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P R O T O K Ó Ł  Nr XVI/12 

z obrad XVI  Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 25 stycznia 2012 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/  

 

Porządek obrad:  

 

1. Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XV Sesji RPŁ. 

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa                        

i Porządku Powiatu Łowickiego za 2011 rok. 

6. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem 

drogi powiatowej Nr 2722E na odcinku Małszyce – Klewków oraz 

udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Łowicz w celu 

dofinansowania realizacji przekazanych zadań. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie                    

w 2012 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012-2018. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego w partnerstwie z Gminą Nieborów 

oraz Powiatem Skierniewickim do realizacji projektu pn.: 

"Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1322E, 2714E i 2700E 

łączących Województwo Łódzkie z Mazowieckim i przebiegających 

przez Powiaty Łowicki, Skierniewicki i Sochaczewski".   

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

12. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

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

15. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 
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Ad  pkt. 1 

 

Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył XVI Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 2 

 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman poinformował, że w sesji wzięło 

udział 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować 

prawomocne decyzje.  

 

Ad pkt. 3 

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman zapytał czy są uwagi do porządku 

obrad. 

 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.  

 

Ad pkt. 4  

 

Przyjęcie protokołów z XV Sesji RPŁ. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z XV Sesji RPŁ w głosowaniu 

jawnym: 

za   - 16 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 3 

przyjęli protokół z XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt. 5  

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa                               

i Porządku Powiatu Łowickiego za 2011 rok 
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Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Tomasz Kurczak przedstawił 

„Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa” /Zał. Nr 2/.  

 

Ad pkt. 6 

 

Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego. 

 

Dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej Jacek 

Chołuj przedstawił „Informację o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju 

Powiatu Łowickiego” /Zał. Nr 3/.  

 

Ad pkt. 7 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz 

zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi 

powiatowej Nr 2722E na odcinku Małszyce – Klewków oraz udzielenia 

dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Łowicz w celu dofinansowania 

realizacji przekazanych zadań. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu Anna Gajek 

– Sarwa przedstawiła projekt uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi 

powiatowej Nr 2722E na odcinku Małszyce – Klewków oraz udzielenia dotacji 

przez Powiat Łowicki dla Gminy Łowicz w celu dofinansowania realizacji 

przekazanych zadań. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.  

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna.  

 

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

nieobecny Radny Michał Śliwiński/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łowicz zadań Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej Nr 2722E na 

odcinku Małszyce – Klewków oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla 

Gminy Łowicz w celu dofinansowania realizacji przekazanych zadań  

/Zał. Nr 4/. 
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Ad pkt. 8  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie w 2012 

rok 

 

Radny Jerzy Wolski zapytał, czy tutaj kolejność uchwał jest prawidłowa, jako, 

że będziemy teraz mieli projekt uchwały w sprawie zmian budżecie na 2012 rok 

a w pkt 10 będziemy rozpatrywać projekt uchwały dotyczący przesunięć                         

w budżecie na kwotę 450 tys. zł. Czy nie powinniśmy, że tak powiem, tą  uchwałę, 

że tak powiem – klepnąć – bo to będzie skutkowało zmianami             w budżecie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman zapytał 

Skarbnika Powiatu Łowickiego, czy Radny Jerzy Wolski ma rację.  

 

Radny Jerzy Wolski zapytał Skarbnika Powiatu Łowickiego, czy dobrze 

rozumie, skoro  teraz będziemy robić zmiany w budżecie a dwa punkty dalej 

będziemy rozważali kwestę dofinansowania do drogi.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman zauważył, iż 

jest to słuszna uwaga i podziękował za nią Radnemu Jerzemu Wolskiemu.  

 

Radny Jerzy Wolski poprosił o 5 minut przerwy na posiedzenie Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił przerwę w obradach sesji w dniu 25 

stycznia 2012 r. – godz. 13.20 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego wznowił obrady sesji – godz. 

13.30 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman powiedział, 

iż w związku z tym, że zrobiliśmy przerwę, Komisja Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska się zebrała, opinię już na pewno 

wyrobiła sobie,  sesja będzie jednak nadal trwała zgodnie z porządkiem obrad, 

ponieważ tak to powinno być. Zrobiliśmy naradę i stwierdziliśmy, że wszystko 

jest ok jeśli chodzi o porządek obrad na sesji.  

  

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie w 2012 rok.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 
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za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie zmian w budżecie w 2012 rok /Zał. Nr 5/.  

 

Ad pkt. 8 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012-2018. 

 

Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt 

uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2012-2018. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

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

nieobecny Radny Paweł Bejda/:  

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2012-2018 /Zał. Nr 6/.  

 

Ad pkt. 9 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego w partnerstwie z Gminą Nieborów oraz 

Powiatem Skierniewickim do realizacji projektu pn.: "Przebudowa ciągu 

dróg powiatowych nr 1322E, 2714E i 2700E łączących Województwo 

Łódzkie z Mazowieckim i przebiegających przez Powiaty Łowicki, 

Skierniewicki i Sochaczewski".   

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu Anna Gajek 

– Sarwa przedstawiła projekt uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Łowickiego w partnerstwie z Gminą Nieborów oraz 

Powiatem Skierniewickim do realizacji projektu pn.: "Przebudowa ciągu dróg 

powiatowych nr 1322E, 2714E i 2700E łączących Województwo Łódzkie z 

Mazowieckim i przebiegających przez Powiaty Łowicki, Skierniewicki                         

i Sochaczewski".  

 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.  
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Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Łowickiego w partnerstwie z Gminą Nieborów oraz Powiatem Skierniewickim 

do realizacji projektu pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1322E, 

2714E i 2700E łączących Województwo Łódzkie z Mazowieckim                                     

i przebiegających przez Powiaty Łowicki, Skierniewicki i Sochaczewski"                    

/Zał. Nr 7/. 

 

Ad pkt.11 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman 

zaproponował by najpierw przystąpić do powołania Komisji Skrutacyjnej w celu 

przeprowadzenia głosowań w dniu dzisiejszym. Poprosił o podawanie składu 

ilościowego Komisji Skrutacyjnej. Dodał, że zwykle były to trzy osoby sprawnie 

działające ale jeśli są inne propozycje to prosi o ich zgłaszanie.  

 

Innych propozycji nie zgłoszono.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 15 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 6 

przyjęli trzy – osobowy skład Komisji Skrutacyjnej.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman poprosił                  

o podawanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej.  

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Waldemar Wojciechowski 

zaproponował do składu Komisji Skrutacyjnej Radnego Ryszarda Malesę.  

 

Radny Ryszard Malesa wyraził zgodę na udział w składzie Komisji Skrutacyjnej 

do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego.  
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Wicestarosta Łowicki Marcin Kosiorek zaproponował kandydaturę Radnego 

Artura Michalaka do składu Komisji Skrutacyjnej do wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Radny Artur Michalak wyraził zgodę na udział w składzie Komisji Skrutacyjnej 

do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Radny Krzysztof Figat zgłosił kandydaturę Radnego Stanisława Felczyńskiego 

na udział w składzie Komisji Skrutacyjnej.  

 

Radny Stanisław Felczyński wyraził nie wyraził zgody na udział w składzie 

Komisji Skrutacyjnej.  

 

Wicestarosta Łowicki Marcin Kosiorek zaproponował do składu Komisji 

Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego 

Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego.  

 

Radny Krzysztof Dąbrowski wyraził zgodę na udział w składzie Komisji 

Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 15 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 6 

przyjęli zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej: Artur Michalak, Ryszard 

Malesa, Krzysztof Dąbrowski.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego poprosił, by Komisja 

Skrutacyjna ukonstytuowała się.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego ogłosił przerwę w obradach sesji 

w dniu 25 stycznia 2012 roku – godz. 13.45 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman wznowił 

obrady sesji w dniu 25 stycznia 2012 roku – godz. 13.50 

 

Radny Artur Michalak, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

poinformował, że komisja skrutacyjna do przeprowadzenia głosowania nad 

wyborem Wiceprzewodniczących  Rady Powiatu Łowickiego ukonstytuowała się 

w następującym składzie: Przewodniczący – Artur Michalak, Sekretarz Komisji 

– Ryszard Malesa, Członek Komisji – Krzysztof Dąbrowski. Przygotowanych 

zostało 21 kart do głosowania.  
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Radni przystąpili do głosowania.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman ogłosił 

przerwę w obradach sesji w dniu w 25 stycznia 2012 roku – godz. 14.20 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman wznowił                         

w obrady sesji w dniu w 25 stycznia 2012 roku – godz. 14.30 

 

Radny Artur Michalak, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił 

protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej / Zał. Nr 8/ 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman uchwałę 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 

Powiatu Łowickiego / Zał. Nr 9/.  

  

Ad pkt 12.  

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego                  

w okresie między sesjami. 

 

Starosta Janusz Michalak przedstawił sprawozdanie Starosty Łowickiego                  

z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami /Zał. Nr 10/. 

 

Ad pkt 13 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w 

okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman 

poinformował, iż  w okresie między sesjami Rady Powiatu Łowickiego 

uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Powiatu Łowickiego. Dodał, iż był                   

u Marszałka Województwa Łódzkiego z delegacją kombatantów i osób 

represjonowanych na spotkaniu noworocznym. Nadmienił, iż dwa tygodnie temu 

był na spotkaniu u Wiceministra transportu Radosława Stępnia celem omówienia 

tych spraw drogowych, których dotyczyły uchwały podejmowane na dzisiejszej 

sesji.  

 

Starosta Łowicki Janusz Michalak dodał, iż był jeszcze u Ministra Gowina w 

sprawie wiadomej i głośnej w całym kraju. Byli wspólnie z Burmistrzem Łowicza 

i Starostami z okolicy. Na spotkaniu Minister obiecał, iż żaden z wydziałów w 

sądzie nie zostanie zlikwidowany, zostanie jedynie zlikwidowany sąd jako sąd 

rejonowy. Dodał, iż nie podejrzewa o nic złego ale myśli, iż jest to jakaś furtka 

do możliwości likwidowania sądu bo te nasz sądy w Łowiczu, Łęczycy, 
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Sochaczewie zostaną tylko filiami. Sąd łowicki zostanie filią sądu w Kutnie. 

Samorządy podały na tym spotkaniu propozycję dalej idącą, by w tej sytuacji 

utworzyć jeden sąd rejonowy w Łodzi a wszystkie obecne niech zostaną filiami, 

wówczas miałoby to praktyczne zastosowanie. Było to dodatkowo uzasadnione 

spekulowaniem liczbami w ile sprawach przy określonej obsadzie dany sąd 

orzeka. No ale w takiej sytuacji ja pytam, jeśli w sądzie w Łowiczu, czy w Kutnie 

będzie dużo roboty, w Sochaczewie – nie, to wówczas, ten                  z sędzia z 

Sochaczewa nie może przyjechać tu sądzić, pomagać jakby. Więc jak najbardziej 

zasadny był wniosek złożony przez samorządy, by utworzyć 16 sądów 

rejonowych.  

 

Ad pkt 14 

 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania Radnych 

 

Wicestarosta Łowicki Marcin Kosiorek powiedział, iż w związku z tym, co 

mówił Starosta Łowicki przygotował stanowisko w sprawie obrony sądu                    

w Łowiczu, ponieważ są różne głosy, z jednej strony słyszy się, że mają być 

zlikwidowane trzy wydziały, natomiast Pan Minister zapewnia, że likwidacji nie 

będzie. Stwierdził również, że Radni będą chcieli może porozmawiać na ten temat 

lub może przyjąć przygotowane przez niego stanowisko, które będzie kroplą 

drążącą skałę w temacie likwidacji sądu.  

 

Starosta Łowicki Janusz Michalak powiedział, że Zarząd Powiatu przygotował 

bardziej obszerne stanowisko, które zostało wysłane do Warszawy, a które było 

opatrzone umotywowaniem ile spraw jest prowadzonych przez łowicki sąd. 

Dodał, że wskazanym byłoby przygotowanie stanowiska popierającego 

stanowiska ZPŁ.  

 

Radny Krzysztof Janicki powiedział, że Radni chcieli by uzyskać informację na 

temat lokalu należącego do Muzeum w Łowiczu „Piwnica Pod Pelikanem”. 

Zapytał, czy lokal jest wynajęty, za jaką kwotę, ile czasu był nieczynny, ile przez 

ten czas Muzeum mogłoby zarobić na wynajęciu tego lokalu? 

 

Starosta Łowicki Janusz Michalak odpowiedział, że nie jest w stanie w tej 

chwili odpowiedzieć na te pytania a Dyrektor Muzeum w Łowiczu była obecna 

tylko na początku sesji. Dodał, że jeśli jest taka potrzeba będzie przygotowana 

pisemna informacja na ten temat lub informacja taka będzie przekazana na 

posiedzeniu Komisji.  

 

Radny Krzysztof Janicki odpowiedział, że nie ma pośpiechu w tej sprawie                        

i informacja może być przedstawiona na posiedzeniu Komisji. Wspomniał 

również, że dochodzą różne informacje na temat tego lokalu, że był 
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wynajmowany za 6 tys. zł, później ogłoszony był przetarg przez dwa miesiące, 

natomiast obecnie jest mowa, że może być wynajęty za 2,5 tys. zł.  

 

Radny Michał Śliwiński powiedział, iż w temacie stanowiska w sprawie 

likwidacji sądu można by było dyskutować. Dodał, że Starosta poruszył głębiej 

ten temat w ujęciu inicjatywy samorządowej. 

  

Starosta Łowicki Janusz Michalak dodał, że podczas spotkań u Ministra była 

mowa o tym, że pisma apelujące od samorządów były by wskazane. Wspomniał, 

jednak że Minister mówił też o tym, że został powołany również po to, by 

przeprowadzić reformę sądownictwa. Dodał, iż Minister zapewnił, iż działania te 

nie są podejmowane w kontekście oszczędności a usprawnienia działania sądów. 

Starosta powiedział, że sądzi, iż stanowisko Rady Powiatu Łowickiego powinno 

trafić do Ministerstwa, by dowieść tego, iż samorządom zależy na utrzymaniu 

obecnej formy sądownictwa.  

 

Radny Eugeniusz Furman powiedział, iż Radni otrzymali na karteluszce 

jednozdaniowe stanowisko apelujące o pozostawienie sądu w obecnej formie. 

Uważam, że Rada nie powinna popierać tego stanowiska. Dodał, że Starosta 

powiedział, iż złożone zostało stanowisko wystosowane przez Zarząd Powiatu 

Łowickiego z uzasadnieniem, którego brakuje w stanowisku przygotowanym 

przez Wicestarostę Łowickiego Marcina Kosiorka. Zaproponował, by Rada 

Powiatu Łowickiego przyjęła stanowisko opierające stanowisko Zarządu Powiatu 

Łowickiego, by nie było dwóch odrębnych stanowisk.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman stwierdził, iż 

nie ma przeszkód, by przyjąć stanowisko właśnie w takiej formie.  

 

Wicestarosta Łowicki Marcin Kosiorek powiedział, iż jeśli problemem jest, iż 

stanowisko ma taką formę, lub też, że to właśnie on je złożył, to jest gotów 

wycofać się, ponieważ chodzi tylko o to, by był jakiś głos w sprawie obrony 

łowickiego sądu przez planowaną likwidacją. Dodał, że szkoda, iż do tej pory 

Radni nie mięli pomysłu, by wypracować podobne stanowisko i dlatego on 

zaproponował swoje tuż przed sesją.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman powiedział, 

iż wskazanym byłoby, by stworzyć stanowisko Rady Powiatu Łowickiego 

popierające stanowisko Zarządu Powiatu Łowickiego.  

 

Radny Artur Michalak powiedział, iż zgadza się z tym, co powiedział Radny 

Eugeniusz Furman. Jest tylko pytanie, czy Zarząd Powiatu Łowickiego 

wypracował swe stanowisko i czy pismo w tej sprawie trafiło do Ministerstwa – 

mówił.  
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Radny Krzysztof Dąbrowski powiedział, że w przedstawionym Radnym 

stanowisku jest mowa o bardzo ważnej kwestii likwidacji wydziału ksiąg 

wieczystych, ponieważ dużo mieszkańców korzysta z tego wydziału.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman powiedział, 

że minusy likwidacji sądów odczulibyśmy wszyscy.  

 

Wicestarosta Łowicki Marcin Kosiorek powiedział, że prosi Radnego 

Eugeniusza Furmana, by sprecyzował co ma zawierać stanowisko Rady Powiatu 

Łowickiego. Dodał, że przeprasza za to, iż to on zgłosił ten temat ale nikt 

wcześniej tego nie zrobił.  

 

Radny Michał Śliwiński poprosił Wicestarostę Łowickiego Marcina Kosiorka, 

by się nie emocjonował. Dodał, że skoro Starosta Łowicki powiedział, iż było 

wystosowane pismo od Zarządu Powiatu Łowickiego i było ono szersze, niż 

przedstawione na sesji, uważa, że zasadnym byłoby poparcie stanowiska Zarządu 

Powiatu Łowickiego. Zakończył mówiąc, iż skoro Wicestarosta Łowicki pracuje 

w Zarządzie Powiatu Łowickiego powinien wiedzieć, iż takie stanowisko zostało 

wystosowane.  

 

Starosta Łowicki Janusz Michalak powiedział, iż proponowałby zamknąć 

temat i przyjąć stanowisko Rady Powiatu Łowickiego uzupełnione                                  

o uzasadnienie stanowiska Zarządu Powiatu Łowickiego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman 

zaproponował przegłosowanie kwestii wystosowania takiej formy stanowiska 

Rady Powiatu Łowickiego.  

 

Radni w głosowaniu jawnym  

za    – 21 

przeciw   – 0  

wstrzymało się  – 0   

przyjęli formę stanowiska Rady Powiatu Łowickiego w sprawie obrony 

łowickiego sądu przed likwidacją uzupełnionego o uzasadnienie stanowiska 

Zarządu Powiatu Łowickiego.  

 

Radny Paweł Bejda powiedział że w kwietniu 2011 roku prezentowany był 

projekt karty dużej rodziny 3+ przez Pana Janusza Kukiełę. Wówczas Komisja 

wystosowała prośbę o możliwość spotkania z Panem Kukiełą. Zapytał, czy do 

takiej rozmowy doszło i co z niej wyniknęło? 

 

Wicestarosta Łowicki Marcin Kosiorek odpowiedział, iż w ubiegłym tygodniu 

rozmawiał z Panem Januszem Kukiełą i ustalili, iż Pan Kukieła zostanie 
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zaproszony na jedno z najbliższych posiedzeń Zarządu powiatu Łowickiego. 

Dodał również, ze Karta dużej rodziny 3+ bardziej dotyczy miasta, jednak Pan 

Kukieła ma jakieś pomysły, jak ten projekt odnieść do powiatu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Zbigniew Kuczyński 

powiedział, iż nie miał dotąd okazji, by podziękować za jednomyślne głosowanie 

w sprawie wyboru jego osoby na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Mieczysław Szymajda 

powiedział, iż również chciałby podziękować za maksymalne zaufanie podczas 

głosowania jego wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

Dodał, że liczy na dobrą współpracę ze wszystkimi Radnymi.  

 

Ad pkt. 23 

 

Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman 

zamknął obrady XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

                                       Przewodniczący RPŁ 

                                        /-/ Bolesław Heichman 

 

 

 

 

Protokołowały: 

B. Prus – Miterka  

J. Idzikowska  

 


