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P R O T O K Ó Ł  Nr XLV/13 

z obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 10 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a 

zwołanej w trybie art. 15 ust.7 ustawy o samorządzie powiatowym 

na wniosek Zarządu Powiatu Łowickiego 

 

Ustawowa liczba Radnych   - 21 

Radnych obecnych na Sesji - 12 /nieobecni K.Dąbrowski, M.Kosiorek, 

Z.Kuczyński, R.Malesa, A.Michalak, 

J.Michalak,W.Miedzianowski,M.Szymajda, 

W. Wojciechowski/ 

Lista obecności       - /Zał. Nr 1/  

Nagrania z sesji       – 2  

 

Porządek obrad:  

 

1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXVII/251/2013 RPŁ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia 

zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok. 

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

rok. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013 – 2025.  

6. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad  pkt. 1 

 

Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XLV Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski poinformował, że w sesji wzięło 

udział 12 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować 

prawomocne decyzje. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski - Szanowni Państwo zanim 

przejdziemy do głosowania nad projektami naszych uchwał chciałbym 

powiedzieć jedno, nasza dzisiejsza sesja nadzwyczajna została zwołana w trybie 

pilnym z możliwością powiadomienia Radnych w terminie o ile to było 

możliwe, jak najszybszym. Ponieważ dopiero wczoraj w godzinach 

południowych mogliśmy zadecydować, że ta sesja będzie, wszyscy Radni                     

w sposób mailowy lub telefoniczny zostali powiadomieni. Jaką mamy dzisiaj 

sytuację widzimy. Chciałbym powiedzieć, że zgodnie z art. 21 ust 2 ustawy                        

o samorządzie powiatowym radny obowiązany jest brać udział w pracach 

organu powiatu do których został wybrany. Niektórzy się do tego nie 

zastosowali pomimo prawidłowego, pełnego powiadomienia. Chciałbym, żeby 

było to oficjalnie powiedziane, ponieważ to co zrobiła grupa radnych uważam, 

że jest nie do przyjęcia, bez względu na animozje, sympatie, czy różnego 

rodzaju dziwne sytuacje jakie miały miejsca do tej pory. 

 

Ad pkt. 3 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXVII/251/2013 RPŁ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań 

Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok. 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/251/2013 RPŁ z dnia 27 marca 2013 r. 

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok. 

Powyższy projekt uchwały był szczegółowo omawiany na Komisjach, ja tylko 

powiem, że jest to uchwała czyszcząca, czyli chcemy w maksymalny sposób 

wydać środki pefronowskie tak aby ich nie zwrócić. Omówię załącznik bo on 

jest najważniejszy w tej uchwale, jeśli chodzi o zadania z zakresu zatrudnienia i 

rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych to przeznaczamy dodatkowe 

19 500,00 zł na dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 

osoby niepełnosprawnej plan przed zmianami wynosił 50 000,00 zł po zmianie 

69 500,00 zł. Przyznawanie osobom niepełnosprawnych środków na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej rolniczej albo na wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej tu nie ma zmian plan wynosił i wynosi 60 000,00 zł.                             

I trzecie zadanie zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem 

pracowników niepełnosprawnych plan przed zmianami 30 000,00 zł tu całą 

kwotę zdejmujemy, więc plan po zmianach będzie wynosił 0 zł. To dotyczy 

rehabilitacji zawodowej i z tego 10 500,00 zł będziemy przenosić na zadania                               

z zakresu rehabilitacji społecznej i tak dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych plan przed 

zmianami 100 000,00 zł, tutaj zdejmujemy kwotę w wysokości 8 197,00 zł, 

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
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plan 12 600,00 zł tu też zdejmujemy kwotę w wysokości 4 970,40 zł, 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym plan przed 

zmianami 230 514,00 zł i to co się zresztowało czyli kwotę w wysokości                           

41 542,01 zł przeznaczamy właśnie na to zadanie i plan po zmianach będzie 

wynosił 270 056,01 zł. Ja mogę Państwu wstępnie powiedzieć, że jak 

obliczyliśmy, z tej formy pomocy po tym przesunięciu skorzysta czterdzieści 

kilka osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, komunikowanie się i technicznych zdejmujemy 17 874,61 

zł. Poruszamy się w ramach tych samych środków, w ubiegłych latach było tak, 

że zawsze pod koniec roku otrzymywaliśmy dodatkową kwotę, w tym roku tej 

kwoty nie otrzymaliśmy. Ja mówiłem to na komisji, w porównaniu do roku 

ubiegłego otrzymaliśmy 481 276,00 zł mniej. Ja przypomnę na zadania z 

zakresu rehabilitacji społeczno – zawodowej w zeszłym roku mieliśmy kwotę 

1 922 150,00 zł w tym roku 1 440 874,00 zł, ale to też nie pokazuje jak gdyby 

sytuacji dogłębnie, bo gdybyśmy od tych kwot odjęli kwoty jakie przeznaczamy 

dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, a ta kwota była taka sama w zeszłym roku 

jak i w tym czyli 887 760,00 zł, to dysponujemy kwota tylko 553 114,00 zł to 

jest kwota w wysokości 53,47% roku ubiegłego.    

 

Radny Jacek Chudy – przesuwając kwotę 19 500,00 zł z PFRON na 

utworzenie stanowiska pracy, czy ma Pan wiedzę jaki podmiot skorzysta z tych 

środków.   

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik – wiedzę mam, wiem że jest to 

Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu, ale tutaj Pani Dyrektor PUP Martyna 

Szpiek – Górzyńska, która dysponuje tymi środkami, powie coś więcej.  

 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska – wpłynął do 

Urzędu wniosek Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na 

zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej w schronisku. Mieliśmy pieniądze nie 

takie, które wyczerpywałyby zapotrzebowanie ZUK-u w związku z tym 

przenosimy pieniądze. I przenieśliśmy pieniądze z dodatkowych kosztów na 

refundację, te 19 500,00 zł to jest przeniesienie w ramach limitu z jednej formy 

na drugą, po to żeby zabezpieczyć zapotrzebowanie wniosku ZUK-u. I my 

chcieliśmy to zrobić, w ten sposób ZUK dostałby pieniądze na dodatkowe 

miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej, która miała być zatrudniona trzy lata. 

Przy okazji byłoby doposażone stanowisko pracy w Zakładzie Usług 

Komunalnych, w schronisku i byliśmy gotowi udzielić takiej dotacji. Dzisiaj 

otrzymałam, jakieś pół godziny temu, wniosek ZUK-u z prośbą o wycofanie 

tego wniosku. W tej sytuacji te pieniądze, które mieliśmy dla ZUK-u zostaną 

niewykorzystane, bo nie wykorzysta tego ani Pan Dyrektor Wójcik bo już mamy 

tylko kilka dni do końca roku, w tym są święta. Ja będę musiała oddać te 

pieniądze do Centrali PFRON-u, boję się że w przyszłym roku możemy nieco 
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mniejsze pieniądze z tego powodu dostać. Wola z naszej strony była, myślę że 

Rady też, a mamy problem w tej chwili.     

 

Radny Jacek Chudy – jakie jest uzasadnienie wycofania wniosku.   

 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska – uzasadnia Pan 

Dyrektor, to że jest „krótki czas realizacji zadania oraz niesprzyjające warunki 

atmosferyczne co uniemożliwi wykonanie przedsięwzięcia w wymaganym przez 

Państwa terminie”. Ja zaznaczam tylko, że w sprawie tego wniosku ZUK 

komunikował się z nami od lipca po to żeby w tak krótkim terminie na koniec 

roku decyzję podjąć ostateczną i statecznie się wycofać.  

 

Radna Zofia Rogowska – Tylman – czy można było przekazać te pieniądze na 

inne formy. 

 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska – można było 

przekazać te środki Panu Dyrektorowi Wójcikowi na rehabilitację zawodowo – 

społeczną, u nas wniosków nie było, więc tak naprawdę wniosek ZUK był tym 

wnioskiem, który chcieliśmy mieć, bo wykorzystalibyśmy te środki 

maksymalnie, natomiast w tej chwili będzie to trudne.  

 

Radny Jacek Chudy – to teraz przepadną te pieniądze.  

 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska – musimy oddać, bo 

nie zdążymy wykorzystać, nikt tego nie wykorzysta w tej chwili, nie ma 

żadnego wniosku   

 

Radny Michał Śliwiński – jeszcze chciałbym zapytać, jaka to będzie kwota? 

 

Dyrektor PUP w Łowiczu Martyna Szpiek – Górzyńska – na miejsce pracy 

w ZUKU-u było 54 700,00 zł chociaż wnioskowali o większą, natomiast 

maksymalnie może dać tyle ile wynika z ustawy. Zostało nam jeszcze około 

10 000,00 zł. Te 10 000,00 zł i tak byłoby nie wykorzystane, więc tak naprawdę 

ZUK 54 700,00 zł nie wykorzystał i my też nie wykorzystamy.  

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski – dziękuję Pani Dyrektor. Jakieś inne 

sprawy w tym temacie jeszcze. Wygodnie mam teraz bo nie muszę w prawą 

stronę patrzeć czy ktoś zadaję pytania.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów- pozytywna 

 

Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna 
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu jawnym wzięło udział 12 Radnych, 

nieobecni Radni: Krzysztof Dąbrowski, Marcin Kosiorek, Zbigniew Kuczyński, 

Ryszard Malesa, Artur Michalak, Janusz Michalak, Wojciech Miedzianowski, 

Mieczysław Szymajda, Waldemar Wojciechowski/    

za    - 12 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli Uchwałę Nr XLV/303/2013 RPŁ z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXXVII/251/2013 RPŁ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 

określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok 

/Zał. Nr 3/. 

 

Ad pkt. 4 

 

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. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów- pozytywna 

 

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

nieobecni Radni: Krzysztof Dąbrowski, Marcin Kosiorek, Zbigniew Kuczyński, 

Ryszard Malesa, Artur Michalak, Janusz Michalak, Wojciech Miedzianowski, 

Mieczysław Szymajda, Waldemar Wojciechowski/    

za    - 12 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli Uchwałę Nr XLV/304/2013 RPŁ z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie 

zmiany budżetu na 2013 rok /Zał. Nr 4/. 

 

Ad pkt. 5 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013 – 2025.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego 

na lata 2013 – 2025. Tu w kolumnie dotyczącej budżetu 2013 roku dokonano 

urealnienia dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz 

przedsięwzięcia które stanowią załącznik Nr 2 to uzupełniono i wprowadzono 

nowe przedsięwzięcie dotyczące „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i 
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odnawialnych źródeł energii”. Ten projekt jest realizowany w latach 2013 – 

2015”. I podmiotem, które będzie realizował ten projekt jest ZSP Nr 2 RCKUiP 

w Łowiczu.  

 

Radny Jacek Chudy – Panie Starosto, wiem że wczoraj była podpisana umowa 

na remont spichlerza na 311 580,00 zł. Jasno wynika, że około 50 000,00 zł jest 

te środków powiatu. Ja chciałbym zapytać Pana, czy to zadanie, bo nie mogłem 

doczytać w Wieloletniej Prognozie ani dotrzeć do tej informacji, czy jakieś 

zadania, zwłaszcza to zadanie „remont spichlerza” przejdzie na rok następny w 

realizacji, czy będzie zakończone i rozliczone do końca tego roku.  

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat – małe sprostowanie, wczoraj została 

podpisana umowa z bankiem NORDEA na uruchomienie obligacji. 

Przygotowaliśmy dokumenty, w dniu jutrzejszym dokonujemy spłaty kredytu, 

natomiast umowa na remont spichlerza był podpisana w piątek. To ta różnica, 

natomiast pełną wiedzę tak naprawdę mieliśmy w dniu wczorajszym po 

podpisaniu już tej umowy drugiej. Natomiast jest to zadanie tegoroczne i ono 

musi być rozliczone do 18-stego grudnia, jesteśmy przygotowani do tego aby te 

procedury wszystkie zachować i dotrzymać terminu rozliczenia. Jest to zadanie 

tego roczne i nie przechodzące na przyszły rok. Kwota dofinansowania to jest 

kwota 311 580,00 zł przy zaangażowaniu powiatu 50 000,00 zł. 

 

Radny Jacek Chudy – mam rozumieć, że gdyby nie dzisiejsze spotkanie to ta 

kwota 311 580,00 zł i podpisana umowa mogłaby pójść do lamusa. Tak czy nie? 

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat – tak by to mogło wyglądać, do środy 

przyszłego tygodnia musimy to wszystko rozliczyć. To jest naprawdę bardzo 

krótki czas. 

 

Radny Eugeniusz Furman – Panie Starosto, jak wygląda aktualnie zakres 

rzeczowy przy tym zadaniu „spichlerz”, jeśli można prosić o te informacje.                   

W jakim czasie będzie to zadanie realizowane i jaki jest przewidywany koszt 

całego zadania.           

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat – poproszę Panią Joannę Jaros, która to                 

z harmonogramem czasowym i kwotowym przedstawi. Natomiast pragnę 

poinformować, że na dalszą część remontu spichlerza wniosek został już 

złożony w Ministerstwie Kultury.  

 

Kierownik BSI Joanna Jaros – jeśli chodzi o koszy kwalifikowalne czyli te, 

które zostały ujęte we wniosku złożonym do Ministerstwa to wygląda 

następująco, może ja podam…., bo tak jak Pan Starosta powiedział, my 

ogłosiliśmy przetarg i zapytania ofertowe, natomiast nie rozstrzygnęliśmy tych 

postępowań aż do dnia dzisiejszego i mam nadzieję że dzisiaj po sesji Zarząd 



7 
 

rozstrzygnie te postępowania. Natomiast podam już może kwoty, które będą 

wynikały z tych postępowań, jeśli będą one dzisiaj rozstrzygnięte, ponieważ 

wszystkie te kwoty są nieco niższe od tych, które szacowaliśmy w projekcie. 

Czyli wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania planowaliśmy 

27 255,00 zł natomiast najkorzystniejsza oferta jest w kwocie 26 865,66 zł, 

zakup pianina szacowaliśmy na 12 000,00 zł najkorzystniejsza oferta jest w 

kwocie 10 500,00 zł. Zakup sprzętu nagłośniającego szacowane na 29 127,00 zł 

a najtańsza oferta 25 270,00 zł, zakup busa szacowane na 288 000,00 zł, a 

najtańsza oferta 286 134,90 zł. Promocja projektu to jest wykonanie tablicy 

informacyjnej 625,00 zł, natomiast rozstrzygnięcia jeszcze nie mam, ponieważ 

dzisiaj dopiero wysyłaliśmy zapytania ofertowe. Tutaj nie planujemy podpisania 

umowy z wykonawcą tylko zlecenie ponieważ wartość tej tablicy będzie do 

200,00 zł, myślę nie więcej. Tak wynika z naszych rannych dzisiejszych 

rozmów z wykonawcami. Następnie ogólna suma jaką przewidywaliśmy                           

w projekcie to jest 357 007,00 zł, w tym dofinansowanie przewidywaliśmy 

311 580,00 zł, a wkład własny 45 427,00 zł. Po tych wszystkich 

rozstrzygnięciach będzie to kwota łączna około 350 000,00 zł. W ramach 

zadania są przewidziane również koszty niekwalifikowalne czyli wykonanie 

projektu budowlanego, wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i 

specyfikacji wykonania i odbioru robót 3 700,00 zł oraz nadzór inwestorski 

szacowany na 1 300,00 zł i z najkorzystniejszych ofert kwota bardzo zbliżona 

bo 1 298,30 zł. Tak się przedstawia harmonogram rzeczowo – finansowy. Tak 

jak Starosta powiedział większość tych dostaw przewidzianych jest 

maksymalnie na 18 grudnia, tak żebyśmy mogli oczywiście „na spokojnie”, to 

wszystko odebrać i żeby jak najszybciej przedłożyć dokumenty do Wydziału 

Finansowego, żeby Wydział też w miarę spokojnie mógł dokonać płatności.                            

I myślę, że wszystko się uda.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów- pozytywna 

 

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

nieobecni Radni: Krzysztof Dąbrowski, Marcin Kosiorek, Zbigniew Kuczyński, 

Ryszard Malesa, Artur Michalak, Janusz Michalak, Wojciech Miedzianowski, 

Mieczysław Szymajda, Waldemar Wojciechowski, Krzysztof Janicki/    

za    - 11 

przeciw   - 0 

wstrzymało się   - 0 

podjęli Uchwałę Nr XLV/305/2013 RPŁ z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2013 – 

2025 /Zał. Nr 5/. 

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado 

chciałbym w imieniu Zarządu podziękować za to dzisiejsze spotkanie, za tą 

sesję, gdyż pokazaliśmy, że dobro powiatu łowickiego nie jest nam obojętne. 
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Myślę, że był to jeden z szybciej realizowanych wniosków ponieważ tak 

naprawdę z tego wniosku z powodów takich czysto formalnych, z powodu 

małych ilości środków zmuszeni byliśmy się wycofać. Natomiast determinacja                 

i chęć pozyskania tych środków przez Zarząd była tak duża, że udało się 

doprowadzić do realizacji wniosku przy wkładzie własnym powiatu 13%. 

Myślę, że ci którzy są tu dzisiaj obecni potwierdzili to, że warto walczyć w tym 

powiecie o każdą jedną złotówkę środków zewnętrznych. Deklaruję, że 

będziemy to robić.    

 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski – ja też pozwólcie jeszcze słowo, no 

boli mnie nieobecność niektórych radnych. Przyznam się szczerze że traktuję to 

w kategorii, może nie osobistej, ale takiej przeze mnie źle odebranej, ponieważ 

to ja podpisywałem zaproszenia na tą sesję. Wszyscy zostali powiadomieni,                    

a niektórzy uważają, że ich racje są wyższe.      

 

Ad pkt. 6 

 

Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski 

zamknął obrady XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

 

Protokołowały: 

B. Prus – Miterka  

K. Reczulska 

   Przewodniczący RPŁ 

/-/ Krzysztof Górski 


