosto, można Panie Przewodniczący? No jeżeli 

zakupujemy samochód dostawczy i wykupujemy kosę spalinową no to… 
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Starosta K. Figat: Kierowca również może być operatorem tej kosy, nie ma tu 

nic… 

Radny A. Michalak: No ale kierowca chyba tu nie będzie, Pani Dyrektor musi 

Pan Starosta  kogoś zatrudnić rozumiem? 

Starosta K. Figat: Będzie osoba, która będzie kierowcą i będzie obsługiwała tą 

kosę. 

Radny A. Michalak: No to będzie zwiększone Panie Starosto to zatrudnienie 

czy nie będzie? 

Starosta K. Figat: Na razie musimy dostać pozytywną opinię projektu. 

Radny A. Michalak: Ale żeby dostać pozytywną… 

Starosta K. Figat: Panie Radny no chyba jest rzeczą naturalną, że to musi być 

kierowca do tego samochodu. 

Radny A. Michalak: Jeżeli jest kosa to musi być ktoś do obsługi tej kosy. 

Starosta K. Figat: Niekoniecznie, akurat tu już niekoniecznie musi być 

dodatkowa osoba do kosy. 

Radny W. Wojciechowski: Musi być wyszkolona. 

Starosta K. Figat: Są takie szkolenia, przeprowadzimy. 

Radny A. Michalak: Liczy się Pan Starosta ze wzrostem kosztów utrzymania 

Centrum Promocji w związku z zakupem tego samochodu. 

Starosta K. Figat: Tak, Zarząd liczy się z takimi kosztami. 

Radny J. Michalak: Pan Starosta wspomniał, że więcej coś będzie Zarząd 

działał po pozytywnej opinii co do projektu. Ja chciałbym zapytać czy moje 

obawy z wczorajszej komisji zostały przeanalizowane tzn. zwracałem obawy co 

do długiego terminu realizacji, co może być przeszkodą formalną. Większość 

środków Państwo zaproponujecie na rok przyszły tzn. gro środków nawet bym 

powiedział bo z 207 tys. 194 na rok przyszły. No jeszcze raz sugeruję, że mogą 

być podstawy formalne do tego, że ta umowa nie zostanie podpisana. Jeszcze 

jedno to się też ściśle wiąże z tym jest Pan Dyrektor Chołuj więc chciałem 

zapytać czy też złożył wniosek o, bo ten wniosek jest jakby podzielony i to 

samo pytanie co na wczorajszej komisji: co będzie jeśli wniosek Pana Chołuja 
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przejdzie a on ma zawierać naczepę i tam te kajaki do wożenia a samochodu 

Państwo nie kupicie? 

Starosta K. Figat: Mamy w zasobach powiatu kilkanaście samochodów także 

nie będzie problemów żeby ewentualnie z nich przesunąć do obsługi tych 

kajaków. 

Kierownik BS Joanna Jaros: Natomiast jeśli chodzi o czas realizacji więc jest 

on wydłużony na przyszły rok ponieważ, no nie spodziewamy się rychłego 

podpisania umowy ponieważ, wiemy jak wygląda sytuacja oceny tych 

wniosków natomiast tak jak powiedziałam na wstępie wykonanie projektu 

technicznego oznakowania szlaku kajakowego wymaga inwentaryzacji zarówno 

samej rzeki jak i obszarów wokół rzeki a może to wykonawca zrobić przy 

średnich stanach wód w związku z czym zakładamy, że w tym roku zostanie 

zrobiona dopiero dokumentacja tylko i wyłącznie, natomiast samo wykonanie 

tych robót no wiadomo, że nigdy zimą nie będzie wyznaczał szlaku kajakowego 

no i wydaję mi się, że nieuzasadnionym byłoby również sprawianie w okresie 

zimowym i na okres zimowy drewnianych budowli tylko przygotować to już na 

nowy okres wiosenno – letni. 

Radny J. Michalak: Ja rozumiem ale Pani Joasiu jest taki problem, że 

powiedzmy, że się spręży Marszałkowo i albo nawet analizując no od nas  mogą 

dokumenty trafić w maju jeszcze do Marszałkowa i mamy do końca pół roku na 

inwestycje typu zakupy jest tylko 6 miesięcy więc jak ktoś zobaczy to powie: o 

nie oni chcą dopiero w przyszłym roku, out. Na inwestycje jest 9 miesięcy więc 

też no jeżeli mówi, że zimą nie będzie robił… 

Kierownik BS Joanna Jaros: Ale od momentu otrzymania zaliczki a nie 

podpisania umowy od do finansowania. 

Radny J. Michalak: No nie do końca, nie do końca tak jest ze środkami dzisiaj 

najlepiej wie Pani, wiecie Państwo jakie idą wnioski, te które już są dawno 

zrealizowane i tylko refundacja pieniędzy, dlatego… 

Kierownik BS Joanna Jaros: Znaczy ja znam nową interpretację… 

Radny J. Michalak: Ja nie przesądzam, ja tylko sugeruję. 

Kierownik BS Joanna Jaros: Znam nową interpretację Ministerstwa w tej 

sprawie, która też nie do końca jest chyba dla beneficjentów zrozumiała skąd to 

się bierze. Natomiast z tego co wiem dotyczy to okresu 6 – cio miesięcznego dla 
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zakupów i 9 – cio miesięcznego dla robót budowlanych ale od momentu 

otrzymania zaliczki i jest to czas na rozliczenie tej zaliczki. Oczywiście jeżeli 

będą takie możliwości będziemy chcieli zrealizować ten projekt jak najszybciej 

natomiast jest tutaj w tym projekcie przy określeniu tego terminu po prostu 

jakby policzone ryzyko.  

Starosta K. Figat: Ja tutaj pragnę tylko dodać, że po wczorajszym pytaniu 

przeprowadziłem rozmowę na temat, była to rozmowa telefoniczna, nie jest to 

dokument potwierdzający, że nie ma z tym jak gdyby problemu żeby to było w 

okresie dwuletnim natomiast no po rozmowie telefonicznej no mam wiedzę, że 

nie będzie to stanowić problemu jeżeli chodzi o  ten okres rozłożenia na 2 lata 

przy czym zaznaczam, że jest to po rozmowie telefonicznej, nie  po zapytaniu 

pisemnym i odpowiedzi pisemnej.  

Radny W. Miedzianowski: Jeśli można zabrać głos w dyskusji, tutaj Pan 

Janusz Michalak zwracał uwagę na troszkę inny aspekt, że to są dwa wnioski, 

dwóch podmiotów które są bardzo zintegrowane i jeśli załóżmy Państwo 

przełożycie no główną część wykonania wniosku na rok 2014 a Pan Chołuj, 

przepraszam CKTiPZŁ będzie to musiało wykonać bo to są tylko zakupy w roku 

2013 to ta integracja tych dwóch projektów tak naprawdę zafunkcjonuje w 2015 

i owszem oni załóżmy wydadzą, spakujemy tam na Blichu te kajaki, zakupimy 

tą przyczepkę i tak naprawdę nie ruszymy z promocją tych szlaków i jest to 99 

% właściwie pewne ponieważ, jeśli Państwo będziecie, rozbijecie to główne i 

przesuniecie na 2014 rok. Oczywiście możecie podjąć decyzją, że załóżmy 

wszystko w 2014, w tym momencie nasuną się zupełnie inne wnioski, co do 

kosztów, co do zabezpieczenia środków w budżecie itd. No oczywiście możemy 

dyskutować, zwracamy uwagę na pewne aspekty, które dotyczą przemyślenia 

tych dwóch projektów i wykonania tych projektów jak najszybciej z korzyścią 

dla tego żeby jak najszybciej ruszyć z promocją. Tak samo odnośnie tego 

samochodu i tych kilkunastu samochodów w powiecie, które są do dyspozycji, 

ludzi którzy będą zatrudnieni bo jednak ta jedna osoba musi być zatrudniona tak 

jak tutaj z dyskusji wynika dodatkowo zwiększonej liczby kosztów, które będą 

pozyskiwanie dochodu bo pewnie jakiegoś jeśli tam mówiliście Państwo o 

wypożyczaniu tych kajaków to jakiś tam dochód pewnie będzie, pokrycie tych 

kosztów jednej osoby plus kosztów utrzymania samochodu itd. Więc myślę, że 

tu uwagi kolegów dotyczą bardziej tej troski o sam budżet i korzyści płynących 

z takiego zakresu zadań, które są złożone we wniosku a nie z innego no i 

kwestia jeszcze przemyślania i synchronizacji tych dwóch projektów. 
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Kierownik BS Joanna Jaros: Oczywiście tak jak powiedziałam na początku na 

pewno te projekty się uzupełniają natomiast my, my mówiąc tutaj powiat czyli 

ten projekt, który omawiamy w tej chwili szacowaliśmy ryzyko mając również 

na uwadze pogodę jaką ostatnio mamy, tak a nie wyobrażam sobie żeby w tym 

roku w marcu przy pogodzie jaka była ktoś budował małą infrastrukturę 

turystyczną tudzież dokonywał oznakowania zgodnie  z  powstałym projektem 

szlaku kajakowego. Natomiast chciałabym też tutaj trochę może uspokoić 

ponieważ, wiadomo że zakup kajaków na pewno jest bardzo dobrym 

uzupełnieniem powstałego szlaku, który no mamy nadzieję, że powstanie szlaku 

kajakowego, nie mniej jednaka nawet jeśli będzie jakieś opóźnienie, którego no 

mam nadzieję, że oszacowaliśmy te terminy tak, że go po prostu nie będzie to 

jednak zauważcie Państwo, że mimo że w chwili obecnej szlak kajakowy na 

rzece Bzurze nie jest wytyczony kajakarze pływają więc myślę, że te kajaki 

mimo wszystko będą wykorzystywane. Panie Radny tak jak powiedziałam 

samochód w ramach tego projektu nie jest kupowany po to aby woził kajaki. 

Powtórzę może: samochód kupowany w tym projekcie, tak, tak ale Pan Radny 

sugeruje, że jak nie kupimy samochodu nie będzie czym wozić kajaków 

natomiast ja podkreślam, że ten samochód nie będzie kupiony do wożenia 

kajaków. Takiego uzasadnienia nie ma w projekcie. Nie mogliśmy w ten sposób 

zakupu samochodu uzasadniać ponieważ, zakresem rzeczowym nie jest zakup 

kajaków. Jest wyraźnie napisane do czego ma służyć ten samochód natomiast no 

jest Dyrektor Chołuj, być może jest w stanie się wypowiedzieć jak zakład 

później realizowanie samej wypożyczalni tych kajaków, prawda być może… 

Radny J. Wolski: Ja właściwie tylko chciałem, Pani Asia powiedziała o kimś 

kto pływał kajakiem po Bzurze, że naprawdę można i jeśli przejdzie wniosek 

Centrum, będą kajaki… 

Radny A. Michalak: Ja nie kwestionuję, że nie można. 

Radny J. Wolski: No właśnie to znaczy, że w 2013 -2014 nie będzie spływu. 

Popatrzcie w czerwcu jest bardzo fajna oferta turystyczna… 

Radny A. Michalak: Ja nic nie kwestionuję Panie Jerzy, naprawdę. 

Radny J. Wolski: Dlatego nawet jeśli jeden projekt przejdzie a drugi nie to nic 

nie stoi na przeszkodzie. 
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Radny A. Michalak: Tylko teraz po tych wypowiedziach, które powiedziała 

Pani Dyrektor nasuwa się kolejne pytanie Panie Starosto trzeba kupić drugi 

samochód do przewozu kajaków. 

Starosta K. Figat:  Nie ma takiej potrzeby, ja już wcześniej powiedziałem, że 

mamy w zasobach powiatu tyle samochodów, że obsłużymy kajaki. 

Radny A. Michalak: A ten, którego mamy w zasobach nie mógł wozić tej kosy 

tylko trzeba kupować nowy.  

Starosta K. Figat: Panie Radny ja myślę, że jeżeli jest możliwość kupić 

samochód za 15 % jego wartości to warto go kupić. 

Radny A. Michalak: A ja myślę, że szlaki turystyczne potrzebują mimo 

wszystko doinwestowania i niekoniecznie najlepszym zakupem w kontekście 

wytyczania nowych szlaków jest zakup samochodu i tyle. 

Starosta K. Figat: No ja to jak najbardziej rozumiem i rozumiem ten projekt, 

który przedstawił Pan za wzór, szkoda tylko, że nie powiedział Pan do końca 

jaka jest wartość tego projektu, który Pan przedstawiał no ale szkoda. No myślę, 

że tutaj też są środki tak podzielone przez Łowicką Grupę Rybacką żeby mogło 

skorzystać z tego nie tylko jeden samorząd ale samorządów mamy w powiecie 

10, co prawda nie wszystkie mogą korzystać bo nie wszystkie są członkami 

grupy ale dobrze by było żebyśmy popatrzyli również na inne samorządy, które 

z tych środków chcą korzystać. 

Radny W. Miedzianowski: Chciałem zabrać głos chociaż nie chciałem o tym 

mówić i się wypowiadać w tej materii ale Panie Michale bardzo proszę, bardzo 

proszę bo już naprawdę Pan przechodzi samego siebie naprawdę. Wyrywa Pan 

mi długopisy na Komisji Rozwoju, mówi żebym zajął się czymś innym zamiast 

notowaniu naprawdę bardzo proszę  żeby te uwagi schować, trochę kultury nie 

dużo tylko troszkę kultury bardzo proszę. 

Radny A. Michalak: Pan Michał jest u siebie przecież nie rozumiem Pana 

oburzenia. 

Radny W. Miedzianowski: Jeśli można Panie Przewodniczący, Szanowna 

Rado cały czas tutaj z tego co padają słowa chodzi nam cały czas o 

wykorzystanie, nikt nie ma pretensji o projekt. Projekt jest jak najbardziej 

wskazany, wiemy że chcemy rozwijać produkt turystyczny Powiatu Łowickiego 

tylko koszty, które ewentualnie wygeneruje budzą obawy i  stąd właśnie pytanie 



32 
 

czy samochód, który jest zdecydowaną częścią tego projektu jest na dzisiaj 

wskazany tak jak Pan Artur Michalak tutaj zwracał uwagę skoro mamy 

kilkanaście samochodów, można by było te koszty wziąć przeznaczyć na 

przykład na kampanię promocyjną, też to jest koszt kwalifikowany. I to jest 

właśnie ten aspekt, który Państwo kupując ten samochód, można zadać pytanie 

dlaczego to nie jest jeden projekt cały powiatu i realizowany później na przykład 

przez Centrum ponieważ, łatwiej by było później ewentualnie, te obawy które 

tutaj też padają czyli terminy, wykorzystanie w pełni samochodu czy coś 

takiego, jakby przewidzieć. Jeśli Państwo postawicie Pana Dyrektora bo akurat 

w tej chwili taka sytuacja zachodzi, przed tym że przekaże mu się samochód to 

koszty u niego wzrosną i wzrosną koszty u nas w budżecie. Kwestia jaki będzie 

zysk z tego projektu i tu trzeba by było się zastanowić. Może należało po prostu 

te koszty sobie w tej chwili nie wygenerowywać bo to jest przyszłość na 

następne lata w konstruowaniu budżetu powiatu i pokrycia wszystkich w tym 

momencie wynikających zobowiązań a jeśli zatrudnimy taką osobę ,zatrudnimy 

bo będzie taka konieczność chociaż nawet i sezonowo czyli przez okres sezonu 

turystycznego to automatycznie te koszty wzrosną, paliwo, amortyzacja, nie, nie 

amortyzacja ale wszystkie opłaty, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie 

kierowcy, szkolenia bo w tej chwili nie wyjdzie z piłą czy z jakimkolwiek 

narzędziem bez szkoleń, to też jest zobowiązanie i możemy jakby te koszta 

przewidzieć. Chodzi nam cały czas tutaj o to myślę, że z tych zdań które tutaj 

padały o to czy Zarząd przewidział jakie te koszt będą i czy ewentualnie zakres 

zadań wniosku jest jakby konsekwencją tych przemyśleń i tyle. Jeśli Państwo 

zdecydowaliście się tak, trudno ale głosy dyskusji są jak najbardziej wskazane. 

Radny J. Michalak: Ja tylko chciałbym odpowiedzieć Panu Staroście na 

sugestię, że powinniśmy być mniej zachłanni i zostawić trochę pieniędzy dla 

gmin. To ja odpowiem kolokwialnie jak będziemy się tak bujali rzeczywiście 

tych pieniędzy braknie dla nas. 

Starosta K. Figat: Wnioski 2 są złożone także gdybyście Państwo dołożyli 

starań żeby te dwa wnioski powiatu przeszły to będziemy wdzięczni już dzisiaj. 

Dziękuję. 

Radny J. Michalak: Wie Pan nie przyjmuję korupcyjnych propozycji i nie 

mam wpływu na to jako członek Zarządu Grupy a co do pieniędzy dla tych gmin 

czy dla tamtej to Pan dobrze wie, że moglibyśmy dużo więcej jako powiat. 
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Wicestarosta D. Kosmatka: Może ja chwilkę zajmę jeszcze czasu więc 

rozjaśnię jak to może było od początku. Kilka miesięcy temu było spotkanie  z 

sąsiednimi powiatami, i z Panem Kalińskim, Dyrektorem Urzędu 

Wojewódzkiego i na tym spotkaniu padł właśnie taki wniosek żeby tą Bzurę 

naszą ożywić. Bzura wpisuje się w strategię woj. łódzkiego czyli w środkach w 

2014 roku. I oni proponowali żebyśmy my się tym zajęli, żeby duży wniosek 

złożyć z innymi powiatami. My w to bardzo nie chcieliśmy wchodzić dlatego bo 

jeżeli mamy się tym zająć to będzie dla nas dużo pracy ale tematu nie 

odrzuciliśmy z tym, że ja mówię zrobimy wniosek mniejszy, żeby coś już 

zaczęło działać  i początkowo miał być to wniosek jeden wniosek z tym, że w 

trakcie tworzenia tego wniosku pojawiły się problemy właśnie, kto się zajmie 

organizowaniem tego spływu bo to nie jest takie proste zorganizować spływ, 

trzeba mieć ratownika, trzeba mieć przewodnika, trzeba ubezpieczyć to nie jest 

takie proste. Trzeba mieć kajak do tego przystosowany, sprzęt dlatego czyli ten 

wniosek podzieliliśmy na dwa wnioski: Dyrektor Chołuj jeden bo chodziło 

jeżeli on, jeżeli podzielimy tak, po rozmowach z Urzędem Wojewódzkim po 

rozmowach tutaj właśnie Wojtku z Wami, żeby wniosek był dofinansowany 40 

% wtedy będziemy mogli wynająć firmę. 

Radny W. Miedzianowski: Darek, przepraszam Cię to znaczy Wicestarosto to 

jeśli dobrze sobie przypominam to u nas w biurze padło pierwsze pytanie czy 

wy jesteście sektorem gospodarczym Centrum czy sektorem publicznym. Z tego 

właśnie wynikają sprawy procentowe dofinansowania i te sprawy no wiem już, 

że zostały rozstrzygnięte bo wiem , że Pan Dyrektor pojechał… 

Wicestarosta D. Kosmatka: Wniosek został podzielony na dwa… 

Radny W. Miedzianowski: To czy został podzielony na dwa to nie przez nas. 

To Państwo podjęliście decyzję… 

Wicestarosta D. Kosmatka: Ja nie mówiłem, że przez Was, ja mówię dlaczego 

został podzielony. 

Radny W. Miedzianowski: To ja nie wiem, to wy podjęliście taką decyzję. 

Wicestarosta D. Kosmatka: To ja tłumaczę, dlatego żeby nie generować tych 

kosztów bo o nich jest mowa, chcieliśmy wynająć akademię sportu czy inną 

firmę – rozstrzygnie przetarg- żeby zajmowała się tymi spływami właśnie, żeby 

nam odpadła ta organizacja tego, dlatego Jacek Chołuj złożył wniosek na kajaki 

a my złożyliśmy wniosek na resztę. Chcieliśmy zrobić przystanie ale ponieważ, 
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jest po drodze tyle problemów się skumulowało, ja mówię to już zrobimy tylko 

bez przystani, bez budowy bo to rzeczywiście jak Pani Asia tutaj zaznaczyła, 

trzeba badania zrobić kiedy jest niska woda, kiedy wysoka, pozwolenia wodno 

prawne…To jest praca na półtora roku dlatego my te prace kontynuujemy i 

będziemy szykować się do tego dużego wniosku z innymi gminami ale żeby nie 

zaprzepaścić tego wniosku, te dwa wnioski mniejsze podzielone składamy 

właśnie do Was po to żeby coś zaczęło się już dziać. Nie będzie tych przystani 

rzeczywiście, już były te miejsca wyznaczone i będzie można po tej Bzurze 

pływać, żeby ta rzeka ożyła. Trzecim wnioskiem to był wniosek do Ministra 

Kultury o remont tego spichlerza. Tam ma być wypożyczalnia, dobrze się to 

komponuje bo tam będzie wypożyczalnia i też dostaliśmy 200 tys. 

dofinansowania. Tam zrobimy wypożyczalnie, tutaj będą zakupione kajaki a tu 

będzie zakupiony ten samochód. Wojtku mówisz, że mamy zakupionych tyle 

samochodów, przecież te samochody mamy ale to są stare samochody po 12,13 

lat. Jeżeli zakupimy nowy samochód to przecież nam nie zaszkodzi za 85 % 

dofinansowania. Zamienimy go na innego a inny się zezłomuje albo przekażemy 

go do innej jednostki. Także podejrzewam, że tutaj kosztów wielkich nie będzie 

i wielkich problemów z tego problemu bym nie robił, także ten wniosek mały 

robimy, chcemy żeby to zadziałało a przygotowujemy się do dużego wniosku z 

tymi innymi powiatami żeby on się komponował ze strategią woj. łódzkiego. 

Poza tym mówiłeś jeszcze, że nie możemy pływać. Przecież możemy kajaki 

wziąć i jechać sobie na Rawkę, tam można pływać kajakami też można, jeżeli 

nam przejdzie jeden wniosek a drugi nie, jaki problem? 

Radny M. Kosiorek: Znaczy ja mam prośbę do kolegów żeby już nie ciągnęli 

tego tematu ponieważ, no ja usłyszałem intencję prac tego Zarządu w słowach 

Pana Wicestarosty, że nie chcieliśmy tego wniosku składać bo byśmy mieli za 

dużo pracy, no po prostu ludzie ręce opadają.  

Wicestarosta D. Kosmatka: To znaczy mówię o procedurze wniosku. 

Radny Jerzy Wolski: Słuchajcie to już jest łapanie się za słówka. Pomyślcie co 

jeśli obydwa wnioski zrealizujemy, będzie suchy rok, suche lata i w ogóle wody 

w Bzurze nie będzie i co wtedy Zarząd na to? No bo bez sensu jest ta dyskusja 

w tym momencie. 

Radny A. Michalak: Chciałem powiedzieć adwocem Panu Staroście, że ja na 

tym spotkaniu byłem i nikt nie kwestionuje tego pomysłu. No na litość boską 

czy wy Panowie nas słuchacie czy nie słuchacie? Nam chodzi m. in. o główne 
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założenia w tym projekcie, z którego nie wszystkie elementy uważamy za 

słuszne. Sam pomysł  i idea brawo, tak nikt tego nie kwestionuje i nikt na tej sali 

słów negatywnych o tym wniosku nie powiedział, natomiast jeżeli Pan mi 

mówi, że samochód nie generuje kosztów to ja sobie biorę zestawienie danych 

kosztów użytkowania pojazdu służbowego w 2012 roku za Skodę o której 

jeszcze będziemy mówić i już Wam mówię: ilość przejechanych kilometrów, 

sprowadzam się do kosztów 24 954 zł, koszty napraw 1000 zł, koszty części 

1700 zł, koszty bieżącej konserwacji 1335 zł, etat kierowcy pełny i Pan mówi, 

że samochód nie generuje kosztów. My się nie rozumiemy Panie Darku. 

Wicestarosta D. Kosmatka: Panie Arturze ja nie powiedziałem, że nie 

generuje. Powiedziałem, że mamy dużo starych samochodów, których możemy 

wymienić na nowszy, tak powiedziałem. 

Radny W. Wojciechowski: Ja tylko chciałbym dodać do tych kosztów osobę, 

która będzie wypożyczała te kajaki, osobę która będzie wypożyczała rowery, 

osobę która cięła ten plac gdzie tam będą te wypoczynki i jeszcze inne koszty i 

po prostu nie wzbraniajcie się bo Panie Wicestarosto powiedział Pan prawdę. 

Jako jeden z członków zarządu powiedział Pan prawdę, przedstawił Pan całość 

zadania jak gdyby co będzie a reszta członków się od tego miga. Co tam jeszcze 

będzie? Sami Panowie wplątujecie się w mówienie nieprawdy no, i dziwicie się 

że my Wam to wytykamy. 

Komisja Budżetu i Finansów – pozytywna 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska - pozytywna 

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

nieobecny Radny Zbigniew Kuczyński, Mieczysław Szymajda, Stanisław 

Felczyński, Małgorzata Ogonowska/: 

za                           - 18 

przeciw                  - 1 

wstrzymało się       - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXXVIII/257/2013 RPŁ z dnia 26 kwietnia 2013 roku 

zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 

czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 

2008-2013 /Zał. Nr 13/. 
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Ad. pkt. 16 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

 

Starosta Krzysztof Figat odczytał sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. /Zał. Nr 14/. 

Starosta K. Figat: To z takich szczegółowych działań. Chciałbym jeszcze 

poinformować, że na dzień dzisiejszy wpłynęła jedna oferta jeżeli chodzi o 

rzeczoznawców, którzy wyrażają chęć przeprowadzenia tego audytu o którym 

mówiłem jeżeli chodzi o szpital. Dostaliśmy już pisemną informację dotyczącą 

działki na Bolimowskiej, że działka ta nie leży na terenach zalewowych 

dorzecza Bzury. W międzyczasie uczestniczyłem w spotkaniu, znaczy no może 

nie tyle uczestniczyłem bo było to spotkanie z Panią Dyrektor Jolantą Kręcką – 

Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału Łódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony 

Zdrowia jak również w wielu spotkaniach, uroczystościach odbywających się na 

terenie powiatu. Pragnę podkreślić, że w dniach 18 i 19 kwietnia współ z 

Narodowym Instytutem Dziedzictwa Narodowego, Urzędem Marszałkowskim, 

Urzędem Miejskim byliśmy wspólnie z gospodarzami na gali wręczenia nagród 

,,Zabytek zadbany’’. Gala gościła w Łowiczu około 150 gości spoza Łowicza, 

większość konserwatorów ochrony zabytków, był również główny konserwator 

zabytków. No myślę, że zaprezentowaliśmy się tutaj wspólnie z miejscem z 

dobrej strony i pokazaliśmy Ziemię Łowicką. Myślę, że na razie tyle. 

Radny J. Michalak: Ja mam jedno, czy wiemy za ile ten rzeczoznawca będzie? 

Ile przeznaczyliśmy pieniędzy może bo jak oferta jeszcze nie jest… 

Starosta K. Figat: To znaczy my poprosiliśmy o oszacowanie, okazuję się 

proszę Państwa, że to wcale nie jest takie proste ponieważ, rzeczoznawcy tak 

naprawdę na dzień dobry są obrażeni, że w ogóle każemy, że będzie to 

zapytanie ofertowe, natomiast z tego oszacowania, które… 

Kierownik Joanna Jaros: Kwota 17 tys. przeszła brutto, natomiast na samą 

ekspertyzę wpłynęła 1 oferta, jest to około 19 tys. zł. 

Radny J. Michalak:  Jeszcze w tym temacie uzupełniające bo Pan Dyrektor na 

Komisji Zdrowia powiedział, że jakiś tam wykonawca główny jakieś pompy 

wymienił, coś tam jakieś, Czy to pomogło czy nie pomogło? 
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Starosta K. Figat: Znaczy tak w tej chwili pompy są zainstalowane bo wcale 

nie były zainstalowane. Do tego braku tych pomp udało się tutaj własnymi 

siłami dojść i wskazać wykonawcy, natomiast powiem tak ja odnoszę wrażenie, 

że główny wykonawca sam jest chyba na siebie też, no trudno powiedzieć zły 

no, podwykonawca z dziedziny klimatyzacji i ogrzewania i nawilżania no trafił 

się taki jaki się trafił, pewnie sobie nieba rdzo z tym poradził zresztą firma, która 

robiła to oszacowanie na dzień dobry, a zajmuje się tymi instalacjami głównie w 

szpitalach, na dzień dobry tak w luźnej rozmowie określiła, że to jest wszystko 

totalnie niezsynchronizowane jedno z drugim. To jest tak, że teraz tak naprawdę 

to przyszłoby poczekać do zimy, żeby powiedzieć czy te pompy pomogły czy 

nie pomogły no bo…Inaczej, na dzisiaj jest sytuacja taka, że jest prowadzony 

cały czas monitoring sal operacyjnych z rejestrowaniem wyników jakie są i na 

dzień dzisiejszy wszystkie trzy sale w użyciu, natomiast te parametry trudno jest 

żeby one były stabilne, są w miarę powtarzalne. 

Radny W. Miedzianowski: Ja chciałbym spytać a środki na tego rzeczoznawcę 

są gdzie zabezpieczane? 

Starosta K. Figat: Na ten moment środki na rzeczoznawcę jeżeli po 

oszacowaniu będziemy wiedzieli, będziemy kierowali zapytanie ofertowe i 

będziemy musieli takie środki najpierw zabezpieczyć żeby to zapytanie złożyć 

przeniesiemy z rezerwy ogólnej, nie ma innego wyjścia. 

Ad. pkt. 17 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że między sesjami brał 

udział m.in. w: 

 92 urodziny Bronisławy Skwarnej 

 spotkanie z delegacją z Łotwy 

 uroczystość Dni Ochrony Zabytków 

 uroczystość Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej 

 zakończenie roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów w ZSP Nr 2 

RCKUiP w Łowiczu 

 udział w pracach Zarządu Powiatu Łowickiego i Biura Rady 
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Przewodniczący RPŁ K. Górski: I jeszcze proszę Szanownych Radnych mam 

prośbę do 30 kwietnia musimy wszyscy złożyć oświadczenia. Pamiętajcie, 

żebyśmy potem nie mieli kłopotów. 

Ad. pkt. 18 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne 

Radny A. Michalak: Wczoraj na komisji budżetowej z ust Pana Radnego 

Michała Śliwińskiego padła taka sentencja dotycząca stażystów, dokładnie jej 

nie zacytuję w każdym bądź razie chodziło o to, że trzeba dawać młodym szansę 

aby zdobywali doświadczenie. Absolutnie się z tym zgadzam i popieram tą ideę 

natomiast dwie rzeczy, które chciałbym poruszyć to nieco smutniejsze od tego 

motta wygłoszonego wczoraj na komisji budżetowej. Pierwsze bardzo konkretne 

pytanie czy to przypadek, że w Centrum Promocji, cały czas mowa o stażystach 

zatrudniona została Pani Katarzyna Siekierska, która jest rodziną do Pana 

Michała Śliwińskiego i Pani Martyna Pęśko, która jest bardzo bliską sąsiadką 

Pana Starosty? Może to potraktujmy pytanie jako pytanie retoryczne. Sprawa 

natomiast druga gdzie włos na głowie się jeży nie tylko mnie, była sytuacja z 

tego tygodnia jeśli oczywiście to prawda więc chciałbym usłyszeć tak naprawdę 

. Panie Michale czy to prawda, że był Pan w tym tygodniu w Centrum Promocji 

i straszył Pan jedną z pracownic w podtekście jaki można odczytać, jaki ja 

odczytuję dotyczyło to pozbawienie pracy tegoż pracownika. 

Starosta K. Figat: Znaczy tak, jeśli chodzi o tą drugą kwestię to jeśli miałoby 

to miejsce to rozumiem, że Pan Dyrektor natychmiast by mnie o takiej sytuacji 

poinformował ponieważ, no tak by wypadało, takiej informacji od Pana 

Dyrektora nie miałem. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię to Pani Katarzyna 

Siekierska i Pani Martyna Pęśko pewnie skoro są na tym stażu to spełniają 

warunki takiego stażu. Czy bardzo bliską sąsiadką? Mieszka w Bednarach 

natomiast mieszkamy na dwóch różnych ulicach także to nie wiem czy to taka 

bardzo bliska sąsiedzkość no ale jak Pan tak uważa to niech tak będzie. 

Radny M. Śliwiński: Tutaj jeżeli chodzi o byłem faktycznie w Centrum 

Turystyki i Promocji tylko to Pan nazywa, że jest to straszenie i zwolnienie. Ja 

powiedziałem tylko, że no stażyści którzy wykonują, bo dochodziły mnie głosy, 

że tak naprawdę stażyści nie realizują swojego programu stażu, tak jest to moja 

siostrzenica i w programie stażu nie było wpisanie czegoś takiego jak sprzątanie 

w Centrum Promocji i powiedziałem, że no prosiłbym żeby zwrócić na to uwagę 

co jest napisane w programie stażu. Jeżeli by trzeba było wziąć na staż 
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sprzątaczkę trzeba było napisać w programie stażu, że to będzie stażysta do 

pomocy sprzątania. 

Radny A. Michalak: Jeśli można Panie Przewodniczący, nasuwają się kolejne 

pytania… 

Radny M. Kosiorek: Ja mam pytanie czy zmienił się dyrektor w Centrum 

Kultury? 

Radny A. Michalak: Jakie prawo sobie Pan Michał Śliwiński uzurpował do 

tego aby rozkazywać tudzież napominać, tudzież straszyć bo ja z tego co wiem 

to wcale Pan nie prosił tylko bardzo jednoznacznie w cudzysłowiu kolokwialnie 

„postraszył palcem”. Pan Starosta przyznał, że nic o tej sytuacji nie wiedział w 

związku z czym ja również na następną może nie komisje tylko sesję… 

Starosta K. Figat: Przepraszam bardzo powiedziałem, że o takiej sytuacji 

dyrektor nie mówił mi bezpośrednio. 

Radny A. Michalak: No to wiedział Pan czy nie wiedział Panie Starosto? 

Starosta K. Figat: Panie Dyrektorze, czy po tej sytuacji bo po obecności Pana 

Michała Śliwińskiego w Centrum był Pan u mnie, poinformował mnie o takiej 

sytuacji?  

Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj: Panie Starosto… 

Starosta K. Figat: tak, czy nie? 

Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj: Tak, tak Pan Starosta zapytał się czy była 

taka sytuacja. 

Starosta K. Figat: Ale po tej sytuacji kiedy był Pan Śliwiński, Pan pojawił się u 

mnie z taką informacją czy nie? 

Dyrektor CKTiPZŁ Jacek Chołuj: no nie.  

Starosta K. Figat: Dziękuję bardzo. 

Radny A. Michalak: Panie Starosto, Pan wiedział czy Pan nie wiedział proszę 

nie odwracać kota ogonem. 

Starosta K. Figat: Nie odwracam kota ogonem. 

Radny A. Michalak: Odwraca Pan. 
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Starosta K. Figat: Nie, jeszcze raz Panu mówię, że nie odwracam. 

Dowiedziałem się wtedy kiedy zapytałem Pana Dyrektora co się dzieje. 

Radny A. Michalak: Panie Starosto wiedział Pan o tej całej sytuacji bo przed 

chwilą Pan powiedział, że gdyby Pan wiedział to by Pan z Panem Michałem 

Śliwiński, który absolutnie nie miał żadnego prawa do napominania czy 

straszenia czy grożenia pracownikowi zwrócił by Pan na to uwagę. Odnoszę 

wrażenie, że Pan chyba jednak tego nie zrobił. W związku z czym ja poproszę 

Panie Starosto nie dlatego, że chcemy tutaj kłaść jak to się nieraz słyszy kłody 

pod nogi tylko żeby naprawdę rzetelnie badać różne sprawy, które zachodzą w 

Starostwie. Ja odnoszę wrażenie, że trochę Pan Starosta traktuje ten urząd jako 

swój folwark o czym niejednokrotnie podnosiliśmy, poprosiłbym na następną 

komisję wszelkie papiery związane z zatrudnieniem tych dwóch stażystek 

wszystkie łącznie z zakresem obowiązków i jeśli były zmiany to również i ze 

zmianami tego zakresu, jeśli były odnotowane te bardzo przykre incydenty, 

które miały miejsce w tym tygodniu to czy były przygotowywane jakieś 

protokoły z tego spotkania, jeśli można na następną komisję edukacji, która 

odbędzie się w maju poprosiłbym o pełną taka dokumentację. Sprawa jest Panie 

Michale bardzo przykra, tak się po prostu nie robi, tak się nie wolno 

zachowywać. Jest Pan Radnym z wieloletnim doświadczeniem a zachowuje się 

Pan naprawdę nieelegancko, bardzo nieelegancko kolokwialnie mówiąc 

używając ostrzejszych słów…lepiej żebym się ugryzł w język. Dziękuję. 

Radny M. Śliwiński: Znaczy to jest Pańska interpretacja, ma Pan takie prawo 

może Pan mówić co Pan chce. Ja  z racji tego, że mam doświadczenie w sensie 

takim, że jestem po zarządzaniu zasobami ludzkimi i dla mnie rzeczą świętą jest 

to co jest wpisane w zakres obowiązków pracownika. To jest jedna rzecz. Druga 

rzecz jest taka, że ma Pan rację, nie wypieram się, że to nie jest moja kuzynka. 

Ja traktuje Kasię jak własną córkę i tutaj pod kątem takim zareagowałem, że nie 

chciał by Pan pewnie też  aby w jakiś sposób Pańskim dzieckiem w taki sposób 

wykorzystywano je. I w sensie… 

Radny A. Michalak: Oczywiście, że bym nie chciał ale… 

Radny M. Śliwiński: Mogę skończyć? Ja nie przerywałem Panu i jakbym mógł 

skończyć. Samo zwrócenie sytuacji, problemu uwagi w czym jest problem nie 

jest żadnym straszeniem. Ja po pierwsze nie jestem osobą, nie jestem członkiem 

zarządu żebym miał kompetencje do zwalniania, Pani podlega pod… 

Radny A. Michalak: Straszenia również nie. 
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Radny M. Śliwiński: To jest Pańska interpretacja, że straszę. To jest Pańska 

interpretacja. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Zaczekajcie chwilę. Niech Pan Radny 

Śliwiński dokończy. 

Radny A. Michalak: Panie Przewodniczący jeżeli był stosowany wobec 

siostrzenicy Pana Michała mobbing to też poprosimy jakąkolwiek dokumentację 

czy sygnały. Bo rozumiem, że Pan Michał jako dzielny rycerz stanął w obronie 

swojej siostrzenicy, tak i groził palcem pracownikowi, który no stosował jakieś 

takie praktyki niedozwolone. 

Radny M. Śliwiński: Wie Pan ja mam problem jak stoję, zawsze się czegoś 

trzymam a rozmowa była na stojąco także to jest całkiem co innego. 

Radny A. Michalak: Potraktujmy to jako metaforę. 

Radny M. Śliwiński: No właśnie. Tego Pan często używał. 

Członek Zarządu K. Janicki: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni jest 

godzina 16:05 i jest to mój wniosek formalny abyśmy przerwali sesję do 

poniedziałku do godziny 8:15 wtedy będziemy szanować pracę wszystkich Pań i 

wszystkich nawzajem siebie. Dziękuję. 

Radny W. Miedzianowski: Ja bardzo dziękuję i przepraszam, Szanowni 

Państwo my naprawdę tutaj jako radni wszyscy powinniśmy zwracać uwagę na 

pewną rzecz, że po pierwsze jesteśmy tutaj do pracy i nie ważne czy jest 16 czy 

20, po prostu powinniśmy tu być bo tego wymaga od nas społeczeństwo i 

dyskutujemy nad problemami. Druga sprawa to nie jest już, to jest właściwie 

bulwersująca sprawa kiedy wykorzystuje się swoje możliwości i tak naprawdę w 

pewnym sensie układy w cudzysłowiu bo to trzeba by było jeszcze sprawdzić 

oczywiście i każdy od razu zinterpretuje to w różny sposób po to żeby wymóc 

na czymś lub na kimś jakieś postępowanie. Tak naprawdę to, to jest naprawdę 

bulwersująca sprawa, jeśli faktycznie się tak zdarzyło i nie wiem naprawdę  

może tym się powinna zająć komisja etyki, którą mamy prawda jak zachowuje 

się radny, ta komisja została stworzona po to aby, że tak powiem zwracać uwagę 

na nasze zachowanie i kulturę osobistą radnych i pełnionych przez nich 

obowiązków i to jak reprezentują mieszkańców i powiat. I myślę, że dobrze by 

było żeby tym faktycznie zajęła się komisja etyki i wrócić do… 

Wiceprzewodnicząca RPŁ I. Kolos: Nie ma przewodniczącego… 
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Radny W. Miedzianowski: Proszę Pani to trzeba po prostu wybrać, krótko 

mówiąc tak żeby był pełny skład i to żaden problem prawda. I oczywiście może 

faktycznie należałoby sprawdzić tą sprawę do końca bo nie wiadomo. Jeśli Pan 

Dyrektor jako spoczywający, na nim spoczywa odpowiedzialność za  Centrum, 

jaki zakres wyznaczył stażystom bo to on się zwracał rozumiem do Urzędu 

Pracy o przeprowadzenie tych wniosków bo widocznie były jakieś te staże 

potrzebne prawda, dawał możliwość poznania pracy w Centrum z jakimś 

zakresem obowiązków. Pytanie może trzeba by było zadać czy ten zakres 

obowiązków właśnie nie należałoby od początku czyli od najprostszych prac w 

Centrum poprzez bardziej skomplikowane aż do tych specjalistów załóżmy, 

którzy zajmują się określonymi dziedzinami w zadaniach statutowych Centrum. 

Jeśli Pan Dyrektor wyznaczył jakiś zakres obowiązków, oczywiście możemy go 

spytać bo akurat jest ale żeby nie przeciągać to należałoby to respektować i nie 

może przychodzić ktoś z zewnątrz i mówić, że respektuje albo nie. Wtedy jeśli 

już to Pan Śliwiński powinien pójść do Pana Dyrektora i porozmawiać jaki jest 

zakres obowiązków. Nie może też stażysta Szanowni Państwo usiąść za 

przeproszeniem za biurkiem i włożyć nogi na biurko i po prostu siedzieć sobie i 

udawać, że jest wielkim specjalistą. Możemy spytać też o efekt ich pracy bo 

staże nie są tylko po to żeby odbyć i wziąć pieniądze z PUP – u tylko żeby 

przynieść korzyść po pierwsze tym stażystom a po drugie instytucja, która 

potem zatrudnia tego stażystę. Niekoniecznie oczywiście bo Urząd Pracy tutaj 

jakby podejmuje decyzję i albo ponosi koszty pracodawca albo nie ale nie 

zmienia też to faktu, że skutek się liczy. 

Starosta K. Figat: Jest wniosek z prośbą o to żeby najbliższą komisję, żeby 

były dokumenty i będą i to wszystko. Nie wiem po co dalsza dyskusja. 

Radny W. Miedzianowski: Możemy tak założyć, że ja już nie będę też 

dyskutował chociaż ta sprawa naprawdę jest bulwersująca i myślę, że Panie 

Michale naprawdę to co zresztą mówiłem tutaj wcześniej warto się czasami 

zastanowić nad tym co Pan robi. Dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Proszę Szanownych Państwa Radnych, 

wpłynął wniosek formalny… 

Radny A. Michalak: Panie Przewodniczący naprawdę, my mamy kilka jeszcze 

spraw a nam się zamyka  usta no. Wniosek o zakończenie obrad bo jest 16:05?! 

No co to jest za zakończenie. 
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Radny A. Michalak: Ja Ada Ciebie nie pytam. Nie potrzebuję żebyś mi 

odpowiadała. 

Radny K. Dąbrowski: Panie Przewodniczący mogę do Pana? Pan na początku 

jak obejmował Pan swój urząd tak mogę powiedzieć to powiedział Pan, że się 

będzie kierował dobrem itd. Jesteśmy teraz w punkcie praktycznie ostatnim i 

Pan chce teraz przerwać sesję i przenieść ją na poniedziałek. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Przepraszam czy ja zgłosiłem wniosek 

formalny? 

Radny K. Dąbrowski: Ja kieruje do Pana… 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Czuję, że to jest pretensja do mnie. Ja 

przepraszam proszę Panów. Proszę nie nadinterpretować tego co się dzieje na 

sesji. Ja jestem tutaj od pilnowania porządku mam tak samo słuchać prawo 

jednej strony jak i drugiej, ja mam prowadzić sesję normalnie. 

Radny K. Dąbrowski: Ale ja Panie Przewodniczący, ja do Pana teraz mówię 

jako do Przewodniczącego. Co Pan zrobi to jest Pana decyzją. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Moim obowiązkiem jest przegłosować 

wniosek formalny. Takie jest prawo. Jeżeli, wiecie ja nikomu nie zamykam ust, 

ja nie zamykam tej sesji. Ja chcę żebyśmy działali formalnie. Jeżeli będzie 

wycofanie wniosku ja mogę siedzieć tu do 20, nie ma problemu natomiast skoro 

ustaliliśmy pewne zasady, skoro jest statut, skoro są określone zasady działania 

ja tu jestem od tego przepraszam żeby tego pilnować i czy się to Państwu 

podoba czy nie. Jeżeli byłby wniosek inny, z innej strony, gdybym nie zrobił 

tego byłbym posądzony o stronniczość. 

Radny K. Dąbrowski: Panie Przewodniczący w kwestii formalnej mogę? Ja 

wiem, że tu mam porządek obrad i jest Pana podpis. Proszę na przyszłość zrobić 

sesję o 9 rano. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Proszę Państwa… 

Radny A. Michalak: Co to za argument 16:05… 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Nie, słuchajcie… 

Radny A. Michalak: Panie Przewodniczący jeśli można, czy nie widzi Pan 

analogii no przecież nas mówię tutaj o sobie i koledze Januszu Michalaku na 

komisji rewizyjnej też tak właśnie przegłosowano. Jest ciężki temat, bardzo 
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bulwersujący to najlepiej skończyć bo dwa argumenty jakie użył Pan Janicki to 

to, że jest 16:05 a dwa, że nie lubi chamstwa. Tylko chamstwa z czyjej strony: 

naszej czy Pana Michała Śliwińskiego bo nie łapie? 

Członek Zarządu K. Janicki: Z Pana strony. 

Radny A. Michalak: Z mojej, rozumiem. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Dobrze, słuchajcie Panowie czy ta sesja ma 

polegać na tym, żebyśmy się nawzajem obrażali? Ja naprawdę uważam, że 

problem czasu polega na tym, że osobom które pracują w Starostwie potem 

trzeba oddać godziny i przeciąganie nieraz sesji no tak bo niektórzy tam są, nie 

jest w porządku. Natomiast jeżeli są ważne sprawy możemy siedzieć mówię i do 

22 i nie ma problemu tylko zrozumcie mnie jeżeli nie zwrócę uwagi na wniosek 

formalny Pana Radnego Janickiego. No zrozumcie mnie, no co mam zrobić? 

Jest wniosek formalny, każdy radny ma swój głos. 

Radny J. Michalak: Ja chciałbym zgłosić wniosek przeciwny aby dokończyć 

dzisiaj obrady albo przenieść nie w poniedziałek o 9 ponieważ, już wiem ja i 

Wojtek będziemy musieli być w Warszawie więc no chciałbym uczestniczyć. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Ja wiem, każdy ma pracę. 

Radny J. Michalak: Ja rozumiem ale nie mogę tego przełożyć dzisiaj. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Wiem, rozumiem. 

Starosta K. Figat: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo no to jest tak, ja 

też jeszcze dzisiaj mam być gdzieś tam,  mogę być na sesji jeszcze przez jakiś 

czas nie ma problemu. Ja myślę, że przez ten czas, o który tu właśnie się 

przepychaliśmy co zrobić czy zakończyć czy nie zakończyć to byłby już może 

koniec sesji. Rzeczywiście zgodnie z tym co Pan Artur Michalak mówił na 

ostatniej komisji, że każdy gdzieś coś tam poplanował, rzeczywiście no ja też 

mam dzisiaj coś po południu zaplanowane ale to nie jest jeszcze rzecz taka, że w 

tej chwili muszę wyjść. Jeżeli mogę prosić Krzysztofa o wstrzymanie tego 

wniosku a Państwa o to żeby jeśli macie konkretne pytania zadać żebyśmy 

mogli na nie odpowiedzieć to być może w ciągu 20 minut ta sesja może się 

zakończyć i ani Panu Januszowi i ani Panu Wojtkowi nie będzie to przeszkodne 

w poniedziałek ani nie będzie Ryśka, Waldka i Krzyśka odrywać to od prac, 

które są i tak opóźnione w polu w poniedziałek i wszyscy będą zadowoleni. 
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Członek Zarządu K. Janicki: Tak Panie Starosto nie ma sprawy. Ja to 

zgłosiłem dlatego, ze to uważałem, że tak nie może się dziać, że będziemy bić 

pianę, bić pianę. Ja uważam, że trzeba zadać konkretne pytanie merytorycznie, a 

nie robić wywody i tworzyć cuda i cudeńka. Tu przychylam się do głosu 

Krzysztofa żeby sesję zaczynać o godzinie 9 rano, wtedy na pewno się 

wyrobimy, nie będzie problemu że przedłuża się. Ja też nie ma problemu żebym 

został do 17 czy do 18 ale ja szanuję pracę tu koleżanek i innych Pań, które 

pracują na umowę o pracę. A co tutaj do Pana Artura Michalaka to tu dał Pan 

przykład jak się Pan zachował wobec tu kobiety dzisiaj i ja nie będę 

komentował tego także wycofuję swój wniosek proszę bardzo.  

Radny A. Michalak: Mógłby Pan sprecyzować ten zarzut w stosunku do mnie 

bo jeśli Pan uważa, że zrobiłem coś niegodnie to jestem gotów stanąć do 

konfrontacji i spotkać się na komisji etyki. Poproszę konkret. 

Radny K. Dąbrowski: Krzysztofie powiem Ci tak szczerze, jesteś Członkiem 

Zarządu i wiesz, że powinieneś rozwiązywać problemy. Masz dobrze wszystko 

założone w swoich działaniach. W tej chwili mamy 15 po 16 i jesteśmy w 

wolnych wnioskach i ty takie wnioski dajesz jako Członek Zarządu. Rozumiem, 

że trzeba szanować wszystkich, nawet jakieś problemy w wolnych wnioskach, 

rozwiązać problemy, zakończyć sesję a ty jako Członek Zarządu bierz się do 

roboty. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Dobrze, Szanowni Państwo Radni ja mam 

tylko jedną uwagę. Uzgodniliśmy, że nasze sesję będą w określone dni o 

określonej godzinie żeby nie psuły pracy zawodowej. Uzgodniłem, że będą w 

ostatnie środy miesiąca, o 13 takie były nasze ustalenia. Staram się to 

realizować, na wniosek kilku Panów zrobiłem to w piątek o 13, staram się być 

przewodniczącym, który uzgadnia wnioski wszystkich radnych, natomiast 

proszę Was, proszę Was z całego serca zacznijmy merytorycznie rozmawiać. 

Nieraz niektóre rzeczy musimy chyba sobie mówić albo w cztery oczy a nie na 

sesjach. Ja uważam, że powinniśmy rozstrzygiwać wszystkie sprawy, mówmy 

sobie jak coś boli ale no powinniśmy tu zupełnie inną kategorię spraw nieraz 

omawiać a mówię no jeżeli uważacie, że nie wiem nieudolnie prowadzę tę sesję 

tak jak tutaj no wydawało mi się to powiedzcie. Ja naprawdę nie jestem 

przywiązany do stołka i nie ma żadnego problemu. Wkładam całe serce w to 

żeby to było dla wszystkich równe, sprawiedliwe i dobre. Jeżeli uważacie, że to 

jest nie tak, nie ma żadnego problemu, nie ma naprawdę żadnego problemu, ja 

mam i tak dość pracy dlatego umówmy się albo merytorycznie działamy, 
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działamy tak jak powinniśmy albo jak mamy się okładać to mnie jest tu wstyd 

siedzieć, po prostu wstyd. 

Radny M. Kosiorek: Dziękuję bardzo. No jeżeli Pan Panie Przewodniczący ten 

temat wywołał bo myślałem, że o tym wcześniej no ale tak z kompetencją do 

Pana: tak samo Pan tu mówił, z taką samą pasją o tym, że ta komisja rewizyjna 

zostanie doprowadzona do stanu i co? 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: I nic. Szanowni Państwo, obiecałem że 

będzie trzech członków komisji rewizyjnej z opozycji, również mocno była 

dyskutowana sprawa, żeby przewodniczącym była osoba z opozycji, jest 

uchwała nie wiem no partii, która ma przewagę w powiecie, w radzie powiatu i 

wyraźnie ustalono, że no te moje ustalenia nie mogą być realizowane. No mówię 

to wprost i dlatego ja uważam, że skoro na klubie zostały takie postanowienia 

podjęte no moja rola tutaj no niestety się skończyła. 

Radny W. Wojciechowski: Panie Przewodniczący Pan dobrze wie, że ja bardzo 

Pana szanuję, jeżeli mówimy wszystko to mówmy do końca. Coś Pan jeszcze 

powiedział: jeżeli się Panu nie uda to co wtedy? Ja nie będę kończył, Pan to sam 

dokończy. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Nie wiem to niech mi Pan przypomni. 

Radny M. Kosiorek: Znaczy no szkoda, że obradami Rady Powiatu rządzą 

uchwały partyjne ale trudno no jakoś trzeba to przeżyć. My z kolegami dzisiaj 

chcieliśmy ponieważ, rok pracy zarządu minął, chcieliśmy odnieść się do tego 

co było przed rokiem, co zostało obiecane, co zostało powiedziane, co zostało 

zrobione. Dlatego no chcieliśmy trochę podsumować ten rok tak jak my to 

widzimy i tak jak było nam przedstawione po kolei od inwestycji zaczynając. I 

tu jest od razu pytanie związane właśnie z Komisją Rewizyjną bo pierwszą 

sztandarową inwestycją był parking. Wiemy jak on został wykonany w końcu 

koalicja rządząca przyznała się, że został spartaczony, zgłoszone zostało to na 

policję ponieważ, nie można było nawet wyegzekwować gwarancji i chyba ta 

gwarancja nie zostanie wyegzekwowana z tego co widać. Świadczy to o 

skuteczności i pracy tego zarządu po roku. W czasie tego roku zrobiliście 

Panowie 10 km dróg, no patrząc na Waszą pracę to chyba wypada się cieszyć, 

że chociaż te 10 zostało zrobione, ja przypomnę tylko, że to były drogi które 

zgłoszone zostały jeszcze przez poprzedni zarząd. Tu był takie wystąpienie Pana 

Starosty tym, że Zarząd Powiatu Łowickiego będzie współpracował z 

jednostkami samorządu terytorialnego w związku z pozyskiwaniem 
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zewnętrznych środków. Jak na razie inwestycji prowadzonych w tym roku nie 

ma. PZDiT miał przenieść się do szkoły Nr 2, to także się nie stało, drogi są w 

stanie opłakanym tak jak tutaj jeden z radnych powiedział i z tego co słyszymy 

w nadwyżce pieniędzy może w ogóle nie być na wyremontowanie tych dróg. 

Inwestycje jakie zostały zgłoszone tego budżetu, tegoroczne inwestycje tylko z 

okręgu wyborczego Pana Starosty i Pana Wicestarosty. Kolejny punkt duży to 

była ochrona zdrowia gdzie obiecano nam, że zwiększony zostanie zakres 

świadczenia usług zdrowotnych i zwiększony kontrakt z NFZ. Obiecano nam, że 

zarząd będzie poszukiwał dodatkowych jeszcze środków poza NFZ, na razie ja 

chyba nie zauważyłem żeby zostały pozyskane. Informacja z dnia dzisiejszego 

to jest taka, że Pan Dyrektor Tracz złożył papiery w konkursie na dyrektora 

szpitala kutnowskiego czyli człowiek, który tu przyszedł na dłuższy czas i 

zaczął jakąś pracę wygląda na to, że nie będzie tu dalej pracował. Z naszego 

punktu widzenia nie byliśmy zadowoleni więc może to i dobrze, natomiast 

pokazuje to bałagan organizacyjny w waszych pracach totalny, szpital jest 

organizmem bardzo wrażliwym i takich wstrząsów co kilka miesięcy nie 

potrzebuje takie jest nasze zdanie. No i jeszcze tutaj jeden element, który ja 

chciałem podsumować  to jest edukacja no chyba termomodernizacji. W 

zeszłym roku chyba żadnej placówki nie było. Dzięki Bogu chyba tylko udało 

się zrezygnować z pomysłu jakim miał być Powiatowy Zespół Obsługi 

Ekonomiczno – Administracyjnej szkół i placówek oświatowych co 

poprzedzone zostało szopką z powołaniem najpierw zespołu, który analizował 

sytuacje w powiecie w edukacji, z tego zespołu została w końcu jedna osoba, 

która jako jedna miał odwagę przedstawić to co tam było napisane, no to co już 

tam było napisane my widzieliśmy to na Komisji Edukacji, już nie ma co 

powracać do tego bo po prostu żal. Przez ten rok pokazaliście jak jesteście 

niekompetentnym zarządem, w jaki sposób zarządzacie i ilość tutaj 

przeczytanych, kwota przeczytana za przejechanie samochodu w zeszłym roku 

po prostu przyprawia, że włos jeży się na głowie bo wyjeżdżone jest dużo ale 

efektów żadnych. Tyle z mojej strony, dziękuję. 

Starosta K. Figat: Ja myślę, że najlepiej żebyśmy na bieżąco co do tego 

odnieść, po kolei w punktach. Sprawa parkingu tak jak Pan zauważył jest 

złożone doniesienie na policję, tak naprawdę do końca to nie jest temat 

zakończony i proponowałbym żeby jeszcze go do końca nie skreślać, więcej 

tutaj tego komentarza by Pan sobie oszczędził. 
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Radny M. Kosiorek: Przepraszam mogę doprecyzować, była jakaś odpowiedź 

z policji? 

Starosta K. Figat: Jest sprawa prowadzona przez prokuraturę w Łowiczu i 

Komendę Wojewódzką Policji wydział do spraw walki z korupcją. Czekamy, 

jak dostaniemy protokół i odpowiedzi przedstawimy Państwu Radnym. Jeżeli 

chodzi o PZDiT, tak Zarząd podjął decyzję o przeniesienie bazy z Krępy na 

działkę szkoły Nr 2 czyli Blichu, natomiast w międzyczasie pojawiła się myślę, 

że dobra sytuacja, która no powiem tak na początek podjęto decyzję, że biuro 

Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad zostanie przeniesione z Jana Pawła 2  do 

Nieborowie tak to się dokładnie nazywa i to zaczęło się czynić od tak naprawdę 

listopada, mogę powiedzieć, że nie chciałem tego zaczynać na dzisiejszej sesji 

bo to może trochę za wcześnie. Od 1 lipca przejmujemy PZD z Jana Pawła 2, ze 

wszystkimi naniesieniami po Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  

Jest to skarb państwa, wystąpiłem już do Wojewody o  nieodpłatne przekazanie 

tego na rzecz Powiatu Łowickiego w celu prowadzenia zadań statutowych 

powiatu więc no trochę przeniesienia na Blich wszystko wskazuje na to, że nie 

będzie. W ramach myślę, że bardzo partnerskiego podejścia do i wygaszenia 

trwałego zarządu i samego przekazania całego terenu udało się uzgodnić z 

Generalna Dyrekcją, że Generalna Dyrekcja pozostawia magazyn, pozostawia 

stalowe wiaty i wszystkie naniesienia jakie są na działkach skarbu państwa 

nieodpłatnie. Myślę, że w tej sytuacji trudno tu liczyć dlaczego nie ma bazy na 

Blichu. Jeżeli chodzi o schetynówkę to nie ma już Pani Ani ale Darek podpisana 

już jest umowa? Z tego co wiem to w dniu wczorajszym czy przedwczorajszym 

podpisana jest umowa z wykonawcą na prace drogowe i to będą też prace o 

łącznej długości około 10 km dróg w powiecie łowickim. Jeżeli chodzi o szpital 

i o kontrakt myślę, że chcę powiedzieć zacznę może od ostatniej informacji, 

którą Pan Marcin przekazał, że Pan Dyrektor Tracz złożył ofertę na konkurs w 

Kutnie. Wychodząc na sesję ofert na dyrektora szpitala w Łowiczu było 7 i z 

tego co wiem to wszyscy składają wszędzie. Trzeba wziąć pod uwagę również 

rzecz taką, że każdy ma prawo złożyć ofertę do każdej jednostki i Pan Tracz 

również taką możliwość miał i z tego skorzystał. Co do zwiększenia kontraktu, 

dobrze Pan wie, że najbliższe kontraktowanie jest w roku 2014 i w tym 

momencie nie ma kontraktowania. Jeżeli chodzi o to co może być w tym czasie 

zakontraktowane to po rozmowach z Panią Dyrektor Kręcką w Łodzi 

ewentualnie jest do zakontraktowania na ten rok jeszcze ZOL. W listopadzie 

była możliwość złożenia oferty na poradnię kardiologiczną,  na którą to nasz 

szpital jeszcze pod dyrekcją Pana Dyrektora Grabowskiego złożył ofertę 
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natomiast tą ofertę złożył, do wzięcia było 1600 pkt., Pan Dyrektor Grabowski 

złożył ofertę na 800 pkt. I 9 godzin dostępności tygodniowej. Wygrał powiat, 

który złożył ofertę na 1600 pkt., 32 bodajże godziny dostępności tu chyba 9, 20 

za punkt, jakiś…………… ze Skierniewic przyjmuje na Warszawskiej w 

Academusie. To była przez ten rok pracy Zarządu to było jedyne dodatkowe 

kontraktowanie osób medycznych była to rozwiązanie umowy z Vitamedem. 

Jeżeli chodzi o samochód to koszty Skody w roku 2011 to kwota 23 359, 66 zł, 

jeżeli chodzi o koszt Skody w roku 2012 to 30 683, 61 zł. Jest to wzrost o 7 326, 

95 zł. Mógłbym rozwijać to długo, przytoczę tu tylko jeden efekt, myślę że to 

jeden z elementów to nie tylko użycie Skody, to element tego efektu natomiast 

myślę, że to jest jeden z elementów również tego wzrostu to w roku 2012 ze 

środków zewnętrznych jakie otrzymaliśmy na  Biesiadę Łowicką to są środki, 

które były bezpośrednio w ramach umów z powiatem bądź Centrum Promocji 

jak również ze środkami pokrytymi przez Krajową Izbę Rolniczą to około 70 

tys. zł. Myślę, że jeżeli jest to przelicznik 1:10 to tych projektów już dzisiaj nie 

będę mówił. Myślę, że lepiej dla mnie może lepiej byłoby być na miejscu 

natomiast czy lepiej dla powiatu nie wiem. Dziękuję. 

Radny W. Miedzianowski: Panie Starosto jeśli można prosić uczciwie też i 

cały Zarząd tak przy okazji poruszanego ostatniego tematu ja prosiłem na 

Komisji Budżetu, zwróciłem uwagę tak naprawdę o tym , o przygotowanych 

materiałach jeśli chodzi o wykorzystanie samochodów. Bardzo bym prosił żeby 

i te staże i te zatrudnienia, bardzo bym prosił żeby te materiały były na 30 do 

odbioru w tym…Bardzo proszę nie traktować nas jako radnych, którzy przyszli 

wczoraj. Ja Panu wskażę pracownika i komputer, w którym to się znajduje. To 

jest na bieżąco robione i tak naprawdę można to wydrukować od ręki. Na 30 

bardzo bym prosił… 

Starosta K. Figat: Zgodnie ja zaraz po sesji przekażę informację Pani Sekretarz 

żeby zgodnie z prawem wszyscy radni takie informacje dostali. Natomiast no 

proszę nie wyznaczać mi terminu tylko przekażę informacje zaraz po sesji Pani 

Sekretarz i Pani Sekretarz to przygotuje. 

Radny W. Miedzianowski: To znaczy z tym wyznaczeniem terminu to jest tak, 

że tak naprawdę to szkoda, że nie dostaliśmy bo powinniśmy tak naprawdę 

dostać na komisji budżetowej bo jeśli mówię na pewno pracownicy nie sądzę, że 

się nie wywiązują ze swoich… 
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Starosta K. Figat: Panie Wojtku właśnie w ten sposób wydłużamy sesję. 

Powiedziałem, że zaraz po sesji Pani Sekretarz dostanie informację żeby taką 

informację przygotować. 

Radny J. Michalak: Ja uzupełnić chciałem tylko bo Pan Starosta wczoraj 

powiedział, że no jest zdziwiony, że tego nie ma jeżeli to przygotowywała Pani 

Sekretarz. 

Starosta K. Figat: Nie, nie wczoraj dostaliśmy informację, Pan Wojtek 

powiedział, że chciałby dokładniejszą z podziałem na wydziały i taka będzie. 

Radny W. Miedzianowski: Tak, i z samochodem… 

Radny J. Michalak: To co ja powiedziałem też Pan powiedział. 

Radny W. Miedzianowski: Na wydziały, również na poszczególnych członków 

zarządu. Szanowni Państwo robiliśmy to zawsze o wielu lat nie ma to żadnego 

tego. A jeśli można zwrócić uwagę również na te proporcje, które tutaj Pan 

Starosta poruszył, że zdobył te 70 tys. środków i w przeliczeniu na 10 i tak dalej 

to myślę, że to to jest owszem chwała i jako radny powiatu dziękuję bo to 

zawsze jest jakiś wpływ środków do budżetu tylko tyle, że jak zaczniemy to tak 

porównywać latami ile środków przybyło i proporcjonalne to Szanowni Państwo 

możemy to zrobić żebyście Państwo nie mówili, że jeżdżąc dużo tylko wtedy się 

załatwia ilość środków pozyskanych. Proszę tego argumentu nie wyciągać 

więcej na sesjach bo naprawdę  nie jesteśmy tu od wczoraj. 

Radny A. Michalak: Chciałem odnieść się do expose Pana Starosty sprzed roku 

kończąc ten wątek, który Pan Radny Marcin Kosiorek rozpoczął. Ja wciąż w 

uszach mam zdanie, które było wypowiedziane również na tej sali i ja to właśnie 

opcja rządząca przygotowana jest do rządzenia i tu na dowód tego zdanie z tego 

expose: ponadto zarząd planuje powołać Powiatowy Zespół Obsługi 

Ekonomiczno- Administracyjno szkół i placówek oświatowych w strukturze 

wydziału edukacji. Przyłączam się do zdania wypowiedzianego przez Pana 

Marcina Kosiorka. Dzięki Bogu zrezygnowaliście  z tego pomysłu. Został 

ostatni punkt Pana Starosty związane z expose, dotyczy on kultury ja już nie 

będę tutaj przytaczał tej wypożyczalni rowerów ale chodzi mi o ostatnie zdanie 

wypowiedziane przez Pana Starostę: zacieśnienie współpracy 

międzywydziałowej oraz z jednostkami organizacyjnymi zmierzającej do 

osiągania założonych celów w jak najszybszym czasie przy jednoczesnym 

zachowaniu najwyższej jakości. Zdanie bardzo słuszne natomiast no w 
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kontekście tych konkursów, które Pan Starosta zamierza przeprowadzać, jaki ma 

w przyszłości zamiar ogłosić nowe chciałbym zapytać czy to prawda, że w 

najbliższym czasie będzie ogłoszony konkurs na dyrektora Blichu, na dyrektora 

Wydz. Edukacji to już wiemy, że tak, na dyrektora Centrum Promocji oraz na 

dyrektora Muzeum. Dziękuję. 

Starosta K. Figat: Więc tak ja bym proponował żeby Boga może nie mieszać 

do tych spraw bo, że ma więcej kłopotów ze światem niż tylko Radę Powiatu 

Łowickiego, natomiast tak mówiliśmy o Zespole Obsługi Oświaty i powiem tak 

gdyby nie było może rozmowy o Zespole Obsługi Oświaty dzisiaj nie byłoby 

wspólnego działania jeżeli chodzi o VULCAN, nie byłoby wielu innych rzeczy, 

które ja uważam, że w oświacie powiatowej zadziały się na korzyść. To 

odpowiedź jeżeli chodzi o sprawę oświaty. Jeżeli chodzi o konkursy w tej chwili 

są ogłoszone dwa konkursy: konkurs na dyrektora Edukacji i Spraw 

Społecznych oraz na kierownika Biura Strategii, Programów Pomocowych i 

Inwestycji. Tak będzie w czerwcu konkurs na Dyrektora ZSP Nr 2, będzie póki 

co bo taka jest kolej rzeczy będzie konkurs na dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego w Zdunach natomiast do czerwca przyszłego roku konkursy 

na dyrektora Muzeum i dyrektora Centrum Promocji Starosta ma prawo ogłosić, 

jest zobowiązany. Panie Radny póki co ja kieruje tym Zarządem, ustawa mówi, 

że mam ogłosić do czasu, kiedy go ogłoszę wtedy będzie wiadomo i będzie 

możliwość składania wniosków i ofert na te stanowiska. Dziękuję. 

Wicestarosta D. Kosmatka: Ja chciałem do tego sprawozdania czy 

podsumowania Marcina Kosiorka. Marcin mówisz, że poprzedni Zarząd 

przygotował 10 km dróg, poprzedni Zarząd w pierwszej swojej części, natomiast 

w drugiej części powiedziałeś, ze zrobiliśmy tylko 10 km dróg u Starosty i 

Wicestarosty przecież … 

Radny M. Kosiorek: Ja tak nie powiedziałem. 

Wicestarosta D. Kosmatka: Jak nie powiedziałeś, przecież to masz napisane. 

Radny M. Kosiorek: Zrobiliście te drogi w Zdunach i … 

Wicestarosta D. Kosmatka: W jakich Zdunach? W Gminie Łyszkowice i 

Nieborów. 

Radny M. Kosiorek: W tym roku a ja mówiłem o tamtym roku. 
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Wicestarosta D. Kosmatka: W tamtym roku były przygotowane. Przeczytaj 

jeszcze raz. Troszkę gubisz się, nie wiem czy to sam pisałeś czy ktoś Ci pisał. 

Radny M. Kosiorek: Darek ja się gubię mój Boże no. 

Wicestarosta D. Kosmatka: No tak, dokładnie ty się gubisz. No to przeczytaj 

masz to napisane przecież. Chciałem powiedzieć, że właśnie dobrze, że te drogi 

przy autostradach zostały zrobione ponieważ, o te odszkodowanie, które my 

pisaliśmy zostały nam odrzucone.  

Radny M. Kosiorek: A te drogi już zostały zrobione? 

Wicestarosta D. Kosmatka: Będą zrobione. 

Radny M. Kosiorek: No powiedziałeś, że zostały. To ty uważaj na to co 

mówisz. 

Wicestarosta D. Kosmatka: Przepraszam, dobrze. Będą zrobione, zostały w 

tamtym roku przygotowane. Odszkodowania nie będziemy mieli za uszkodzone 

drogi przy autostradach i te drogi są wskazane dobrze, że akurat one przeszły 

tam i będą zrobione. Dziękuję, to tyle. 

Radny A. Michalak: Ja już Panu Przewodniczącemu obiecuję, że ostatnie dwa 

pytania mam przygotowane na dzisiejszą sesję, tym razem nie do Pana Starosty 

ale do Pani Mecenas. Pierwsze związane z tym co przed chwilą powiedział Pan 

Starosta. Proszę mnie oświecić Pani Mecenas Pan Starosta ma obowiązek 

ogłosić konkurs na dyrektora instytucji kultury czy może? 

Radca Prawny Zuzanna  Kordialik - Gronczewska: nie ma konkretnego 

przepisu ale generalna zasada jest taka, że ogłasza się konkurs… 

Radny A. Michalak: Nieprawda Pani Mecenas, wcale nie ma generalnej zasady 

tylko albo jest albo jej nie ma. To tak adwocem, drugie pytanie jak w kontekście 

obecnego statutu funkcjonuje Komisja Rewizyjna składająca się z trzech 

członków Rady Powiatu i czy te kwestie podnoszone i kontrolujące mają moc 

prawną. 

Radca prawny: Komisja Rewizyjna działa zgodnie z nowym Statutem. 

Radny A. Michalak: Od kiedy wszedł w życie statut? 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak: teraz na dniach.  
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Radny A. Michalak: Przed posiedzeniem Komisji Rewizyjnej czy po 

posiedzeniu Komisji w kwietniu? 

Wicestarosta D. Kosmatka: Może w przerwie powiedziałbym o naborze, może 

Państwa to ciekawi. Więc na dzień dzisiejszy na godzinę 13 mamy w pierwszej 

preferencji mamy nabór 865 uczniów z tym, że 103 jest w Pijarskiej i w 

Zduńskiej Dąbrowie a u nas jest 749. Analogicznie do poprzedniego roku 

brakuje nam 76 osób. Mamy jeszcze na to 2 dni poniedziałek, wtorek do 

zamknięcia naboru do godziny 13. 

Radny W. Wojciechowski: Do gimnazjum jeszcze 63 osoby są niezalogowane.  

Radny W. Wojciechowski: Czy może mi Pan Starosta przypomnieć jaka jest 

różnica w wydanych pieniążkach powiedział Pan dokładnie, nie zauważyłem co 

do 2011 – 2012 chodzi o Skodę Oktavię? 

Starosta K. Figat: 23 359, 66 zł- 2011 i 30 683, 61 zł – 2012 rok. 

Radny W. Wojciechowski: To jest różnica 7 tys. Chcę tylko powiedzieć, że 

koszt zużytego paliwa w 2011 to było 13 613 a w 2012 24 954 zł. To jest ponad 

11 tys. a ogółem owszem ta suma wyjdzie. Kilometrów 43 252 tys. 2012 a w 

2011 r. 26 310 tys. km. To jest 17 tys. km więcej. Mam jeszcze takie pytanie 

ponieważ, dochodzą mnie takie słuchy czy prawdą jest, ja mam dość donośny 

głos, że jeździ Pan służbowym samochodem do domu? 

Starosta K. Figat: Tak jeżdżę służbowym samochodem do domu. 

Radny W. Wojciechowski: A czy prawo Panu na to zezwala? 

Starosta K. Figat: Sytuacja jest taka, że biorąc pod uwagę inaczej, pytając jak 

to się odbywa w naszym powiecie nie reguluje to żadne prawo natomiast 

podjąłem decyzję przygotowania na podstawie uchwał po prostu z innych 

powiatów i te uchwały przewidują, jest to uchwała Zarządu Powiatu i 

przewidują taką możliwość. Taki wniosek został do Zarządu ponieważ, no ja 

sam nie wiedziałem, że to nie jest w ogóle regulowane u nas. Taki wniosek do 

Zarządu będzie złożony. Natomiast jak już ma być pełna informacja to pragnę 

również jeszcze poinformować, że staram się nie wykorzystywać kierowcy tam 

gdzie stanowiło by to nadgodziny jego pracy. 

Radny W. Wojciechowski: Szkoda tylko , że przed uregulowaniem prawnym, 

o którym Pan teraz powiedział i jeździł Pan za społeczne pieniądze, nie 

oszukujmy się. 
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Starosta K. Figat: Powiem tak, że wszystkie uchwały, które do tej pory były 

dla mnie dostępne mówią o tym, że Starosta w czasie pełnienia funkcji Starosty 

tą pracę rozpoczyna z miejsca zamieszkania i kończy w miejscu zamieszkania 

takie są przykłady natomiast chcę Panu powiedzieć, że nie jestem Starostą 8 

godzin. 

Radny W. Wojciechowski: Może właśnie stąd ten nadmiar kilometrów jest 

Panie Starosto? 

Starosta K. Figat: Chcę powiedzieć, że prywatnych samochodów do swoich 

celów mam na podwórku dosyć, nie muszę korzystać z tego. 

Radny W. Wojciechowski: Ale korzysta Pan. 

Starosta K. Figat: Proszę przedstawić dowody Panie Waldku. 

Radny W. Wojciechowski: No jeździ Pan do domu, sam Pan powiedział. Sam 

Pan powiedział, że jeździ Pan do domu.  

Starosta K. Figat: Proszę przedstawić dowód, że… 

Radny W. Wojciechowski: Ma Pan w domu jakieś prace służbowe? Panowie, 

już mieliśmy starostę, który wywoził buraczki samochodem służbowym. Panie 

Przewodniczący jeszcze trzy pytania. Proszę mi powiedzieć na jakim etapie jest 

śledztwo dotyczące nielegalnej wycinki drzew przy Świętojańskiej? 

Starosta K. Figat: No myślę, że Pan powinien wiedzieć najlepiej, natomiast w 

tej chwili… 

Radny W. Wojciechowski:  A dlaczego ja mam to wiedzieć najlepiej skoro… 

Starosta K. Figat: No tak mi się wydaje, natomiast z tego co jest mi na dzisiaj 

wiadomo opinię nie wiem czy już wydał konserwator zabytków natomiast były 

zapytania do konserwatorów zabytków o jego stanowisko w tej sprawie. 

Wicestarosta D. Kosmatka: Znaczy sprawa jest w prokuraturze. 

Radny W. Wojciechowski: Dobrze, dziękuję. Jeszcze jedno pytanie również w 

sprawie drzew. Doszły mnie takie słuchy czy prawdą jest, że przy 

Świętojańskiej były celowe podtrucia drzew? Wiemy na czym polega podtrucie 

drzew, czy to jest prawdą? 
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Starosta K. Figat: Z tego co wiem, z informacji od osób które opisywały do 

takich wniosków można byłoby dojść natomiast czy zostało to potwierdzone w 

tym protokole na dzień dzisiejszy nie potrafię odpowiedzieć. Gdy dostanę 

dokumenty z policji i prokuratury nie omieszkam Pana o tym powiadomić. 

Radny W. Wojciechowski: Następne pytanie prosiłbym aby Zarząd, nie 

Komisja Gospodarcza tylko Zarząd przejechał się na drogę Kompina – Ruszki 

odcinek od Lenartowa do granic powiatu. Moja prośba…Ja nie przeszkadzałem 

Panu Panie Janicki, kultury trochę. 

Starosta K. Figat: Dobrze, nie Komisja Gospodarcza. Obiecuję, że jeszcze 

dzisiaj na tą drogę pojadę i wieczorem do Pana zadzwonię i powiem jak 

wygląda. 

Radny W. Wojciechowski: To znaczy ja wiem, chciałem właśnie powiedzieć, 

że to nie jest z mojej strony jakieś nie wiadomo co. 

Starosta K. Figat: Dobrze, pojadę jeszcze dzisiaj po sesji obiecuję, że pojadę, 

wykonam telefon do Pana i powiem. 

Radny W. Wojciechowski: Jest ta droga stosunkowo nowa, ładna droga 

szeroka, są tak duże spękania, pojawiły się już dziury i może by Zarząd pochylił 

się nad zabezpieczeniem tego poprzez nalewkę emulsji, położenie grysu i walec. 

Powiat uniknąłby kosztów nakładki bo naprawdę jeszcze trochę i ta droga nam 

się rozsypie. 

Starosta K. Figat: Powiem tak, że te spękania ja wiem o czym Pan mówi tam 

jest poszerzenie i odchodzi od korony drogi nie tylko ale głównie. Chcę 

powiedzieć, że to co mówiłem w zeszłym roku będziemy również starać się 

utrzymywać się, nie będziemy robić jednorocznych poszerzeń właśnie z powodu 

takiego, że ta metoda no niestety daje te ryzyko, że to poszerzenie odchodzi od 

korony i tu jest główne spękanie i takich dróg jest naprawdę dużo. Chcę 

powiedzieć, że jeżdżę tą drogą codziennie. Droga Mysłaków część jednoroczna 

no z żalem się patrzy na, jest wzdłuż pęknięcie no. Ale to jest ta, nie wiem jak to 

nazwać, no można by nazwać to karą za to, że w jednym roku zostało zrobione i 

poszerzenie i nakładka i potem to podłoże siada. I na to nie ma siły i tak 

naprawdę rozmawialiśmy już tu kiedyś bardzo długo z Panią Dyrektor, która 

przecież doświadczenie właśnie na podbudowach dróg zdobywała największe. 

No jest to rzeczywisty problem, nie chcemy i nie będziemy chcieli robić tak 

żeby za jednym zamachem zrobić i poszerzenie i nakładkę. Chcielibyśmy w 
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jednym roku robić poszerzenie żeby to usiadło, zagęściło się i na drugi rok 

nakładkę. Natomiast obiecuję jeszcze dzisiaj pojadę, zadzwonię wieczorem i 

powiem. 

Radny W. Wojciechowski: Może już tak bardziej humorystycznie żeby 

rozładować napięcie. Tak fajnie Pan wyliczył ile to musielibyśmy zapłacić za 

promocje pobytu Pana w Berlinie i mam takie pytanie a ile musielibyśmy 

zapłacić za kilkugodzinne w kilka osób przebywając w Warszawie na Starym 

Mieście, reklamując Powiat Łowicki, wywiady, telewizja nie tylko z Polski ale i 

z zagranicy. Kilka osób w strojach łowickich ile by to kosztowało. 

Starosta K. Figat: Nie rozumiem do czego miałoby to porównanie służyć 

natomiast powiem tak, ja się cieszę z jednej rzeczy do Hotelu dotarły 4 osoby, 

Niemcy którzy przyszli z ta ulotką, która rozdawaliśmy na Zielonym Tygodniu. 

Więc potwierdza to moja tezę, że było warto po drugie Waldku dobrze wiesz, że 

najpierw się sieje a potem się zbiera i Tobie tego tłumaczyć nie potrzeba. Myślę, 

że wszyscy wiemy, że jeżeli chodzi o promocję to ona nigdy nie jest do końca 

wymierzalna i nie da się w żaden sposób przeliczyć. Pan Radny Michalak wie 

ponieważ, wspólnie uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym Narodowego 

Dnia Ochrony Zabytków, co zrobić żeby choćby jednego pozyskać jak ja to 

mówię ambasadora Ziemi Łowickiej i myślę, że pewnie mniej kosztowało z 

może więcej kosztowało, no tutaj te koszt można zawsze policzyć bardzo różnie, 

natomiast wiem jedno, że robimy próby, rozmawiamy z zakładami ponieważ, no 

nie tylko pasiakiem Łowicz żyje a chciałbym żeby również żył i 

przedsiębiorczością, która jest w Łowiczu. Jestem na etapie rozmów, może 

trochę dalej niż rozmów bo pewne deklaracje są i Mleczarni i Braci Urbanek i 

Agrosu żeby stworzyć gadżet promocyjny, który będzie zawierał tym razem nie 

lalkę łowicka ale produkty łowickie. Myślę, że to jest też, tez możemy mówić, 

że jak to przeliczyć i jak to wymierzyć, natomiast każda nowa rzecz, która może 

się pojawić i która może zachęcić do pobytu w Łowiczu myślę, ze jest warta 

ponieważ, naprawdę mamy perełki takie, które warto zobaczyć, które zwiedzić 

warto a nie ukrywajmy, że jeżeli naszym udziałem jest zwiedzany często nasz 

skansen jest zwiedzany często to choćby w drobnych kwotach nas wspomagają 

to utrzymanie. Tutaj jeszcze była mowa, mówiłeś Waldku o drzewach więc 

myślę, ze to można by również o tym powiedzieć. Chcę powiedzieć, że 

wszystkie drzewa, które w ostatnim czasie były usuwane na pasach drogowych 

bądź na terenach, których właścicielem jest Skarb Państwa bądź Powiat Łowicki 

są przewożone do Skansenu, tam są korowane przez pracowników, będą 
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przetarte i będą służyły jako ławeczki wzdłuż alejek, które są na miejscu. W 

ostatnim tygodniu zostało to siano, trawa w Skansenie wokół kościoła, przy 

wiatrakach tak żebyśmy mogli 21 lipca zorganizować imprezę pod tytułem 

Łowickie Żniwa a 26 sierpnia Łowicką Biesiadę. 

Radny M. Kosiorek: Ja chciałem zapytać z jakiej pozycji w budżecie opłacona 

jest strona wykupiona w Nowym Łowiczaninie? 

Starosta K. Figat: Strona w Łowiczaninie jest wykupiona ze środków Centrum 

Kultury o kwocie myślę, że wszyscy wiedzą bo już mówiłem na poprzedniej 

sesji. 

Radny M. Kosiorek: Promocja ma w statucie umieszczenie ogłoszeń 

szkolnych? 

Starosta K. Figat: Myślę, że ma w statucie promocję Powiatu Łowickiego a 

jeżeli szkoły to są jednostki powiatu no to Panie Radny Pan jako nauczyciel 

najostatni powinien zadać to pytanie. 

Radny M. Kosiorek: Myślę, że nie jako najostatni Panie Starosto i jeszcze mam 

takie pytanie rozumiem, ze ta strona jest do dyspozycji wszystkich podmiotów 

znajdujących się wewnątrz Powiatu Łowickiego czyli również Rady Powiatu, 

tak? 

Starosta K. Figat: Nie, jest to strona informacyjna i tylko informacyjna. Tak 

została skonstruowana umowa. 

Radny M. Kosiorek: No to strona promocyjna a informacyjna to są dwie różne 

rzeczy jak mam już być najostatni ale tu jeszcze mam takie pytanie w takim 

razie czy może tam znaleźć się informacja o dyżurach radnych z klubu radnych 

PIS? 

Starosta K. Figat: Jest to ogłoszenie informacyjne i myślę, że nie będzie 

pewnie sprzeciwów z redakcji Nowego Łowiczanina.   

Radny M. Kosiorek: Dziękuję bardzo. To ja prześlę treść takiego ogłoszenia. 

Starosta K. Figat: Ale żeby była pełna jasność najpierw zapytam. 

Radny M. Kosiorek: Dobrze. Dziękuję bardzo. 

Radny W. Miedzianowski: Bardzo dziękuję, jeśli można to chciałbym tylko się 

odnieść do paru rzeczy a potem zadać pytanie. Po pierwsze naprawdę chciałbym 
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obalić jeden mit kolejny zresztą bo tu już się pojawia kilka razy, promocja jest 

wymierzalna. Może ja się nie znam na innych rzeczach, może na logistyce się 

nie znam za bardzo ale na promocji trochę się znam i promocja jest 

wymierzalna. Gdyby nie była wymierzalna to by jej nie było po prostu, 

najzwyczajniej w świecie. Każde działania mają czemuś służyć. Ja zadam 

pytanie czy ktoś z Zarządu wie, zna może treść opracowania przez Centrum, 

takie jest opracowanie ile turystów przybyło do naszego powiatu i jak wygląda 

statystyka, to było jeszcze robione no nie za Państwa ale czy to znacie, takie 

krótkie pytanie zanim zadam właściwe. 

Starosta K. Figat: No więc bardzo, powiedziałbym tak nie wiem na dwie czy 

trzy sesje wcześniej powiedziałem o tej wymierzalności i przedstawiłem to w 

liczbach to zostałem, że tak powiem posądzony jako marzyciel, że to jest 

niewymierzalne. Teraz Wojtku mówisz, że jest wymierzalne. Myślę, że to nie 

jest wymierzalne w takim aspekcie konkretnych liczb natomiast jest 

wymierzalne w oparciu o opracowania czy naczelnej liczby turystycznej czy 

innych instytucji zajmujących się turystyką i ja wtedy na takich opracowaniach 

się oparłem. Natomiast jeżeli chodzi o to co pytasz o władze to chcę powiedzieć 

tak: na ten moment nie chce mówić w liczbach, nie chcę przekłamania 

musiałbym wrócić do materiałów źródłowych natomiast są takie statystyki 

prowadzone. Jeżeli chodzi o liczbę turystów, którzy odwiedzają nasz powiat 

pierwsze miejsce jeszcze miesiąc temu miało woj. mazowieckie o dziwo, to 

znaczy może nie o dziwo akurat tak to wynikało, drugie miejsce woj. łódzkie, 

trzecie miejsce woj. kujawsko – pomorskie i czwarte miejsce woj. 

wielkopolskie, z którym no moim marzeniem byłoby to żeby doprowadzić do 

podpisania porozumienia z powiatem poznańskim. Jest to powiat o liczebności 

340 tys. mieszkańców z 4, 5 % bezrobociem i myślę, że jest to nasz potencjalny 

no może brzydkie słowo potencjalny klient, który jest w stanie dotrzeć do 

Łowicza szybko, no jakby to górale powiedzieli może zostawić tę parę datków. 

Radny W. Miedzianowski: Jeśli można kontynuować, nie o takie liczby znów i 

posłużę się mleczarnią dla przykładu bo to jest akurat bardzo dobry przykład 

aczkolwiek każde inne czy tam Agros czy inne, gdyby promocja naszej 

Spółdzielni Mleczarskiej była nieukierunkowana tylko tak ad hok to by zyski 

nie były takie jakie są i naprawdę jest wymierzalna o takie liczby chodzi, które 

Pan Starosta wtedy przedstawiał. Ale o tym porozmawiamy…Naprawdę bardzo 

Was proszę nie rozmawiajmy o fikcjach i o jakichś innych rzeczach. Każdy 

produkt, który jest przygotowany ma być sprzedany a promocja jest po to żeby 
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go sprzedać w odpowiedniej ilości. Tak samo jest z produktem turystycznym 

czy z produktem innym tak jak powiat i te…Proszę nie rozmawiajmy na ten 

temat tutaj bo przeciągnie się to bardzo długo. Ja chciałbym zadać konkretną 

jeszcze dwa pytania tak naprawdę ale teraz. Przedstawiliście Państwo dodatek 

do sprawozdania z działalności kulturalnej gdzie jest również i kierunki na 

przyszłość, ja mam jedno pytanie: co Zarząd zamierza robić w dziedzinie innej 

niż kultura ludowa? Jak kultura Powiatu Łowickiego nie chcę powiedzieć będzie 

promowana i ale jakie produkty turystyczne, jakie kierunki rozwoju kultury na 

terenie powiatu oprócz kultury ludowej będą realizowane, czym Zarząd się 

zajmie? 

Starosta K. Figat: Ja myślę, że ja to co przed chwilą powiedziałem gdzie 

mówiłem właśnie o tym produkcie nie tylko, to co mówiłem Łowicz nie tylko 

pasiakiem żyje, Są również produkty przedsiębiorstw, które tu są i z tego 

powinniśmy skorzystać. Tak naprawdę to co Wojtek przed chwilą powiedziałeś: 

Łowicz ma ukierunkowana markę jeżeli chodzi o Mleczarnię i jest 

rozpoznawalny, Agros ma rozpoznawalna markę i jest, że tak powiem wszędzie 

sprzedawalny. Na bazie tego a powinniśmy dołączyć, dołożyć swoją ofertę na 

której mogą zyskać i korzystać wszyscy Ci, którzy z turystyki w Powiecie 

Łowickim żyją. 

Radny W. Miedzianowski: Chodziło mi o działalność kulturalną. Jak 

działalność kulturalna na terenie powiatu będzie się rozwijać, w którą stronę 

Państwo zamierzacie pójść i co zamierzacie Państwo robić. 

Starosta K. Figat: No więc to jest może dalszy kierunek, działalność 

kulturalna. Jednym z elementów działalności kulturalnej to również imprezy, 

które w powiecie się odbywają. Nie możemy chyba pójść za daleko ponieważ, 

tej działalności troszeczkę w Łowiczu jest. Ponieważ miasto ma dwie duże 

imprezy, my chcemy wpisać dwie kolejne duże imprezy i jaszcze takie 

działania, że musimy jeszcze patrzeć na to czy mieszkańcy i goście, którzy 

przyjeżdżają aż tak, czy to będzie wymierna korzyść. Na ten moment chcemy, 

zresztą tak to zostało rozpisane żeby nie dublować dużych imprez miasta i 

powiatu. Ma miasto imprezę dużą w czerwcu, my wprowadzamy w lipcu, w 

sierpniu potem wrzesień to jest znowu duża impreza miasta. 

Radny W. Miedzianowski: I ostatnie obiecuję. Nie o to mi chodziło ale to nic, 

dziękuję bardzo. To ja mam jeszcze pytanie odnośnie oświaty, jak wygląda 
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sytuacja naboru w Liceum w Zdunach? Nie wiem dlaczego tylko Pan 

odpowiada, ja nie wiem kto się czym zajmuje ale… 

Starosta K. Figat: Odpowiadam, nabór kończy się 30, proponowałbym… 

Radny M. Kosiorek: Panie Janicki muszę tylko powiedzieć, że jesteś chamski , 

nic nie mam więcej do powiedzenia. 

Członek Zarządu K. Janicki: Marcin przestań. 

Radny M. Kosiorek: Co powiedziałeś konkretnego przez ten czas, prze ten 

rok? Nic. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Ja chciałem jeszcze dwa zdania na koniec 

ponieważ, nie mogę sobie pozwolić na pewne rzeczy i tak: na początku 

chciałbym odnieść się do sprawy samochodu. Ja nie mam czasu a dużo jeździć z 

Panem Starostą ale byłem w Świdnicy i chciałbym powiedzieć, że Starosta 

Świdnicki ma samochód z kierowcą i z kierowcą jeździ do domu żeby było 

jasne. Ja wiem, że Starosta Mieszka poza Łowiczem, wiem jak pracuje bo 

codzienny mamy kontakt natomiast no mówię wprost jak to jest w innym 

powiecie. Natomiast co do sprawy Komisji Rewizyjnej, którą ja rzeczywiście 

chciałem w jakiś sposób rozwiązać, byłem na spotkaniu z Panami, ja uważam że 

to że nie ma pełnej Komisji Rewizyjnej jest może nie chciałbym tego nazywać 

tchórzostwem ale niechęcią współpracy w Komisji Rewizyjnej. Ja nie 

usłyszałem po spotkaniu niech się zarzuca nieudolność, mówienie nieprawdy do 

końca czy jakieś takie ukrywanie moich wypowiedzi, ja Wam mówię wprost 

Szanowni Panowie, że ja nie usłyszałem trzech nazwisk do pracy w Komisji 

Rewizyjnej. Można by potem dalej walczyć, można by dalej układać, ja Wam 

mówię szczerze jak wygląda prawda, natomiast z Waszej strony nie usłyszałem 

jeszcze trzech nazwisk do pracy w Komisji Rewizyjnej. Staram się być 

obiektywnym przewodniczącym chociaż no zarzuca mi się że przerywam sesję, 

że nieobiektywnie podchodzę do wielu rzeczy czy tak jak Pan Radny 

Wojciechowski powiedział, że nie do końca mówię prawdę. Zastanowię się nad 

tym czy człowiek o moim doświadczeniu dalej powinien prowadzić tą radę bo ja 

nie wiem kto ją potrafi dalej prowadzić. Wiem że z Waszego klubu jeden z 

radnych przez kilka dni obdzwaniał tutaj radnych, że chce być 

przewodniczącym. Może będzie lepszym i daj mu Boże i jeżeli uważacie, że 

lepiej jest zaogniać sytuację to dobrze. Jeżeli moje prowadzenie Rady wydaję mi 

się obiektywne i spokojne wywołuje tak niezdrowe napięcia – fajnie, to nie 

widzę żadnego problemu, dzisiaj sobie porozmawiam z Zarządem, z moim 
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klubem i nie widzę żadnego problemu bo ja nie mam zamiaru słuchać rzeczy, 

które sobie tu nawzajem wymieniacie. Ja się nie dam w to włączyć żeby było 

jasne i nie będę tego tolerował. Mi będzie bardzo wygodnie usiąść tu z boku i 

rozstać się. Nie ma takiej zabawy, ze mną nie ma proszę Panów dlatego 

uważam, że jeżeli macie jakieś swoje żale to mnie w ten łańcuszek nie 

wplątujcie i ja będę starał się obiektywnie ta radę prowadzić. Jeżeli będzie tak, 

że już po trzech miesiącach są takie dziwne odzywki to zmiana nazwiska na 

pieczątce niewiele wniesie i proszę bardzo. Nie chcę żeby mnie włączano w 

jakiekolwiek rozgrywki. Ja powiedziałem, że chcę być przewodniczącym całej 

rady a nie żeby mi wkładano tutaj gdzieś jakieś w moje działania jakieś dziwne 

rzeczy. Ja dlatego czekam, dalej czekam na trzy nazwiska a dalej… 

Radny A. Michalak: Panie Przewodniczący naprawdę. 

Radny M. Kosiorek: Panie Przewodniczący o co Panu chodzi? Nie rozumiem 

tego. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: O nic. O to żebyście zrozumieli w jaki 

sposób podchodzicie do wielu rzeczy udając aniołków i dokładacie sobie 

nawzajem. Ja nie widzę w 80 % wypowiedzi działania na rzecz dobra powiatu, 

tylko żeby sobie dokopać. I ja tego nie chcę tolerować a jednocześnie jeżeli ja 

mam być w to wplątywany nie życzę sobie tego. 

Radny A. Michalak: Panie Przewodniczący jako były przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej pozwoli Pan, że jednak się odniosę do tego pierwszego spotkania i 

do tych zarzutów, które kieruje Pan pod naszym adresem bo przecież ja 

doskonale sobie przypominam, że my powiedzieliśmy, że trzech nazwisk Panu 

nie przedstawimy bo to nic nie zmieni. Czy jest układ 3:2 czy jest układ 3:3 to i 

tak opozycja mieć większości nie będzie więc Pan nie będzie miał tych trzech 

osób z naszej strony bo uważamy pracę w komisji za bezcelową dlatego, że 

knebluje nam się usta. I tak było Panie Przewodniczący. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Było bo obiecaliśmy, że będzie trzech. 

Radny A. Michalak: Trzy w składzie 5 – cio osobowym Panie Krzysztofie. I 

takie były ustalenia natomiast tak jak mówiłem już wcześniej Pan Starosta 

zachował się bardzo sprytnie i przy naszej akceptacji trzech nazwisk i 

ewentualnym wejściu z powrotem do Komisji Rewizyjnej szybciutko poszerzyło 

się ten skład o jeszcze jednego żeby wybrać swojego przewodniczącego i żeby 

przegłosowywać bo wiadomo, że przewodniczący ma głos rozstrzygający. I taka 
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jest prawda, i proszę nam nie zarzucać tutaj niechęci bo po prostu nas się 

kolokwialnie mówiąc roluje. Natomiast nie wiem czy ja dobrze wtedy 

usłyszałem jeśli się mylę to przepraszam koledzy proszę mnie poprawić ale 

doskonale również pamiętam, że Pan stwierdził, że jeśli nie uda się zawiązać 

porozumienia i pracować na rzecz Rady również w Komisji Rewizyjnej, która 

będzie taka jak od niej się wymaga, obiektywna bo z radnymi przy całym 

szacunku bo przecież mam jeszcze w uszach zdanie Pana Jacka Chudego, który 

mówił, że parking to był zrobiony za niewielkie pieniądze i to była świetna 

inwestycja. Teraz się okazuje, że prokurator ją bada. No więc jeżeli nie będzie w 

komisji opozycji to ja powtarzam Panie Krzysztofie i  Pan przecież jako osoba 

doświadczona wie, że wnioski Komisji Rewizyjnej nie będą obiektywne i 

powiedział Pan, że jeśli się nie uda to Pan zrezygnuje. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Tak jest. Prawdopodobnie tak będzie. 

Radny A. Michalak: No więc o co do nas pretensje?  

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Nie, jeżeli mam współpracować z takimi 

ludźmi, prowadzić tak… 

Radny A. Michalak: Ale pierwszym warunkiem Panie Krzysztofie tej naszej 

współpracy było pozwolenie nam pracować w Komisji Rewizyjnej. 

Radny K. Dąbrowski: Panie Przewodniczący w kwestii formalnej, ja Pana 

szanuję Panie Przewodniczący ale do tych procentów, 80 % ja Panu 

wytłumaczę. Ja tam jestem radnym już drugą kadencję i mi na żadnych 

stołeczkach nie zależy i ja nie chcę tutaj przychodzić po to żebym komuś tu 

przepraszam dokopał, żebym na jakiś stołeczek skoczył tylko jest taka rzecz 

Panie Przewodniczący, że Starosta Michalak poprzeczkę podniósł wysoko i 

teraz można było by te 80 % uniknąć, chociaż 60 % Tylka trza się przyłożyć do 

roboty i dlatego te 80 % wynika z tego, że poprzeczka jest wysoko podniesiona 

bo ja wiem jak było w pierwszych dwóch kadencjach i wie Pan ostrożnie. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Nie no dobrze będę ostrożny. 

Radny M. Kosiorek: Panie Przewodniczący jeszcze jedna rzecz no Pan mówi, 

że my tutaj udajemy aniołków jakby tutaj nas stawiając pod ścianą. Nie wiem co 

spowodowało natomiast chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć. No jak Pan 

może mówić o dobru wspólnym mieszkańców powiatu jak Pan mówi, że Pan 

realizuje uchwały partyjne. 



63 
 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Ja nie proszę Pana, ja nie realizuje uchwał 

partyjnych. 

Radny M. Kosiorek: No tak Pan powiedział, że jest uchwała partyjna i nie 

będzie zmiany żadnej. Przecież Pan powiedział tutaj autorytet swój kładę na to, 

że albo będzie ta trzy osobowa Komisja Rewizyjna dla nas z większością albo 

nie. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Ja uchwał partyjnych nie realizuje, nie należę 

do żadnej partii i dobrze. Słuchajcie proszę Panów ja na razie jestem jeszcze 

przewodniczącym Rady i powiedziałem 21 radnych jest w naszej radzie. 

Natomiast Wasze waśnie powodują, że no nie wiem, że chęci do pracy opadają i 

dlatego Pan Dąbrowski powiedział żebym się zastanowił i naprawdę się 

zastanowię. 

Radny K. Dąbrowski: Panie Przewodniczący przepraszam ja nie powiedziałem 

żeby, ja tylko się odniosłem do 80 % pewnych rzeczy, które tu się wydarzają. 

Moim zdaniem z tych 80 można było zjechać do 20 tylko i to wszystko. 

Radny W. Wojciechowski: Panie Przewodniczący tak jak powiedziałem ja 

Pana szanuję, niech Pan się nie denerwuje. My reprezentujemy mieszkańców 

powiatu łowickiego, mamy prawo w myśl statutu zadawać pytania i otrzymywać 

na nie odpowiedzi. Tu na tej sali mamy prawo reprezentować swoich 

wyborców, w ich imieniu przemawiać, ich pytania przenosić na te forum. Pan 

nie może nam tego zabraniać. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Ale ja nie zabraniam. Czy ja kiedykolwiek 

przerwałem dyskusję? 

Radny W. Wojciechowski: A Pan realizuje tylko to co rada uchwali, prowadzi 

pracami rady i dobrze Pan to robi tylko proszę nam nie zabraniać wypowiedzi. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Ale ja nie nikomu nie zabrałem jeszcze 

głosu. 

Radny W. Wojciechowski: My wszystko powiemy to co będziemy musieli i do 

czego jesteśmy zobowiązani od wyborców. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Tylko szanujmy się nawzajem. 

Radny W. Wojciechowski: Proszę Pana naprawdę Panie Krzysztofie. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Dobrze, nie ma problemu. 
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Radny W. Miedzianowski: Właściwie to nie ma sensu chyba właściwie 

zabierać głosu ale muszę to powiedzieć ponieważ, najzwyczajniej w świecie nie 

ma sensu bo to nie przyniesie żadnego rezultatu Szanowni Państwo, żadnego. 

Uważacie, że jak macie 13 głosów to możecie robić wszystko. Nie możecie, sam 

Przewodniczący powiedział tu nie padły żadne merytoryczne sprawy a nasze 

uwagi ja osobiście proszę przypomnieć sobie jak odpowiadałem Dyrektorze ja 

mam prośbę do Pana Przewodniczącego merytorycznie odpowiadajmy jak jest. 

Ile planuje Pan rodzin w przyszłym roku przeszkolić przygotować do opieki nad 

dziećmi to ja chce powiedzieć ile, ja chce usłyszeć ile. Nie chcę słyszeć wywodu 

półgodzinnego jak to ciężko się pracuje w pomocy społecznej. To są konkrety, 

unikniemy wtedy i czasu i krótko mówiąc zbędnej dyskusji. A jeśli pojawiają się 

jakieś wątpliwości takie jak na przykład Pan Michał Śliwiński, który non stop 

tutaj przesiada się, Zarząd się chowa za dziewczynami, które biedne przechodzą 

raz tu raz tam. Przecież to jest śmieszne, my z siebie robimy idiotów za 

przeproszeniem. Przepraszam, że użyłem takiego drugiego. Nie jeździjcie do 

domu służbowymi samochodami bo żadne tutaj zarządzenie Zarządu czy Pana 

Starosty nie upoważni Was do wykorzystywania środków publicznych w celach 

prywatnych, żadne i lepiej dla etyki i moralności nie wykorzystywać i nie robić 

tego. Po prostu nie róbcie tego. Unikajcie rzeczy, które mogą być bulwersujące 

dla mieszkańców tak samo jak tutaj przychodzi ktoś i mówi, że ten. Nieważne. 

To dyrektor ustala czy stażysta sprząta czy nie. Najpierw ma sprzątnąć potem 

zapoznać się z dokumentami i w ogóle. Przecież to jest normalne w świecie. 

Praca nikogo nie zabiła i bardzo proszę o rozwagę, każde jest ustalone w 

statucie, w ustawach o samorządzie powiatowym kto co do kogo i czego należy. 

Nie ośmieszajmy, nie próbujmy ośmieszyć kogoś, że zabiera głos i ma inne 

zdanie tylko wysłuchajmy i dyskutujmy. Tylko tyle i wtedy na pewno te sesje 

będą zupełnie inne. Dziękuję. 

Radny M. Kosiorek: Ja mam już tylko prośbę co do oceny naszej pracy jako 

pozycji Pana Przewodniczącego. Niech Pan odsłucha ta sesję, niech Pan 

posłucha jak Wojtek zadał Staroście pytanie przepraszam, Pan Radny 

Miedzianowski zadał Panu Staroście pytanie o nadwyżkę budżetową. Zapytał ile 

i kiedy. Pan Starosta gadał, gadał, gadał i nie odpowiedział na pytanie. 

Zadaliśmy kolejne pytanie, jeszcze kolejne, napięcie rośnie w końcu po trzech 

czy czterech pytaniach Pan Starosta powiedział, że nie wiadomo czy będzie 

nadwyżka. Nie mógł od razu powiedzieć? Po co to kręcić, kombinować, potem 

gazeta pisze, że Pan Starosta gdzieś tam jeździ, coś kłamie bo ciągle kombinuje. 

Nie może wprost odpowiedzieć? 
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Starosta K. Figat: Panie Przewodniczący przepraszam niestety ale muszę 

odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze to kwotę 449 tys. wymieniłem po 

pierwszym pytaniu Pana Radnego Miedzianowskiego i żeby była pełna jasność 

Panie Marcinie, po drugie poruszył Pan temat w którym mówi Pan, że Starosta 

gdzieś jeździ, kłamie…To jest ten dokument, który jest to dokument finansowy 

podpisany przez Księgową. Ja go złożę dzisiaj na ręce Pana Przewodniczącego, 

jak Pan będzie chciał to sobie ten dokument w poniedziałek w Biurze Rady 

odkseruje. Na sesji w Kocierzewie powiedziałem, że tytułem restrukturyzacji 

umarzanej długów w szpitalu było w granicach około 6 mln zł. Tak 

zmanipulowałem ta informację ponieważ, tu jest zapisane jasno: z tytułu 

restrukturyzacji ogółem umorzenie 6 396 443 zł 40 gr. Jeżeli dyrektor szpitala, 

który jest 5 lat dyrektorem wypowiada się na łamach gazety, że na pewno nie 

było to 6 mln tylko może dwa może trzy razy mniej to dziękuję bardzo. 

Ad. pkt. 19 

Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Dobrze nie wiem będziemy jeszcze ciągnąć 

tą dyskusję czy nie, nie ma sensu chyba. Ja myślę, że skończymy dzisiaj. 

Zamykam obrady XXXVIII Sesji RPŁ. 

 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 
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