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P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 

z obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 25 września 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 XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich 

na terenie Powiatu Łowickiego. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniająca uchwałę                Nr 

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

sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

7. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2013/2014. 

8. Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 w placówkach oświatowych 

i wychowawczych działających na terenie powiatu oraz przedstawienie 

informacji z przygotowania szkół i placówek oświatowo – 

wychowawczych do nowego roku szkolnego 2013/2014. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych        w 

Powiecie Łowickim. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu. 

11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 
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12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 

2013 rok. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie podjęcia działań 

zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2754E ul. 

Jana Pawła II i Stanisławskiego oraz drogi powiatowej nr 2713E 

odcinek ul. Armii Krajowej w Łowiczu. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kocierzew Południowy zadań Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządzania fragmentem drogi Nr 2716 E znajdującym się w obrębie 

granic administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy oraz 

udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Kocierzew 

Południowy w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań. 

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania 

fragmentem drogi 2754 E znajdującym się w obrębie granic 

administracyjnych Gminy Miasto Łowicz oraz udzielenia dotacji przez 

Powiat Łowicki dla Gminy Miasto Łowicz w celu współfinansowania 

realizacji przyjętych zadań. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia 

środków na realizację projektu w ramach NARODOWEGO 

PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II 

BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ. 

17. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

18. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

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

20. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt. 1 

Otwarcie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając radnych i zaproszonych gości 

otworzył XLII Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski stwierdził, że w Sesji uczestniczy 19 

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

uchwały. 

Starosta Krzysztof Figat: Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Szanowni 

Państwo, w miesiącu sierpniu bieżącego roku, sześciu nauczycieli uzyskało awans 

na stopień nauczyciela mianowanego i na podstawie art. 15 Karty Nauczyciela, 

nauczyciele otrzymają potwierdzenie tego awansu oraz złożą podpis pod 

ślubowaniem potwierdzającym. I tak proszę o wystąpienie Pana Bogdana 

Czapiegę, Panią Milenę Szymanik – Zając, Pana Tomasza Wojdę, Panią Paulinę 

Dróżdż, Pana Waldemara Osicę i Panią Annę Biskupską – Walczak, bardzo 

proszę Państwa o wystąpienie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, jeszcze przed 

rozpoczęciem kolejnego punktu porządku naszych obrad, proszę Pana Dyrektora 

Sławomira Muchę o zabranie głosu. 

Dyr. PSSE Sławomir Mucha: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym 

na zakończenie ogólnopolskiego projektu ,,Odświeżamy nasze miasta’’, który był 

finansowany ze środków Światowej Fundacji do Spraw Walki z Chorobami Płuc 

i Fundacji Blumberga, w imieniu głównego Inspektoratu Sanitarnego, Pana 

Marka Posobkiewicza oraz w imieniu własnym pragnę serdecznie podziękować 

Panu Krzysztofowi Figatowi – Staroście Łowickiemu, za przychylność i pomoc 

w realizacji działań na terenie całego Powiatu Łowickiego. Serdeczne 

podziękowania składam również Pani Annie Sobczyk – Inspektorowi Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych za profesjonalizm i zaangażowanie w realizacji 

projektu. Żywię nadzieję, że działania edukacyjne, informacyjne oraz kontrolne, 

realizowane przez koalicję lokalną w ciągu ostatnich dwóch lat, przyczyniły się 

do zwiększenia wiedzy mieszkańców Powiatu Łowickiego, na temat 

konsekwencji społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych, wynikających z 

narażenia na dym tytoniowy. Bardzo dziękuję za udaną współpracę oraz 

zachęcam do dalszych wspólnych działań, przyczyniających się do poprawy 

zdrowia naszych mieszkańców. Jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli to wręczę 

dyplomy, podziękowania. 

Ad. pkt. 3 

Wnioski do porządku obrad. 
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Radny Marcin Kosiorek: Ja w ramach tych uwag Panie Przewodniczący, jeśli 

można poprosiłbym o 5, czy 10 minut przerwy i o w imieniu klubu i radnych 

niezrzeszonych w klubie, o rozmowę z Panem Przewodniczącym. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski ogłosił 10 minut przerwy w obradach 

XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski wznowił obrady XLII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

Radny Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, chciałbym odczytać wniosek, 

który zostanie złożony na ręce Pana Przewodniczącego. 

Radny Marcin Kosiorek odczytał wniosek o odwołanie Starosty Łowickiego 

Krzysztofa Figata. /Zał. Nr 3/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Zanim przystąpię do wniosków do 

porządku obrad, chciałbym przedstawić Państwu osobę, która jest tu już z nami 

nowa. Pani Mec. Zuzanna Kordialik – Gronczewska skończyła na koniec 

poprzedniego miesiąca pracę w Starostwie, Pani Anna Motuk jest naszym nowym 

Radcą Prawnym. 

Radna Zofia Rogowska – Tylman: Panie Przewodniczący, przepraszam, jak 

nazwisko? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Pani Anna Motuk. 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, wnioskuję o zdjęcie punktu 13 

z porządku obrad: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie podjęcia 

działań zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2754E    ul. 

Jana Pawła II i Stanisławskiego oraz drogi powiatowej nr 2713E odcinek ul. 

Armii Krajowej w Łowiczu. Punkt ten wprowadziliśmy po uzgodnieniach z 

Burmistrzem, o przekazaniu tych dróg i porządkowaniu ulic w mieście, tak żeby 

nie robić pewnego precedensu, że ulice wewnątrz miasta są drogami 

powiatowymi. Niestety w dniu wczorajszym Pan Burmistrz przekazał mi 

informację i porozumienie, które przygotowywaliśmy na okoliczność tych 

uchwał, że zmuszony jest z tego porozumienia i z tej propozycji się wycofać, więc 

uchwała staje się bezprzedmiotowa 

Radny Zbigniew Kuczyński: Mam pytanie Panie Starosto, czy to porozumienie 

tyczyło tylko tych dróg? Pozostałe nie, tylko tych dróg tyczyło… 
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Starosta Krzysztof Figat: Tak. 

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

nieobecny: Furman Eugeniusz/: 

za                                          -15 

przeciw                                 -1 

wstrzymało się                      -2 

przychylili się do wniosku Starosty Krzysztofa Figata, o zdjęcie z porządku obrad 

punktu 13: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie podjęcia działań 

zmierzających do pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2754E ul. Jana 

Pawła II i Stanisławskiego oraz drogi powiatowej nr 2713E odcinek ul. Armii 

Krajowej w Łowiczu. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

5. Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich 

na terenie Powiatu Łowickiego. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniająca uchwałę Nr 

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

sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

7. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2013/2014. 

8. Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 w placówkach oświatowych 

i wychowawczych działających na terenie powiatu oraz przedstawienie 

informacji z przygotowania szkół i placówek oświatowo – 

wychowawczych do nowego roku szkolnego 2013/2014. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w 

Powiecie Łowickim. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu. 

11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych 
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samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 

2013 rok. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kocierzew Południowy zadań Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządzania fragmentem drogi Nr 2716 E znajdującym się w obrębie 

granic administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy oraz 

udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Kocierzew 

Południowy w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań. 

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania 

fragmentem drogi 2754 E znajdującym się w obrębie granic 

administracyjnych Gminy Miasto Łowicz oraz udzielenia dotacji przez 

Powiat Łowicki dla Gminy Miasto Łowicz w celu współfinansowania 

realizacji przyjętych zadań. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia 

środków na realizację projektu w ramach NARODOWEGO 

PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II 

BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ. 

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 XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt. 4 

Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

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

nieobecny: Furman Eugeniusz/: 

za                                          -14 

przeciw                                 -0 

wstrzymało się                      -6 

przyjęli protokół z XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt. 5 

Informacja na temat funkcjonowania systemu dopłat bezpośrednich na 

terenie Powiatu Łowickiego. 

Kierownik BP ARiMR Michał Śliwiński: Ja tak w woli ścisłości, taką 

informację przedstawiałem na poprzedniej też Sesji, rozszerzając to. W związku 

z tym, że mieliśmy miesiąc temu też na Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Rolnictwa ten sam temat, dlatego też ten temat był rozszerzony. Jedyną nową 

informacją, która jest, a powiem to tak do dnia dzisiejszego wydaliśmy już 850 

decyzji ONW. Nie mogę jeszcze Państwu przedstawić jakie będą wysokości 

płatności, bo w związku z tym, że to będzie na koniec września. Jeżeli Państwo 

mają jakieś pytania, to bardzo proszę. I tutaj może jeszcze jedną informację, 

pytałem się u siebie w centrali, czy posiadamy jako Agencja listę rolników ,, 

Solidarność’’ takiej listy nie posiadamy, także tutaj już trzeba zdementować to co 

powiedział Pan Marcin, że typujemy rolników, którzy są na liście, którzy są 

członkami ,,Solidarności’’. 

Radny Marcin Kosiorek: Nie no, ja nie twierdziłem tak. Ja tylko zadałem 

pytanie, a tak się przez przypadek po prostu złożyło. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Może będzie wiedział coś na temat 

zaliczkowania dla rolników, jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie. 

Kierownik ARiMR Michał Śliwiński: Jest taka możliwość, co roku taką 

możliwość Minister daje. Dwa razy było występowane do Komisji Europejskiej 

o zaliczkowanie, zawsze był ten termin zaliczkowania tak naprawdę zanegowany 

przez Komisję Europejską, z dwóch powodów. My też się cieszymy, że to z 

dwóch powodów, bo tak naprawdę to jest też więcej pracy i więcej kosztów, jeżeli 

chodzi o same przelewy, aczkolwiek no w tym roku, może to nie będzie na temat 

zaliczkowania na te płatności, z tego co wiem będą projekty, co będą wydłużane 

w czasie, jeśli chodzi o realizację. Mają być w pierwszej kolejności realizowane 

płatności ze środków Komisji Europejskiej, a w drugiej transzy będziemy 

wypłacać ze środków krajowych. Takie są póki co projekty, jeszcze nie jest nic 

pewnego. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Mówi się w dyskusjach publicznych, że jest 

to zaliczkowanie dla rolnika, jako całej wypłaty w częściach, krótko mówiąc – 

dopłaty bezpośredniej. 
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Kierownik ARiMR Michał Śliwiński: Zaliczkowanie jest przeprowadzane przy 

płatnościach na modernizację gospodarstw. Jeżeli rolnik złoży do nas wniosek na 

modernizację gospodarstwa i może na własną rękę zakupić już maszyny, jeżeli 

oczywiście okaże się, że ten wniosek jest negatywnie rozpatrzony, to wiadomo, 

że wtedy pieniążków nie dostanie, ale jeżeli faktura jest po dniu złożenia wniosku 

i wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie – jest to zaliczone na poczet tego 

wniosku. 

Radny Wojciech Miedzianowski: No tak, tak było zawsze. 

Kierownik ARiMR Michał Śliwiński: Nie było zawsze, tak jest od trzech lat. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli właściwie zawsze, bo to jest inny 

program niż ja pytam, to jest też inna sprawa. Mówimy o dopłatach 

bezpośrednich, a Pan o modernizacji. Czy na oddział Agencji w Łowiczu, 

orientuje się Pan, jaki jest procent rolników w powiecie, który uzyskał już dopłaty 

bezpośrednie, a jaki jeszcze został do zrealizowania? 

Kierownik ARiMR Michał Śliwiński: Tak naprawdę nikt jeszcze nie mógł 

uzyskać płatności bezpośrednich za rok 2013, ponieważ jeszcze nie jest ogłoszony 

kurs euro na koniec września, bo kiedyś był średniomiesięczny na początku brany, 

a teraz jest z dniem 30 września. Jaki jest kurs euro, takie będą przewidziane 

płatności. 

Radny Janusz Michalak: Należy spodziewać się spadku. 

Kierownik ARiMR Michał Śliwiński: Ja stoję w rozkroku, ponieważ mam 

kredyt we frankach, to wolałbym żeby spadło, ale do płatności to wolałbym, żeby 

było wyższe. Możemy płacić od 1 grudnia, ONW będziemy mogli płacić od 1 

października. 

Ad. pkt. 6 

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

Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej. 

Obrady XLII Sesji RPŁ opuścili Radni:  Michalak Artur, Michalak Janusz, 

Miedzianowski Wojciech, Wojciechowski Waldemar, Dąbrowski Krzysztof, 

Kosiorek Marcin, Kuczyński Zbigniew, Malesa Ryszard. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ponieważ grupa radnych, do której 

chcieliśmy zadać pytania, czy wyrażają zgodę o pracy w Komisji Rewizyjnej, 

opuściła nasze obrady, więc rozumiem, że będziemy pracować w składzie 3-

osobowym Komisji, bo w takiej sytuacji właśnie jestem, że nie ma zadać komu 

pytania. Dlatego na temat poszerzenia składu Komisji nie będziemy mogli 

zadawać pytań, ale musimy przegłosować. Skład Komisji pozostanie ten sam 3-

osobowy, bo nie możemy go poszerzyć, tutaj głosowania na temat składu Komisji 

nie będzie. Natomiast musimy, żeby całkowicie sprawa Komisji Rewizyjnej była 

zamknięta, musimy wybrać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i chciałbym 

przeczytać projekt uchwały. Najpierw kandydat, a potem przeczytam projekt 

uchwały, który będzie powoływał przewodniczącego Komisji. Bardzo proszę, czy 

ktoś z Państwa chce zgłosić kandydata na przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej? 

Radny Jacek Chudy: Panie Przewodniczący, zgłaszam na Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, Panią Zofię Rogowską – Tylman, obecnie 

Wiceprzewodniczącą Komisji. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są inne kandydatury? Nie widzę. 

Czy Pani Radna wyraża zgodę? 

Radna Zofia Rogowska – Tylman: Tak. Mam pytanie do Pani Motuk, czy 

wszystko jest zgodne z prawem? 

Pani Mec. Anna Motuk: Tak, wszystko było ustalane ze mną. 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, bo chyba głosowanie na 

przewodniczącego jest głosowaniem tajnym. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Właśnie pytałem się i podobnież nie. 

Właśnie dlatego chcę przeprowadzić to w sposób jawny, bo mam opinię… 

Członek Zarządu Krzysztof Janicki: Panie Przewodniczący, ja miałbym 

prośbę, aby jednak zaprosić pozostałych Radnych do uczestnictwa, żeby wzięli 

też odpowiedzialność za powiat, bo w końcu są wybrani przez społeczność tego 

powiatu, a jeśli tak opuszczają obrady i nie chcą uczestniczyć, niech zrezygnują 

całkiem z mandatów i podziękują. Wejdą inne odpowiedzialne osoby. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowny Panie Radny, ponieważ 

byłem poproszony przed chwilą też do pewnej części Radnych, poproszę Radnych 

po skończeniu tego punktu. Ja przeczytam potem Państwu interpretację prawną, 
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którą dostałem odnośnie odmowy zgłoszenia przez… Po tym punkcie poproszę 

tych Panów o przyjście na obrady, dobrze. 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 12 Radnych, 

nieobecny: Furman Eugeniusz, nie brali udziału: Michalak Artur, Michalak 

Janusz, Miedzianowski Wojciech, Wojciechowski Waldemar, Dąbrowski 

Krzysztof, Kosiorek Marcin, Kuczyński Zbigniew, Malesa Ryszard/: 

za                                          -11 

przeciw                                 -0 

wstrzymało się                      -1 

dokonali wyboru Pani Zofii Rogowskiej – Tylman na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski odczytał projekt Uchwały RPŁ 

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 

2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych, nie brali 

udziału: Michalak Artur, Michalak Janusz, Miedzianowski Wojciech, 

Wojciechowski Waldemar, Dąbrowski Krzysztof, Kosiorek Marcin, Kuczyński 

Zbigniew, Malesa Ryszard /: 

za                                          -13 

przeciw                                 -0 

wstrzymało się                      -0 

podjęli Uchwałę Nr XLII/283/2013 RPŁ zmieniająca uchwałę Nr II/5/2010 Rady 

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

Rewizyjnej./Zał. Nr 4/ 

Na obrady XLII Sesji RPŁ powrócili Radni: Michalak Artur, Michalak 

Janusz, Miedzianowski Wojciech, Wojciechowski Waldemar, Dąbrowski 

Krzysztof, Kosiorek Marcin, Kuczyński Zbigniew, Malesa Ryszard. 

Ad. pkt. 7 

Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2013/2014. 

Inspektor Wydz. ES Anna Sobczyk przedstawiła informację o naborze do klas 

I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014./ Zał. Nr 5/ 
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Ad. pkt. 8 

Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 w placówkach oświatowych i 

wychowawczych działających na terenie powiatu oraz przedstawienie 

informacji z przygotowania szkół i placówek oświatowo – wychowawczych 

do nowego roku szkolnego 2013/2014. 

Inspektor Wydz. ES Anna Sobczyk przedstawiła informację o podsumowaniu 

roku szkolnego 2012/2013 w placówkach oświatowych i wychowawczych 

działających na terenie powiatu oraz przedstawienie informacji z przygotowania 

szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego 

2013/2014./ Zał. Nr 6/ 

Ad. pkt. 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w Powiecie 

Łowickim. 

Inspektor Wydz. ES Anna Sobczyk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek 

oświatowych w Powiecie Łowickim. 

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

– pozytywna. 

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

Zbigniew Kuczyński/: 

za                                          -19 

przeciw                                 -0 

wstrzymało się                      -1 

podjęli Uchwałę Nr XLII/284/2013 RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w Powiecie 

Łowickim./Zał. Nr 7/ 

Ad. pkt. 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

Główny Specjalista Wydz. GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu. 
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Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za                                          -20 

przeciw                                 -0 

wstrzymało się                      -1 

podjęli Uchwałę Nr XLII/285/2013 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.      /Zał. 

Nr 8/ 

Ad. pkt. 11 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury 

za I półrocze roku budżetowego. 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman: Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado, informacje dotyczące przebiegu wykonania planów finansowych zarówno 

ZOZ-u i instytucji kultury, jak również wykonania budżetu Powiatu Łowickiego, 

były szeroko omawiane na poszczególnych Komisjach. Jeśli można, to tylko 

ewentualnie jakieś pytania./Zał. Nr 9/ 

Radny Marcin Kosiorek: Ja zapomniałem to pytanie zadać na Komisjach, a 

obiecałem sobie, że będę zawsze o to pytał, bo to jest bardzo ważna rzecz. Na 

jakiej podstawie i jak, ponieważ wszyscy o tym wiemy, jest rozliczane paliwo z 

dojazdów do domu Pana Starosty? Gdy była dyskusja gorąca na ten temat, to 

zdaje się, że padła, ja już nie pamiętam, padła deklaracja, że to zostanie jakoś 

uregulowane, a nie słyszeliśmy, żeby coś się zmieniło. Poprosił bym gdyby Pani 

mogła nam to powiedzieć, jak to Pani… Bo wszyscy wiedzą jak to Pani 

rozwiązuje. 

Starosta Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, co do użytkowania służbowego 

samochodu, jest to decyzja Starosty. Po Pana pytaniach rozmawialiśmy z Panem 

Przewodniczącym, ustaliliśmy jak to wygląda, jak ten samochód jest użytkowany, 

czy jest to nadużywane. Chcę powiedzieć, że tak jak w większości powiatów w 

Polsce, ten samochód inaczej nie jest użytkowany i w związku z czym samochód 

jest używany do pełnienia funkcji Starosty, który jest Starostą przez 24h/dobę, a 

nie przez 8. Więcej nie mam nic do powiedzenia. 
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Radny Marcin Kosiorek: Panie Starosto, Pan jak zwykle albo nie rozumie, albo 

nie chce zrozumieć mojego pytania. Pytam o to, jaka jest podstawa jakby prawna, 

albo proceduralna tego co Pan robi? Bo to, że coś tam Pan sobie porozmawiał z 

Panem Przewodniczącym no to dobrze, że Panowie współpracujecie. 

Starosta Krzysztof Figat: Tutaj myślę, że tak samo w jedną, jak i w drugą stronę, 

albo Pan nie chce zrozumieć mojej odpowiedzi. Natomiast powtarzam, że 

użytkowanie samochodu jest, dopuszcza prawo w ten sposób użytkowania tego 

samochodu i z tego prawa korzystam. 

Radny Marcin Kosiorek: No dobrze, jeżeli prawo dopuszcza, to niech Pan 

powie gdzie, w którym miejscu to prawo dopuszcza taką rzecz? 

Starosta Krzysztof Figat: W użytkowaniu tego samochodu nie jest łamane 

prawo i myślę, że nie będę więcej dyskutował na ten temat. 

Radny Artur Michalak: Znając pewnie Pana Starostę, za chwilę Pan Marcin 

Kosiorek usłyszy, że sumienie pozwala Panu Staroście jeździć służbowym 

samochodem do domu i przyjeżdżać do pracy. Natomiast ja ponowię jeszcze 

swoje pytanie sprzed kilku Sesji, czy chociażby Pan Darek Kosmatka, czy Pani 

Grażyna Wagner, też korzystają z tego samochodu, bo przecież też tworzą Zarząd 

i Starosta nie jest jednoosobowym Zarządem, więc w dyspozycji rozumiem Skoda 

pozostaje całego Zarządu. Czy Pan Wicestarosta też od czasu do czasu ma okazję 

dojeżdżać do pracy i wracać z pracy służbowym samochodem? 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Ja już o to byłem pytany. 

Radny Artur Michalak: Ale może coś się zmieniło od tego czasu? 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Nic się nie zmieniło. 

Radny Artur Michalak: Czyli nic się nie zmieniło, dziękuję. Ja może tak trochę 

sarkastycznie, miałbym propozycje a pro po tego złożonego przez stronę 

opozycyjną wniosku, może warto by się zastanowić, Członkiem Zarządu z 

Łowicza jest Pan Krzysztof Janicki, i może wybierając Pana Krzysztofa 

Janickiego na Starostę, już byśmy zaoszczędzili na dojazdach, na paliwie. 

Radny Michał Śliwiński: Ostatnio stało się takie modne, że ,,proszę podać 

podstawę,,. Teraz jest kwestia taka, że jak ktoś formułuje zarzut, to też 

zachowujmy się tak jak na policji i proszę podać podstawę prawną, która jest 

złamana. Bo tak mówienie tylko, że ktoś coś źle robi, to jest jedno. 
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Radny Artur Michalak: W przeciwieństwie do Pana, Panie Radny Michale 

Śliwiński, oprócz przepisów jest jeszcze etyka. Ja wiem, że z tą etyką jest czasami 

u Pana na bakier, przykład niedawny – CKTiPZŁ, ale etyka również 

nakazywałaby Panu Staroście, żeby jednak nie nadużywał służbowego 

samochodu. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy prosiłbym nie zaglądać w moje sumienie, 

proszę zajrzeć w swoje, dobrze. Ja nie zaglądam w Pańskie sumienie, a etyka to 

jest sumienie. 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący i kieruję tu do Pana 

Przewodniczącego, zapewniam Pana Przewodniczącego i Radę, że nie 

nadużywam tego przywileju, jeśli to tak ma być nazwane, a gdyby trzeba było 

ekonomicznie rozliczyć efekty, to myślę, że one są po stronie Starostwa na plus, 

chociażby nie wypłacanie nadgodzin kierowcy, oddawanie godzin za pracę w 

sobotę i w niedzielę, gdzie pełnię funkcję Starosty, jak również nie zatrudnianie 

na zastępstwo kierowcy w czasie urlopu kierowcy. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można, bo nie należy tak mówić, 

ponieważ najzwyczajniej w świecie, gdyby nie jeździł Pan do domu, to kierowca 

nie byłby też potrzebny, a kiedy jest wyjazd służbowy w niedzielę, to jak 

najbardziej Panu się należy ten samochód i wtedy kierowca zawozi Pana na tą 

imprezę, czy na konferencję, czy na szkolenie, czy tak dalej i przywozi i to jest 

zrozumiałe. Nam chodzi o tą część korzystania z samochodu służbowego, która 

jest po godzinach pracy i na pewno dojazd do domu nie wpływa na wymierne 

korzyści, bo Pan załatwia to w godzinach pracy, te wymierne korzyści dla 

powiatu. Idąc tym tropem, to powinniśmy teraz tu postawić wniosek do Zarządu, 

że bardzo proszę o wyliczenie kosztów i z czego by to było, by kupić Panu 

mieszkanie za publiczne pieniądze, bo przecież należy się, bo Starosta jest w jak 

najlepszej tutaj, reprezentuje powiat. Nie idźmy tym tropem, była mowa o etyce, 

o sumieniu, myślę, że warto by było o tym pomyśleć i naprawdę nie zrażać 

mieszkańców powiatu do siebie tym, że wykorzystuje Pan bardziej swoje 

stanowisko do tego, aby bardziej, więcej swoich korzyści. Można było by to pójść 

dalej jeszcze, bo nie tak dawno Pan Wicepremier Piechociński również się 

wypowiadał o opodatkowaniu tych dojazdów do domu, tylko tyle, że w tym 

momencie chodziło o prywatne firmy, a nie o samorządy. I teraz tak, jest to jakby 

nie było dodatkowy Pana dochód, to co Zarząd powinien to zgłosić do Urzędu 

Skarbowego. Naprawdę idąc tym tropem, zaczniemy się… Już tyle tutaj 

apelowaliśmy do Pana Starosty o zwrócenie uwagi na ten aspekt i gorąco prosimy. 
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Starosta Krzysztof Figat: Jeszcze raz podkreślam, że na ten aspekt naprawdę 

zwracam uwagę i jeżeli nie kończę pracy o 16:00, a zresztą można zobaczyć czy 

wieczorami samochód pozostaje pod Starostwem, czy nie pozostaje pod 

Starostwem. Jeżeli nie kończę pracy 0 16:00, a po 16:00 jestem jeszcze służbowo 

gdzieś w pracy, rzeczywiście skręcam do domu. 

Radny Artur Michalak: Panie Przewodniczący, naprawdę tutaj nie ma 

jakiegokolwiek zrozumienia. Przecież Pan ma nienormowany czas pracy, Pan nie 

jest urzędnikiem, który musi piastować funkcję Starosty od 8:00 do 16:00, więc 

tak naprawdę to jest Pana obowiązek. I cały czas podnosimy, że nie powinien Pan 

wracać tym samochodem do domu, ani przyjeżdżać do pracy. Jeżeli tak będziemy 

rozumować, to powinien zarówno Pan Darek Kosmatka, Pani Grażyna Wagner, 

Pan Przewodniczący i może nawet każdy Radny by chciał dojeżdżać do pracy. 

Może Dyrektor jakiś, naczelnik… No przecież tak nie można. I pytamy Pana o 

podstawę prawną i jak zwykle nie uzyskujemy odpowiedzi. Rozmawiał Pan z 

Przewodniczącym i uważa Pan, że tematu nie ma, że jest wszystko zgodne z 

prawem. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, moja rozmowa z 

Panem Starostą nie polegała na tym, że się poklepaliśmy po plecach w tym 

temacie. Rozmawialiśmy i jak jesteście łaskawi zauważyć samochód znacznie 

częściej już teraz garażuje pod Starostwem, natomiast znów w czasie kiedy pełnię 

funkcję Przewodniczącego właściwie, w każdą sobotę i niedzielę mam wspólnie 

z Panem Starostą zajętą. Jeździmy razem lub osobno tym samochodem, 

popołudniami też, jeżeli są tego typu wymogi i ja uważam, że jeżeli Starosta 

gdzieś wieczorem musi być, no to tym samochodem musi się posługiwać. Tak jak 

kiedyś się wypowiadałem, nagminnie nie powinien Starosta jeździć, jeździł w 

czasie, kiedy były wzmożone okresy imprez i różnego rodzaju spotkań, jeżeli 

jeździ gdzieś do Łodzi, do Warszawy, czy do innych miast no to trudno, żeby 

jadąc do Świdnicy, czy do innego zaprzyjaźnionego powiatu, no nie pojechał tym 

samochodem, skoro tam jedzie. Natomiast co do sprawy, którą Pan Radny 

Miedzianowski poruszał, no może na wielu rzeczach się nie znam, na transporcie 

trochę, ta sprawa, o której mówimy, o opodatkowaniu samochodów, 

prawdopodobnie wejdzie o opodatkowaniu użytkowników samochodów 

służbowych  od 1 stycznia i dotyczy tylko samochodów, które są oddane w 

użyczenie, samochody służbowe osobom prywatnym. Nie ma jeszcze projektu 

uchwały, prawdopodobnie wejdzie to od stycznia, na razie nie ma tematu jeszcze, 

ale tym którzy mają w użyczenie. Pan Starosta o ile wiem nie ma w użyczenie 
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przekazanego, bo jest kierowca i używa tylko samochodu i jeździ sam jako 

kierowca. Natomiast będzie to dotyczyło tylko osób, które będą miały formalnie 

przekazany w użyczenie samochód służbowy jednostki. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Zgadzam się z tym absolutnie, jeśli można o 

to chodzi, troszkę tam inaczej, ale nieważne. U nas faktycznie, bo w samorządach 

nie ma, tym nie mniej no Pan się zgodzi, Panie Przewodniczący z tym, że jest to 

dodatkowy dochód, czyli większe korzyści dla danej osoby, która tym 

samochodem służbowym, naciągając publiczne środki w tym momencie, mówiąc 

wprost przecież, korzysta, więc jest to jakiś tam dochód. To nie podlega pod tą 

ustawę, którą tutaj dałem jako przykład, jeżeli chodzi o Ministra Gospodarki, ale 

wiemy o co chodzi. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Natomiast musicie przyznać mi rację, 

uznałem wyjaśnienie Starosty takie, że gdyby w te wszystkie soboty i niedziele 

jeździł z kierowcą, co mu przysługuje, jednym lub dwoma, bo czasami te godziny 

są bardzo długie, to koszty zapłacenia za pracę kierowcy byłyby niejednokrotnie 

wyższe niż to paliwo. Ja wiem, że Pan Artur tutaj mówił o morale, czy o tego typy 

sprawie, natomiast finansowo to powiem wam, że tutaj można by różnie na to 

patrzeć. 

Radny Wojciech Miedzianowski: My mówimy o dwóch różnych rzeczach, bo 

jeśli jedzie Starosta z kierowcą w niedzielę, czy w sobotę na jakąś imprezę, czy 

na reprezentującą część powiatu, nie ma żadnego problemu, ale my mówimy o 

dojeździe do domu. Czy mamy rozumieć, że kierowca przywozi i odwozi, czyli 

załóżmy jest 7:30 w Bednarach i jest na 8:00 w Łowiczu i po 16: jedzie do tego i 

z powrotem wraca do Łowicza by zostawić samochód i o 18:00 jest w domu, czyli 

należy mu się 2,5h zwrotu? Chyba nie o tym dyskutujemy.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Mówimy o tym, że kierowca by czekał 

ileś godzin na imprezie. 

Radny Wojciech Miedzianowski: A no to przecież jest tam, my mówimy 

zupełnie o innej kwestii. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Słuchajcie, zawęziliśmy się do 

samochodu, takie było pytanie, ja nie chcę przerywać broń boże tej dyskusji, ale 

rozmawialiśmy o budżecie i może wróćmy do tematu. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można Panie Przewodniczący, ja 

chciałbym zaapelować tutaj do swoich koleżanek i kolegów Radnych, to co 
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apelowałem na Komisji Budżetowej, żebyśmy w przyszłorocznym planie pracy 

powiatu, wpisali to przyjęcie tej informacji we wcześniejszym miesiącu, nie we 

wrześniu, dlatego że my dyskutujemy w tej chwili po trzech miesiącach o czymś, 

co zostało już wykonane i naprawdę ustosunkowanie się do tego, czy załóżmy jak 

Zarząd sprawuje chociażby nadzór nad wykonaniem dochodów majątkowych, po 

trzech miesiącach mogło się tyle rzeczy wydarzyć po drodze, że my tak naprawdę 

na tą informację nie ma, my tak naprawdę co dużo tutaj dyskutować, tylko po 

prostu przyjmijmy ją. Tylko sprawdźmy, czy tutaj wyliczenia są dobrze. Nie 

możemy się odnieść co do pracy Zarządu w tym momencie, czyli jak Zarząd 

zrealizował budżet i ja tylko bym prosił, żeby w przyszły roku spróbować to 

zrobić wcześniej, żeby te uwagi były aktualne do aktualnego wykonania budżetu. 

Ad. pkt. 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 2013 

rok. 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. 

Radny Janusz Michalak: To nie będzie pytanie do Uchwały, tylko do tego 

punktu i poprzedniego. Czy Zarząd analizował już stan budżetu na okres dłuższy 

niż pierwsze półrocze i czy widać już gdzieś w jakichś działach zagrożenia? 

Starosta Krzysztof Figat: Analizowaliśmy za okres do 31 sierpnia, są tutaj 

zarówno oszczędności w niektórych działach, jak również niewykonania. 

Głównym niewykonaniem to jest sprzedaż majątku na kwotę 1 600 000 zł, 

natomiast do 24 października rozpisane są przetargi na sprzedaż. Łączna kwota 

tych nieruchomości, które są wystawione na przetargi, a jeszcze się nie odbyły to 

jest prawie 4 mln zł. Pewne zainteresowanie niektórymi składnikami majątku jest, 

więc na ten moment nie chcielibyśmy jeszcze przesądzać co do zagrożenia. Ja, 

ponieważ jest wniosek, więc do tego wniosku odniesiemy się jako Zarząd, ja jako 

Starosta na przyszłą Sesję. Natomiast Radnych chciałbym uspokoić, że stan 

środków na dzień dzisiejszy w naszym Starostwie to jest 574 777 zł po 

uregulowaniu wynagrodzeń w dniu dzisiejszym, za wrzesień, tj. kwota prawie 

1450 000 zł i z tego nieszczęsnego kredytu, za który to możemy być odwołani 

wykorzystaliśmy kwotę 2 mln zł. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja chciałbym się spytać, nie wiem czy Pan 

Starosta, czy Pani Skarbnik, jak wygląda sytuacja w RCKU, z dochodami w 
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RCKU? W planie tam było 212 tys., jest wykonanie 30% w zaokrągleniu, jak na 

obecną chwilę. 

Starosta Krzysztof Figat: Jeżeli chodzi o wykonanie w RCKU… W RCKU 

mamy wykonanie 58 tys. na 212 tys., natomiast na dzień dzisiejszy mamy 

zakończony zbiór kukurydzy na biomasę. W szacunkowej ocenie jest to materiał 

w ilości około 1500 t, przy umowie 100 zł netto za tonę, jest to 150 tys., plus 

VAT. Pozostało nam do zbioru ponad 8 ha kukurydzy na ziarno, więc wszystko 

wskazuje na to, że może nie w całości one będą zrealizowane w grudniu, bo to 

jest uzależnione od tego, jak długo będzie miał odbiorca wytłoki jako materiał, 

jako wsad do gazowni. Natomiast jesteśmy umówieni, że ta pryzma będzie 

realizowana jako pierwsza i być może uda się to przed 31 grudnia zakończyć. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za                                          -14 

przeciw                                 -0 

wstrzymało się                      -7 

podjęli Uchwałę Nr XLII/286/2013 RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 2013 

rok./Zał. Nr 10/ 

Ad. pkt. 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kocierzew Południowy zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania 

fragmentem drogi Nr 2716 E znajdującym się w obrębie granic 

administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy oraz udzielenia dotacji 

przez Powiat Łowicki dla Gminy Kocierzew Południowy w celu 

współfinansowania realizacji przyjętych zadań. 

Dyr. PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa odczytała projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy zadań Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2716 E znajdującym się 

w obrębie granic administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy oraz 

udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Kocierzew Południowy w 

celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 
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Radni w głosowaniu jawnym: 

za                                          -21 

przeciw                                 -0 

wstrzymało się                      -0 

podjęli Uchwałę Nr XLII/287/2013 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kocierzew Południowy zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania 

fragmentem drogi Nr 2716 E znajdującym się w obrębie granic administracyjnych 

Gminy Kocierzew Południowy oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla 

Gminy Kocierzew Południowy w celu współfinansowania realizacji przyjętych 

zadań./Zał. Nr 11/ 

Ad. pkt. 14 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Miasto 

Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi 

2754 E znajdującym się w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasto 

Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasto 

Łowicz w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań. 

Dyr. PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa odczytała projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządzania fragmentem drogi 2754 E znajdującym się w obrębie granic 

administracyjnych Gminy Miasto Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat 

Łowicki dla Gminy Miasto Łowicz w celu współfinansowania realizacji 

przyjętych zadań. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Tylko prośba o wyjaśnienie, ponieważ ja 

mam tu w projekcie 300 tys., a była tu mowa o 250 tys. 

Dyr. PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa: To było omawiane właśnie na 

Komisji Gospodarczej i na Komisji Finansowej, że jest zmiana. 

Radny Wojciech Miedzianowski: I jaki jest powód? 

Starosta Krzysztof Figat: Szanowni Państwo, ja wyjaśniałem na Komisji, ale 

wyjaśnię jeszcze raz. Te kwoty, które były zaproponowane, czyli 150 tys. po 

stronie Miasta w naszej inwestycji na Armii Krajowej i 300 tys. po naszej stronie 

dla Miasta, przy inwestycji Świętojańska, Broniewskiego, Stanisławskiego, Jana 

Pawła były jak gdyby wspólnym, jednym z elementów porozumienia, w którym 

z Burmistrzem doszliśmy do porozumienia, że rozpoczniemy porządkowanie 

sieci dróg w granicach Miasta i w tym porozumieniu zostało zawarte przekazanie 
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ulic Armii Krajowej, Jana Pawła i Stanisławskiego w poczet dróg gminnych i dróg 

miejskich. Jednakże w dniu wczorajszym Pan Burmistrz przeprosił, że jest 

zmuszony do tego, aby z tego porozumienia się wycofać i po wycofaniu tego 

porozumienia, doszliśmy do porozumienia, że wkład Miasta w naszą inwestycję 

na Armii Krajowej będzie wynosił nie 150 a 200 tys., natomiast udział Miasta w 

inwestycji Starościńska – Broniewskiego – Jana Pawła  - Stanisławskiego będzie 

wynosił nie 300 tys., a 250 tys. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 

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

Michał Śliwiński/: 

za                                          -20 

przeciw                                 -0 

wstrzymało się                      -0 

podjęli Uchwałę Nr XLII/288/2013 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Miasto 

Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi 2754 

E znajdującym się w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasto Łowicz 

oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasto Łowicz w celu 

współfinansowania realizacji przyjętych zadań./Zał. Nr 12/ 

Ad. pkt. 15 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na 

realizację projektu w ramach NARODOWEGO PROGRAMU 

PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – 

DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ. 

Dyr. PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa odczytała projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach 

NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – 

ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna. 
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Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, nieobecny 

Michał Śliwiński/: 

za                                          -20 

przeciw                                 -0 

wstrzymało się                      -0 

podjęli Uchwałę Nr XLII/289/2013 RPŁ w sprawie zabezpieczenia środków na 

realizację projektu w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY 

DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – 

ROZWÓJ./Zał. Nr 13/ 

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/ 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, ja mam pytanie dotyczące budynku po LO 

w Zdunach. Kto będzie zawiadywał, teraz o sprawy gospodarcze pytam, 

zabezpieczenie budynku, obiektu całego i otoczki, czy Pani Dyrektor Tarkowska, 

czy już tak powiem pracownicy naszego Starostwa? Bo Pani Dyrektor Tarkowska 

przeniosła się z całą szkołą do technikum, także sprawy gospodarcze, 

zabezpieczenie majątku, te sprawy mnie interesują. 

Starosta Krzysztof Figat: W tej chwili prowadzona jest inwentaryzacja w tym 

budynku tak, aby przygotować go do okresu zimowego i zabezpieczyć majątek, 

który tam jest zgromadzony. Część rzeczy, która związana jest z 10 Pułkiem 

będzie przekazana do szkoły Pana Dyrektora Żywickiego, jako że tam jest miejsce 

Stowarzyszenia 10 Pułku. Pozostałe rzeczy po zakończeniu inwentaryzacji 

zostaną zagospodarowane wewnątrz powiatu, natomiast budynek zostanie 

zabezpieczony i przekazany, osobowo odpowiedzialna będzie za to Pani 

Księgowa, która póki co w tym budynku urzęduje. 

Radny Janusz Michalak: Ja może tak nawiązując do pytania Pana Radnego 

Jurka, chciałem się dowiedzieć na jakich warunkach wynajęliśmy pomieszczenia 

w Zduńskiej Dąbrowie? 

Starosta Krzysztof Figat: Wynajęliśmy, jest to umowa między Dyrektorem LO 

w Zdunach i Dyrektorem Szkoły Rolniczej, za kwotę 1500 zł miesięcznie i są w 

tym wszystkie opłaty. 
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Radny Janusz Michalak: Ja rozumiem, że za zgodą Zarządu Powiatu 

Łowickiego. 

Starosta Krzysztof Figat: Tak. 

Radny Janusz Michalak: Bo Dyrektor w Zduńskiej Dąbrowie musi się zgodzić. 

Starosta Krzysztof Figat: Tak jest i za zgodą Ministra Rolnictwa, bo Dyrektor 

Kosmowski musiał również zapytać Ministra Rolnictwa o zgodę. 

Radny Janusz Michalak: Chciałbym zapytać też, Pan Starosta wspomniał, że 

rozstrzygnięty został przetarg na dostawę energii. O ile korzystniejsze, może tak, 

teraz będą warunki, bo w którą nie spojrzeć jednostkę, to przekroczenia właśnie 

największe są na energii. I jeszcze żeby trzeci raz już głosu nie zabierać, mówił 

Pan Starosta na poprzedniej sesji, czy dwóch sesjach do tyłu, że rozstrzygnięta też 

jest usługa telekomunikacyjna, więc też chciałbym się dowiedzieć na jakich 

warunkach, bo wykonanie też jest niepokojąco wysokie. 

Starosta Krzysztof Figat: Nie, tutaj co do telekomunikacji to nie wiem, czy się 

dobrze zrozumieliśmy, bo ja mówiłem o tym, że będziemy przechodzić, po tym 

przetargu będziemy przygotowywać się do następnego przetargu, mówiącego o 

pozostałych mediach i zakupach, więc tutaj… Natomiast co do energii jest 

sytuacja taka, że najlepsze oferty to są 0,19; 0,194 tutaj takie oferty były do 

czterech miejsc po przecinku. Natomiast stan oszczędności jaki możemy osiągnąć 

z tego tytułu, to jest biorąc pod uwagę obecne zużycie to jest 236 041 zł po 

przeliczeniu, bo do tej pory było 655 838 zł, po przetargu wynika, że przy tym 

samym zużyciu mielibyśmy 419 341 zł, czyli to jest tego rzędu różnica. Jest to 

około 0,144 zł na korzyść, na jednym kWh. 

Radny Janusz Michalak: Jeszcze uzupełniająco, czy ZOZ i inne jednostki też są 

objęte tym przetargiem? 

Starosta Krzysztof Figat: Tak, są objęte. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Proszę mi powiedzieć Panie Starosto, co z 

pracownikami administracyjnymi tej szkoły? 

Starosta Krzysztof Figat: Mówimy o szkole w Zdunach? 

Radny Waldemar Wojciechowski: Tak. 

Starosta Krzysztof Figat: Ci którzy mieli możliwość odejścia na świadczenia, 

to odeszli na świadczenia, inni niestety dostali wypowiedzenia z pracy. 
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Radny Waldemar Wojciechowski: Pytam, ponieważ są niepokojące telefony 

Panie Starosto, że było inaczej uzgadniane, inaczej wyszło i czują się ludzie 

oszukani. Dzwonią gdzie mogą pracować, jak mają wyżywić rodziny. 

Starosta Krzysztof Figat: Powiem tak, my byśmy byli bardzo radzi, chętni 

zatrudnić wszystkich, gdyby budżet był taki rozciągliwy i można było by 

zatrudnić wszystkich. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że z informacji jakie 

mieliśmy na przełomie kwietnia i maja, z 35 chętnych do Bursy zrobiło się osób 

6. Jeżeli to jest tak, że jeżeli dzisiaj możemy ponosić, lub mieć ewentualnie kaca 

moralnego z tego tytułu, że ta Bursa nie powstała, natomiast pytanie, czy 

mielibyśmy zgodę na to, żeby utrzymywać Bursę, ponosić koszty dla 6, no 

powiedzmy dla 10, bo Miasto miało 4. Jest tutaj takim żywym przykładem, gdzie 

naprawdę na pełną chęć współpracy i dobrą wolę użyczenia pomieszczenia dla 

Miasta, dla utworzenia tego internatu i po tygodniu Miasto zrezygnowało ze 

względu na koszty. Koszty są bezlitosne, więc tutaj nie ma możliwości takiej, 

żeby zaspokoić wszystkich i zadowolić wszystkich. Natomiast wszystkie te 

osoby, które pozostały po Liceum w Zdunach i nie tylko Liceum w Zdunach, bo 

przecież i redukcja pracowników na Blichu i na Kaliskiej, więc tych osób było 

dużo więcej. Natomiast jest informacja taka, i jest taka informacja przekazana 

wszystkim Dyrektorom jednostek, że jeżeli byłaby potrzeba, czy to na zastępstwo, 

czy na godziny, czy na jakikolwiek wolny, inny etat, żebyśmy wykorzystywali w 

pierwszej kolejności osoby, które odeszły z pracy z naszych jednostek. 

Radny Waldemar Wojciechowski: No ale wie Pan, dobrą radą i dobrym słowem 

żołądka się nie zapełni. 

Starosta Krzysztof Figat: Waldku, dobrze o tym wiemy, natomiast to jest bardzo 

brzydkie porównanie, ale myślę, że trafiające chyba. No nie stać ani Ciebie w 

twoim gospodarstwie i nas w powiecie, na to żeby były sytuacje takie, jak miały 

miejsce, że był monitoring i dwóch nocnych stróżów. No wybaczmy. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Chciałbym prosić Zarząd w tym momencie, 

bo w sprawozdaniu było poruszona sprawa rozmów, dotycząca budynku po 

byłym sądzie, tak powiem, żebyśmy wiedzieli dokładnie o co chodzi. Czy 

mógłbym prosić o szczegóły, jak wyglądają te sprawy? 

Starosta Krzysztof Figat: Więc tutaj co do szczegółów, to jesteśmy na etapie 

takim, że czekamy na dostarczenie, ponieważ na naszą prośbę obejrzeli ten 

budynek przedstawiciele i Sanepidu i Straży i Nadzoru Budowlanego i jak gdyby 

mamy tą ustną opinię o tym, że ten budynek spełni wymogi i nasze oczekiwania, 
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jeśli chodzi o Ośrodek Młodzieżowy. Natomiast poprosiliśmy o takie 

potwierdzenie na piśmie, bo to jest dla nas podstawa do tego, żeby można było 

podpisać umowę najmu, bo bezzasadną byłoby podpisanie, czy wydzierżawienie 

budynku, który nie pozwoli na przeprowadzenie ośrodka i na umieszczenie tam 

dzieci. Na taka informację czekamy, my złożyliśmy informację do Spółdzielni, że 

w przypadku przedstawienia takich dokumentów, jesteśmy zainteresowani 

wynajmem tych pomieszczeń. Natomiast w trakcie tych rozmów pojawiły się 

dodatkowe jak gdyby i propozycje i chyba wola współpracy, bo padła propozycja, 

że Spółdzielnia jest gotowa, czy jest zainteresowana sprzedażą tego budynku w 

całości i jest gotowa do tego abyśmy podjęli rozmowy na temat zakupu, z 

uwzględnieniem sprzedaży w ratach udzielonych przez Spółdzielnię. Na razie 

czekamy na dokumenty dotyczące samego budynku Sądu i kawałka tej części 

hotelowej, tak żebyśmy mogli przeprowadzić Ośrodek, bo takie mamy zalecenia 

i chcemy to zrobić i jest zgoda i wola pracowników Ośrodka. Pewnie, że jednych 

większa, drugich mniejsza, bo ci co dojeżdżają powiedzmy z okolic Łowicza, to 

dla nich lepiej, ci którzy są na miejscu pewnie gorzej. Natomiast zgodnie z 

projektem, który został zrobiony na ten ośrodek, no nie stać nas na to, żeby 

wyprowadzić na 2 lata, bo taki okres był zakładany do budowy Ośrodka i 

przeznaczenia na ten Ośrodek prawie 7 mln zł, bo uważamy, że jest to 

nieekonomiczne. Jeżeli byłaby taka możliwość i wola, będziemy Szanowną Radę 

o tym informować, jak daleko te prace i te rozmowy się posuną i jakie będą 

ewentualnie konkretne propozycje przejęcia. Ja myślę, że w chwili obecnej jaka 

panuje na rynku nieruchomości w Łowiczu i w momencie kiedy również 

wystawiony jest inny budynek, lub kompleks budynków, bo to tak trzeba by 

nazwać, kompleks budynków jakim jest Mazowiecka, jest to bardzo, tak uważam 

ja i uważałby Zarząd, bo również na Zarządzie o tym rozmawialiśmy, że jest to 

moment właściwy na to, żeby ewentualnie w tym całym kompleksie oświatowym, 

gdzie jest nasza szkoła, po prostu te rozmowy prowadzić, to jedna rzecz. Druga 

rzecz, czy dawałoby to kolejne możliwości, bo być może nie jest przesądzone, że 

w przyszłości Bursa miałaby rację bytu i miałaby możliwość istnienia w Łowiczu, 

co ten budynek również by spełniał wymogi i byłby nasz. Dokładając do tego 

jeszcze pismo Marszałka Województwa Łódzkiego z ostatniego tygodnia, który 

składa nam propozycję przeprowadzenia się z ul. Ułańskiej do Kolegium 

Nauczycielskiego na ul. Stanisławskiego, co w naszej ocenie raczej nie do końca 

jest do przyjęcia, też dawałoby pewne możliwości. 

Radny Wojciech Miedzianowski: W woli uzupełnienia, czy propozycja ze 

Spółdzielni była już w jakiej wysokości za ten budynek? 
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Starosta Krzysztof Figat: Nie, na ten moment w kwestii samej kwoty nie było 

jeszcze. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Rat też nie? 

Starosta Krzysztof Figat: Do 10 lat. Natomiast Spółdzielnia jest zainteresowana 

podziałem tej działki, ja nie wiem dokładnie dokąd ona sięga, natomiast no 

właśnie podobno dalej niż ogrodzenie. Nie wiem, tą część od wjazdu do Sądu w 

prawo, Spółdzielnia jest zainteresowana odłączeniem tej działki i 

pozostawieniem. 

Radny Janusz Michalak: Panie Starosto, ja bym chciał tak troszkę sprostować, 

trochę uzupełnić. No mówi Pan, że trzeba by było na dwa lata wyprowadzić 

młodzież z ośrodka…Nie, ten projekt był tak konstruowany i tak przyjmowany, 

żeby mógł Ośrodek funkcjonować. Nie mogliśmy rozpocząć budowy tego 

Ośrodka tylko dlatego, że w miejscu gdzie właśnie miałby być pobudowany nowy 

internat ze szkołą jest wielkie szambo, ale w tej chwili jest na ukończeniu 

kanalizacja w Kiernozi, więc można byłoby…oczywiście, że nie byłoby to 

luksusem dla pracy i dla przebywania tam dzieciaków, ale można było by 

spokojnie wybudować, przeprowadzić, zburzyć stare, wybudować nowe zaplecze 

i salę gimnastyczną, bo taka była procedura. Co do ceny, no też projektant jak 

sobie dobrze przypominam kosztorysował nam to i na pewno może nie cały 

obiekt, może bez tej sali, ale przynajmniej to co zaspokoiło by wymagania PIP-u, 

Sanepidu, Inspektora Nadzoru Budowlanego, na pewno można było by zbudować 

za 4 mln w dobie właśnie kryzysu, bo taki był kosztorys, a ponadto wie Pan, 

można było by i za 12 mln, tylko zależy co się chce, z czego się chce budować. 

To tyle, a chciałbym jeszcze zapytać też, czy mógłby mi Pan podać nazwę tej 

Spółdzielni, bo z tego co wiem, to tam Spółdzielnia już dawno przestała istnieć. 

A co to tam teraz na miejscu tego się utworzyło? 

Starosta Krzysztof Figat: Spółdzielnia Samopomoc Chłopska przestała istnieć, 

inaczej, kiedyś był Związek Spółdzielni… 

Radny Janusz Michalak: CRZZ. 

Starosta Krzysztof Figat: W tej chwili firma, która uregulowała stan prawny 

Spółdzielni i po kolei reguluje… 

Radny Janusz Michalak: Likwidator 18 lat to robił, a nie firma. 
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Starosta Krzysztof Figat: No likwidator, ale po likwidatorze powstała z tych 

pozostałych spółdzielni, które w kraju zostały, firma o nazwie: Handlowo-

Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych Samopomoc Chłopska w Warszawie, ul. 

… 

Radny Janusz Michalak: Czyli jest to prywatna firma. Pan mi próbował 

wmówić, że to nie jest prywatna firma, na której się…kiedy rozmawialiśmy o tym 

budynku, jako miejsce na ewentualne… 

Starosta Krzysztof Figat: Jeżeli bierzemy pod uwagę to, że Gminna Spółdzielnia 

jest osobą prywatną to tak, w tej sytuacji jest to firma prywatna. 

Radny Marcin Kosiorek: Czy, bo nie zrozumiałem pewnej rzeczy jeszcze, bo 

chciałem o coś innego zapytać, czy mówimy o przenosinach w tej chwili, ale nie 

wiemy, w ogóle o finansach nie było rozmowy z tą firmą? 

Starosta Krzysztof Figat: Mówimy o przenosinach, natomiast to o co zapytał 

Pan Miedzianowski, to nie były rozmowy o wartości zakupu całego obiektu. 

Natomiast jeżeli chodzi o wynajem, my złożyliśmy propozycję na poziomie 

wynajmu pomieszczeń od Marszałka, czyli niecałe 5 zł za metr kwadratowy. 

Radny Marcin Kosiorek: Dobrze, to ja w takim razie chciałem zapytać co się 

dzieje z mostem w Skaratkach? 

Starosta Krzysztof Figat: Most w Skaratkach jest, dzisiaj przyjęliśmy, 

zwiększyliśmy środki na zadanie, mamy promesę na kwotę do 450 tys. zł, na 

realizację tego mostu. Na dzisiaj czekamy na opinię środowiskową z RDOŚ, z 

Sanepidu mamy. Tak naprawdę tylko na RDOŚ czekamy, dzisiaj pojechały 

uzupełnienia do RDOŚ-u, jeżeli dostaniemy tą opinię przystępujemy do dalszych 

działań. 

Radny Marcin Kosiorek: Czyli? 

Starosta Krzysztof Figat: Do przetargu. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Starosto, mam dwie sprzeczne 

informacje. Mówił mi Pan osobiście, że udało się Panu wynegocjować naprawę 

w ramach gwarancji, dziś to Pan potwierdził, w szpitalu. Natomiast wczoraj na 

Komisji Budżetu i Finansów Pan Dyrektor Grabowski mówił, że firma, która 

montowała ten sprzęt, główna firma, bez żadnych oporów podjęła decyzję, że ten 

sprzęt będzie naprawiać. Czy może Pan powiedzieć, że umowa była podpisana 

dobrze przez Pana Grabowskiego? 
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Starosta Krzysztof Figat: Od tego, czy ta umowa została podpisana dobrze, czy 

źle, to nie mnie oceniać, natomiast są wady projektu wykonawczego i są wady w 

wykonawstwie całego przedsięwzięcia. To pokazuje ekspertyza, natomiast jak 

główny wykonawca reaguje na zgłoszone wady, to myślę, że można poprosić 

Panią Jaros, żeby przyniosła korespondencję z firmą BEGER, po drodze jeszcze 

wykonawca instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji ogłosił upadłość jak ktoś 

uważa, że było to na zasadzie krótkiej informacji i na drugi dzień realizacja 

uszkodzenia, czy wady, to jest w głębokim błędzie. 

Radny Waldemar Wojciechowski: No ale, czy dobrze była podpisana umowa? 

Jest wykonawca, jest do kogo się zwrócić o wykonanie, o gwarancję, o uznanie 

gwarancji. 

Starosta Krzysztof Figat: No więc po pierwsze, to te reakcje na nasze uwagi tak 

naprawdę i inna rozmowa z wykonawcą, nastąpiła po wykonaniu ekspertyzy, 

którą zleciliśmy, która jasno określa kto i na jakim etapie, że tak powiem, nie do 

końca tutaj dopilnował swoich obowiązków, co wskazuje, że projekt 

wykonawczy jest z błędami, co wskazuje na błędy po stronie Inspektorów 

Nadzoru, jak i również Kierownika budowy. To jest cały ciąg zdarzeń, natomiast 

ja nie jestem prawnikiem i nie będę wypowiadał się, czy ta umowa została zawarta 

dobrze, czy źle. Mogę jako osoba z boku patrząca na to, ocenić, że gdyby była 

zawarta super dobrze i zabezpieczała wszystkie elementy tego przedsięwzięcia, 

nie mielibyśmy reklamacji. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Mamy reklamację na parking przy 

Starostwie i mamy firmę, żeby to wykonała od nowa? Pan podpisał umowę. 

Starosta Krzysztof Figat: Mamy reklamację rzeczywiście. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Ale mamy firmę? 

Starosta Krzysztof Figat: Firmy, która wykonała instalację klimatyzacji i 

wentylacji w szpitalu, też nie mamy. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Ale jest główna firma, którą tą gwarancję 

wykonuje. 

Radny Artur Michalak: Pan Starosta w swoim sprawozdaniu przeczytał bardzo 

enigmatycznie zdanie o tym, że Zarząd odmawia udzielenia wsparcia PSP. Czy 

można poznać szczegóły? 
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Starosta Krzysztof Figat: Zarząd na ten moment odmówił wsparcia, ponieważ 

chodziło tutaj o dodatkowe środki, głównie na zakup paliwa dla PSP. Po 

rozmowie z Komendantem, po rozmowie i próbie znalezienia z tej sytuacji 

rozwiązania ustaliliśmy, że do końca Komendant będzie zabiegał o te środki u 

Komendanta Wojewódzkiego, bo tak naprawdę jest to w zadaniach Komendanta 

Wojewódzkiego, a nie Zarządu Powiatu Łowickiego. Natomiast również mamy 

uzgodnienie, że gdyby zagrażało to sprawności jednostki PSP, to takie środki 

zostaną uruchomione natychmiast z powiatu, w ramach rezerwy zarządzania 

kryzysowego. 

Radny Artur Michalak: Czyli rozumiem, że jeśli Panu Komendantowi nie uda 

się pozyskać wspomnianych pieniędzy z Łodzi, to Pan Starosta gwarantuje jednak 

płynność w działaniu tej bardzo ważnej jednostki i pomoc, wsparcie tutaj ze 

strony Starostwa będzie? 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Radny, nie bardzo mogę sobie wyobrazić to, 

żebym mógł dopuścić jako szef obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego do 

sytuacji takiej, że samochody Straży Pożarnej nie wyjadą ratować mienia i życia 

ludzkiego. Jest to po prostu nie do pomyślenia, dlatego też ta rezerwa jest i jeżeli 

taka potrzeba będzie to zostanie ona uruchomiona w trybie natychmiastowym. 

Radny Artur Michalak: No ja też nie mogę sobie wyobrazić, wielu rzeczy w 

Starostwie sobie nie mogę wyobrazić jakoś tak. Trzymamy w każdym bądź razie 

za słowo, że jeśli się nie uda, to wtedy Pan Starosta pomoże. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Mam jeszcze jedno pytanie Panie Starosto, 

w materiałach przekazanych, informacji dotyczącej przychodów w CKTiPZŁ za 

pierwsze półrocze 2013 roku, mamy taką tabelę w miesiącu czerwcu i jest Boże 

Ciało – przyjazd zaprzyjaźnionych powiatów, usługa hotelowa 8250 zł. Proszę mi 

to wyjaśnić, co to jest? To my płaciliśmy Centrum za tą usługę? 

Starosta Krzysztof Figat: Nie, nie my płaciliśmy Centrum, natomiast ze 

środków Centrum zostały te koszty pokryte i myślę, że wyjaśnialiśmy to na tyle 

dużo razy, że jest to kwota i nie mam już nic więcej do dodania. 

Radny Waldemar Wojciechowski: No ale to nie rozumiem. Po chyba było to 

Centrum tworzone i ta baza hotelowa, jest to na wysokim poziomie, na bardzo 

wysokim poziomie powiedziałbym, że można było tam tych gości przyjmować. 
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Starosta Krzysztof Figat: W czasie Bożego Ciała, nie chcę w tej chwili tutaj 

strzelić, żeby nie wnieść przekonania, ale myślę, że całe nasze Centrum było 

wykorzystane i te noclegi…inaczej, to Centrum pracowało w tym czasie. 

Radny Artur Michalak: To jest właśnie Panie Starosto doskonały przykład, jak 

wpływają na budżet Starostwa takie nieplanowane działania. Bo przecież dobrze 

wiemy, że któregoś dnia Pan się obudził i powiedział, że fajnie będzie przyjąć 

sobie delegację z zaprzyjaźnionych powiatów, było to na tyle krótko przed Bożym 

Ciałem, że nie można było zaplanować tej wizyty i ugościć swoich przyjaciół, 

naszych przyjaciół w Domu Turysty i dlatego musiał Pan szukać za dużą cenę 

miejsc hotelowych w Łowiczu i powiecie. Dokładnie tak samo sytuacja, tylko na 

dużo grubszą skalę wygląda z tym kredytem. 

Ad. pkt. 17 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, zaczym zapoznam 

was z tym, co ja robiłem, pozwolę sobie jeszcze na przeczytanie zaproszenia, 

które dostałem na Radę Powiatu Łowickiego, nie na Przewodniczącego, tylko na 

Radę, wszyscy indywidualnie te zaproszenia też dostaniemy. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski odczytał zaproszenie na uroczyste 

obchody jubileuszu 50 – lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

w Łowiczu./ Zał. Nr 15/ 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski w okresie między sesjami: 

1. uczestniczył w obchodach 74 rocznicy wybuchu II Wojn5e6y Światowej 

na cmentarzu przy ul. 11 listopada, 

2. uczestniczył w spotkaniu ze związkiem Sybiraków w I LO, 

3. uczestniczył w otwarciu na Starym Rynku i odsłonięciu Łowickich 

Gwiozd, 

4. uczestniczył w uroczystościach Księżackiego Jadła, 

5. uczestniczył w Dożynkach Powiatowych w Bielawach, 

6. uczestniczył w Powiatowych Zawodach Pożarniczych w Nieborowie, 

7. brał udział w Sesji Rady Miasta, 

8. brał udział w posiedzeniach Zarządu Powiatu Łowickiego. 

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

Nie zgłoszono żadnych interpelacji, wolnych wniosków, zapytań i spraw różnych. 

Ad. pkt. 19 

Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zakończył obrady XLII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Protokołowały: 

B. Prus – Miterka 

A. Drzewiecka 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


