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P R O T O K Ó Ł Nr XLVII/13 

z obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 27 grudnia 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 XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z XLIII, XLIV, XLV, XLVI Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2014-2025. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2014 rok. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia ponownej 

skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały 

XLIV/331/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2013 roku w sprawie 

ustanowienia zasad i trybu przyznawania Nagrody ,,Łowicka Róża’’ 

zmienionej uchwałą Nr XXIX/213/2012 RPŁ z dnia 31 października 

2013 roku. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały 

XLIV/322/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie 

ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania ,, Nagrody im. 

Władysława Grabskiego’’ zmienionej uchwałą Nr XLVII/351/2010 RPŁ 

z dnia 15 marca 2010 roku oraz uchwałą Nr XXIX/214/2012 RPŁ z dnia 

31 października 2012 roku. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie nadania Statutu 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 
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11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących  na terenie 

powiatu łowickiego. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu Łowickiego na 2014 rok. 

13. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 

2014 rok. 

14. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego 

za 2013 rok. 

15. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

16. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu w okresie 

między sesjami. 

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

18. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt. 1 

Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski witając radnych i zaproszonych gości 

otworzył XLVII Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski stwierdził, że w Sesji uczestniczy 21  

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

uchwały. 

Ad. pkt. 3 

Wnioski do porządku obrad. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, przed 

rozpoczęciem naszych obrad bardzo proszę Pana Starostę o zabranie głosu. 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado bardzo 

proszę Panią Agnieszkę Golan o wystąpienie, akt nadania awansu stopnia 

zawodowego nauczyciela, stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Agnieszki 

Golan. 
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Radny Eugeniusz Furman: Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Koleżanki i 

Koledzy Radni, Szanowni Państwo chciałbym poinformować, iż na ręce 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego złożony został wniosek, 

właściwie informacja o utworzeniu w dniu 19 grudnia bieżącego roku Klubu 

Radnych pod nazwą: ,,Samorządowcy Plus’’. Klub tworzy czterech Radnych w 

osobach: Przewodniczący – Eugeniusz Furman, Wiceprzewodniczący – 

Zbigniew Kuczyński, Sekretarz – Kosmatka Dariusz i Członek Mieczysław 

Szymajda./ Zał. Nr 3/ 

Radny Artur Michalak: Jeśli Pan Przewodniczący pozwoli to z miejsca 

chciałbym również poinformować Radnych, że dzisiaj odbyło się spotkanie 

założycielskie, na którym utworzony został 3-osobowy klub o nazwie ,,Razem 

dla Powiatu’’, Przewodniczącym został wybrany Pan Janusz Michalak, 

Wiceprzewodniczącym Pan Waldemar Wojciechowski i ja jako Sekretarz.          

/Zał. Nr 4/ 

Radny Jacek Chudy: Jeżeli Pan pozwoli, Szanowni Państwo, ja chciałem 

zapytać Pana Eugeniusza, czy w takim razie należy w tej chwili do dwóch 

klubów? 

Radny Eugeniusz Furman: Rezygnację złożyłem z klubu, z koalicji w 

obecności między innymi Pana Przewodniczącego Klubu. 

Radny Jacek Chudy: No miał się tam Pan zastanawiać, ale formalnie 

uważałem, że jest to do końca tak jak Pan mówi. 

Radny Janusz Michalak: Ja chciałbym wprowadzić do porządku obrad, znaczy 

wnioskować o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie po przyjęciu 

protokołów zmiany w Komisji Rewizyjnej, znaczy w uchwale o powołaniu 

Komisji Rewizyjnej oraz punkt następny: zmiany w pozostałych Komisjach 

Rady. 

Radny Eugeniusz Furman: Chciałbym złożyć wniosek o zdjęcie z dzisiejszego 

porządku obrad punktu dotyczącego uchwalenie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej i budżetu na rok 2014. Przepraszam Państwa, że to uzasadnienie 

będzie trochę dłuższe, ale myślę że będzie to odpowiedź na to, dlaczego powstał 

Klub Radnych ,,Samorządowcy Plus’’ i dlaczego wnioskujemy o to, aby dzisiaj 

nie podejmować uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i 

budżetu na rok 2014. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze tak ogólnie odnieść 

się do tego co się dzieje w tej chwili w Europie, te tendencje, które w strategii 
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działania w Unii Europejskiej przejawiają się również w skali naszego kraju w 

sposób następujący: główny nurt i główny kierunek tych działań jest skierowany 

na wyrównywanie różnic rozwojowych pomiędzy regionami, głównie w tym 

kierunku i to w zakresie zarówno społecznym, jak i również w  zakresie 

gospodarczym. Województwo łódzkie jest podzielone na 5 podregionów, 

jednym regionem jest sama Łódź, drugim regionem jest teren wokół Łodzi, 

trzecim regionem jest region piotrkowski, czwartym regionem jest region 

sieradzki i piątym regionem jest region skierniewicki i skład tego regionu 

skierniewickiego, podregionu, przepraszam, skierniewickiego wchodzą trzy 

powiaty: powiat skierniewicki, kutnowski i łowicki. Proszę Państwa, bardzo 

duże pieniądze wpływają z Unii Europejskiej do Polski i tu trzeba mieć tą 

świadomość, że to są prawdopodobnie ostatnie tak duże pieniądze, z których 

Polska będzie korzystać. Zatem ma to w moim przekonaniu bezpośrednie 

przełożenie również i na to jakie my mamy plany jako Starostwo, my jako 

Powiat Łowicki, my jako Rada Powiatu Łowickiego, jakie mamy plany, jakie 

mamy zamierzenia, aby aplikować o te środki, które będzie można uzyskać i aby 

wiedzieć o co aplikować i aby aplikować o takie programy, które przyczynią się 

do rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Łowickiego. Powiat Łowicki na 

chwilę obecną nie ma aktualnego programu rozwoju. Między innymi to, że nie 

mogłem doprosić się o Program Rozwoju Powiatu Łowickiego, między innymi 

to, że rok temu, kiedy uchwalaliśmy budżet na rok 2013 wtedy już prosiłem o 

przesunięcie budżetu o jeden miesiąc po to, aby w środkach finansowych 

znaleźć pieniążki w roku 2013 już na te wszystkie zadania, które związane są z 

pozyskiwaniem środków unijnych. Przypomnę, że po miesiącu przyjęto budżet 

bez zmian. 

Radny Eugeniusz Furman przedstawił prezentację na temat Strategii Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 2020 oraz o inwestycjach Powiatu Łowickiego 

zaplanowanych do realizacji w 2014 roku. /Zał. Nr 5/ 

Radny Eugeniusz Furman: Nasz Klub chciałby przedstawić wnioski i prosić 

Pana Przewodniczącego, aby był uprzejmy poddać pod głosowanie wnioski, 

które za moment zaprezentuje: 

Wniosek 1. 

Utworzyć do końca 2014 r. 200 hektarową strefę inwestycyjną w Powiecie 

Łowickim. Do realizacji tego zadania należy zaprosić Burmistrza Miasta 

Łowicza oraz Wójtów Gmin Powiatu Łowickiego. 
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Gdyby się tak złożyło, że Burmistrz Miasta Łowicza lub Wójtowie nie 

zachcieliby współpracować przy tworzeniu tej strefy inwestycyjnej, wtedy nasz 

wniosek zmierza w tym kierunku, aby Starosta i Powiat utworzył 100 hektarową 

strefę inwestycyjną. Proszę Państwa, czy jest jakiekolwiek ryzyko przy 

wydatkowaniu pieniędzy na tworzenie takiej strefy inwestycyjnej? Ja chce 

powiedzieć, że takiego ryzyka nie dostrzegam. Przepraszam za chwilę refleksji, 

pracując jako Wiceburmistrz Łowicza naciskaliśmy bardzo mocno na 

Burmistrza Miasta ówczesnego, aby kupować tereny i tworzyć strefy 

inwestycyjne. Udało nam się kupić niewiele, bo 14 ha, ale dzisiaj te tereny 

zostały sprzedane, na tym terenie powstały zakłady pracy. Żeby nie szukać 

dalekich przykładów – Stryków w ciągu ostatnich kilku lat, budżet Strykowa 

wzrósł 5-ciokrotnie. Łowicz natomiast i Powiat Łowicki jest tak atrakcyjnym 

terenem z punktu widzenia inwestycyjnego, że tu nie ma zagrożenia, że 

inwestorzy nie przyjdą. Atrakcyjny dlatego, że tu krzyżują się dwie drogi 

krajowe, atrakcyjny dlatego, że 30 kilometrów od Łowicza jest skrzyżowanie 

dwóch autostrad, dlatego że 80 kilometrów od Łowicza jest lotnisko w 

Warszawie, dlatego że 50 km od Łowicza jest drugie lotnisko w Łodzi, dlatego 

że przez Łowicz przebiega kolej, dlatego że jest potencjał ludzki, który 

reprezentowałem na bardzo wysokim poziomie i tu nie ma takiego ryzyka, że 

strefa powstanie i będzie martwa. Tu jest tylko zapytanie, kiedy przyjdzie 

inwestor? I teraz, żeby te tereny odpowiednio zapromować, a jest to sprawa 

prawie, że numer jeden, aby wzbudzić zainteresowanie inwestorów, którzy by 

chcieli zainwestować swój kapitał w strefie utworzonej w Powiecie Łowickim. 

Wnioskujemy, aby przywrócić na stanowisko Dyrektora Centrum Pana Jacka 

Choluja, przywrócić dlatego, że nie ma sensu dzisiaj, kiedy nie ma czasu w 

szukać nowych osób na stanowiska i nowe osoby będą się uczyć zadań 

promocyjnych, czy w ogóle prowadzenia promocji. Pan Jacek Chołuj ma 

doświadczenie, Pan Jacek Chołuj jest człowiekiem komunikatywnym, 

organizował imprezy i w kraju i poza granicami i uważam, że powierzenie w 

tym momencie Panu Jackowi zadań promocyjnych byłoby ze wszech miar  

uzasadnione i wierzę w to, że Pan Jacek Chołuj z tego zadania wywiąże się, bo 

jest to człowiek skuteczny. 

Wniosek 2. 

Do końca marca 2014r. dokonać szczegółowych analiz i ocen stanu: 

edukacji, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki, 

transportu i łączności, ochrony środowiska i przedstawić oddzielnie dla 
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każdego z w/w obszarów konkretne propozycje ich rozwoju. Analizy i 

oceny oraz propozycje rozwoju, przedstawić właściwym Komisjom Rady 

Powiatu.                          

Wniosek 3. 

Do końca maja 2014r. przedłożyć Radzie Powiatu Łowickiego "Program 

Rozwoju Powiatu Łowickiego na lata 2014 - 2020". 

Proszę Państwa, jeżeli będą podjęte działania ze strefą inwestycyjną, która 

będzie kołem zamachowym, jeżeli ta strefa inwestycyjna powstanie na długie 

lata, Łowicz zmieni ta drogę, z drogi degradacji rozwoju społecznego na 

drogę rozwoju. Jeszcze do tego dołożymy analizy i oceny poszczególnych 

obszarów, którymi zajmuje się Powiat, praktycznie mamy gotowy program do 

przyjęcia w pierwszym półroczu 2014 roku. 

Wniosek 4. 
 

Zmniejszyć zaplanowane wydatki 2014-go roku o 3 mln zł., a 

zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na wykup gruntów i tworzenie 

strefy inwestycyjnej w Powiecie Łowickim. 

Proszę Państwa, jeśli chodzi o tą strefę jeszcze, to takie działania, jak 

uwłaszczenie Powiatu na gruntach Skarbu Państwa, jak wykup gruntu, jak 

zamiana gruntu, jak przekształcanie gruntu, jak scalanie gruntów, to wszystko 

może doprowadzić do stworzenia strefy inwestycyjnej w 2014 roku, trzeba za 

to tylko się wziąć, dobrze wziąć do pracy. 

Wniosek 5. 

 

Zabezpieczyć w projekcie budżetu 2015 roku , minimum 3 mln zł. na 

udział własny przy aplikowaniu o środki unijne. Z pozyskanych środków 

odpowiednią część przeznaczyć na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. 

Według moich wyliczeń, jeżeli będziemy dysponować kwotą ok. 3 mln zł. 

pozwoli nam to aplikować o kwotę ok. 20 mln zł. Tereny inwestycyjne, jeżeli 

powstaną i będą nieuzbrojone, będą jeszcze terenami mało atrakcyjnymi, 

zatem te tereny trzeba uzbroić. I proszę Państwa, jeżeli pooszczędzamy przez 

dwa lata, w 2014 i 2015 roku, jeśli zrobimy te czynności analityczne 

oceniające, śmiem twierdzić, że rok 2016, 2015 to już będzie sprawa zupełnie 

inna i jeżeli chodzi o ocenę Powiatu Łowickiego nie taka, jaka tu została 

zawarta w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego. 
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Pozwolę sobie na końcową uwagę, że w przypadku przyjęcia przez Radę 

Powiatu Łowickiego naszych wniosków, prosimy o zobowiązanie Starosty 

Łowickiego do ich rzetelnego wykonania. 

Radny Jacek Chudy: Szanowni Państwo, Wysoka Rado, swoista retoryka 

opierająca się stikte na demagogi, usłyszeliśmy przed chwilą, że Klub 

,,Samorządowcy Plus’’ żąda 6 mln złotych, nie wskazując skąd te 

oszczędności mają pochodzić. Szanowni Panowie, zabierzecie nauczycielom, 

ze szpitala, może z innych jakichś jednostek? Pan Radny pomylił jedną bardzo 

ważną kwestie, że wykup gruntów to zadanie samorządów miejskich i 

gminnych, powiat nie kupuje, nie ma takiej możliwości, może się uwłaszczyć 

na Skarbie Państwa. Dane przedstawione tutaj Szanownym Państwu to rok 

2011 Łódzka Strefa Ekonomiczna, 2010 jakieś opracowanie własne, potencjał 

społeczno gospodarczy. Można przedstawiać w różny sposób jak to ten budżet 

nasz powinien wyglądać, jakie korzyści powinien przynosić, ale chcę zwrócić 

Państwa jedną uwagę, że Klub pracował w pełni nad tym budżetem, spotykał 

się wielokrotnie, na tym Klubie uczestniczyli wszyscy członkowie Klubu, 

łącznie w niektórych spotkaniach uczestniczyli koledzy zasiadający w 

Zarządzie – Wicestarosta i Członek Zarządu i ja osobiście nie słyszałem 

żadnych kwestii, które mogłyby być podnoszone do rozwiania w sprawie 

budżetu. No można mieć pobożne życzenia, ale nie można stawiać wniosków, 

które brzmią: zróbcie, pokażcie, wskażcie. Jeżeli ktokolwiek z Państwa ma 

pomysł jak zdobyć te 6 mln zł, albo gdzie znaleźć 300 ha gruntów to 

serdecznie o to proszę w tej chwili. 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak mi się 

wydaje, że zmiany do porządku obrad przekształciły się w dyskusję nad 

budżetem, nad wizją Powiatu Łowickiego na lata następne, w tej sytuacji no 

nie pozostaje mi nic innego, jak do tych rzeczy się odnieść. Na początek może 

odniosę się do wniosków złożonych przez Klub Radnych ,,Samorządowcy 

Plus’’: wniosek 1, aby utworzyć do końca 2014 r. 200 hektarową strefę 

inwestycyjną w Powiecie Łowickim, do realizacji tego zadania należy 

zaprosić Burmistrza Miasta Łowicza oraz Wójtów Gmin Powiatu Łowickiego. 

Jak najbardziej się z tym zgadzam i jest to czynione. Wielokrotnie 

rozmawiamy, wójtowie przekazują informacje gdzie planują zmiany 

przestrzennego zagospodarowania swoich gruntów. Wyznacznikiem, ale 

bardzo wielkim wyznacznikiem tych działań są nowopowstałe autostrady - 

A2, przecinające gminę Łyszkowice, Nieborów, jak również A1 wchodzące w 
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gminę Bielawy. Myślę, że stworzenie 200-hektarowej strefy inwestycyjnej w 

Powiecie Łowickim, ja chcę powiedzieć, że Powiat Łowicki na dzień 

dzisiejszy dysponuje 10 hektarami własności, na które są uchwały Rady 

Powiatu zezwalające na sprzedaż, są wyceny i prowadzone są przetargi. 

Oprócz tego posiadamy 12 ha Skarbu Państwa przygotowane do sprzedaży. 

Ponadto Zarząd Powiatu Łowickiego czyni działania polegające na przejęciu 

od Skarbu Państwa 16 ha w obrębie Jastrzębia, 2 ha w obrębie Korabka oraz 

bazy po byłych krajówkach przy ulicy Jana Pawła na potrzeby Statutowe 

powiatu. Jak łatwo policzyć, gdybyśmy chcieli zreasumować tą wypowiedź, 

na 10 samorządów powiat ma w dyspozycji 22 ha, ponad 10%. Następne      

18 ha jest w rozmowach z Urzędem Wojewódzkim na przejęcie w cele 

inwestycyjne i to myślę, że odpowiedź na pierwszy wniosek. Wniosek nr 2: 

do końca marca 2014r. dokonać szczegółowych analiz i ocen stanu: edukacji, 

kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki, transportu i 

łączności, ochrony środowiska i przedstawić oddzielnie dla każdego z w/w 

obszarów konkretne propozycje ich rozwoju. Analizy i oceny oraz propozycje 

rozwoju, przedstawić właściwym Komisjom Rady Powiatu. W dniu 4 grudnia 

uchwałą Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie procedur przygotowania 

projektu Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łowickiego na lata 2014-2020  

(z rozszerzeniem do roku 2027), bo Urząd Marszałkowski takie plany już 

prowadzi, podjęliśmy uchwałę o powołaniu składu zadaniowego do spraw 

opracowania projektu Planu Rozwoju Lokalnego. Koordynatorem tego 

zespołu jest Kierownik Biura Strategii Programów Pomocowych i Inwestycji, 

w skład tego zespołu wchodzą Sekretarz, Skarbnik, Dyrektorzy Wydziałów, 

Dyrektorzy Jednostek  Powiatu Łowickiego. Harmonogram prac nad 

przygotowaniem projektu Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łowickiego, 

który został na tym Zarządzie przyjęty, ma się następująco: Podjęcie przez 

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwały w sprawie procedury przygotowania 

projektu Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łowickiego na lata 2014-2020, z 

rozszerzeniem do 2027- do 6 grudnia, co zostało uczynione. Opracowanie 

aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze objętym planem wraz z 

identyfikacją najważniejszych problemów, analiza SWOT- do 31 stycznia 

2014 roku. Sformułowanie celów ogólnych szczegółowych rozwoju, składanie 

wniosków przedsięwzięć inwestycyjnych do planu, utworzenie listy zadań 

zmierzających do realizacji celów, planu finansowego na lata 2014- 2020 i 

następne – do 14 marca 2014. Określenie wskaźników efektów realizacji 

Planu- do 11 kwietnia 2014 roku. Opracowanie systemów wdrażania, sposobu 
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monitorowania ewaluacji Planu- do 11 kwietnia 2014. Zakończenie prac i 

przekazanie dokumentów do konsultacji społecznych, do konsultacji z 

gminami z terenu Powiatu Łowickiego – do 30 kwietnia 2014. Przyjęcie 

projektu Uchwały RPŁ i PRL-u przez  Zarząd  Powiatu Łowickiego- do 9 

maja 2014 roku. Podjęcie Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 

Lokalnego Powiatu Łowickiego na lata 2014-2020 ( z rozszerzeniem do 2027) 

– do 30 maja 2014, do tego jest wzór wniosku dla składania Planu 

Inwestycyjnego. Myślę, że ta odpowiedź jest wyczerpująca ten punkt. 

Wniosek 3, no sam się, że tak powiem już odpowiedział, bo brzmi: Do końca 

maja 2014r. przedłożyć Radzie Powiatu Łowickiego "Program Rozwoju 

Powiatu Łowickiego na lata 2014 - 2020". Wniosek 4: Zmniejszyć 

zaplanowane wydatki 2014-go roku o 3 mln zł., a zaoszczędzone pieniądze 

przeznaczyć na wykup gruntów i tworzenie strefy inwestycyjnej w Powiecie 

Łowickim. Otóż proszę Państwa, w budżecie roku 2014 na inwestycje 

przeznaczyliśmy 3 516 557, 16 zł, plus środki pochodzące z dotacji i umów 

partnerskich. Jeśli tak mielibyśmy zrobić, to ja bardzo proszę, chciałbym 

przedstawić Państwu inwestycje roku 2014 i podyskutujmy z czego to 

zdejmiemy. 

Starosta Krzysztof Figat przedstawił plan inwestycji Powiatu Łowickiego 

zaplanowanych do realizacji w 2014 roku. (Zał. Nr 6) 

Starosta Krzysztof Figat: To są działania, które chcieliśmy Państwu 

zaproponować w roku 2014, na ogólną kwotę 3 536 000 zł. W tym punkcie 

propozycja jest zmniejszenia o 3 mln, to ja proponuję wskazać, które 

inwestycje zdejmiemy. Wniosek 5: zabezpieczyć w projekcie budżetu 2015 

roku minimum 3 mln na udział własny, przy aplikowaniu o środki unijne. Z 

pozyskanych środków odpowiednią część przeznaczyć na uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych. W WPF-ie na rok 2015 mamy zaplanowane 1 600 000 zł na 

inwestycje, należy pamiętać, że w wartości gruntów, na które mamy 

zezwolenie na sprzedaż, jest kwota szacunkowa 5 mln z kawałkiem, nie licząc 

12 ha działki, z której udział nasz jest 25%, ponieważ jest to działka Skarbu 

Państwa i na tą działkę też jest zgoda Wojewody, żeby można było ją zbyć. 

Proszę Państwa, to co Pan Radny Furman powiedział, to ja się z tym jak 

najbardziej zgadzam. Powiat Łowicki będzie miał możliwość aplikowania po 

środki unijne, jeśli ten WPF będzie zrealizowany od 2016 roku, a to z prostej 

przyczyny: w roku 2014 i 2015 mamy dosyć duże spłaty kredytów 

krótkoterminowych. Dla porównania podam, że począwszy od roku 2014, 
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może nie wszyscy chcą się z tym pogodzić, bo ja też nie bardzo chcę się z tym 

pogodzić, ale niestety matematyka jest bezwzględna i nie będę przekonywał 

Pani Skarbnik do tego, żeby zmieniać zasady matematyki, a te zasady mówią 

o indywidualnym wskaźniku środków przeznaczonych na spłatę zobowiązań i 

w 2014 roku na dopuszczalny wskaźnik w Powiecie Łowickim 5,8 %, 

spełniamy go na poziomie 5,33%. W roku 2015 na dopuszczalny 6,54%, 

spełniamy go na poziomie 5,54%. Natomiast w 2016 według WPF-u na 

dopuszczalny 5,98%, zgodnie z tym WPF-em będziemy na poziomie 3,78. 

Proszę zobaczyć jak duża, no może to są niskie wartości, ale to jest prawie o 

50% zwiększa się możliwość ruchów Zarządu, chociażby do zaciągnięcia 

kredytu. W latach następnych, czyli 2017 ten wskaźnik jest 5,11%, dla nas 

przewidziany jest 3,25%. Tak, zgadzam się, od 2016 roku ten WPF już jest 

przygotowywany do tego, abyśmy mogli po te środki aplikować. Ja myślę, 

że… Czy nie ma współpracy? No to jeżeli tej współpracy z Miastem, czy z 

gminami by nie było, no to jak nazwać przekazanie aktem darowizny 

nieruchomości Skarbu Państwa dla Gminy Miasta Łowicz o powierzchni    

6,36 ha ? Jeśli tej współpracy by nie było, to jak nazwać przekazanie aktem 

darowizny nieruchomości Powiatu Łowickiego dla Gminy Miasta Łowicz o 

powierzchni 0,94 ha? Przecież te grunty są na rozwój inwestycji Miasta. We 

wniosku 5, na 2015 rok zabezpieczyć w projekcie budżetu na 2015 rok 

minimum 3 mln zł na udział własny, przy aplikacji środków unijnych jest 

możliwe. Biorąc pod uwagę zasoby, o które występujemy do przejęcia na 

mienie Powiatu, jest to możliwe do zrealizowania. Czy mamy wizję na lata 

2007 – 2020? A no proszę Państwa, wydaję mi się, że taką wizję Zarząd 

Powiatu Łowickiego ma. Mało tego, to zgodnie z tym co Pan Radny Furman 

mówił, że takie badania zostały przeprowadzone w roku 2012 przez           

Woj. Łódzkie, Powiat w tym uczestniczył. Uczestnictwo Powiatu Łowickiego 

w tych projektach kluczowych zgłoszonych do strategii Woj. Łódzkiego  na 

lata 2007-2020 i inwestycje, które zostały wybrane przez Urząd 

Marszałkowski w Łodzi do uszczegółowienia, jako przedsięwzięcia 

rozwojowe, które w największym stopniu mogą przyczynić się do realizacji 

celów i strategii rozwoju Woj. Łódzkiego 2020, to wnioski z Powiatu 

Łowickiego są następujące. 

Starosta Krzysztof Figat przedstawił projekty kluczowe z Powiatu 

Łowickiego zgłoszone do strategii Województwa Łódzkiego na lata 2007-

2020. (Zał. Nr 7) 
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Starosta Krzysztof Figat: Na potwierdzenie tego wszystkiego mówię, że to 

nie koniec naszych działań, mimo tego, że w tym projekcie szpitalnym ten 

oddział jest umieszczony, pojawiła się możliwość złożenia wniosku do 

Funduszy Norweskich, który został złożony na łączną wartość 3 670 737 zł, 

przy wkładzie własnym 734 147 zł. Kwota wnioskowana to 2 936  590 zł. W 

ramach projektu przewidziany jest remont odcinka położniczego Oddziału 

ginekologiczno – położniczego oraz Oddział neonatologiczny, a także zakupu 

sprzętu na wymienione oddziały. Integralną częścią będą badania 

profilaktyczne dla pacjentek, w formie białych sobót, szkół rodzenia, dla 

pracowników przewidziane są szkolenia i konferencje. Projekt ma być 

promowany w mediach, w tym roku projekt przeszedł ocenę formalną, na 

przełomie I, II kwartału roku 2014 wniosek będzie poddany ocenie 

merytorycznej i wtedy też będziemy wiedzieli czy otrzyma finansowanie. 

Projekt ma być wykonany do końca I kwartału 2016 roku, jeśli na niego 

dostaniemy dofinansowanie. Proszę Państwa, ja myślę, że Zarząd może nie 

wyczerpał wszystkich możliwości, które Państwo Radni byście chcieli 

realizować, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy że zadanie Powiatu to 

bezpieczeństwo, zdrowie, oświata, komunikacja. Posiadamy we własnych 

placówkach oświatowych, oprócz jednej dzierżawionej od Urzędu 

Marszałkowskiego, ponad 3 tys. uczniów i tylko cieszyć się można z tego, że 

to jest pierwszy rok, w którym mimo spadku ilości uczniów zwiększył nam się 

nabór. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja przepraszam za zbyt długą 

wypowiedź ale rozumiałem, że do tych wniosków powinienem się odnieść i 

myślę, że przekonałem Wysoką Radę, że te wnioski wszystkie znajdują się w 

planach Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Radny Eugeniusz Furman: Może na początek małe sprostowanie, ja nie 

mówiłem w swoim wystąpieniu o złej współpracy pomiędzy Starostą, 

Burmistrzem i Wójtami. Tutaj Pan Starosta podawał przykłady dobrej 

współpracy, natomiast ja w tym temacie się nie wypowiadałem, więc takie 

małe sprostowanie. Natomiast to co przedstawił Pan Starosta to upewnia mnie 

tylko w tym, że słusznie iż powstał ten Klub i słusznie, ze takie wnioski 

złożyliśmy, bo Panie Starosto, proszę mi odpowiedzieć, może inaczej, 

wyślizgnął się Pan z głównego problemu jaki zaprezentowałem, starałem się 

zaprezentować, a zacytuję ten główny problem ,,tracenie funkcji społeczno-

gospodarczych Powiatu Łowickiego i zagrożenie peryferyzacją’’. Proszę mi 

powiedzieć, z tych zamierzeń, które Pan przedstawił, które wpłyną na rozwój 

gospodarczy Powiatu Łowickiego? Możemy sobie rzucać kamyczek do 
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innego ogródka, powiedzieć to nie moja sprawa, to jest sprawa Burmistrza, to 

jest sprawa Starostów, niech inni się tym zajmą, no to dlaczego inne 

samorządy tak się pięknie rozwijają, tworzą strefy inwestycyjne, już nie będę 

wracał do tego wątku, począwszy od Mszczonowa skończywszy ostatnio na 

Poznaniu tak. Jeżeli będziemy budować nakładki – dobrze, jeżeli będziemy 

robić elewacje – dobrze, bo to też potrzeba, natomiast proszę mi powiedzieć 

jeszcze raz, bo nie usłyszałem w Pana odpowiedzi, mimo że Pan mówił długo, 

nie usłyszałem konkretnych pomysłów na to, jak zmienić tę tendencje, aby 

nastąpił rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu Łowickiego? Bo z tego co 

Pan zaprezentował, to tam takich zadań nie ma, z wyjątkiem może dwóch 

rzeczy, że szpital, bo tu może rozwój potraktowany jako rozwój społeczny i 

plus kolej, która może mieć wpływ na pobudzenie gospodarcze. I to wszystko, 

natomiast reszty spraw niestety Pan Starosta nie był uprzejmy długo mówić, 

przekonywać, ale nie na temat. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, 

Szanowni Goście, właściwie to chyba mogę powiedzieć tak, że Klub PIS i 

Sprzymierzeni absolutnie popiera wniosek Klubu ,,Samorządowcy Plus’’, 

ponieważ z przedstawionego przez Pana Eugeniusza Furmana to jest nadal 

budżet bez wizji i to trzeba sobie wprost powiedzieć: to jest budżet bez wizji. 

Wiele argumentów, które tutaj padało dotyczyło jakby tutaj bezpośrednio tego 

co robimy, jakby czym się zajmujemy i tak dalej, ale przecież my wszyscy 

Radni dobrze wiemy, chociażby powstanie tego zespołu, który powołaliście 

Państwo uchwałą jeśli dobrze zapamiętałem 4 grudnia, tzn. że prawie dwa lata 

czekaliśmy, sam osobiście prawie, no nie na każdej sesji, ale na Komisjach 

pytałem kiedy Państwo rozpoczniecie pracę nad dokumentacją strategiczną. 

Wpisaliśmy to w projekty planu pracy Komisji i rozwoju na ten rok 2013, 

czyli jeszcze w 2012, wpisaliśmy na przyszły rok. Szanowni Państwo, to nie 

jest budżet z wizją powiatu, ale nadal chyba Państwo nie rozumiecie, to co 

Pan tutaj Eugeniusz powiedział przed chwilą nawet na czym polega wizja 

pewnego rodzaju. To nie jest tak, że wrzucamy te kamyczki do budżetu i 

robimy nakładkę, robimy to i patrzcie ile my robimy. Nie, bo możemy zaraz 

się zastanawiać i powiedzieć wprost, czy te drogi są faktycznie drogami 

zbiorczymi, czy będzie się po nich poruszał transport, który będzie dowoził 

materiały do zakładów pracy, które będą się rozwijać na naszym powiecie? To 

jest pewna strategia działań, która ma doprowadzić do czegoś, to coś nadal 

jest niewidoczne w Państwa budżecie. Ja myślę, że nadal Państwo z tych 

wypowiedzi, które padały tutaj i z Przewodniczącego Państwa Klubu i ze 
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Starosty no nadal nie rozumiemy, owszem że wykup gruntów należy do 

Miasta i Gmin, ale również i do Powiatu, bo zcalanie gruntów za pieniądze 

unijne należy tylko do Powiatu, tylko powiat może pewna strategie działań 

podejmować przy współpracy z Gminami i tylko on może tą prace jakby 

koordynować. Więc tak naprawdę nie mówmy o rzeczach, które są oczywiste 

dla nas Radnych, WPF – oczywiście, dobrze, że ratujemy ten WPF, dobrze że 

go zmieniamy, dopasowujemy, bo te wskaźniki by poleciały, dobrze ze 

planujemy na przyszłe lata i zmniejszenie inwestycji i nieplanowane są jakieś 

dochody majątkowe, żeby nie podwyższać później tych wskaźników, bo 

gdybyśmy planowali to one musiałyby ulec zmianie. Wszystko jest okej, ale 

to wszystko jest bez wizji i absolutnie tutaj się zgadzamy. Ja myślę, że nie 

przedłużając, bardzo dziękuje za ten wniosek, bo to dobry, myślę że dając 

jeszcze jakiś krótki czas do rozmów na Komisjach będzie możliwość 

wypracowania chociażby takiego zarysu wizji i dopracowania tego budżetu do 

tej właśnie konkretnej wizji, która jest. 

Radny Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo powiem 

szczerze, że nasz Klub usłyszał te propozycje dzisiaj na Sesji powstałego 

nowego Klubu ,,Samorządowcy Plus’’, nie mniej jednak treść zawarta w tych 

kilku wnioskach też nas satysfakcjonuje, chociaż uważam i mówię to pewnie 

też w imieniu kolegów, że jest to program niełatwy, wnioski niełatwe. 

Oczywiście możemy zapisać, że kupimy 200 ha, czy zorganizujemy do końca 

roku, wiadomo że coś trzeba napisać, ja tak myślę, że jeśli to będzie 150 to nic 

złego się nie stanie, tylko będzie to jakaś mobilizacja do tego, żeby nareszcie 

coś zaczęte było i mówiąc wprost: po prostu wziąć się do roboty. Nie gadać, 

nie śnić, ja przy każdej okazji mówię, że marzenia są potrzebne, ale na 

początku, później trzeba wziąć się do roboty. Pan Starosta, Pan Jacek 

Przewodniczący Klubu pyta skąd wziąć te pieniądze, 3 mln w 2014, 3 mln w 

2015, no mógłbym odpowiedzieć niegrzecznie: jak nie wiecie skąd to 

zrezygnujcie z władzy, oddajcie ją tym co będą potrafili znaleźć, ale tak nie 

odpowiem. Powiem tak, może to będzie nasz wniosek też do tych 5 wniosków 

Klubu ,,Samorządowcy Plus’’, zamrozić o zatrudnianie w 2014 roku na 

poziomie oczywiście pracowników, urzędników, bo tam są pieniądze. Ja 

wiem, że w PZDiT, czy w innych jednostkach, w szkołach pracownicy, czy 

ogólnie rzecz biorąc obsługi, są być może potrzebni, jedni odchodzą na 

emeryturę, inni muszą przyjść, ale to też są pieniądze. Stanowisko zastępcy 

Dyrektora w Szpitalu, wie Pan ile to przyniosło? No tak lekko licząc 100 tys. 

pewnie i w przyszłym roku to będzie kolejne 100 tys. Mówi Pan, przedstawił 
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ładny program ze slajdami przebudowy dróg lokalnych, no ciekawy jestem, 

czy obejrzymy to co żeśmy w tym roku zrobili, też byłoby warto zobaczyć te 

barierki, całe ciągi kilkuset metrowych barierek, no znam miejsca, gdzie rowy 

są głębsze niż tam, gdzie zostały barierki postawione. Ja wiem, że za to są 

punkty, ale czy tak dużo ich musiało być, czy te chodniki, które kończą się na 

wszystkim znanym posesjom? Tam były oszczędności, które można byłoby 

wydać w roku przyszłym. Chciałbym zapytać Panią Skarbnik, czy wiemy już 

jakie oszczędności w tym roku będą? Ja wszystko rozumiem, ale myślę że 

tych oszczędności raczej nie będzie, a pewnie będzie zamiast nadwyżki to 

deficyt. No oby nie. Jeśli chodzi o areał jaki posiadamy, no Pan Starosta jako 

dobry gospodarz powinien wiedzieć, że posiadamy go o dużo, dużo więcej, 

choćby szkoła na Blichu posiada kilkadziesiąt ha, bardzo dobrych. No jeżeli 

nie zadrżała wam ręka przy likwidacji obory i produkcji mleka to ja nie widzę 

potrzeby, ja to już mówiłem kilka lat wcześniej: zostawmy 3 ha, niech orzą 

sieją, orzą sieją, niech się dzieciaki uczą na tych maszynach, które mają, a 

reszta są to bardzo dobre kawałki i bardzo drogie, które mogłyby być nie 

wiem, na zamianę z gminami, czy bezpośrednio wskazane pod inwestycje. Są 

możliwości utworzenia strefy na gruntach nawet prywatnych i wtedy inwestor 

dogaduje się z właścicielem za ile tą działkę kupi pod działania inwestycyjne 

oczywiście. Mogłyby być i pieniądze i to o co wnioskuje Klub 

,,Samorządowcy Plus’’. No mówi Pan Starosta, że nie ma pieniędzy, Panie 

Starosto nie powinienem z tego miejsca mówić, ale co Państwo zrobili, żeby 

wykorzystać pieniądze z PO ,,RYBY’’, co Państwo zrobili? Te marne 30 tys.? 

Przecież wszyscy pewnie tutaj wiemy na tej sali, a jeśli nie to możliwości dla 

Powiatu, tam leżą pieniądze w wysokości  prawie mln zł. Można było część 

tych dróg wykonać, oczywiście na tych gminach, które należą do naszego 

stowarzyszenia, ale po co. Po co się męczyć, lepiej nic nie robić, lepiej  

remontować przez dwa lata budynek Starostwa. Te 370 tys. też, ja wiem że 

warunki są ciężkie do pracy, ale w takim kryzysie te 370 tys. to jest już 

kolejne 10% do tych 3 mln, o których mówił Pan Radny Furman. Powiedział 

Pan, że złożyliśmy wniosek z Funduszy Norweskich, chciałem zapytać czy to 

myśmy złożyli jako Starostwo, czy ZOZ? Oczywiście, oczywiście, najpierw 

się chwalimy tym co robi PZD, później tym co ZOZ, a co my sami to tak na 

szarym końcu. Ale reasumując, poprzemy te punkty prosząc o dopisanie 

punktu, który będzie mówił o zamrożeniu zatrudniania w 2014 roku. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, musimy 

przystąpić do tego co jest w porządku naszych obrad. Był wniosek, aby do 



15 
 

porządku obrad wprowadzić punkt odnośnie zmian w Komisji Rewizyjnej, 

zmiany w Komisjach, odnośnie zdjęcia budżetu i odnośnie zdjęcia Prognozy 

Wieloletniej. Będziemy głosować po kolei nad tymi wszystkimi wnioskami. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski ogłosił 5 minut przerwy w 

obradach XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski wznowił obrady XLVII Sesji 

Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, wpłynęły 4 

wnioski o zmiany w Komisji Rewizyjnej, zmianach w Komisjach, zdjęcie 

budżetu i zdjęcie Prognozy. Wnioski Pana Furmana, uważam są tak daleko 

idące, że to wszystkie mamy głosować dzisiaj? To jest nie do opracowania, 

chyba że nie wiem, będziemy dwa dni tutaj siedzieć. To nie jest do 

wprowadzenia do porządku obrad według mnie, chyba że macie Państwo inne 

zdanie. 

Radny Zbigniew Kuczyński:  Może Pani Radca by nam powiedziała? 

Radca Prawny Anna Motuk: To autor może powie jakiego typu są te 

wnioski. To nie do mnie pytanie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowni Państwo, czytam 

pierwszy wniosek: utworzyć do końca 2014 roku 200 ha strefę inwestycyjną 

w Powiecie Łowickim. Do realizacji tego zadania należy zaprosić Burmistrza 

oraz Wójtów Powiatu Łowickiego. Głosujemy dzisiaj nad wprowadzeniem 

takiego punktu? 

Radny Marcin Kosiorek: Jeśli można w kwestii formalnej, w jakiej formule 

Pan Radny Furman rozpatruje przyjęcie tego? 

Radny Eugeniusz Furman: Panie Przewodniczący, ja wyraźnie 

powiedziałem na początku i podtrzymuje swoje zdanie, że są to wnioski do 

budżetu i proszę o przegłosowanie tych wniosków na dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Do budżetu. Bo to nie jest do 

porządku obrad, tylko do budżetu, czyli jak będziemy głosować uchwałę 

budżetową, to te wnioski będą musiały być zaproponowane do zmian w 

budżecie, tak? 
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Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Pan prosił o zdjęcie kwestii 

budżetowej. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Przy budżecie, czy do porządku 

obrad wprowadzamy? 

Radny Eugeniusz Furman: Panie Przewodniczący, są to wnioski, które w 

moim przekonaniu powinny być przyjęte w dniu dzisiejszym dlatego, że 

rzutują one na kształt budżetu, który będzie uchwalany na rok 2014. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: No tak, ale głosujemy porządek 

obrad.  

Radny Eugeniusz Furman: To proszę o wprowadzenie tych wniosków, jako 

punkt do porządku obrad. 

Radny Michał Śliwiński: Ja mam pytanie, bo tak, jeżeli chodzi o wnioski do 

budżetu, jakby mogła Pani Skarbnik powiedzieć do kiedy jest czas na 

składanie wniosków do budżetu. Ja teraz słysząc to co mówił Pan Starosta, w 

wielu rzeczach jest to rozpoczęte i teraz ja słyszę, i Pan Starosta zgadza się z 

tymi wnioskami i teraz, czy to jest tylko po to, żeby zaistnieć medialnie i 

ładnie wyglądać, czy… Ja o takich wnioskach nie słyszałem, żeby były 

składane. Był czas na składanie wniosków do budżetu, teraz gdzie byli 

Panowie Radni, że takich wniosków nie złożyli wcześniej? 

Radny Artur Michalak: Ad vocem Panu Michałowi, to właśnie obrazuje jak 

przez swój pryzmat postrzegacie siebie. Pan Radny Eugeniusz Furman złożył 

konkretne wnioski tak, i nie po to żeby pięknie wyglądać, tylko po to, żeby się 

wziąć wreszcie do roboty. Natomiast odnosząc się chociażby do wypowiedzi 

Pana Starosty, Pan Starosta powiedział, że w sprawie strefy łódzkiej się 

spotyka i z Burmistrzem i z Wójtami. No szczerze? Ja wsłuchuję się w relacje 

co Pan Starosta między sesjami robi, jakie podejmuje uchwały, gdzie bywa i 

szczerze powiem ani razu nie słyszałem jakichś konkretnych działań w 

kontekście utworzenia w naszym powiecie podstrefy ekonomicznej. 

Radny Michał Śliwiński: Jak już jesteśmy przy ad vocem, to może tak tknę 

podwórka Pana Artura Michalaka zawodowego, bo zawodowo odpowiada w 

Mieście za te dziedziny, o których mówimy. Czym się Pan może pochwalić? 

Radny Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, naprawdę no. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Słuchajcie, dla mnie wniosek 

Samorządowców Plus jest wnioskiem do rzeczywiście uchwały budżetowej. 

Do porządku obrad? Nie ma problemu, Radni mogą wszystko. Możemy 

przegłosować wszystkie wnioski, które tu są, nie ma problemu. Chciałem 

wyjaśnienia tej sprawy, uważam, że nic się nie stało. Będziemy głosować te 

cztery wnioski, które najpierw Pan Radny Janusz Michalak złożył, a później 

wszystkie pięć wniosków, które Pan Radny Furman złożył. 

Radny Michał Śliwiński: Jeszcze jedno pytanie jest, głosujemy nad 

wprowadzeniem uchwały, chciałbym za tym wnioskiem głosować, tylko 

chciałbym jeszcze tą uchwałę widzieć. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: No ja rozumiem, że wnioskodawcy 

taką uchwałę przygotowali. 

Radny Janusz Michalak: Nie, wnioskodawcy takiej uchwały nie 

przygotowali, podobnie jak było to z ówczesną opozycją, która twierdziła, że 

od tego są urzędnicy. 

Radny Jacek Chudy: To zrobimy przerwę i przygotujecie ją. 

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

za                              - 19 

przeciw                     - 1 

wstrzymało się          -1 

podjęli wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie 

projektu Uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę Nr II/5/2010 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej. 

Radny Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, w kwestii formalnej. Jako 

który punkt, bo Pan nie powiedział gdzie wprowadziliśmy te zmiany w 

Komisji Rewizyjnej? 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Po przyjęciu protokołów. 

Radny Marcin Kosiorek: Bo chyba moim zdaniem to powinno być tak, że 

najpierw powinniśmy mieć tą uchwałę o ustaleniu i powołaniu składów 

liczbowych, żeby głosować tamtą. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Wszystkie wnioski mam najpierw 

głosować, przecież najpierw się wnioski głosuje. 

Radny Marcin Kosiorek: Tak, tak, ale to w kwestii formalnej tylko, chodzi o 

kolejność, bo najpierw musimy, jeżeli ktoś zdecyduje się wejść do tej 

Komisji, to musi najpierw musi zrezygnować, bo nie może być w trzech 

komisjach na raz. 

Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos: Może, w co najmniej jednej musi 

być. 

Radny Marcin Kosiorek: Dobra, wycofuję się. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, ja miałem wprowadzić 

zmiany, które wynikały z wniosków. Wszystkie zmiany musimy 

przegłosować, potem przegłosujemy porządek obrad ze zmianami, a potem 

możemy robić przerwę i ustalać wszystkie zmiany. 

   

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 21 Radnych, 

nieobecny Radny/: 

za                              - 20 

przeciw                     - 0 

wstrzymało się          -0 

podjęli wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie 

projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr II/6/2010 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania, ustalenia 

składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

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

za                              - 11 

przeciw                     - 9 

wstrzymało się          -1 

zdjęli z porządku obrad punkt: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2014 – 2025. 

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

za                              - 11 

przeciw                     - 10 

wstrzymało się          -0 
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zdjęli z porządku obrad punkt: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2014 rok. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Teraz przejdziemy do wniosków 

złożonych przez klub Samorządowcy Plus. 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, jeśli ma to być wniosek do 

budżetu, to pragnę poinformować, że zgodnie z Uchwałą RPŁ z 26 sierpnia 

2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w 

paragrafie 2, pkt. 9 jest zapis mówiący, że bez zgody Zarządu Powiatu Rada 

Powiatu nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej powiatu 

zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków, 

jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu Powiatu.  

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie no, dlatego uważałem, że to 

przy uchwale budżetowej. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja w takim razie mam propozycję dla 

koleżanek i kolegów z Rady, abyśmy też na podstawie tej samej uchwały 

Rady Powiatu z dnia 26 sierpnia 2010 roku, z paragrafu 7 ust. 4 wprowadzili 

punkt do naszych obrad, skoro zostały zdjęte te dwa punkty, czyli WPF i 

budżet, aby dzisiaj Rada, czyli Radni, zgodnie z tym właśnie ustępem, gdzie 

podjęci uchwały w sprawie budżetu powinno zostać poprzedzone i tutaj ten 

punkt również dotyczy przedstawienia stanowiska Zarządu do wniosków 

zawartych w opiniach komisji stałych i m.in. przychylające się do wniosków 

zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez Radnych i nieuwzględnionych w 

projekcie budżetu. Więc proponuję przyjąć punkt wnioski Radnych do 

budżetu dzisiaj, my Radni zgłosimy te wszystkie wnioski, m.in. te wnioski, 

które przedstawił klub Samorządowcy Plus, może jeszcze jakieś inne będą, 

Zarząd rozpatrzy to na następnej Sesji do budżetu i na komisjach i wtedy 

będzie normalna dyskusja, a dzisiaj Rada przedstawi te wnioski, które są 

przedstawione. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Chciałem właśnie to samo zrobić, 

żeby to były wnioski wszystkie do zmiany w budżecie. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Także odrzucić tych wniosków może nie 

możemy, po prostu przegłosujmy te wnioski… 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie chciałem właśnie głosować 

poszczególnych, tylko jako grupę wniosków do zmian w budżecie. 

Radny Wojciech Miedzianowski: I Zarząd będzie musiał je rozpatrzeć po 

prostu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak samo uważałem. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Wprowadźmy punkt do porządku, w 

trakcie którego wszystkie wnioski przegłosujemy do budżetu, przekażemy 

Zarządowi. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czyli punkt odnośnie 

wprowadzania zmian do budżetu? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Tak i Zarząd po prostu będzie musiał się z 

tym, zgodnie zresztą z uchwałą ustosunkować się do tego i przedstawić przed 

głosowaniem uchwały budżetowej. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy do porządku obrad Pan Radny 

Furman oprócz tego wniosku będzie chciał poszerzyć to o inne wnioski, czy ten 

tylko głosujemy? 

Radny Eugeniusz Furman: Tylko ten. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: No bo żeby nie było, że 

przegłosujemy ten, a ktoś będzie chciał jeszcze inne. 

Radny Janusz Michalak: Nie no, ja rozumiem, że poprawiony o ten mój 

wniosek szósty, tak? O zatrudnieniu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: A no widzicie, i wpłynął inny… 

Radny Marcin Kosiorek: Nie, Panie Przewodniczący w kwestii formalnej, 

wprowadźmy punkt: wnioski do budżetu, tak. I wtedy czy Pan Radny Furman 

by się zgodził i wtedy będziemy dyskutować przy tym punkcie. Nie dyskutujmy 

teraz, tylko dyskutujmy po wprowadzeniu wniosku. Wprowadźmy punkt: 

wnioski do budżetu i gdy ten punkt przejdzie będziemy o nim dyskutować, 

rozmawiać, krytykować, spierać się itd. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Tak i wtedy wprowadzimy wnioski 

Samorządowców Plus i innych. 
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Radny Marcin Kosiorek: W siódmym tak, kolejnym po Komisji Rewizyjnej? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak. 

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

za                              - 11 

przeciw                     - 10 

wstrzymało się          -0 

wprowadzili porządku obrad jako punkt 7: Wnioski radnych do budżetu powiatu 

na 2014 rok. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Teraz musimy przegłosować kto jest 

za przyjęciem porządku obrad wraz z wszystkimi zmianami. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Czy ktoś może mi powiedzieć dokładnie, w 

którym punkcie co jest? Bo już teraz troszeczkę się pogubiłem. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Jesteśmy cały czas przy punkcie 

trzecim. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Nie, nie. Mi chodzi tak, punkt 1 to, drugi to, 

trzeci, czwarty, piąty to brzmi tak i wtedy wiem, że jest to porządek właściwy. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z XLIII, XLIV, XLV, XLVI Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr 

II/6/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w 

sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji 

stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę Nr 

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

sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

7. Wnioski radnych do budżetu Powiatu na 2014 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia ponownej 

skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu. 
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9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały 

XLIV/331/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2013 roku w sprawie 

ustanowienia zasad i trybu przyznawania Nagrody ,,Łowicka Róża’’ 

zmienionej uchwałą Nr XXIX/213/2012 RPŁ z dnia 31 października 

2013 roku. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały 

XLIV/322/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie 

ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania ,, Nagrody im. 

Władysława Grabskiego’’ zmienionej uchwałą Nr XLVII/351/2010 RPŁ 

z dnia 15 marca 2010 roku oraz uchwałą Nr XXIX/214/2012 RPŁ z dnia 

31 października 2012 roku. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie nadania Statutu 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących  na terenie 

powiatu łowickiego. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu Łowickiego na 2014 rok. 

14. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 

2014 rok. 

15. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego 

za 2013 rok. 

16. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu w okresie 

między sesjami. 

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

19. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

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

za                              - 11 

przeciw                     - 6 

wstrzymało się          -4 

przyjęli porządek obrad po zmianach. 

Ad. pkt. 4 

Przyjęcie protokołów z XLIII, XLIV, XLV, XLVI Sesji Rady Powiatu 

Łowickiego. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Czy są uwagi do protokołu z XLIII 

Sesji Rady Powiatu Łowickiego? 

Radny Marcin Kosiorek: To była ta zwyczajna ostatnia, tak? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak, to byłą zwyczajna, potem 

nadzwyczajne. 

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

nieobecny Radny M. Śliwiński/: 

za                              - 16 

przeciw                     - 0 

wstrzymało się          -4 

przyjęli protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu. 

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

nieobecni Radni W. Miedzianowski, Z. Kuczyński/: 

za                              - 16 

przeciw                     - 0 

wstrzymało się          -3 

przyjęli protokół z XLIV Sesji Rady Powiatu. 

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

nieobecny Radny Z. Kuczyński/: 

za                              - 14 

przeciw                     - 3 

wstrzymało się          -3 

przyjęli protokół z XLV Sesji Rady Powiatu. 

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

za                              - 17 

przeciw                     - 0 

wstrzymało się          -4 

przyjęli protokół z XLVI Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski ogłosił 30 minut przerwy w 

obradach XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski wznowił obrady XLVII Sesji 

Rady Powiatu Łowickiego. 
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Ad. pkt. 5 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr II/6/2010 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie 

powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniający Uchwałę Nr II/6/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 

2010 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych 

komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

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

za                              - 21 

przeciw                     - 0 

wstrzymało się          -0 

podjęli Uchwałę Nr XLVII/309/2013 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr II/6/2010 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania, 

ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu 

Łowickiego./Zał. Nr 8/ 

Ad. pkt. 6 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającego uchwałę Nr II/5/2010 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

zmieniający 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 udział wzięło 21 Radnych/: 

za                              - 19 

przeciw                     - 2 

wstrzymało się          -0 

podjęli Uchwałę Nr XLVII/310/2013 RPŁ zmieniającą uchwałę Nr II/5/2010 

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

Komisji Rewizyjnej./ Zał. Nr 9/ 
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Ad. pkt. 7 

Wnioski radnych do budżetu Powiatu na 2014 rok. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja mam taką propozycję, aby przy 

tych wnioskach Pan Przewodniczący Eugeniusz Furman jeszcze raz przeczytał 

te wnioski nam wszystkim i wszyscy, którzy będą chcieli wprowadzić jeszcze 

inne wnioski, żeby również je zgłosili, żeby nie było żadnych niedomówień. 

Radny Eugeniusz Furman: Przedstawiam wnioski pod rozwagę i pod 

głosowanie Państwa Radnych. 

Wniosek 1. 

Utworzyć do końca 2014 r. 200 hektarową strefę inwestycyjną w Powiecie 

Łowickim. Do realizacji tego zadania należy zaprosić Burmistrza Miasta 

Łowicza oraz Wójtów Gmin Powiatu Łowickiego. 

Z takim komentarzem, że w tym wniosku również zwracamy się z prośbą o 

przywrócenie na stanowisko Dyrektora Centrum Pana Jacka Chołuja z 

przeznaczonym zadaniem dla niego - promowania terenów inwestycyjnych w 

latach 2014-2015 i z takim komentarzem, o którym mówił Pan Radny Janusz 

Michalak, że jeżeli nie uda się stworzyć strefy 200 ha, to 150 ha też może z 

powodzeniem być satysfakcjonujące. 

Wniosek 2. 

Do końca marca 2014r. dokonać szczegółowych analiz i ocen stanu: 

edukacji, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki, 

transportu i łączności, ochrony środowiska i przedstawić oddzielnie dla 

każdego z w/w obszarów konkretne propozycje ich rozwoju. Analizy i 

oceny oraz propozycje rozwoju, przedstawić właściwym Komisjom Rady 

Powiatu.                          

Wniosek 3. 

Do końca maja 2014r. przedłożyć Radzie Powiatu Łowickiego "Program 

Rozwoju Powiatu Łowickiego na lata 2014 - 2020". 

Z takim komentarzem, że jeżeli to będzie inny tytuł, lub jeżeli tu będą inne 

daty my takie zmiany akceptujemy. 

Wniosek 4. 
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Zmniejszyć zaplanowane wydatki 2014-go roku o 3 mln zł., a 

zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na wykup gruntów i tworzenie 

strefy inwestycyjnej w Powiecie Łowickim. 

Wniosek 5. 

 

Zabezpieczyć w projekcie budżetu 2015 roku , minimum 3 mln zł. na 

udział własny przy aplikowaniu o środki unijne. Z pozyskanych środków 

odpowiednią część przeznaczyć na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. 

Używamy tutaj określenia odpowiednio, no bo w tej chwili nie jesteśmy w 

stanie oszacować jaki będzie koszt uzbrojenia terenów inwestycyjnych. I 

uwaga końcowa, że w przypadku przyjęcia przez Radę Powiatu Łowickiego 

naszych wniosków, prosimy o zobowiązanie Starosty Łowickiego do ich 

rzetelnego wykonania. 

Radny Marcin Kosiorek: Ja chciałbym złożyć wniosek, żeby dokładną 

kwotę podać, to poprosiłbym o pomoc Panią Skarbnik, chodzi mi o to, aby 

Zarząd w budżecie znalazł te 325 tys. około na spłatę tego nieszczęsnego 

kredytu, o którym już tak mówiliśmy, aby go po prostu zamknąć całkowicie. 

Radny Jacek Chudy: Ja chciałbym zaproponować takie jeszcze rozwiązanie 

do tych wszystkich przedstawionych wniosków, że w pracach nad tymi 

wnioskami łącznie z Zarządem, będzie brał udział wnioskodawca. 

Radny Janusz Michalak: To znaczy proszę nie traktować tego jako chęć 

zaproszenia się do pracy, bo ktoś za to bierze pieniądze, więc niech pracuje. Ja 

chciałbym złożyć wniosek, powtórzyć ten wniosek, który wcześniej 

zgłaszałem: utrzymać zatrudnienie na stanowiskach urzędniczych w roku 

2014 w Starostwie i w jednostkach podległych na poziomie roku 2013. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Czy ja rozumiem Panie Radny Chudy, że 

proponuje Pan 6-tego Członka Zarządu? 

Radny Jacek Chudy: Nie Panie Radny. 

Radny Waldemar Wojciechowski: No to tak jak przed chwilą Pan Radny 

Michalak powiedział: ktoś bierze za to pieniądze, a jeżeli nie potrafi pracować 

za tak duże pieniądze, to niech się zwolni. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Mieliśmy mówić o wnioskach, a 

nie personalnie. Kto jeszcze ma jakieś wnioski? 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można, chciałbym żeby Zarząd się 

pochylił nad takim wnioskiem: zdjęcie środków z działu 75075 – 30 tys., 

zdjęcie w projekcie budżetu z rezerw celowych na pomoc społeczną – po 25 

tys., zdjęcie z działu 921, z rozdziału 92195 - 9 tys. jeśli chodzi o wydatki 

związane z realizacją statutowych zadań oraz 92695 w wysokości 9 tys. 

również, z przeznaczeniem ich na wcześniej tu wspomniane i prezentowane 

przez Pana Eugeniusza Furmana wnioski, jak również i na podbudowę, czyli 

utwardzenie drogi gruntowej Borówek- Emilianów, tj. tzw. Trakt 

Napoleoński. Ja w swoim wniosku tam wskazywałem, to jest krótki odcinek, 

chodzi o utwardzenie, wyłożenie tłuczniem. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Wszystkie wnioski tak blokiem będziemy 

głosować? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: No tak. 

Radny Zbigniew Kuczyński: Z tym wnioskiem Pana Radnego Chudego? 

Radny Marcin Kosiorek: Ja przepraszam Pana Radnego Kuczyńskiego, ale 

to jest wniosek bezprzedmiotowy, bo nie można nikogo zmusić do tego, żeby 

coś tam robił. Nikt nie jest w stanie tego zrobić. 

Radny Jacek Chudy: Szanowni Państwo, wśród tych wszystkich wniosków, 

jakie tutaj zostały złożone, można by było pójść jeszcze dalej i poprosić 

Zarząd o wybudowanie lotniska międzynarodowego, zrobienie ekspresowej 

drogi do Łodzi, bo bardzo kiepsko nam się jeździ, albo przynajmniej w 

uzgodnieniu z innymi powiatami i mnóstwem jeszcze innych rzeczy. Jaki jest 

cel mojej wypowiedzi i mojego złożonego wniosku? Proszę Państwa, hasłowe 

wypowiedzenie się na dany temat, że ,,zróbmy coś’’ nie do końca może 

pokazuje intencje wnioskodawcy, w związku z tym złożyłem taki właśnie 

wniosek, żeby w tych pracach, nad tymi ogromnymi do zrealizowania 

projektami, wnioskodawca brał udział i to wszystko. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Szanowny Panie Radny, ja mam 

taką prośbę, ponieważ to nie jest wniosek do budżetu… Dobrze, ja rozumiem, 

że przystąpimy teraz do głosowania nad każdym punktem? 
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Radny Michał Śliwiński: No tak. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Myślę, że możemy głosować blokiem 

wszystkie wnioski, ponieważ wszystkie wnioski idą do Zarządu, Zarząd ma 

inicjatywę przedstawienia stanowiska, będą komisje, będziemy omawiać te 

wnioski, więc myślę, że blokiem możemy przegłosować wszystkie wnioski, 

które będą skierowane do Zarządu i Zarząd się do nich ustosunkuje i na 

komisjach omówimy. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Też tak uważałem, żeby wszystkie 

przegłosować jednym blokiem. 

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

za                              - 11 

przeciw                     - 8 

wstrzymało się          -2 

przyjęli przedstawione wnioski do budżetu Powiatu na 2014 rok. 

Ad. pkt. 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia ponownej 

skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu. 

Radny Jacek Chudy przedstawił projekt Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia 

ponownej skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

Łowiczu. 

Opinia Komisji Rewizyjnej – skarga bezzasadna. 

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

nieobecne Radne Z. Rogowska – Tylman, I. Kolos/: 

za                              - 18 

przeciw                     - 0 

wstrzymało się          -1 

podjęli Uchwałę Nr XLVII/311/2013 RPŁ w sprawie rozpatrzenia ponownej 

skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu./ Zał. Nr 

10/ 

Ad. pkt. 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały 

XLIV/331/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia 
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zasad i trybu przyznawania Nagrody ,,Łowicka Róża’’ zmienionej uchwałą 

Nr XXIX/213/2012 RPŁ z dnia 31 października 2013 roku. 

p. o. Zastępcy Dyr. Wydz. ES Ilona Fudała przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany uchwały XLIV/331/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2013 

roku w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania Nagrody ,,Łowicka 

Róża’’ zmienionej uchwałą Nr XXIX/213/2012 RPŁ z dnia 31 października 

2013 roku. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja mam dwa pytania, pierwsze to jest tak: na 

przełomie 2011/2012 miały zacząć się prace z aktualizacją regulaminu 

przyznawania tej statuetki, jednej i drugiej zresztą, później jeszcze Pani 

Dyrektor Pawluk mówiła, że to jakoś trwa, nie wiem, z chwilą odwołania Pani 

Dyrektor chyba zostało to zarzucone. Chciałbym dowiedzieć się na jakim etapie  

jest ta aktualizacja tego regulaminu, a druga sprawa, chciałbym prosić o 

wyjaśnienie jaki napis będzie na tej statuetce, ponieważ w uzasadnieniu jest 

umieszczenie tabliczki z napisem ,,Łowicka Róża’’ oraz rokiem jej przyznania, 

a w załączniku Nr 1 jest ,,na cokole Statuetki będzie umieszczona tabliczka z 

napisem ,Nagroda Łowicka Róża’ oraz rokiem jej przyznania’’. Chciałbym 

wiedzieć jaki napis będzie… 

p. o. Zastępcy Dyr. Wydz. ES Ilona Fudała: Będzie napis ,,Nagroda Łowicka 

Róża’’.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Napis ,,Nagroda Łowicka Róża’’, tak. A 

odnośnie tamtego? 

p. o. Zastępcy Dyr. Wydz. ES Ilona Fudała: W tym momencie jest 

uzupełniona uchwała o zapis o danych osobowych. 

Radny Janusz Michalak: Ja chciałem zapytać, czy to nie wymagało zgody 

autora, artysty, który zaproponował taką wizję tej nagrody? 

p. o. Zastępcy Dyr. Wydz. ES Ilona Fudała: Taka zgoda jest. 

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

Promocji - pozytywna. 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych, 

nieobecni Radni Z. Rogowska – Tylman, I. Kolos, Z. Kuczyński/: 

za                              - 18 

przeciw                     - 0 
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wstrzymało się          -0 

podjęli Uchwałę Nr XLVII/312/2013 RPŁ w sprawie zmiany uchwały 

XLIV/331/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia 

zasad i trybu przyznawania Nagrody ,,Łowicka Róża’’ zmienionej uchwałą Nr 

XXIX/213/2012 RPŁ z dnia 31 października 2013 roku./ Zał. Nr 11/ 

Ad. pkt. 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały 

XLIV/322/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia 

oraz zasad i trybu przyznawania ,, Nagrody im. Władysława Grabskiego’’ 

zmienionej uchwałą Nr XLVII/351/2010 RPŁ z dnia 15 marca 2010 roku 

oraz uchwałą Nr XXIX/214/2012 RPŁ z dnia 31 października 2012 roku. 

p. o. Zastępcy Dyr. Wydz. ES Ilona Fudała przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany uchwały XLIV/322/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 

roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania ,, Nagrody im. 

Władysława Grabskiego’’ zmienionej uchwałą Nr XLVII/351/2010 RPŁ z dnia 

15 marca 2010 roku oraz uchwałą Nr XXIX/214/2012 RPŁ z dnia 31 

października 2012 roku. 

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

Promocji - pozytywna. 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska  - pozytywna. 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych, 

nieobecni Radni Z. Rogowska – Tylman, I. Kolos, Z. Kuczyński/: 

za                              - 18 

przeciw                     - 0 

wstrzymało się          -0 

podjęli Uchwałę Nr XLVII/313/2013 RPŁ w sprawie zmiany uchwały 

XLIV/322/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz 

zasad i trybu przyznawania ,, Nagrody im. Władysława Grabskiego’’ zmienionej 

uchwałą Nr XLVII/351/2010 RPŁ z dnia 15 marca 2010 roku oraz uchwałą Nr 

XXIX/214/2012 RPŁ z dnia 31 października 2012 roku./Zał. Nr 12/ 

Ad. pkt. 11 
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Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie nadania Statutu 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

Dyr. PCPR w Łowiczy Robert Wójcik przedstawił projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

Radny Marcin Kosiorek: Ja tutaj przejrzałem, takie drobne nieścisłości, jak by 

Pan Dyrektor mógł wyjaśnić, na przykład w §1 jest tutaj ,,Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej ,Centrum’ działa podstawie 

przepisów prawa, a w szczególności:’’. No nie wiem, czy tak ma być, że niżej 

wymienionych przepisów, czy albo w szczególności, albo niżej wymienionych 

przepisów. 

Dyr. PCPR w Łowiczy Robert Wójcik: To nie jest rozłączne, ,,niżej 

wymienionych przepisów, a w szczególności:’’. To nie wyklucza, że Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie nie działa na podstawie innych przepisów, ale te jak 

gdyby są podstawowe. Stanowią jak gdyby podstawę. 

Radny Marcin Kosiorek: No tak, ale one i tak są wymienione. 

Dyr. PCPR w Łowiczy Robert Wójcik: Tak. 

Radny Marcin Kosiorek: No właśnie. W §4 jest tutaj ,,realizacji zadań powiatu 

wynikających z innych ustaw’’. To jakie zadania powiatu jeszcze wykonuje 

Centrum? 

Dyr. PCPR w Łowiczy Robert Wójcik: To daje jak gdyby taką furtkę, że 

gdyby się zmieniły przepisy prawa, to jak gdyby działamy zgodnie z prawem, 

bo jest tutaj taki właśnie zapis ,,i innych ustaw’’, które mogą się pojawić w 

międzyczasie. Przykładem była tutaj właśnie Ustawa o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, która nie była wcześniej wpisana, a jednak 

działaliśmy. 

Radny Marcin Kosiorek: §5, pkt. 2, Centrum ,,prowadzi specjalistyczne 

poradnictwo’’. Czy tu nie należałoby po prostu doprecyzować w jakim zakresie 

to poradnictwo jest prowadzone? 

Dyr. PCPR w Łowiczy Robert Wójcik: Panie Radny, no można byłoby, ale 

wiadomo, że prowadzimy poradnictwo prawne, psychologiczne. Można 

uszczegółowić, ale nie widzę takiej potrzeby. 
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Radny Marcin Kosiorek: Jeszcze tu mam zaznaczone §7, pkt. 13 

,,przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w 

art. 193 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.’’ Czy 

nie powinno być w Statucie napisane, no bo ktoś tam będzie zerkał, co to za 

informacja, czego ona dotyczy? 

Dyr. PCPR w Łowiczy Robert Wójcik: To jest zapis prosto z ustawy, on tak 

jest ujęty w ustawie. To chodzi o zadłużenie rodziców. 

Radny Marcin Kosiorek: § 9, pkt. 7g ,,zlecania zadań zgodnie z art. 36 ustawy 

w zakresie rehabilitacji’’. Jakich zadań? 

Dyr. PCPR w Łowiczy Robert Wójcik: To chodzi o zlecanie zadań zgodnie z 

ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie. 

Radny Marcin Kosiorek: To nie można było tego tam ująć, żeby nie była 

żadnych wątpliwości. 

Dyr. PCPR w Łowiczy Robert Wójcik: To jest zgodnie z ustawą, wprost 

przepisane z ustawy. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Mogę zasugerować, bo tak faktycznie tam 

jest tak, że może zapisać zadanie, bo jak się zmienią artykuły znowu, bo tu jak 

Pan powiedział wcześniej, wynika to ze zmian. Zmieniamy cały Statut… 

Dyr. PCPR w Łowiczy Robert Wójcik: Panie Radny, przepisy raczej się nie 

zmieniają, raczej jest coś dopisywane. 

Radny Wojciech Miedzianowski: To zmieni się pewnie, bo już nie raz 

zmienialiśmy. Ja byłbym jednak za tym, żeby wykreślić albo tak: albo działamy 

na podstawie niżej wymienionych przepisów, czyi to jest katalog zamknięty, 

albo w szczególności, więc jedno chyba wykreślmy, bo tutaj słusznie Pan 

Marcin zwrócił uwagę, bo albo działamy na podstawie niżej wymienionych 

przepisów, albo działamy na podstawie… 

Dyr. PCPR w Łowiczy Robert Wójcik: Są wymienione przepisy, które są 

szczególne dla PCPR-u. 

Radny Wojciech Miedzianowski: To nie są szczególne, takich zwrotów nie 

należy używać ,,Na podstawie niżej wymienionych przepisów, a w 

szczególności:’’. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Pani Prawnik niech się do tego odniesie. 
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Radca Prawny Anna Motuk: Pani Prawnik wypowie się na temat języka 

polskiego teraz i zgadzam się oczywiście z wnioskiem, ,,na podstawie 

przepisów prawa, a w szczególności:’’. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Może tak, oczywiście. Czyli tak ogólnie, a w 

szczególności niżej wymienione. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych, 

nieobecni Radni Z. Rogowska – Tylman, I. Kolos, Z. Kuczyński/: 

za                              - 17 

przeciw                     - 0 

wstrzymało się          -1 

podjęli Uchwałę Nr XLVII/314/2013 RPŁ w sprawie nadania Statutu 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu./ Zał. Nr 13/ 

Ad. pkt. 12 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących  na terenie powiatu 

łowickiego. 

p. o. Zastępcy Dyr. Wydz. ES Ilona Fudała przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących  na terenie powiatu łowickiego. 

Radny Artur Michalak: Ja tylko w woli ścisłości chciałbym Panią Dyrektor 

zapytać, czy my możemy nakazać właścicielom aptek, podmiotom, które je 

prowadzą, zmobilizować do tego, aby w tych aptekach pojawiły się informacje 

na temat otwartych punktów, czy to nocnych, czy to w niedzielę, dlatego że 

kiedyś był taki dobry zwyczaj, że w każdej aptece w oknie był wykaz 

poszczególnych aptek i było napisane, która danej niedzieli, albo która w nocy 

jest otwarta. Teraz tych kilka aptek nowych się pojawiło i trudno się 

zorientować, szczególnie dla osób, które nie znają Łowicza, nie wiedzą na 

przykład, czy ta apteka przy Stanisławskiego jest całodobowa. Żeby po prostu w 

jakiś sposób zmobilizować te osoby, żeby informowały gdzieś w widocznym 

miejscu petentów o czynnych punktach. 
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p. o. Zastępcy Dyr. Wydz. ES Ilona Fudała: To znaczy na mocy tej Uchwały, 

gdzie tutaj jest zapis, że apteki są zobowiązane do wywieszenia informacji o 

pracy aptek. 

Radny Artur Michalak: A to jest jakoś egzekwowane? Kto nad tym czuwa? 

Gdyby była Pani Dyrektor uprzejma się pochylić nad tym tematem, to myślę, że 

ułatwiłoby to wielu klientom sposób poruszania się po Łowiczu i dotarcia jak 

najszybciej do Łowicza i na terenie Powiatu również. 

p. o. Zastępcy Dyr. Wydz. ES Ilona Fudała: Dobrze. 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli -pozytywna. 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych, 

nieobecni Radni Z. Rogowska – Tylman, I. Kolos, Z. Kuczyński/: 

za                              - 18 

przeciw                     - 0 

wstrzymało się          -0 

podjęli Uchwałę Nr XLVII/315/2013 RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących  na terenie powiatu 

łowickiego./Zał. Nr 14/ 

Ad. pkt. 13 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu Łowickiego na 2014 rok. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Państwo pozwolicie, że ja 

przedstawię projekt uchwały, chciałbym tylko zaznaczyć, że plan pracy Rady 

Powiatu jest zbliżony do tego, jakim był w roku 2013. Świadomie chciałbym 

tylko zwrócić uwagę Państwu na to, że listopad zostaje miesiącem bez Sesji i 

bez planu pracy. Jeżeli macie Państwo jakieś uwagi, to proszę bardzo. 

Staraliśmy się tu zgodnie z Biurem Rady nie zmieniać tego, co było do tej pory 

w planie pracy, chyba że macie Państwo jakieś uwagi. 

Radny Artur Michalak: Panie Przewodniczący, absolutnie natury 

organizacyjnej, nawet niekoniecznie bez zapisu, ale ja bym jednak Pana 

Przewodniczącego bardzo prosił, aby ta środa, oczywiście z wyjątkiem takich 

dni jak w grudniu, ale żeby ta środa była obligatoryjna, to bardzo 
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ułatwia…Ostatnia środa miesiąca, żeby też nie wyznaczać sesji, a takowe były 

równorzędnie z Sesjami Rady Miejskiej. Będziemy bardzo wdzięczni. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można zaproponować tu koleżankom i 

kolegom następujące zmiany i oczywiście ustosunkowanie się do nich. 

Proponuję przenieść z marca punkt 3, czyli ,,Sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok poprzedni’’, a na marzec 

przenieść z kwietnia ,,Działalność kulturalna Powiatu Łowickiego’’, to jest 

pierwsza zmiana. I druga oczywiście, jeżeli Wysoka Rada się zgodzi i z 

września punkt 3: ,,Informacja… 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ale przepraszam, z marca na jaki 

miesiąc przenieść? 

Radny Wojciech Miedzianowski: ,,Rzecznik Konsumentów…’’na  luty, 

,,Działalność kulturalna…’’ na marzec, tak żeby było mniej w kwietniu i jeszcze 

jedna ,,Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego’’ z 

września na sierpień. 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman: Jeśli można Panie 

Przewodniczący, ta ,,Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Łowickiego’’ oraz ,, Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych’’, 

proponuję i moja jest taka prośba, abyście Państwo pozostawili we wrześniu. Z 

czego to wynika:  z rozporządzeń Ministra Finansów o sprawozdawczości oraz z 

ustawy o finansach publicznych, że ta informacja przedstawiona jest do 

Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Radnym do 31 sierpnia. Chcę 

powiedzieć, że ta informacja zawiera w sobie nie tylko realizację budżetu w 

Starostwie strikto jako urzędu, ale również jednostek podległych, a przede 

wszystkim chodzi mi o ZOZ i instytucje kultury. Jeśli chodzi o instytucje 

kultury i ZOZ, oni mają do końca lipca przedstawienie tego planu finansowego, 

więc my nie będziemy miały czasu na przygotowanie tej informacji. 

Radny Wojciech Miedzianowski: No mamy w czerwcu informacje o 

przebiegu wykonania planów finansowych w Muzeum, Bibliotece, CKTiPZŁ i 

ZOZ-ie, mamy to w planie Centrum. Oczywiście jeśli tu koleżanki i koledzy 

Radni stwierdzą, że pozostanie wrzesień, to pozostanie wrzesień, ale myślę, że 

robiliśmy to przedtem w sierpniu, w tym roku było dużo takiego zamieszania z 

tym i rozmawialiśmy już o rzeczach hipotetycznie dawno minionych i tak 

naprawdę mija się to trochę z celem. Nie łamiemy żadnych ustaw, jeśli 

zrobilibyśmy to w sierpniu, ale to Państwo zdecydują. 
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Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Proponuję przychylić się do prośby 

Pani Skarbnik jednak, bo to bardziej takie życiowe. Tamte dwie oczywiście. 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman: Jeśli chodzi o instytucje kultury, 

tam jest informacja z planu działalności prawda, natomiast ZOZ i instytucje 

kultury mają z planu finansowego i ta informacja, tak jak ZOZ wiem, że mają 

główna księgowa jeśli chodzi o szpital, ma problemy i ona zawsze dostarcza tą 

informację w ostatnich dniach lipca. Nie jesteśmy w stanie wcześniej 

przeanalizować i przygotować Państwu tej informacji, także moja prośba jest 

taka, aby tę informację zostawić właśnie w miesiącu wrześniu. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Mam prośbę, żeby się Pan przychylił 

do prośby Pani Skarbnik. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Tu już padło Panie Przewodniczący, to 

żebyśmy te sesje jakoś koordynowali, żeby nie blokowało nam Radnym z 

terenów spoza miasta, uczestniczyć w naszych sesjach w gminach. Dziś Sesja w 

Kocierzewie była o 10:00, no nie mogłem uczestniczyć, a chciałbym bardzo, 

ostatnia Sesja w roku. Można to było skoordynować jakoś godzinowo, można to 

było zrobić. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja wszystko rozumiem, tylko 

pamiętacie dyskusję z końca poprzedniej Sesji, jednym pasowało, drugim nie. 

Przystąpiłem do prośby Pana Miedzianowskiego i była dzisiaj Sesja, prawda, bo 

Pan prosił o dzisiaj. No nie da się dogodzić wszystkim, postaram się w planie 

pracy, chyba że super coś wystąpi, tak jak mówił Pan Artur Michalak, żeby 

Sesje były w określonym dniu, w określonej godzinie. 

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu udział wzięło 18 Radnych, 

nieobecni Radni Z. Rogowska – Tylman, I. Kolos, Z. Kuczyński, D. Kosmatka/: 

za                              - 15 

przeciw                     - 0 

wstrzymało się          -2 

podjęli Uchwałę Nr XLVII/316/2013 RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu Łowickiego na 2014 rok./Za. Nr 15/ 

Ad. pkt. 14 

Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2014 

rok. 
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Radny Jacek Chudy przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.   

/ Zał. Nr 16/ 

Radny Jacek Chudy przedstawił plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 

2014 rok. /Zał. Nr 17/ 

Radny Waldemar Wojciechowski: Ja tylko Panie Przewodniczący, jeśli 

można, w miesiącu styczniu jest informacja na temat absorpcji środków 

unijnych, przygotowania się do absorpcji środków unijnych, czy w miesiącu 

lutym? W punkcie drugim w miesiącu styczniu? 

Radny Jacek Chudy: Tak, ustaliliśmy tak na komisji. 

Radny Krzysztof Dąbrowski przedstawił plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na 2014 

rok./Zał. Nr 18/ 

Członek Zarządu Mieczysław Szymajda przedstawił plan pracy Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji na rok 2014./ Zał. 

Nr 19/ 

Radny Jerzy Wolski przedstawił plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2014 rok./ Zał. Nr 20/ 

Ad. pkt. 15 

Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 

2013 rok. 

Radny Jacek Chudy przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji 

Rewizyjnej za 2013 rok./ Zał. Nr 21/ 

Radny Jacek Chudy przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu 

i Finansów za 2013 rok./ Zał. Nr 22/ 

Radny Krzysztof Dąbrowski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli za 2013 rok./ Zał. Nr 23/ 

Członek Zarządu Mieczysław Szymajda przedstawił sprawozdanie z 

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

Promocji za 2013 rok./ Zał. Nr 24/ 
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Radny Jerzy Wolski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska za 2013 rok./ Zał. 

Nr 25/ 

Ad. pkt.16 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

Starosta Krzysztof Figat przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami./ Zał. Nr 26/ 

Radny Artur Michalak: Mam kilka spraw z prośbą o wyjaśnienie. Na Komisji 

Budżetowej Pan Starosta mówił, że był w Gdańsku podpisać umowę związaną z 

emisją obligacji, prawda. 

Starosta Krzysztof Figat: W Gdyni. 

Radny Artur Michalak: W Gdyni, przepraszam. Panie Starosto, chcieliśmy się 

dowiedzieć, bo w sumie ta informacja padła dość lakonicznie, a po dłuższym 

zastanowieniu się, wydaje nam się jednak, że ta wizyta w Gdyni była tak 

naprawdę nie wiadomo po co i nie wiadomo dlaczego. Może się mylę, mam 

nadzieję że Pan Starosta rozwieje nasze wątpliwości, chciałbym się zapytać, czy 

pojechał Pan służbowym samochodem za pieniądze podatników, to po pierwsze, 

po drugie kto z Panem Starostą był i podpisywał umowę, a jeśli Pan Starosta był 

sam, to czy taki złożony podpis w poniedziałek miał jakąkolwiek moc prawną? 

Starosta Krzysztof Figat: Taki podpis był złożony w piątek przez Wicestarostę 

i przeze mnie, przy kontrasygnacie Pani Skarbnik tutaj w Łowiczu. Natomiast w 

Gdyni byłem sam, służbowym samochodem i wydawało mi się, że kwota o jaką 

walczymy, żeby przyniosła oszczędności dla Powiatu, a było to przypomnę, ja 

nie będę mówił w kwocie, tutaj myślę, że należałoby użyć wskaźników 

procentowych, gdzie spłacaliśmy w kwocie 4 100 000 kredyt w wysokości 

WIBOR + 3,25 i zamienialiśmy to na obligacje, które są WIBOR + średnia 

marża 0,89. No miało znaczenie, aby w poniedziałek te dokumenty podpisane 

przez Zarząd, przez pełnomocników Nordea Bank znalazły się w Łowiczu i to 

dało możliwość nam w środę uruchomienia środków i wypłacenia 4 100 000 zł. 

Radny Artur Michalak: Jeszcze raz chronologicznie, rozumiem, że ta umowa 

trafiła na Pana biurko w piątek, ta umowę z kontrasygnatą Skarbnika i 

Wicestarosty po prostu Pan zawiózł tak, aby w poniedziałek… 
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Starosta Krzysztof Figat: Aby w poniedziałek wrócić z nią, z podpisami 

pełnomocników Nordea Bank.  

Radny Artur Michalak: Kolejne pytanie, które się nasuwa: po pierwsze, czy to 

nie jest tak, że kwestie formalno-prawne i organizacja ich powinna być 

scedowana na zleceniobiorcę? A po drugie Panie Starosto, żyjemy w XXI 

wieku, myślę że gdyby Pan w piątek tę umowę podpisał i wysłał kurierem za 30 

zł, to w poniedziałek zdaje się, u Prezesa Banku pojawiłaby się ona na biurku. 

W ten sposób zaoszczędzilibyśmy kolejne pieniądze. Źle mówię? 

Starosta Krzysztof Figat: Pewnie tak jak Pan mówi, być może w poniedziałek 

znalazła by się w Nordei, natomiast ja chciałem powiedzieć, że ona w 

poniedziałek znalazła się w Łowiczu już podpisana, to jest jedna rzecz. Po 

drugie, nie tak dawno słyszałem zarzut niestaranności przy kredycie i po prostu 

najprościej rzecz ujmując postanowiłem, że dopilnuję tego osobiście. 

Radny Janusz Michalak: Panie Starosto, rozmawialiśmy kiedyś na temat 

korzystania z samochodu służbowego przez Pana. Czy Zarząd opracował jakieś 

zasady, bo Pan wtedy powiedział, że będą. Bo ja nie rozumiem, mamy kierowcę 

na etacie, z tego co słyszymy, to w większości tym samochodem, to Pan jeździ, 

więc nic by się nie stało, jak by Pan Andrzej wsiadł sobie o północy z niedzieli 

na poniedziałek, pojechał do Gdańska czy do Gdyni  i wrócił w poniedziałek,  

może bardziej wypoczęty, niż Pan, bo Pan ma przecież tyle zajęć, że… No ta 

niestaranność to chyba w tym, że Pan pojechał, a nie pojechał ktoś, kto jest do 

tego zatrudniony. 

 Starosta Krzysztof Figat: Z tego co mi wiadomo, to nie ma zakazu 

korzystania z tego samochodu przez Starostę i z tego skorzystałem, to jest jedno. 

Druga rzecz, powtarzam to co powiedziałem wcześniej, postanowiłem osobiście 

dopilnować tej umowy, co uczyniłem. W poniedziałek podpisana umowa dotarła 

do Starostwa, w środę mieliśmy środki na koncie, rano w południe dokonaliśmy 

spłaty kredytu. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Starosto Pan jest chyba niepoważny. 

Pan albo nie chce zrozumieć, albo Pan rozumie i Pan po prostu kłamie. My 

zamawiamy w Krakowie części, czy w Katowicach o godzinie 16:00 po 

południu i na drugi dzień rano już są części na podwórku. Można było tą umowę 

wysłać podpisaną, telefonicznie poprosić Dyrektora Banku, aby ją od razu 

odesłał i ona by tak samo w poniedziałek była u Pana na biurku. Niech Pan z nas 

nie robi niepoważnych, że nic nie rozumiemy, niech Pan w końcu zacznie 
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mówić prawdę. Nadużywał Pan samochodu, nadużywa Pan i kiedy to się 

skończy? To są pieniądze podatnika, nie Pana, to nie jest Pana prywatny folwark 

w Bednarach. To są ludzie, mieszkańcy Powiatu Łowickiego, niech Pan z tym 

wreszcie skończy, niech Pan się opamięta. Dokąd będziemy słuchać tych 

kłamstw? 

Radny Marcin Kosiorek: Ja do Pana Przewodniczącego z wielka taką prośbą, 

ponieważ Pan Janusz Michalak zadał pytanie, które ja już chyba trzy, czy cztery 

razy zadawałem i nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to pytanie i Pan Starosta dużo 

mówi. No Pan jest też Przewodniczącym po to, aby jakiś porządek był w trakcie 

obrad tych sesji i żeby Pan Starosta odpowiedział na pytanie. Mieliśmy pierwszy 

raz sprawę samochodu ileś tam, nie wiem, rok temu, czy więcej niż rok temu i 

Pan Starosta zobowiązał się, że uregulowane zostaną te kwestie. Pada  po raz 

czwarty, czy piąty pytanie, czy te kwestie są uregulowane i brakuje odpowiedzi. 

Po prostu nie ma żadnej odpowiedzi. Panie Przewodniczący, apeluje do Pana, 

żeby Pan wyegzekwował odpowiedź na bardzo proste pytanie. Nie ma, to niech 

odpowie, że nie ma, nie zajęliśmy się tym, chociaż temat jest już od roku 

wałkowany. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Ja mówiłem wam pół roku temu, że 

rozmawiałem z Panem Starostą na ten temat, uważam że samochód w weekendy 

jest dużo mniej wykorzystywany, natomiast ja widzę ile jeździ Pan Starosta i 

gdzie jeździ. Wy widzicie tylko prywatnie, a ja widzę ile załatwia różnych 

rzeczy, dlatego nie tędy droga. Możemy z tej sprawy zrobić Mount Everest, 

tylko ja widzę ile po godzinach, ile w wolne dni Pan Starosta jeździ, żeby gdzieś 

się spotkać, coś załatwić i widzicie, kilka sukcesów z tego było. Natomiast tutaj, 

no ja wiem jak w bankach się załatwia umowy, można elektronicznie wysłać, 

tylko wtedy w poniedziałek rozmawiałem z Panem Starostą 15 razy, żeby ta 

umowa dotarła, bo nie było pewne, że w Nordei tak łatwo to pójdzie. W piątek 

była umowa, w poniedziałek były negocjacje. Możecie podważać sprawę, czy 

potrzebnie był samochodem. Nie wiem, można było pociągiem jechać, potem 

taksówkami do Banku, ale mogli, tylko są widzicie narzucane terminy. W banku 

nie jest tak, że się mówi: proszę w piątek przyjechać i już.  

Radny Janusz Michalak: No nie mogło być negocjacji Panie Przewodniczący, 

jeśli umowa była podpisana. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Wiem, tylko widzicie jak to było. Ja 

was rozumiem, byłem przy wszystkich rozmowach jak tylko dowiedziałem się o 
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złym kredycie. Naprawdę nie chcę powtarzać tej historii, nie chcę żeby 

niepotrzebne rzeczy były tutaj powiedziane. Bardzo dużo serca też włożyłem w 

to, żeby te obligacje były sfinalizowane. Jeżeli dowiedziałem się, że jest szansa 

żeby to wszystko tak szybko się spięło, żeby jak najszybciej spłacić ten kredyt, 

nie wiem czy Pan Starosta najgorszą metodę obrał, żeby pojechać i dograć to 

wszystko. Rozumiem waszą rolę jako opozycji, natomiast wydaję mi się, że 

gdyby nie było tak dużego zaangażowania Starosty w spięcie tej sprawy, no to te 

obligacje byłyby dużo później, takie jest moje zdanie. Ja rozumiem was jako 

opozycję, natomiast… 

Radny Marcin Kosiorek: Panie Przewodniczący, to są pewne szczegóły, ale 

one składają się na całość. Ja już abstrahuje od tego, że już tam powiedzmy 

możemy zadać pytanie, kiedy Pan Darek to podpisał i kiedy Pani Skarbnik to 

podpisała. Ten samochód, ten temat co sesja jest przez nas podnoszony, to on 

już urósł do rangi symbolu w taki sposób, w jaki wy traktujecie te funkcje, które 

sprawujecie i dlatego wszystko się sypie. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Niech Pan nie mówi WY, bardzo 

proszę. Ja tym samochodem jechałem dwa razy. 

Radny Marcin Kosiorek: Ale Panie Przewodniczący, Pan tak samo nie 

odpowiedział mi na pytanie. Pytanie jest bardzo proste: czy jest to uregulowane 

prawnie? To nie jest dom Pana Figata, Pana Kosiorka, czy Pana 

Wojciechowskiego, który rano wstaje i mówi żonie: Maryna, jedziemy na rynek. 

To nie jest dom, to jest urząd, tutaj jest prawo, są procedury i nie mamy od roku, 

czy od dłużej odpowiedzi na pytanie, czy ta sprawa jest uregulowana, bo nie 

jest, ale nie przyznamy się do tego, że nie jest, tylko powiemy, że Pan Starosta 

jeździ i załatwia. No zepsuł, to jeździł i załatwiał, no to już umówiliśmy się, 

prawda, ale już nawet nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby jakoś po ludzku 

dogadywać się, odpowiadać na pytania i żebyśmy mogli się porozumieć, a nie… 

No my zadajemy pytania, a w odpowiedzi słyszymy kolejną tam bajkę o czymś 

tam, o zaangażowaniu. Dobrze, że jest zaangażowanie, dobrze że staracie się 

jakoś naprawiać to co popsuliście, jak z tym kredytem to było. Natomiast 

wszystko się sypie, budżet się sypie, finanse się sypią i jeszcze inne rzeczy, 

czego dzisiaj byliśmy świadkami, a wy nadal tą samą bajkę sobie opowiadacie. 

To po prostu ręce opadają. 

Radny Artur Michalak: Wracam do kolejnych swoich pytań, ale jeszcze 

konstatując, naprawdę naszym zdaniem, czy mógł jechać Pan Andrzej, czy 
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wysłać kurierem, tudzież zaprosić stronę Banku do Łowicza nie byłoby żadnym 

problemem. My czasami Panie Przewodniczący naprawdę nie chcemy wiercić w 

brzuchu, ale no ciągle dostajemy jakieś powody do tego, że coś tam było 

niejasne, że gdzieś tam jeszcze coś prywatnego załatwiał. Po co to? To jest 

kompletnie niepotrzebne. Po to jest ta opozycja, żeby patrzyła władzy na ręce. 

Jeżeli coś zastanawia i nie otrzymujemy żadnych sprecyzowanych reguł, to te 

wątpliwości one się będą budzić i za rok i za pół roku i za tydzień może gdzieś 

znowu Pan Starosta sobie wybędzie i powie, że on tutaj sam chciał pojechać i 

sam załatwić. Poprzedni Starosta mówił właśnie, że skoro Pan Starosta taki 

zabsorbowany, to spokojnie mógł wysłać kierowcę. Ja uważam nawet, czy 

kurierem, czy zapraszając tutaj do nas w poniedziałek stronę Banku Nordea nic 

by się nie stało, a 200, czy 300 zł zostałoby zaoszczędzone i tak ziarnko do 

ziarnka Panie Starosto i te 3 mln, o których mówił Pan Eugeniusz Furman też 

można zaoszczędzić i niekoniecznie chyba ściągać z dróg i straszyć, że jak 

zdejmiemy pieniądze, to nie dostaniecie takiej, a nie innej drogi. Są możliwości 

Panie Starosto. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Panie Starosto, sam Pan daje powody i daje 

Pan do myślenia. Tak jak już tu padło, nie można było wyjechać w nocy? 

Można było. Co Pan tam robił przez 2 dni, sobota, niedziela? Też Pan 

sprawował funkcję Starosty? No dajecie sami powody do tego, żeby snuć 

domysły. Nieprawda? Co, Bank był czynny w sobotę i w niedzielę? 

Członek Zarządu Krzysztof Janicki: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

Szanowni Państwo, Szanowny Waldku, ja przysłuchuję się temu i wiem jak 

takie umowy, podobne, różne i inne, jak się przeprowadza i jaki jest to proces 

złożony. Czasami jest tak, że jedziesz jednego dnia, później trzeba zaprosić 

gdzieś, kogoś na obiad, na kolację być może, na rozmowę i tak to jest u nas, że 

tak powiem robione w Polsce i tak to jest i tak to się załatwia, że trzeba się z 

kimś spotkać, trzeba porozmawiać. To owoce przynosi na przyszłość, inaczej 

tego nie można zrobić. Może nie do końca, ale to trzeba tez chcieć zrozumieć, 

nie tylko krytykować. Trzeba spojrzeć czasami na siebie i pomyśleć o tym, czy 

ja jestem w porządku i czy jestem taki bardzo kryształowo- przejrzyście 

nieskazitelny. 

Radny Artur Michalak: Wracam do swoich pytań, w Starostwie prowadzony 

by audyt Panie Starosto. Czy jest szansa, aby się zapoznać z jego wnioskami? 

Wiem, że takowy audyt również zakończył się w Centrum Promocji i też 

chcielibyśmy się zapoznać z tym.  



43 
 

Starosta Krzysztof Figat: Są wnioski, te audyty są u Pani Grażyny 

Klimkowskiej i jeśli ktoś zechce, to proszę pójść do Pani Grażyny 

Klimkowskiej, ja udzielę informacji Pani Grażynie, że taki audyt… 

Radny Artur Michalak: To  może inaczej Panie Starosto, może ja zechcę, żeby 

udostępniono mi taki audyt. 

Starosta Krzysztof Figat: On jest do przejrzenia u Pani Klimkowskiej. 

Radny Artur Michalak: Ja poproszę jednak o ksero, dobrze. 

Radny Janusz Michalak: Ja chciałem zapytać o ten nieszczęsny remont 

Starostwa, nie kredyt. No Pan Starosta w swoim sprawozdaniu, to znaczy tak a 

pro po tego sprawozdania, to pewnie jak by ktoś chciał, ja już te sprawozdanie 

przeczytałem na BIP-ie, myślałem, że Pan Starosta powie trochę więcej tych 

rzeczy, których na BIP-ie nie ma, choćby o tym remoncie Starostwa. No na 

ostatniej Komisji Budżetowej zaniepokoiliśmy się niewygasami, no bo to jest 

właśnie jeden jedyny niewygas – remont budynku, remont który był 

przewidziany proszę Państwa na 3 miesięce. Tak jak się dowiedzieliśmy, 

któregoś tam kwietnia, podpisana była umowa z terminem do końca czerwca, to 

nawet takie małe 3 miesiące, po czym dowiedzieliśmy się, że umowa została 

przeaneksowana ze względu na posadzki i bodajże jak dobrze pamiętam na 16 

sierpnia, no i do dzisiaj ten remont jest niewykonany. No ale tak jak już 

powiedziałem na Komisji, no obawiam się, że jeżeli będziemy tego wykonawcę 

tak lekko traktować po raz  kolejny, zapisując tyko 1/10 % kary za 

niedotrzymanie terminu, no to on będzie jeszcze długo, długo pracował. Ale nie 

powiedział Pan też Panie Starosto, co dzisiaj Pan przeczytał i co można było się 

doczytać na BIP-ie: jest to już trzecia umowa uzupełniająca. No ja rozumiem, że 

to jest budynek stary, zabytkowy, że zdarzają się różne niespodzianki, no ale 

trzy umowy już, a umowa jeszcze jedna jest podpisywana na zasadach z wolnej 

ręki. Oczywiście to jest zgodne z prawem, tutaj nic do tego nie wnoszę, że jest 

coś nie tak jest robione, tylko no trzeba byłoby się zastanowić. No jeżeli czwartą 

umowę się podpisuje z firmą, licząc że ona się tym razem poprawi, trzeba było 

teraz sieknąć cały procent, albo dwa, tak jak zrobiła to kiedyś Pani Dyrektor 

Gajek i firmy się obudziły, potrafiły skrócić wykonawstwo, a nie czekać, bo w 

sobotę to nie będziemy pracować, w niedzielę to może tak, a może nie, bo ja 

jestem wierzący, a tamten niewierzący… Jak się podejmuje zobowiązania, to 

trzeba odpowiadać. Dziwi mnie trochę tak tolerancyjne podejście do tego 

wykonawcy, bo to jest cały czas ten sam, a tak jak mówiłem na Komisji, jeżeli 
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Państwo nie ukażecie tego Wykonawcy, to on wystartuje w roku 2014 i znów 

wygra przetarg na dalszy remont i będziemy mieli niewygasy na 2015, jeśli tego 

nie zrobicie powiedziałem. 

Starosta Krzysztof Figat: Umowa jest raz aneksowana, natomiast są trzy 

umowy dodatkowe na instalacje i to wynikało z tego, że po prostu po rozebraniu 

ściana, która była przewidziana to tego, że ma być remontowana, no nie sposób 

było ją zostawić. I tutaj co do tego, to po pierwsze nie przekroczyliśmy środków 

przeznaczonych na ten remont i tu należało to zrobić. Natomiast co do tej kary, 

ja powiem tak, z Panem Radnym Michalakiem zgadzam się i zrobię wszystko, 

żeby te kary, inaczej, będę zwracał szczególną uwagę na wysokość tych kar. Ta 

kara rzeczywiście, ta kwota kary, która jest wyliczona, jest to może kwota 

niewielka, była rozmowa na Zarządzie i było to przedmiotem obrad Zarządu, 

czy zrywamy tą umowę z tym wykonawcą. No Zarząd podjął decyzję, że ten 

remont jak gdyby w pewien sposób nie zablokował pracy Starostwa i wyłanianie 

teraz nowego Wykonawcy to jest kolejny czas. Była decyzja Zarządu, żeby tej 

umowy nie zrywać, natomiast poszła informacja do Wykonawcy, że ta kara 

umowna będzie naliczona i będzie wyegzekwowana i tak też się stanie. Myślę, 

że na pewno co do tych kar umownych przyznaje rację, że one powinny być 

duże wyższe. Tutaj co do zerwania umowy przy takiej karze, tak naprawdę 

myślę, że więcej kłopotów by nam przysporzyło niż pożytku. Ten remont jest na 

etapie posadzki na korytarzu i montażu drzwi, także w jakiś sposób domęczą, bo 

to trudno nazwać zakończą, domęczą ten remont. 

Członek Zarządu Krzysztof Janicki: Ja może jeszcze dopowiem, faktycznie 

Wykonawca no jest jaki jest, ja nie powiem, byłem tu z Wicestarostą przy 

rozmowie, jeszcze przed podpisaniem umowy i w gabinecie u Pana 

Wicestarosty rozmawialiśmy z Wykonawcą, żeby nie było takich sytuacji ja w 

Muzeum: obiecywał, zarzekał się, że będzie wręcz książkowo i postara się, żeby 

nie było takich sytuacji. No zostaliśmy niestety, że tak powiem, nabici w butelkę 

i tu musi Pan Wicestarosta przyznać, że tak było, obiecanki cacanki, a robi co 

chce. 

Radny Janusz Michalak: Chciałbym, bo też Pan Starosta przeczytał, że 

dokonano zakupu autobusu na Blich. Ja rozumiem, że to jest ten Mercedes, tak? 

A chciałem zapytać Pana Starosty, czemu to nie Woldzwagen ? Przypomina Pan 

sobie pytanie sprzed trzech lat, czy czterech? Bo wtedy Pan przekonywał mnie, 

że zakup Mercedesa to jest błąd straszny, żeby Woldzwagena kupić. 
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Starosta Krzysztof Figat: To pytanie myślę, że wyjaśnię. Ja mówiłem wtedy o 

ograniczeniu dostępu, wtedy mieliśmy zapis euro 5 bez dodatkowych czynności 

serwisowych i wtedy taki silnik posiadał tylko Mercedes. Dlaczego Mercedes? 

Bo Mercedes wygrał przetarg, inaczej, nie Mercedes wygrał przetarg, autobus 

na podwoziu Mercedesa wygrał ten przetarg i tyle. 

Radny Janusz Michalak: No nasze ograniczenie też wynikało z przepisów, że 

niezakwalifikowani bylibyśmy do programu, ale to tak tylko na marginesie. 

Chciałem też zapytać Panie Starosto, co było przyczyną, że zmiany w    

PFRON-ie wprowadzone zostały dopiero na Sesji nadzwyczajnej 10 grudnia? 

Poprosiłbym o precyzyjną odpowiedź, bo to bezpośrednio mnie dotyczy, 

Janusza Michalaka. 

Starosta Krzysztof Figat: No gdybym miał precyzyjnie odpowiedzieć, to nie 

chciałbym wypowiedzieć nie tak i musiałbym wrócić do dokumentów z Panią 

Dyrektor Górzyńską, ale to była najbliższa Sesja, na którą dostaliśmy 

dokumenty. 

Radny Janusz Michalak: Szkoda, że w takim układzie w ogóle Państwo 

wypowiadaliście pod moją nieobecność. Trzeba było w ogóle buźkę na kłódkę i 

poczekać, aż Radny Michalak będzie, albo Dyrektor Michalak. Szanowni 

Państwo, Pani Dyrektor dostarczyła dokumenty mediom oczywiście, z których 

wynikało, że rzeczywiście od czerwca, czy lipca prowadziliśmy rozmowy na 

temat wykorzystania tych środków, a wciskanie później firmie 10 grudnia 

pieniędzy, których wykorzystać nie można, tam były zadania proszę Państwa, 

które należy zrobić na zgłoszenie. No przy wypowiedziach Pana Starosty przy w 

OS-ie, to naprawdę się bałem. Bałem się wie Pan robić cokolwiek, żeby to nie 

Waldek, Pan by poszedł z tym moim zadaniem do jakichś instytucji. A resztę 

niech sobie Pan dopowie, bo to nie był Pan sam. 

Starosta Krzysztof Figat: No to źle mnie Pan ocenia. 

Radny Janusz Michalak: Źle? To trzeba było znowu buźkę na kłódkę  i nie 

opowiadać pierdół przy stole, jeżeli ma się za dużo chyba w czubie. I jeszcze 

jedno, jak już tak się rozbujałem, to może dokończę, bo Pan Starosta no tak 

oszczędza na tym samochodzie, Andrzej to powinien być chyba już, no nie 

życzę mu tego w tym wieku, bo nie wiem czy pracę znajdzie, zwolniony, ale to 

pytam się w takim układzie, no szkoda, że nie ma Pani Dyrektor z PUP-u, czy 

mamy innego kierowcę niż Pan Andrzej? Czy mamy inne osoby do prowadzenia 

służbowego samochodu, to chyba do Pani Sekretarz pytania, niż Pan Andrzej? 
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Członkowie Zarządu? Bo z tego co ja wiem, to też pewnie tutaj Pan 

Przewodniczący potwierdzi, żeby jeździć samochodem służbowym, trzeba mieć 

dodatkowe uprawnienia, nie tylko prawo jazdy kategorii B, tak. No to pytam się, 

cóż to za nowy kierowca wiózł Pana Starostę do Skaratek? 

Starosta Krzysztof Figat: Do Skaratek zawiózł nas stażysta. 

Radny Janusz Michalak: A wie Pan, że stażysta to nie jest Pana pracownik? 

Starosta Krzysztof Figat: Wiem. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Złamał Pan prawo, czy nie? 

Starosta Krzysztof Figat: Pewnie tak. 

Radny Waldemar Wojciechowski: No i co Panie Krzysztofie, co ma Pan do 

powiedzenia? 

Radny Jacek Chudy: Może nie do Starosty, ale do Pana Wicestarosty. Ja z tą 

wypowiedzią czekałem właściwie do tego momentu, bo do wolnych wniosków 

rozumiem to jeszcze nie można? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Jeszcze moje sprawozdanie. 

Radny Jacek Chudy: To ja poczekam do wolnych wniosków, mogę? 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Tak. 

Radny Jacek Chudy: Bo chciałem zapytać, bo poruszył tutaj kwestię Pan 

Wojciech Miedzianowski o bieżącej, koniecznej naprawie tej drogi od Borówka 

do Emilianowa, tam na końcu tej drogi, właśnie pod koniec tej drogi mieszka 

Pan Szkopiak o ile dobrze pamiętam, nie chcę przekręcić nazwiska, ale ma 

utrudniony wyjazd z tej posesji i nie należy chyba czekać z tą gruntową drogą 

do naprawy i ujmować ja w budżecie roku przyszłego, dlatego że załatwi tam 

sprawę nawiezienie tego kamienia, który się klinuje i gdyby przy tych 

warunkach atmosferycznych Pan Wicestarosta wziął jeszcze pod rozwagę tę 

kwestię, to byłoby super. Myślę, że jest to bardzo potrzebne i  wręcz no można 

byłoby powiedzieć konieczne. 

Wicestarosta Dariusz Kosmatka: Z Panią Dyrektor to przedyskutujemy, 

postaramy się w styczniu zrobić na początku zaraz tą drogę, jeżeli to nie chodzi 

o długi odcinek. 
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Radny Jacek Chudy: Dziękuję Panu bardzo. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja do sprawozdania Pana Starosty. Padła w 

sprawozdaniu informacja, że Zarząd zajmował się nabyciem budynku na 

Kaliskiej. Chciałbym prosić o więcej informacji, czyli krótko mówiąc na jakich 

warunkach, za jaką cenę i w jakim terminie ewentualnie. 

Starosta Krzysztof Figat: Co do kwoty i warunków to nie rozmawialiśmy 

jeszcze, ponieważ 17 grudnia Spółdzielnia na posiedzeniu Rady Nadzorczej 

podjęła uchwałę o zbyciu tej nieruchomości na rzecz Powiatu Łowickiego, 

podtrzymuje tą deklarację. Natomiast na przedostatnim bodajże Zarządzie 

podjęliśmy uchwałę o tym, aby przygotować, ponieważ jest już opinia 

strażaków o przydatności tego obiektu dla nas, po podjęciu tej uchwały Zarządu 

mówiącej o  przyjęciu działań, chcielibyśmy wykonać wycenę tej części, którą 

jesteśmy zainteresowani i dopiero wtedy byśmy spotkali się z Zarządem, bądź z 

Radą i wysłuchali ich propozycji. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli dobrze rozumiem, wszystkie te 

działania są tak naprawdę planowane na rok 2015? 

Starosta Krzysztof Figat: Niekoniecznie, bo jeżeli przedstawiciele, a póki co 

takie zapewnienia są, a mówię, po tej opinii, która pozwala nam być spokojnym 

o przydatność budynku i jeżeli byłyby podtrzymane te propozycje, że możemy 

rozmawiać o rozłożeniu spłaty tego zobowiązania za tą nieruchomość, to byłaby 

możliwość ratalna na 10 lat, to widzimy możliwość w 2014 roku doprowadzenia 

do finału tego przedsięwzięcia. 

Radny Wojciech Miedzianowski: To znaczy tak, moje pytanie wynika z tego, 

że w planie budżetowym na 2014 rok nie ma tego, nie ma nic, ani że tak powiem 

operatu szacunkowego, ani nic. I chciałbym się spytać co z MOS-em? Czy 

istnieje jakiekolwiek zagrożenie zaprzestania jego funkcjonowania do czasu, aż 

Powiat zmodernizuje ten budynek i ewentualnie przeniesie wszystkich tutaj do 

tego budynku? 

Starosta Krzysztof Figat: Więc MOS jest póki co zabezpieczony na okres 

zimy i tutaj nie powinno się nic w MOS-ie wydarzyć. Natomiast gdybyśmy się 

domówili i porozumieli co do obiektów na Kaliskiej 5, to w tej chwili tam jest 

78 łóżek hotelowych w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych. Do tego 

cztery sale wykładowe, sala komputerowa, działająca kuchnia, stołówka, także 

tak naprawdę, gdybyśmy się domówili to możemy bez tego remontu tej części, 
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w której docelowo chcielibyśmy umieścić MOS, moglibyśmy ten MOS 

przeprowadzić. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeszcze w 2014? 

Starosta Krzysztof Figat: Tak. 

Radny Wojciech Miedzianowski: To proszę mi wskazać, gdzie są te środki na 

remont tego budynku zapewnione? 

Starosta Krzysztof Figat: Subwencja oświatowa na prowadzenie MOS-u. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Czyli w dotacji dla MOS-u, tak. Wielkość 

dotacji dla MOS-u jest chyba tylko nieznacznie… 

Starosta Krzysztof Figat: Jest nieznacznie zwiększona. Jeszcze raz mówię, że 

to w tej chwili, jeżeli Spółdzielnia podtrzymałaby ta ofertę, że byłoby to w 

zakupie na 10 lat w ratach i w całym obiekcie, to tak jak mówię, na dzisiaj 78 

miejsc, w tym ośrodku jest już przygotowanych, do tego są sale wykładowe i 

całe zaplecze kuchenne do prowadzenia tego ośrodka. Ja poprosiłem Pana 

Macieja Wójcika, aby zrobił takie zestawienie miesięczne kosztów utrzymania, 

no w zestawieniu takim jak płaci rachunki, ale chodziło o to, żeby policzyć, 

jakie są koszty utrzymania tego obiektu i jakie są przychody z tytułu najmu. Nie 

wiem dokładnie, którego grudnia ze Straży przyszła informacja, w połowie 

grudnia dostaliśmy informację z Komendy Wojewódzkiej Straży, że obiekt 

spełnia wymogi na to, żeby prowadzić w nim Ośrodek Szkolno- Wychowawczy. 

Radny Wojciech Miedzianowski: To powtórzę pytanie, jeśli można, czy 

znamy koszty nabycia tego budynku? 

Starosta Krzysztof Figat: Na ten moment nie znamy kosztów nabycia tego 

budynku. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ale wiemy, że rozłożą nam na 10 lat, tak? 

Starosta Krzysztof Figat: Na ten moment podtrzymują taka ofertę, to co 

mówiłem, po podjęciu uchwały przez Zarząd, chcemy dokonać wyceny tego 

obiektu, ponieważ tam jest działki 3 ha, tą częścią, którą my byśmy byli 

ewentualnie zainteresowani to jest 1,6 ha i obiekty. Wiec taką wycenę na 

podstawie uchwały Zarządu, która mówi o tym, żeby podjąć takie działania 

wykonamy i poprosimy o ofertę Spółdzielni. 
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Radna Małgorzata Ogonowska: Mówimy o Kiernozi, czy Pan Starosta jest w 

stanie powiedzieć, w 2014 roku Kiernozia się przeprowadzi do Łowicza? 

Starosta Krzysztof Figat: Tak byśmy chcieli. Gdyby biorąc pod uwagę to, co 

po stronie jak gdyby naszego partnera, czyli Spółdzielni Robotniczej, bo to teraz 

tak się nazywa, te deklaracje, które były wcześniej, te deklaracje, które są, które 

uchwała Rady Nadzorczej, która odbyła się 17 grudnia potwierdza to. To jest 

kwestia tego, żebyśmy my teraz zrobili własną wycenę i usiedli do stołu co do 

wartości zakupu. Gdyby była taka sytuacja, że trzeba by było natychmiast 

przeprowadzić dzieci z Kiernozi, to to co mówiłem, w tej chwili, w tym obiekcie 

jest 78 łóżek przygotowanych do przyjęcia w każdej chwili, bo to są pokoje 

hotelowe, one powiedzmy są o standardzie takim niezbyt wysokim, ale pewnie 

dwa razy lepszym niż Kiernozia. Do tego są sale wykładowe i całe zaplecze 

gastronomiczne. 

Radna Małgorzata Ogonowska: Z tego względu też apeluję i bardzo proszę, 

żeby skupić się na tych działaniach i żeby ta Kiernozia się przeniosła, bo 

warunki tam są bardzo trudne, praca jest bardzo trudna i myślę, że przyszła zima 

i to już będzie bardzo ciężko i pieniądze wkładać w remonty tamtych 

pomieszczeń, no to chyba by już nie było najmniejszego sensu. Taka jest moja 

prośba. 

Starosta Krzysztof Figat: Z tego spotkania, ponieważ uczestniczyłem w tym 

spotkaniu Rady Nadzorczej, może nie w całej Radzie, tylko w części tej Rady 

Nadzorczej, usłyszałem, że do maja oni gotowi są przeprowadzić wszystkie 

procedury mówiące o tym, żeby ta transakcja mogą być doprowadzona do 

końca. Od 1 stycznia przestaje zarządzać tym ośrodkiem Fundacja Oświaty, 

będzie zarządzać już bezpośrednio właściciel. 

Ad. pkt. 17 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu w okresie 

między sesjami. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski w okresie między sesjami: 

1. 8 listopada - brał udział we wspólnej Sesji Rady Powiatu i Rady Miasta, 

2. 11 listopada – brał udział w otwarciu kabaretu GROPA Koła Gospodyń 

Wiejskich, 
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3. 17 listopada – brał udział w inspekcji parafii Chrystusa Dobrego Pasterza 

wraz z Biskupem Andrzejem Franciszkiem Dziubą, 

4. 21 listopada - brał udział w uroczystościach 50-lecia Szkoły Podstawowej   

Nr 3,  

5. 23 listopada – brał udział w obchodach 75 rocznicy pracy i urodzin Biskupa 

Zawitkowskiego,  

6. 28 listopada - brał udział w Sesji Rady Miasta, 

7. brał udział w spotkaniu z beneficjentami PCPR-u z okazji podsumowania 

projektu unijnego, 

8. brał udział w uroczystościach rocznicy Sakry Biskupiej u Biskupa Alojzego 

Orszulika, 

9. brał udział w otwarciu mostu w Skaratkach, 

10. brał udział w spotkaniach opłatkowych – 20 grudzień. 

Ad. pkt. 18 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Może Panie Przewodniczący trochę z innej 

beczki, 20 grudnia naszego kolegę Krzysia Dąbrowskiego spotkało nieszczęście. 

Pewnie jak wszyscy wiemy uległa spaleniu obora i część pomieszczeń stodoły, 

tak można powiedzieć i plonów. Były praktykowane pod inne lata takie 

dobrowolne, od serca zbiórki od Radnych, tym bardziej, że jest to nasz kolega, 

samorządowiec od kilku lat, od początku praktycznie Powiatu jest Radnym. 

Jakby Pan Przewodniczący na mój wniosek zarządził coś takiego, poprosił 

Radnych w Biurze Rady, aby można było taką dobrowolną zbiórkę od serca 

zrobić, przekazać. Na pewno byłoby to mu to z wielką pomocą. Z góry za to 

gorąco dziękuję. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Nie ma za co. Uważam Panie Radny, 

że to cenna inicjatywa, ja też niedawno się o tym dowiedziałem, wiem że Pan 

Starosta też trochę pomógł Panu Radnemu. Natomiast w poniedziałek spotkam 

się w Biurze Rady i już dzisiaj proszę, żeby w Biurze Rady, jeśli ktoś z Państwa 

będzie, wpłacił dowolną kwotę i myślę, że Krzysztofowi to się przyda. Popieram 

dwoma rękoma, będę gorącym orędownikiem tej akcji. 

Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, jeśli mogę prosić. Tak, 

rzeczywiście tak się Radnemu Dąbrowskiemu stało, byłem, widziałem to, 

natomiast wiesz Waldku dobrze, że takiej zbiórki przeprowadzić nie możemy, 

chyba że uzyskamy na nią zgodę. Każdy może dobrowolnie wpłacić, bądź 
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wpłacić bezpośrednio na konto Krzysztofa Dąbrowskiego przekazem 

pocztowym. Natomiast mamy przykład zbiórki niedaleko, w Bełchowie, Darek 

jest świadkiem, więc nie wiem. Z potrzeby serca u Krzyśka byłem w sobotę, 

więc jeśli ktoś ma taką wolę, chęć pomocy, myślę że to jest najlepsza droga, 

przestrzegam przed tego typu zbiórką, bo bez zezwolenia ona jest nielegalna. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: Dobrze, to ja rozumiem, że będzie 

można dostać numer konta, który będzie dostępny? Bo tu jest problem, jak 

przesłać te pieniądze. Ja postaram się zadzwonić do Pana Radnego. Uważam, że 

w formie zgodnie z prawem musimy Panu Radnemu Dąbrowskiemu pomóc. Nie 

ogłaszam żadnej zbiórki. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można, chciałbym się dowiedzieć 

pewną rzecz. Mam pytanie do Pani Grażyny Wagner, jako odpowiedzialnej za 

działalność kulturalną na terenie Powiatu. Chodzi mi o rocznicę śmierci Józefa 

Chełmońskiego i program, który był rozdawany tutaj Radnym na Komisjach. 

Chciałbym się spytać, czy wszystkie te planowane, przynajmniej zawarte w tym 

projekcie wydarzenia będą miały miejsce? 

Członek Zarządu Grażyna Wagner: Jest to nasza propozycja i jeszcze 

będziemy dyskutować nad tym. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Rozumiem i mam 3 pytania do tego 

harmonogramu. Kwiecień, maj jest ,,Wycieczka śladami Chełmońskiego dla 

laureatów konkursu’’  - organizator Muzeum i I LO, organizacja uzależniona od 

środków finansowych i maj, czerwiec ,,Rajd szlakiem Chełmońskiego’’ – 

CKTiPZŁ. Chciałbym spytać o różnicę tych wydarzeń i chciałbym spytać, we 

wrześniu planowany jest Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie. 

Czy to jest planowane z rokiem śmierci Chełmońskiego, ten jubileusz zespołu? I 

trzecie pytanie to prośba o koszty poszczególnych wydarzeń i źródła 

finansowania.  

Członek Zarządu Grażyna Wagner: Zacznę od ostatniego pytania, oczywiście 

na dzień dzisiejszy nie mam takiej informacji, jakie będą koszty całkowite i jak 

będziemy mieli taką informację, to postaramy się przedstawić Radzie. 

Natomiast jeśli chodzi o Boczki Chełmońskie, to tutaj wyszliśmy… 

Starosta Krzysztof Figat: Te Boczki Chełmońskie znalazły się tam z takiego 

prostego powodu: jest deklaracja Pana Jacka Kłosa, który zakupił posiadłość 

Chełmońskich i zrodziła się taka propozycja po rozmowie z Wójtem z 
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Kocierzewa, że skoro we wrześniu moglibyśmy zakończyć ten cały cykl imprez 

związanych z tą rocznicą w tej posiadłości Chełmońskiego i do tego jest splot 

tego, że Boczki Chełmońskie obchodzą 40-stą rocznicę działalności. To jest 

niedoprecyzowane, chociaż w programie, czy w propozycji się znalazło. Była 

taka propozycja, że być może wspólnymi siłami taka uroczystość, takie 

zakończenie tego roku jubileuszowego byśmy zrobili, z pokazem pewnie pracy 

Chełmońskiego na terenie parku i jeden z pomysłów był taki, że być może jedną 

z kopii obrazu Chełmońskiego zakupilibyśmy w tym roku, gdybyśmy 

wygospodarowali środki. Mówię o kopii, bo pewnie na oryginał nie byłoby nas 

stać. Także to nie jest tutaj, akurat ta uroczystość nie jest doprecyzowana, sami 

na pewno my tego robić nie będziemy, natomiast gdyby było to na zasadzie 

współpracy, byłaby to wtedy msza w Kościele, pewnie występ zespołu, wystawa 

prac, które udałoby się nam zgromadzić. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Jeśli można się ustosunkować, Szanowni 

Państwo, no wydaję mi się, że organizacja przez Powiat jubileuszu jakiemuś 

zespołowi, to nie jest punkt do obchodów rocznicy Chełmońskiego. 

Starosta Krzysztof Figat: Absolutnie nie jest to zamysł realizacji jubileuszu. 

Jeśli już, to proszę to odebrać jako połączenie po stronie Gminy jubileuszu, a po 

naszej stronie wystawy prac w miejscu urodzenia Chełmońskiego. 

Radny Wojciech Miedzianowski: No najzwyczajniej w świecie nie możemy, 

bo wszyscy będą chcieli. A poza tym powtarzam, cel tego harmonogramu i tych 

imprez  no nie jest w tym momencie moim zdaniem realizowany. I poza tym 

Szanowni Państwo dziwie się, że tu Pani Grażyna nie potrafi odpowiedzieć o 

kosztach tych imprez. Przecież dzisiaj staraliście się przyjąć budżet na rok 

następny, a te środki gdzieś na organizację tych imprez muszą być, więc 

automatycznie powraca sprawa tych wszystkich imprez, które są. Na ostatniej 

Komisji Budżetowej dowiedzieliśmy się, że będzie 8 imprez przy współpracy z 

powiatami. Pani Grażynko, gdzie są zabezpieczone środki na te imprezy? 

Dużych imprez plenerowych z powiatami ile miało być?  

Starosta Krzysztof Figat: Dwie.  

Radny Wojciech Miedzianowski: Była mowa o trzech. To znaczy niech będzie 

i osiem, tylko wskażcie Państwo źródła finansowania. Po prostu, skąd pieniądze 

na tyle imprez i na to, że Powiat się za przeproszeniem ,,bawi’’, zamiast 

oszczędzać, bo to jest podstawa do tego, żeby ten budżet się spinał. 
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Starosta Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący, jeśli mogę to dodam, że to 

nie jest tak, że my się chcemy tylko bawić. Szkoda, że już nie ma Pana 

Dyrektora Chołuja, bo nie dalej, jak przed świętami rozmawialiśmy o 

uczestnictwie Powiatu Łowickiego w targach w Berlinie, nad którymi to dużo 

czasu poświęciliśmy na początku tego roku, a okazuje się, że przynajmniej z 

informacji Pana Dyrektora mam wiedzę, że przynajmniej 40 turystów z tymi 

ulotkami z Berlina do nas trafiło w trakcie roku i to cieszy. I chociażby z 

informacji na styczeń, gdzie należy oszczędzać i jesteśmy też tego zdania, 

mamy przeznaczone 3 tys. na wydanie publikacji ,,Łowickie, warto 

przyjechać’’, oferta pobytu skierowana dla turystów zatrzymujących się na kilka 

dni w Domu Wycieczkowym oraz targi w Berlinie 5 tys., to jest razem 8 tys., 

przy czym myślę, że ani z jednego, ani z drugiego punktu ani złotówka na te 

targi nie zostanie wydana, ponieważ pozyskujemy środki na te targi z 

Ministerstwa Rolnictwa i to już będzie, przynajmniej w styczniu, 8 tys. 

zaoszczędzone na imprezach, które dadzą możliwość chociażby pokrycia 

kosztów innych imprez, bądź zaoszczędzenia. 

Radny Wojciech Miedzianowski: Żeby zakończyć, to ja bym tylko prosił, że 

jak będziemy rozmawiać na Komisjach, to żeby Zarząd przedstawił te źródła 

finansowania tych wszystkich wydarzeń, dobrze. 

Radny Waldemar Wojciechowski: Może ja już nie sprawy różne, ale tak na 

koniec, pewnie się w tym składzie nie zobaczymy, idzie nowy rok, Panie 

Starosto mądrze podejmowane decyzje w następnym roku, dużo zdrowia, 

pomyślności wszelkiej dla wszystkich, dla Państwa rodzin, aby nam się do 

końca tej kadencji lepiej pracowało i co daj Boże. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski: W imieniu swoim i całej Rady 

nawzajem życzę Wam wszystkiego dobrego, aby ten nowy rok był dobry, 

szczęśliwy, taki jak sobie wymarzymy, żeby był lepszy i naprawdę życzę Wam i 

Waszym rodzinom wszystkiego najlepszego. 

Ad. pkt. 19 

Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Krzysztof Górski zamknął obrady XLVII Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 
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