P R O T O K Ó Ł Nr XX/12
z obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego odbytej w dniu
28 marca 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a
Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności

- 21
- 21
- /Zał. Nr 1/.

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX Sesji RPŁ.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy
Społecznej w Borówku.
Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok
poprzedni.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr
XVIII/164/20208 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 9 czerwca 2008 roku w
sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt
dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej wobec rodziców
biologicznych, osób dysponujących dochodem dziecka i osób, które osiągnęły
pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
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10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu
Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.
11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Starosty Łowickiego.
13. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w
okresie między sesjami.
14. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w
okresie między sesjami.
15. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
16. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 1
Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman witając Radnych i zaproszonych gości
otworzył XX 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.
Radny Marcin Kosiorek powiedział, iż proponuje, by zamiast pkt 5 - Rozpatrzenie
projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w
Borówku wprowadzić pkt Informacja na temat zmiany Statutu Domu Pomocy
Społecznej w Borówku.
Radni w głosowaniu jawnym/nieobecny Radny Waldemar Wojciechowski/
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się - 1
zdecydowali, iż pkt. 5 porządku obrad pozostaje nie zmieniony.
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Ad pkt. 4
Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX Sesji RPŁ.
Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z XVIII w głosowaniu jawnym:
/nieobecny Radny Waldemar Wojciechowski/
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się - 1
przyjęli protokół z XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Uwag nie zgłoszono.
Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z XIX w głosowaniu jawnym:
/nieobecny Radny Waldemar Wojciechowski/
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się - 1
przyjęli protokół z XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Uwag nie zgłoszono.
Ad pkt. 5
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Statutu Domu
Pomocy Społecznej w Borówku.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman poprosił o
zabranie głosu Panią Krystynę Brodecką - Majewską.
Krystyna Brodecka - Majewska przedstawiła się. Powiedziała, że jest osobą
bardzo zasłużoną w dziedzinie działalności społecznej oraz, że została delegowana
jako przedstawicielka miasta Łowicza na krajowy zjazd Krystyn, z tego też względu
została zaproszona na pogrzeb Krystyny Bochenek. Mówiła, że Krystyna Bochenek
była wyjątkową osobowością zasłużoną w dziedzinie działalności charytatywnej,
która pamiętała o domach pomocy społecznej. Wspomniała, że Krystyna Bochenek
była Wicemarszałkiem Senatu RP. Jej śmierć przekreśliła wiele planów - mówiła.
Wspominając Krystynę Bochenek przypomniała rozmowę, w której Pani
Wicemarszałek powiedziała do niej, iż wie, że Łowicz boryka się z wieloma
problemami i obiecała, że przyjedzie tu i pomoże te problemy rozwiązywać.
Krystyna Brodecka - Majewska powiedziała, że jej praca zawodowa związana
była właśnie z Łowiczem i działalnością rolniczą na tym terenie. Dodała, że była
ławnikiem w sądzie, radną w komisji mieszkaniowej. Zaznaczyła, że fakt jej
delegowania na krajowy zjazd Krystyn był bardzo dobrą decyzją. Mówiła, że
pragnie utrwalić, to, że Krystyna Bochenek czyniła wiele dobra i pełniła wiele
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szeroko zakrojonych funkcji. Przypomniała, że Wicemarszałek senatu była osobą
bezpartyjną podobnie jak ona.
Zapytała, jakie są przeszkody, by Domowi Pomocy Społecznej w Borówku nie
nadać imienia Krystyny Bochenek. Zaznaczyła, iż spotkała się z profesorem
Bochenkiem, który powiedział, że dziękuje jej jako jedynej przedstawicielce
Mazowsza za podjętą inicjatywę uhonorowania jego żony. Powiedziała również, że
podczas swego wystąpienia w teatrze mówiła miedzy innymi: „Ziemia Łowicka o
Tobie Krysiu nie zapomni, bo i inne wybitne nazwiska zostały na niej
upamiętnione".
Zakończyła mówiąc, iż pragnie jako łowiczanka, by dopełnić podjętej przez siebie
inicjatywy.
Krystyna Brodecka - Majewska powiedziała, że była zawiedziona sposobem w
jaki potraktowano poprzednio złożony przez nią wniosek o nadanie imienia
Krystyny Bochenek Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w
Łowiczu. Dyrektor tej placówki odsunęła termin zajęcia się tym wnioskiem o trzy
lata, natomiast Krystyna Brodecka - Majewska jako ponad 70 - letnia osoba
chciałaby doczekać faktycznie momentu dopełnienia swej inicjatywy. Powiedziała
również, że rozmawiała z Dyr. Wydz. EKS Izabela Pawluk, która ukierunkowała ja,
by wystosowała pismo do Marszałka Senatu z pytaniem, czy popiera on podjętą
inicjatywę. Marszałek Senatu w odpowiedzi w pełni poparł inicjatywę Pani
Brodeckiej.
Kończąc Krystyna Brodecka - Majewska poprosiła, by Rada Powiatu
Łowickiego pozytywnie ustosunkowała się do tematu nadania imienia Krystyny
Bochenek Domowi Pomocy Społecznej w Borówku.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman ogłosił
przerwę w obradach XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego - godz. 13: 25.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman wznowił
obrady XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego - godz. 13:35.
Radny Eugeniusz Furman powiedział, iż zgłasza wniosek, by w paragrafie 1 ust. 1
dopisać Dom Pomocy Społecznej „Borówek" im. Krystyny Bochenek w Borówku.
Radni w głosowaniu jawnym:
za - 12
wstrzymało się - 1
przeciw - 6
zdecydowali, o przyjęciu wniosku zgłoszonego przez Radnego Eugeniusza
Furmana.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Borówku Władysław Grzywacz
przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany
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statutu Domu Pomocy Społecznej w Borówku.
Radni w głosowaniu jawnym
Za - 13
Przeciw - 1
Wstrzymało się - 6
podjęli uchwałę Nr XX/146/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2012
roku w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Borówku. / Zał. Nr 2/
Starosta Łowicki Krzysztof Figat poprosił o wystąpienie Przewodniczącego
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pana Wiesława
Sierotę. Starosta powiedział, iż w związku z zakończeniem kadencji Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w imieniu Zarządu Powiatu
Łowickiego pragnie wyrazić uznanie dla zasług Pana Sieroty.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat powiedział, iż przeprasza, że tego pkt nie było
w porządku obrad sesji.
Pan Wiesław Sierota podziękował Staroście za jego słowa.
Ad pkt. 6
Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim.
Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła materiał - Informacja o
działalności sportowej w Powiecie Łowickim./ Zał. Nr 3 /
Ad pkt. 7
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok
poprzedni.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Kopczyńska przedstawiła
materiał - Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za
rok poprzedni./ Zał. Nr 4/
Ad pkt. 8
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr
XVIII/164/20208 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 9 czerwca 2008 roku w
sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013./
Kierownik Biura Strategii Joanna Jaros przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/164/20208 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 9
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czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata
2008-2013.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska - pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /nieobecny Radny Paweł Bej da/:
za - 19
przeciw - 0
wstrzymało się - 1
podjęli uchwałę Nr XX/147/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2012
roku zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/164/20208 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
9 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata
2008-2013./ Zał. Nr 5/
Ad pkt. 9
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za
pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej wobec rodziców
biologicznych, osób dysponujących dochodem dziecka i osób, które osiągnęły
pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Robert Wójcik
przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie określenia szczegółowych warunków
umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka
lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej wobec rodziców biologicznych, osób
dysponujących dochodem dziecka i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając
w pieczy zastępczej.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna
Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna
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Radni w głosowaniu jawnym / Nieobecny Radny Paweł Bejda/:
za - 19
przeciw - 0
wstrzymało się - 1
podjęli uchwałę Nr XX/148/2012 RPŁ w sprawie określenia szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt
dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej wobec rodziców
biologicznych, osób dysponujących dochodem dziecka i osób, które osiągnęły
pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej./ Zał. Nr 6/
Ad pkt. 10
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu
Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Robert Wójcik
przedstawił projekt uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2012 roku.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów- pozytywna
Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli - pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym:
za - 21
przeciw – 0
wstrzymało się - 0
podjęli uchwałę Nr XX/149/2012 RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu
Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku./ Zał. Nr 7/
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Ad pkt. 11
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 2012
rok.
Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman przedstawiła projekt
uchwały RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
Radny Artur Michalak powiedział, iż ma pytanie odnośnie Załącznika Nr 1 do
uchwały, gdzie w tabeli w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne jest zapisana kwota
225 tys. zł. Zapytał z jakim przeznaczeniem są te środki finansowe?
Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman powiedziała, że zostało
utworzone nowe zadanie inwestycyjne - informatyzacja szpitala na kwotę 225 tys.
zł. Dodała, że zostały uwolnione środki finansowe w wysokości 163 tys. zł z
poręczenia na kredyty na restrukturyzację szpitala. Wspomniała, iż na podstawie
aktualnych harmonogramów spłat dostarczonych przez szpital wynikało, iż taką
kwotę można uwolnić, natomiast pozostała kwota decyzją ZPŁ została przesunięta
z rezerwy ogólnej.
Radny Artur Michalak powiedział, że prosi o rozwinięcie hasła informatyzacja
szpitala.
Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski odpowiedział, że u podstaw tego
zadania leży ustawa, która nakazuje wszystkim komórkom w 2014 roku przejście
na elektroniczny obieg dokumentów.
Radny Waldemar Wojciechowski powiedział, że wczoraj opinia społeczna
została wprowadzona w błąd przez wystąpienie Wicestarosty Dariusza Kosmatki w
radio. Radny stwierdził, iż z tej wypowiedzi wynikało, iż informatyzacja szpitala
będzie między innymi polegała na możliwości np. zrobienia prześwietlenia
pacjentowi w karetce i przesłanie go drogą elektroniczna do szpitala, który mógłby
już przygotować się odpowiednio na przyjęcie pacjenta.
Radny Marcin Kosiorek zapytał na co jest przeznaczona kwota 247 tys. zł?
Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska - Furman odpowiedziała, że są to
wydatki bieżące z zakresu wychowania i oświaty. Dodała, że wymogi RIO oraz
ustawy o finansach zobowiązują do określenia jakie rezerwy są z przeznaczeniem
na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od września. W budżecie Powiatu
Łowickiego zarezerwowane zostały kwoty - 247 tys. zł oraz 35 tys. zł.
Radny Eugeniusz Furman powiedział, że Urząd Marszałkowski w Łodzi wdraża
regionalny system informacji medycznej. Zapytał, czy system informatyczny
wdrażany przez łowicki ZOZ będzie zintegrowany z systemem wprowadzanym
przez Urząd Marszałkowski?
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Dyrektor ZOZ w Łowiczu Andrzej Grabowski odpowiedział, że będą takie
zapisy w studium wykonalności. Dodał, że Urząd Marszałkowski chyba zapomniał,
że są również inne szpitale aniżeli podległe Urzędowi Marszałkowskiemu.
Radny Jerzy Wolski - chciałbym zadać pytanie, do Pana Starosty Kosmatki, o 450
000,00 zł na zadanie przebudowa ciągu dróg powiatowych województwo łódzkie,
mazowieckie. Na jakim etapie jest dogadane to przedsięwzięcie. Wiemy, że
przegotowujemy się do tego od kilku miesięcy. Wiem, że to jest rezerwa krajowa,
ministerialna, ale czy to jest już przyklepane.
Wicestarosta Powiatu Dariusz Kosmatka - czekamy na rozpatrzenie wniosku z
rezerwy ministra.
Radny Jerzy Wolski - kiedy to będzie.
Wicestarosta Powiatu Dariusz Kosmatka - może Pani Dyrektor Gajek, bo
dzwoniła ostatnio do nich.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek - Sarwa - trwa jeszcze weryfikacja.
Wicestarosta Powiatu Dariusz Kosmatka - chciałem się jeszcze odnieść do
wypowiedzi Pana Radnego, który zarzucił mi, że wprowadziłem w błąd opinię
publiczną. Nie wprowadziłem w błąd opinii publicznej, nie mówiłem o
przesiedleniu, tylko mówiłem o ciężkich jakiś przypadkach jeżeli zaistnieje taki
wypadek wtedy drogą elektroniczną będzie można przesłać jego wyniki do szpitala
i tam będą wiedzieli jakiej udzielić pomocy natychmiastowej.
Radny Janusz Michalak - ponieważ dokonano jakby zmiany powrotnej w
budżecie w dziale pomoc społeczna, placówki opiekuńczo - wychowawcze. Nie
wiem czy Państwo sobie przypominają, chociaż nie było to tak dawno bo już w tym
roku w trybie dosyć pilnym dzieliliśmy pieniądze, które w tym dziale były
zarezerwowane na opłaty za pobyt naszych dzieci będących w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przeznaczone na opłaty
w placówkach oraz na dotacje dla innych podmiotów, konkretnie chodzi o
stowarzyszenie, które wielkim wysiłkiem na terenie naszego powiatu
wyremontowało szkołę w Strugienicach dostosowując do Domu Opieki nad
Dzieckiem. Pani Przewodnicząca jest na sali jeśli byłyby pytania to pewnie chętnie
odpowie. Tak jakoś paranoicznie trochę działa nasz Udział Wojewódzki domagając
od stowarzyszenie czy Fundacji zabezpieczenia środków na wykonanie tych zadań,
wręcz umów powiedzmy z naszym powiatem na wychowanie naszych dzieci. My
jako poprzedni Zarząd nie widzieliśmy takiej możliwości żeby podpisać umowę z
instytucją ze stowarzyszeniem, które w zasadzie nie ma koncesji na prowadzenie
czegoś takiego a taką koncesję wydaje Wojewoda, która zażyczyła sobie to. Nie
mniej jednak w trakcie rozmów z Urzędem Wojewódzkim, z tego co mnie
przekazano jako Przewodniczącego Zarządu Powiatu, miało wystarczyć ogłoszenie
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o przetargu, więc w trybie pilnym przesunęliśmy. Oczywiście rzadko się zdarza
żeby pracownicy tak dosłownie przyjmowali polecenia ale tak tu się było,
powiedziałem mniej więcej pół na pół trzaśnijmy te pieniądze niech będą tu i tu i tak
się stało po 450 000,00 zł mniej więcej było przesunięte. Ogłoszony został konkurs,
ten konkurs nie mógł być rozstrzygnięty ponieważ nie wszystkie wymagane
dokumenty zostały dostarczone, to jest jakby inna kwestia. Tylko tak, ja rozumiem,
że zabierając te pieniądze z tego rozdziału blokujemy możliwość ponownego
konkursu który został zresztą przez nas ogłoszony, myślę, że tera on jest zdjęty albo
zawieszony, czy termin przesunięty, w każdym razie jeśli nie ma środków, nie
można rozstrzygnąć konkursu. Na ostatniej komisji Pan Dyrektor PCPR-u zapewnił
że tych środków, które zabezpieczyliśmy w budżecie tegorocznym, ogólnie rzecz
biorąc jest ilość wystarczająca, chociaż wcześniej miał co do tego wątpliwości ale
ostatnio stwierdził, że środki są. Pytam, czy i kiedy będzie nasz łowicki Dom
Dziecka, czy będzie mógł rozpocząć działalność.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - chce powiedzieć, że ten konkurs został
unieważniony przed rozpoczęciem pracy obecnego Zarządu, natomiast dosłownie w
drugim dniu mojej pracy przyjąłem Panią Błaszczyk Prezes Stowarzyszenia
prowadzącego ten dom, wyjaśniliśmy sytuację tą która była do tej pory, na
najbliższym Zarządzie planowym, czyli w środę w przyszłym tygodniu, Pani
Błaszczyk jest zaproszona, wracamy do tematu by też byśmy chcieli nasz łowicki
Dom Dziecka mieć w swoich zasobach oby służył naszym dzieciom i naszemu
społeczeństwo. To co Pan Starosta powiedział nie zrozumiałe są niektóre przepisy,
że najpierw musi być umowa, potem będzie koncesja. Od przyszłego Zarządu
wracamy do tematu, jak pozwolą przepisy ten konkurs zostanie ogłoszony.
Radny Janusz Michalak - jak się ma do tego wypowiedź Członka Zarządu Pana
Michała Śliwińskiego, że prawdopodobniej z nowym rokiem Dom będzie mógł
rozpocząć działalność, bo to chyba jest daleki termin.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - trudno jest określić, kiedy on będzie mógł
rozpocząć działalność, bo nie znamy wyniku konkursu. Wszystko jest uzależnione
od tego, czy zostaną spełnione wszystkie warunki konkursowe i czy ten konkurs
zostanie rozstrzygnięty.
Radny Janusz Michalak - ja chciałem tylko odnieść się do tego, że Członek
Zarządu powiedział, że „będziemy celowali prawdopodobnie w nowy rok".
Członek ZPŁ Michał Śliwiński - dlatego powiedziałem, „prawdopodobnie".
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Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym:
za
-20
przeciw
-0
wstrzymało się - 1
podjęli Uchwałę Nr XX/150/2012 RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
/Zał. Nr 8/.
Ad pkt. 12
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Starosty Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman przedstawił projekt Uchwały RPŁ w
sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łowickiego. Jest to kwota bardzo
podobna do tej kwoty, którą poprzedni Starosta otrzymywał, z tym że trzeba tu
zaznaczyć, że zmianą wynagrodzenia Starosty Michalaka była ponad cztery lata
temu w związku z tym inflacja jakaś tej kwoty tutaj się zmieniła.
Radny Artur Michalak - co to znaczy „bardzo podobna" a potem już bardzo
konkretne pytanie, czy rzeczywiście uposażenie Pana Starosty Figata jest na takim
samym poziomie co uposażenie Pana Janusza Michalaka, który piastował przez pięć
lat funkcję Starosty.
Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman - różnica jest dosłownie 6,00 zł,
dlatego powiedziałem prawie bo końcówka była 50,00 zł, w tej chwili jest o 6,00 zł
mniej.
Radny Zbigniew Kuczyński - ja mam pytanie do Pani Sekretarz, bo to ona chyba
przygotowywała składniki, które są wyszczególnione. Użycie jakby dodatku
specjalnego mnie się szczerze mówiąc nie podoba - dodatek specjalny. Natomiast
mam pytanie czy nie można było w innych parametrach, czyli w zasadniczym czy w
dodatku funkcyjnym, rozumiem, że to są maksymalne widełki 6 000,00 zł, czy jest
wyższa kwota. Czy nie można było tymi składnikami dorównać, tak żeby poziom
wynagrodzenia był podobny. Ja tylko zmierzam do tego, że ten dodatek, jest
dodatek funkcyjny i rozumiem co to jest dodatek funkcyjny, a już dodatek specjalny
medialnie mnie to by nie pasował byłoby dużo pytań co to znaczy dodatek
specjalny. Do czego zmierzam, jeżeli byłaby możliwość poprawienia tych
parametrów by brutto zamknąć to kwota 10 000,00 zł, to uważam by było elegancko
i w porządku.
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Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak - dodatek specjalny każdemu wójtowi,
burmistrzowi czy staroście, jest troszkę inny niż mają pracownicy, przysługuje w
kwocie od 20% do 40% kwoty wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego łącznie.
Jeżeli chodzi o składniki poszczególne, to rzeczywiście są one maksymalne i żeby
wyjść na tą kwotę tą samą ten dodatkiem można było manewrować, gdyż Pan
Starosta nie ma dodatku stażowego, który przysługuje za pracę w jednostce
administracyjnej.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym:
za
-20
przeciw
-0
wstrzymało się - 1
podjęli Uchwałę Nr XX/151/2012 RPŁ w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
/Zał. Nr 9/.
Ad pkt. 13
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w
okresie między Sesjami.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu
Powiatu Łowickiego w okresie między Sesjami /Zał. Nr 10/.
Radny Marcin Kosiorek - na poprzedniej Sesji wybieraliśmy Zarząd i dziwię się,
bo Pan Radny Furman poprzednio domagał się expose od Pana Starosty Michalaka,
liczyliśmy że taki plan pracy, dwa tygodnie minęły, Pan Starosta nam przedstawi.
Taką jeszcze prośbę mam do Pana Starosty, ponieważ poprzedni Zarząd i poprzedni
Starosta mówił daty kiedy były posiedzenia Zarządu, jakby Pan Starosta w
sprawozdaniu mógłby ująć. Może będziemy mogli się zapoznać jaki jest podział
zadań między poszczególnych członków zarządu jeśli idzie o nadzorowanie
wydziałów i jednostek podległych starostwu.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - w odpowiedzi na pytanie Pana radnego chce
poinformować, że Zarządu odbyły się w dniu 21 marca oraz w dniu dzisiejszym.
Jest to stały termin posiedzeń Zarządu środka godzina 10.30. Natomiast pozostałe
Zarządy w miarę potrzeby będą zwoływane. Co do pytania o wizję Zarządu, to
pragnę powiedzieć w ten sposób: przystąpiłem do realizacji tego zadania, aby to
zadanie było pełne i nie było powierzchowne poprosiłem Dyrektorów Wydziałów
oraz Dyrektorów jednostek o przekazanie informacji aby taką informację można
było umieścić i sprecyzować w strategii rozwoju powiatu, która od kilku lat nie jest
uzupełniana. Z Biurem Strategii taką strategię rozwoju na najbliższy rok i najbliższe
12

lata przygotujemy, natomiast bardzo proszę, jeżeli ona ma być pełna, rzetelna i taka,
która będzie spójna ze strategią rozwoju województwa łódzkiego, na tym nam
chyba zależy, potrzebujemy odrobinę czasu. Przepraszam, że nie jest to na tej sesji,
przygotujemy ją i mylę, że warto będzie jeszcze chwilę poczekać.
Radny Eugeniusz Furman - chciałem się spytać, czy Pan Radny Kosiorek
oczekuje poważnego programu długofalowego, który byłby opracowany w ciągu 12
dni.
Radny Marcin Kosiorek - ja rozumiem, że chcieliście zdobyć władzę po to, żeby
coś zrealizować, jakieś cele, chciałbym się zapoznać z tymi celami po co
zdobyliście władzę. Tylko to.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - być może ta moja wypowiedź na poprzedniej
sesji, że będzie to na tą sesję była nie fortuna, za co Pan Marcina przepraszam.
Radny Marcin Kosiorek - jeśli mógłbym się dowiedzieć jakie plany są co do
szkoły w Zdunach.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - poczekajmy, ponieważ trwa nabór do szkół,
zobaczymy jaki będzie nabór i wtedy będziemy mogli określić działania w kierunki
tej szkoły. Ja dzisiaj w radio mówiłem, że nie jest naszym celem zamykanie szkół
bo szkołę zamyka się tylko raz, potem się jej raczej nie otwiera. Proszę o trochę
czasu.
Członek ZPŁ Michał Śliwiński - proszę się trochę wyciszyć jeśli chodzi o szkołę
w Zdunach, bo taka dyskusja odstrasza uczniów. Tutaj bym prosił, że dopóki się
nabór nie zakończy nie zabierać głosu i nie straszyć młodych ludzi, że ta szkoła
zostanie zamknięta.
Ad pkt. 14
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w
okresie między sesjami.
Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman - chciałbym na chwileczkę wrócić do
poprzedniej Sesji, przedstawiałem krótkie zresztą moje działania, padło nazwisko
Wiceministra Radosława Stępnia, nie dopowiedziałem może Radosława i poszło tak
troszeczkę Wiktora Stępnia, a Wiktor Stępień to nie rodzina Radosława Stępnia.
Jeden był Wiceministrem jeszcze wtedy, to tylko taka poprawka. Generalnie staram
się być na wszystkich Zarządach Powiatu Łowickiego, więc to jest takie moje stałe
działanie i tutaj też dobrze by było żeby, bo słyszę takie głosy żeby ten Członek
ZPŁ, który odpowiada za PCPR, żeby podobnie jak ja bywał na tych komisjach,
które rozdzielają te pieniążki bo jest to dość ważne. Byłem oczywiście w tamtą
sobotę w Nieborowie był chyba XXIX Wojewódzki Zjazd Izby Lekarskiej
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Łódzkiej, w którym brałem udział. Myślę, że szkoda że tylko ja, bo tematów od
strony lekarzy było bardzo dużo i bardzo ważnych i przydałoby nam się wszystkim
coś takiego. Z mojego punktu widzenia ważnych jakiś spotkań nie odbywałem, w
związku z tym czekam na ewentualne jakieś pytania.
Radny Janusz Michalak - Panie Przewodniczący, ja chętnie bym bo akurat miałem
wolną sobotę, chętnie bym uczestniczył ale nie wiedziałem o tym. Może tak
przyjęlibyśmy jakąś zasadę o informowaniu i imprezach których Radni mogli by
uczestniczyć.
Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman - oczywiście, myślę że warto by było
żebyśmy wszyscy Radni poprzez Biuro Rady o takich imprezach wiedzieli bo
warto.
Radny Waldemar Wojciechowski - w sprawozdaniu Pana Starosty Figata, że był
na obchodach 20-lecia powstania Diecezji Łowickiej, a Pan był bo nie słyszałem
nic.
Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman - nie, nie byłem.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - pragnę poinformować, że w imieniu
Przewodniczącego także złożyłem życzenia wraz z członkami Zarządu Powiatu
Łowickiego.
Ad. pkt 15
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Radny Krzysztof Dąbrowski - na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego usłyszeliśmy z ust Wicestarosty Kosmatki na ternie Gminy
Łyszkowice przy drogach gminnych są rowy wykopane. Na jakiej podstawie.
Wicestarosta Powiatu Dariusz Kosmatka - ten rów był wykopany częściowo
przy drodze powiatowej, częściowo przy drodze gminnej. A dlaczego, dlatego, że
tam gmina odśnieża naszą drogę i w ramach współpracy z gminą.
Radny Krzysztof Dąbrowski - na jakiej podstawie, było podpisane porozumienie
z gminą?
Wicestarosta Powiatu Dariusz Kosmatka - nie na podstawie tylko na zasadzie
współpracy między gminą a powiatem.
Radny Krzysztof Dąbrowski - jestem troszeczkę zaskoczony, bo np.: w Gmina
Kiernozia w zeszłym roku nawet nie można było krzaków wyciąć. A tak dalej idąc
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to być może to jest akurat Wicestarosty okręg wyborczy i może to jest taka
współpraca.
Wicestarosta Powiatu Dariusz Kosmatka - akurat z tego okręgu żadnych głosów
nie miałem i będę miał, nie spodziewam się ale tam na tej drodze woda się
przelewała i tam zachodziło niebezpieczeństwo żeby samochody nie wpadały w
poślizg i dlatego to zrobiliśmy.
Radny Krzysztof Dąbrowski - takich miejsc i punktów jest dosyć dużo na terenie
naszego powiatu, także na przyszłość proponowałbym aby bardziej obiektywnie
podchodzić do decyzji.
Wicestarosta Powiatu Dariusz Kosmatka - to akurat miejsce było podawane
przez naszych pracowników, tam rzeczywiście byłem, sprawdzałem było takie
miejsce a jeżeli są takie miejsca inne to proszę podać, też to zrobimy.
Radny Artur Michalak - przedstawił interpelację /Zał. Nr 11/. Tą interpelację
zastawię. Jeszcze kilka takich próśb, bardzo bym prosił nowy Zarząd Powiatu o to
by na następnej sesji jednak pozwolił nam siedzieć bliżej siebie, żeby nie
rozdzielać, ja wiem że było dosyć dużo zamieszania w ostatnich miesiącach i tak
naprawdę ja siedzę trzeci czy czwarty raz w innym miejscu, to samo dotyczy innych
osób. Fajnie by było żebyśmy mogli usiąść także po tamtej stronie, dlatego pewnie
my będziemy mieli więcej pytań do Członków Zarządu i strasznie nie fortunnie
zadaje się pytanie osobom do których się jest zwróconym plecami. Tu już z zza
pleców usłyszałem od Pana Michała Śliwińskiego że wracamy jednak do starej
koncepcji z tym by referujący jednak byli przy mównicy. Nam też wygodniej jest
jak widzimy tą osobę, która referuje, to bardzo nie kulturalnie tak siedzieć plecami,
to pierwsze. Drugie do Pana Starosty, czy przewiduje Pan spotkanie w sprawie
wniosków o rozdysponowanie nadwyżki jeśli tak to kiedy i z kim.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - na dzień dzisiejszy mamy tylko wstępną
informację co do nadwyżki budżetowej, natomiast również chcę poinformować
szanownych Radnych że dostajemy informacje o zmniejszeniu dochodów Powiatu
Łowickiego na 2012 rok, poczynając od oświaty - subwencji oświatowej, przez
udziały w podatkach, jak również na najbliższym Zarządzie będziemy dosyć mocno
pracowali nad tym aby doprecyzować możliwość wykonania dochodów w pozycji
sprzedaż majątku powiatu, która w naszej ocenie jest na ten rok nie wykonalna.
Najpierw musimy zabezpieczyć środki pochodzące z wolnych środków za 2011 rok
na niezbędne rzeczy potem podejmiemy propozycje i wysłuchamy komisji co do
pozostałych środków. Nie obiecuję, że będzie to na sesji kwietniowej, choć
chcielibyśmy to wprowadzić.
Radny Artur Michalak - Pan Starosta ma na myśli Komisję Budżetu i Finansów
czy jakieś inne jeszcze.
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat - myślę, że będziemy o tym rozmawiać na
wszystkich komisjach bo zainteresowani podziałem tych środków są wszyscy radni,
także nie chciałbym ograniczać możliwości wypowiedzenia się komukolwiek na
temat podziału tych środków.
Radny Marcin Kosiorek - ja wciąż nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie który
członek Zarządu za co odpowiada.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - przepraszam najmocniej, w tej chwili podział
obowiązków jest podzielony przypisany między dwóch etatowych Członków
Zarządu czyli pomiędzy Starostę i Wicestarostę, ten podział jest dostępny w Biurze
Rady. Natomiast chciałbym powiedzieć, że przy tworzeniu tej strategii chcemy
wypracować model odpowiedzialności wszystkich Członków Zarządu.
Ad. pkt 16
Zakończenie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman
zamknął obrady XX sesji RPŁ.

Przewodniczący RPŁ
/-/ Bolesław Heichman

Protokołowały:
B. Prus - Miterka
J. Idzikowska
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