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PROTOKÓŁ Nr XL/13 

z obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 27 czerwca 2013 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych                    - 21 

Radnych obecnych na Sesji                   - 16 

Lista obecności                                      - /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji                       - /Zał. Nr 2/ 

PORZĄDEK OBRAD 

 
1. Otwarcie obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pn. ,,Produkcja 

biopaliw lub świadczenie usług agroturystycznych szansą na dodatkową 

działalność gospodarczą na terenach wiejskich’’ w ramach programu 

,,Uczenie się przez całe życie’’ Leonardo da Vinci. 

4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2013 

rok 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013-2025. 

7. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

Ad. pkt. 1 

Otwarcie obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XL Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski stwierdził, że w sesji uczestniczy 16 

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

uchwały. 

 



2 
 

Ad. pkt. 3 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pn. ,,Produkcja 

biopaliw lub świadczenie usług agroturystycznych szansą na dodatkową 

działalność gospodarczą na terenach wiejskich’’ w ramach programu 

,,Uczenie się przez całe życie’’ Leonardo da Vinci.  

Radny A. Michalak: Panie Przewodniczący, jeśli mógłbym mimo wszystko, 

jeszcze zanim Pani Sekretarz przestawi projekt uchwały, poprosić o 3 minuty 

przerwy i jeszcze na tamtą salę, byśmy poprosili Pana Dyrektora Kreta bo 

jeszcze jedno pytanie chcieliśmy zadać, dobrze? 

PRZEWODNICZĄCY RADY OGŁOSIŁ 3 MINUTY PRZERWY                     

W OBRADACH XL SESJI W DNIU 27.06.2013 ROKU O GODZ. 12.30. 

PRZEWODNICZĄCY RADY WZNOWIŁ OBRADY SESJI RPŁ W DNIU 

27.06.2013 ROKU O GODZ. 12:33. 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji 

projektu pn. ,,Produkcja biopaliw lub świadczenie usług agroturystycznych 

szansą na dodatkową działalność gospodarczą na terenach wiejskich’’ w ramach 

programu ,,Uczenie się przez całe życie’’ Leonardo da Vinci./Zał. Nr 3/ 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i 

Promocji – pozytywna. 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, 

nieobecny Radny E. Furman, Radny M. Kosiorek, Radny R. Malesa, Radna     

Z. Rogowska – Tylman, Radny M. Szymajda/: 

za                                       - 15 

przeciw                              - 0 

wstrzymało się                  - 1 

podjęli Uchwałę Nr XL/269/2013 RPŁ z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pn. 

,,Produkcja biopaliw lub świadczenie usług agroturystycznych szansą na 

dodatkową działalność gospodarczą na terenach wiejskich’’ w ramach programu 

,,Uczenie się przez całe życie’’ Leonardo da Vinci.  
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Ad. pkt. 4 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Łowickiego. 

Główny Specjalista Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Łowickiego./ Zał. Nr 4/ 

Radny J. Michalak: Ja tylko jedno, bo zapomniałem zapytać na Komisji, na jak 

długi okres jest ta inwestycja przewidziana? Znaczy pożyczka? przepraszam. 

Starosta K. Figat: Do końca roku 2013. 

Radny W. Miedzianowski: Jeśli można Pani Aniu, czy ta wycena, o której Pani 

wspomniała na Komisji jest aktualna? Czy jest ważna po prostu? 

Główny Specjalista Anna Kasińska: Tak, ona była zrobiona wczoraj, to 

znaczy to jest tylko wyciąg z operatu, nie mamy jeszcze całego operatu, ale no 

myślę to będzie oscylować wokół tej kwoty. 

Radny W. Miedzianowski: Rozumiem. 

Radny W. Wojciechowski: Jaki będzie koszt wpisu do hipoteki? 

Główny Specjalista Anna Kasińska: Nie potrafię na ten moment 

odpowiedzieć. Na podstawie umowy pożyczki taka hipoteka będzie wpisana, a 

jak to wygląda, jaka jest odpłatność, nie wiem. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, 

nieobecny Radny E. Furman, Radny M. Kosiorek, Radny R. Malesa, Radna     

Z. Rogowska – Tylman, Radny M. Szymajda/: 

za                              - 10 

przeciw                     - 0 

wstrzymało się          - 6 

podjęli Uchwałę Nr XL/270/2013  RPŁ 27 z dnia 27 czerwca 2013 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt. 5  

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2013 

rok.  

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok./ Zał. Nr 5/ 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, 

nieobecny Radny E. Furman, Radny M. Kosiorek, Radny R. Malesa, Radna     

Z. Rogowska – Tylman, Radny M. Szymajda/: 

za                              - 10 

przeciw                     - 0 

wstrzymało się          - 6 

podjęli Uchwałę Nr XL/271/2013 RPŁ z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie 

zmiany budżetu na 2013 rok. 

 

Ad. pkt. 6 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013-2025. 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2013-2025./ Zał. Nr 6/ 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, 

nieobecny Radny E. Furman, Radny M. Kosiorek, Radny R. Malesa, Radna     

Z. Rogowska – Tylman, Radny M. Szymajda/: 

za                              - 11 

przeciw                     - 1 

wstrzymało się          - 4 

podjęli Uchwałę Nr XL/272/2013 RPŁ z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie 

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013-

2025.  

 

Ad. pkt. 7 

Zakończenie obrad XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Starosta K. Figat: Panie Przewodniczący najpierw może odpowiem Panu 

Radnemu Wojciechowskiemu, wpis kosztu do hipoteki to 200 zł. Panie 

Przewodniczący, Szanowni Państwo, ponieważ ostatnimi dniami i tygodniami 
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sytuacja powodziowa w Polsce jest, wszyscy ją dokładnie znamy, dotknęła ta 

sytuacja bardzo naszych przyjaciół w powiecie zaprzyjaźnionym, w powiecie 

świdnickim, a konkretnie w Gminie Marcinowice. Dziś od rana Zarząd z Panem 

Przewodniczącym podjął działania i rozmowy na temat tego, abyśmy mogli tej 

Gminie pomóc. Pan Przewodniczący rozmawiał z Wójtem Gminy Marcinowice, 

ja rozmawiałem z naszym kolegą Radnym Władkiem Gołębiewskim, 

rzeczywiście trzeci raz Marcinowice zostały dotknięte poważną powodzią. Na 

chwilę obecną mamy deklarację Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu o chęci 

przekazania produktów, taka deklaracja jest z Agros Nova z Łowicza. 

Chcielibyśmy taką pomoc zadeklarować żywnościową, zaznaczam 

żywnościową i tylko żywnościową, bez pomocy pieniężnej, ponieważ na 

Dolnym Śląsku drastycznie ceny wszelkich produktów po prostu wzrosły. 

Gdybyście Państwo zechcieli się włączyć do tej akcji to nasza propozycja jest 

żebyśmy do środy przyszłego tygodnia zgromadzili wszelkie rzeczy 

żywnościowe o przedłużonej trwałości, bo naprawdę to tych ludzi, to co się stało 

będzie dotykać jeszcze przez najbliższe tygodnie i miesiące. I w przyszłym 

tygodniu myślę, że w czwartek w zależności od ilości tych produktów 

żywnościowych, które będą, wysłalibyśmy nie wiem, albo jednego busa 

naszego, albo dwa nasze busy, jeżeli będą to ilości odpowiadające tonażowi w 

ramach wyjazdu służbowego, żeby dostarczyć tą pomoc do Gminy 

Marcinowice. Jeśli jest taka wola powtarzam, produkty żywnościowe o 

wydłużonej trwałości. Umówmy się, że przyjęciem tych artykułów 

żywnościowych po naszej stronie zajmie się Pan Rafał Kolos, który tutaj 

zgromadzi to i przygotuje tą wysyłkę. Bardzo serdecznie zapraszam do tego, aby 

naszym przyjaciołom, którzy są w potrzebie, a tak naprawdę są w tej chwili i 

będą przez najbliższy czas, chociaż w minimalny sposób pomóc. 

Przewodniczący RPŁ K. Górski: Dziękuję Panie Starosto, jedno zdanie: ja 

rozmawiałem dzisiaj o 5:00 rano z Wójtem Gminy Marcinowice i w jednej 

gminie jest tylko 150 gospodarstw zalanych, trzeci raz w tym roku. Także no nie 

wiemy jeszcze jaki to ogrom jest w powiecie świdnickim. W miarę możliwości 

proszę o włączenie się w apel Pana Starosty. 

Radny W. Wojciechowski: Panie Starosto bardzo słusznie, tylko że może 

zauważmy jak byśmy jako Radni zrzucili się i kupić to w markecie czy gdzieś i 

wtedy zostawić, nie widzę problemu, a tak to każdy co innego będzie przynosił? 

Starosta K. Figat: Nie, nie chwileczkę, rozważaliśmy taką możliwość, 

natomiast biorąc pod uwagę ostatnimi czasy zachowania Urzędów Skarbowych, 
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jednak prosimy o produkty żywnościowe o wydłużonej trwałości. Im potrzebne 

jest wszystko. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady XL Sesji Rady 

Powiaty Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 

 

Protokołowały: 

 

A. Drzewiecka 

B. Prus – Miterka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


