P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/12
Z obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
Odbytej w dniu 23 maja 2012 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a
Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności

- 21
- 19, po złożeniu ślubowania przez Panią
Zofię Rogowską - Tylman
- /Zał. Nr 1/

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wstąpienia
kandydatki z tej samej listy na miejsce radnego w związku z
wygaśnięciem mandatu.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ zmieniającego Uchwałę Nr
II/5/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
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 w sprawie zmiany budżetu na
2012 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 – 2018.
8. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ad pkt. 1
Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman witając Radnych i zaproszonych
gości otworzył XXIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
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Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman poinformował, że w sesji wzięło
udział 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować
prawomocne decyzje.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad poinformował, że w dniu
dzisiejszym wpłynęło pismo Pani Doroty Osowskiej Dyrektora Zespołu Szkół
Publicznych w Błędowie dot. wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z
radnym Marcinem Kosiorkiem na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Zacytował fragment pisma:
,,Rozwiązanie stosunku pracy z radnym wymaga uprzedniej zgody rady
powiatu, w której radny jest członkiem. Rada Powiatu odmówi zgody na
rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli rozwiązanie tego stosunku są
zdarzenia, związane z wykonywaniem przez radnego funkcji mandatu. Pan
Marcin Kosiorek w określonym prawie terminie nie wyraził pisemnej zgody na
ograniczenie etatu, ani nie wystąpił z pisemnym wnioskiem o przeniesienie w
stan nieczynny. Zgodnie z art. 20 ust. 1 i ust. 5c Karty nauczyciela Pan Kosiorek
miał 30 dni od daty otrzymania ode mnie pisma na podjęcie decyzji w tej
sprawie, czyli od dnia 20 kwietnia 2012 roku do dnia 20 maja 2012 roku. W
przypadku braku odpowiedzi od nauczyciela na podstawie art. 22 ust. 2 Karty
Nauczyciela, powinno nastąpić rozwiązanie stosunku pracy. W związku z
powyższym, biorąc pod uwagę, że powodem mojej decyzji nie są zdarzenia
związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, a zmiany organizacyjne
placówki, jaką reprezentuję (utworzenie jednej klasy gimnazjum i brak godzin
dydaktycznych do przydziału dla nauczyciela), wnoszę jak we wstępie.
Podpisała Dyrektor ZSP w Błędowie Dorota Osowska.”/Zał. Nr 2/
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – w tej sytuacji zaproponował
wprowadzenie pod obrady dzisiejszej sesji dodatkowy punkt o zajęcie
stanowiska w sprawie tego wniosku. Zaproponował wprowadzenie sprawy w
punkcie 8 przed zakończeniem sesji RPŁ.
Radny Janusz Michalak – zapytał, czy Pani Dyrektor to ma zamiar zwolnić
Pana Kosiorka w trybie art. 52, bo tak szybko to tylko w takim trybie zwalnia
się ludzi. Dzisiaj wpłynął wniosek i dzisiaj mamy go rozpatrywać? Chyba ktoś
tutaj nie szanuje wysokiej Rady. Ja przynajmniej się tak czuję. Próbując w tak
łatwy sposób załatwić sprawę jednego z nas. Dlatego jestem przeciwnego zdanie
i nie powinniśmy się tym zajmować, a przynajmniej tak jak nawoływali koledzy
będąc w opozycji. Jeżeli chciano rozmawiać o mojej rezygnacji ze stanowiska
Starosty, to tym bardziej powinniśmy rozmawiać na komisjach o wyrzuceniu
kogoś z pracy.
Radny Artur Michalak – chyba nie ogarniam toku myślenia Pani Dyrektor.
Szkoda, że jej w ogóle tutaj nie ma, bo według niego Pani Dyrektor dzisiejszym
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pismem po raz trzeci ,,strzeliła sobie w stopę”. Najpierw próbuje bez zgody
Rady zmienić radnemu warunki umowy o pracę. ,,Na to Pani Dyrektor
(powiedział to wirtualnie) prawo nie zezwala!” Ponieważ Pani Dyrektor
najpierw powinna zwrócić się do nas o to, czy Rada wyraża zgodę, a następnie
wystosować pismo do byłego Przewodniczącego Pana Marcina Kosiorka. Nie
zrobiła tak. ,,Mleko się rozlało” Pan Marcin Kosiorek otrzymał wcześniej
pismo, bez zgody Rady. Po czym Pan Przewodniczący na moje ręce przekazał
sprawę do Komisji Rewizyjnej, aby ją zanalizować, zbadać. Tak?
Przewodniczący Bolesław Heichman – potwierdził – tak.
Radny Artur Michalak – kontynuując dodał: …nie wycofując pierwszego
pisma, jakie otrzymał Pan Marcin Kosiorek, co Pani Dyrektor zrobić powinna.
Dziś Pani Dyrektor ,,strzela sobie w stopę” po raz trzeci, ponieważ pismo, które
złożył Pan Przewodniczący do Komisji Rewizyjnej tak naprawdę przestaje mieć
jakiekolwiek prawne konsekwencje i nie będziemy się nim zajmować. Ponieważ
Pani Dyrektor obudziwszy się, albo po konsultacjach z Panem Starostą doszła
do winsoku, że jednak zwolni Pana Marcina Kosiorka. Pogratuluje przy
najbliższej okazji Pani Dyrektor znajomości prawa. Wstyd, aby Pani Dyrektor
nie znała się na przepisach Kodeksu pracy. To tyle tego smutnego komentarza.
Przewodniczący Bolesław Heichman – oświadczył, że łącznie z wpływem tego
pisma, jednocześnie wpłynęło króciutkie pismo anulujące pierwsze, o którym
wspominał Pan A. Michalak.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – odnośnie wypowiedzi Pana Artura
Michalak – po raz kolejny sytuacja jest taka, że nie zatrudniam i nie zwalniam
pracowników w jednostkach. Uzgodniliśmy, że zaprosimy Panią Dyrektor i w
pkt. 8 Pani Dyrektor wyjaśni swoje powody, takiego pisma. Jest to wynikiem
tego, że Pan Marcin Kosiorek do 20 maja br. miał czas na odpowiedź. Pomijając
to, to my, jako Rada wyrazimy, bądź nie wyrazimy zgody. My mamy wysłuchać
informacji i podjąć decyzję i proszę nie doszukiwać się tego, że Zarząd, czy
Starosta ma w tym cel, czy zwolnić, czy nie zwolnić. Z pierwszego pisma
wynika, że propozycja nie jest, aby Pana Marcina Kosiorka zwolnić z pracy
tylko zmniejszyć godziny. Poprosił Przewodniczącego, aby sprawę przenieść do
pkt. 8 i wówczas będziemy na ten temat dyskutować.
Radny Janusz Michalak – stwierdził, że czuje się oszukany, ponieważ tak
naprawdę nie został skutecznie poinformowany o dzisiejszej sesji.
Poinformował go kolega Artur Michalak. Byłem na urlopie (sprawy rodzinne), a
wczoraj był w drodze na Targi Branżowe w Bydgoszczy. Zawrócił z trasy tylko
dlatego, że ma wielki szacunek dla Pani Zofii Rogowskiej – Tylman, która w
dniu dzisiejszym ma zostać radną, jak również ze względu na zmiany
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budżetowe. A teraz mam prawo domniemać, że to po prostu był spisek. Tak to
wszystko wygląda. Nie mam fobii, jak to niektórzy określają tych, co należą do
PIS-u, bo do PIS-u nie należę.
Radny Artur Michalak – za nim będziemy głosować nad wnioskiem Pana
Starosty, poprosił o interpretację prawną naszego radcy. Czy mogłaby Pani
jasno się określić, czy rzeczywiście Pani Dyrektor miała prawo przedłożyć Panu
M. Kosiorkowi umowę zmiany warunków pracy, a teraz oświadczyć, że ta
umowa nie będzie obowiązywać przed tym zanim Rada się wypowie na ten
temat. Jego zdaniem kolejność powinna być inna. Dla niego ten wniosek jest po
prostu bezprzedmiotowy.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – Panie Radny Artur Michalak - poprosił o
przeniesie dyskusji do pkt. 8 ze względu na to, że chcielibyśmy szanować czas
Radnego Janusza Michalak, który zaplanował, jak wynika z jego wypowiedzi,
uczestnictwo w sesji w punktach, które zostały uwzględnione w porządku obrad.
Porządek został przekazany e-mailem. Nie chcielibyśmy zabierać cennego czasu
na punkty, które proponuję żeby wprowadzić.
Radny Janusz Michalak – to znaczy nie myśli Pan, że wrócę teraz do
Bydgoszczy?
Radny Artur Michalak – bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu za
cierpliwość i oddanie mi po raz ostatni w tym temacie głosu, na wypowiedzenie
się dla niego w bulwersujących okolicznościach. Zmienił w takim układzie
pytanie do Pani mecenas – czy możemy debatować nad wnioskiem w sprawie
osoby, która nie jest obecna na sesji?
Przewodniczący
wniosku.

Bolesław

Heichman

-

zaproponował

przegłosowanie

Radny Zbigniew Kuczyński – stwierdził, że za nim przystąpi się do
przegłosowania wniosku powinno, zapytać się czy można wprowadzić wniosek
do porządku obrad nadzwyczajnej sesji. Została zwołana przez
Przewodniczącego na wniosek radnych, którzy muszą wypowiedzieć się ,,tak
wyrażamy zgodę”.
Przewodniczący Bolesław Heichman – poprosił Panią radcę o odpowiedź.
Pani mecenas Zuzanna Kordialik – Gronczewska – radca prawny
Starostwa – nie ma przepisu, który mówiłby, że nie można, ale jednocześnie
byłoby wskazane, jeśli istnieją wątpliwości, co do przyczyny takiego wniosku
aby wysłuchać stronę przeciwną, czyli Pana Marcina Kosiorka. Być może
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jeszcze się pojawi. Jeśli Rada będzie miała jakieś wątpliwości, to po prostu nie
przegłosuje tej uchwały.
Radny Wojciech Miedzianowski – skoro Pani mecenas powiedziała, że Pan
Marcin Kosiorek może się pojawi, zaproponował odłożenie sprawy.
Teoretycznie i tak Państwo możecie wprowadzić ten punkt. Więc, jeśli Pan
Marcin Kosiorek dotrze, to wówczas spróbujemy sprawę rozważać. Poprosił o
wniosek zwołania sesji nadzwyczajne, jego ksero.
Radny Krzysztof Dąbrowski – z tego wszystko to nasuwa się taka sugestia:
dzisiaj Pani Dyrektor złożyła pismo na sesję nadzwyczajną i dzisiaj ma się też
pojawić tzn. że zaplanowana jest jakaś akcja. Nie rozumie tego.
Przewodniczący Bolesław Heichman – uznał, że to nie jest żadna akcja.
Radny Krzysztof Dąbrowski – ten zbieg okoliczności na to wskazuje i ma
prawo tak myśleć.
Wiceprzewodnicząca Irena Kolos – Pani Dyrektor nie mogła złożyć wcześniej
pisma, ponieważ Pan Marcin Kosiorek miał 30 dni na ustosunkowanie się do
pierwszej decyzji, termin minął 20 maja br. A zatem Pani Dyrektor nie mogła
złożyć pisma wcześniej tylko po terminie, więc poprosiła o szacunek i do Pani
Dyrektor i do Pana Marcina Kosiorka.
Radny Artur Michalak – uznał, że pierwszy krok, jaki Pani Dyrektor powinna
poczynić to wcale nie był taki, który Pani Dyrektor poczyniła. Pani Dyrektor
powinna złożyć wniosek do Rady z zapytaniem o zgodę na zmianę warunków
pracy. Pani Dyrektor tego nie zrobiła.
Michał Śliwiński – Członek Zarządu – jeśli chcemy prowadzić dyskusję to
będzie ona prowadzona w punkcie 8. To nie jest tak, że my przyszliśmy na sesję
ze stanowiskiem na tak, czy na nie. Po dyskusji w punkcie 8 w imieniu klubu
poprosimy o 10 minutową przerwę. Nie znamy sytuacji sprawy i też
chcielibyśmy ją poznać. Tak naprawdę prowadzony jest pkt. 8, który nie jest
jeszcze wprowadzony do porządku.
Radny Artur Michalak – przedtem były Starosta wnioskował, aby przedłożyć
sprawę wszystkim Komisją i wówczas byłoby więcej czasu na zajęcie
stanowiska, a nie nagle na sesji nadzwyczajnej zajęcie się sprawą zwolnienia
Pana Marcina Kosiorka z pracy, prawda?
Radny Krzysztof Dąbrowski – te fakty, o których wiemy budzą wątpliwości,
jego zdaniem punkt powinien zostać odłożony do kolejnej sesji.
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Starosta Krzysztof Figat – został złożony wniosek Zarządu, zatem realizujmy
porządek obrad sesji. Nie rozmawiamy w tej chwili o tym, o czym chcielibyśmy
rozmawiać.
Radny Wojciech Miedzianowski – patrząc w regulamin pracy Rady § 21
sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego.
Zaproponował, aby zaczekać, to nie ucieknie, można sprawę wprowadzić pod
koniec tej sesji. Jeśli sami próbujemy naciągać własny regulamin, to coś jest nie
tak.
Wiceprzewodnicząca Irena Kolos – zaproponowała, aby zadzwonić do Pana
M. Kosiorka, by pojawił się na sesji.
Radny Wojciech Miedzianowski – to jest tak samo jakby Pan J. Michalak miał
wracać z Bydgoszczy. Nie wiem, gdzie jest Pan Marcin Kosiorek.
Wiceprzewodnicząca Irena Kolos – podczas sesji nadzwyczajnej Pan Radny
Waldemar Wojciechowski był na Dniu Kobiet w Chąśnie, gdzie powiedział, że
musi spotkanie opuścić, ponieważ jedzie na sesję nadzwyczajną do Łowicza a
jednak na sesji się nie pojawił. Też była dyskusja, czy wiedział, czy nie
wiedział. Okazało się, że wiedział ale nieskutecznie.
Radny Krzysztof Dąbrowski – Pani Przewodnicząca, wie Pani do kogo mogę
zadzwonić tylko? – do swojej mamy.
Krzysztof Janicki – Członek Zarządu – chciałby przypomnieć radnym - kiedy
podejmowaliśmy wniosek na Komisję Rewizyjną rozpatrzenia wypowiedzi Pana
Pawła Bejdy, również Pana Bejdy nie było na sesji i jakoś nikomu to nie
przeszkadzało. To również były sprawy osobowe i podjęcie wniosku. Nie
powinno się spraw poruszać, jeśli nie ma zainteresowanej osoby na sali. Zróbcie
jednak Panowie wszystko aby, ta osoba się pojawiła.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – zobowiązuję się do tego, że jeżeli jest w
regulaminie zapis o sprawach osobowych, a regulamin jest rzeczą świętą dla
Rady, a Pan M. Kosiorek nie pojawi się to wniosek o głosownie uchwały w
sprawie wycofa. Natomiast nie wycofuje wniosku o wprowadzenie pkt. 8
ponieważ nie ma takiej potrzeby żeby ,,podgrzewać i rozgrzewać” temat na
kolejne tygodnie. Miał tylko pytanie - czy Pan Marcin Kosiorek został
skutecznie powiadomiony o dzisiejszej sesji. Podziękował za informację i
potwierdził, że Pan Marcin został skutecznie powiadomiony o dzisiejszej sesji.
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Radny Artur Michalak – ale tego nie było w ogóle w punkcie, nie rozumiał
pytania, w porządku obrad nie było tematu związanego z Panem Marcinem
Kosiorkiem, Panie Starosto!
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – ponieważ wcześniej była informacja Pani
Dyrektor, dzisiaj wpłynął wniosek, stąd wprowadzenie tego punktu do
porządku. Nie wie, czy ten wniosek zostanie w ogóle wprowadzony do
porządku?
Radny Artur Michalak – ale oczywiście, że nie.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – być może nie będzie.
Głosownie nad wnioskiem Pana Starosty Krzysztofa Figata o wprowadzenie do
porządku obrad sprawy zajęcia stanowiska przez Radę Powiatu Łowickiego dot.
wniosku o wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym
Marcinem Kosiorkiem – jako pkt. 8 porządku obrad.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych,
nieobecni Radni: Marcin Kosiorek, Waldemar wojciechowski,/
za
- 12
przeciw
-6
wstrzymało się
-0
Radni przyjęli powyższy wniosek wprowadzając sprawę do porządku obrad,
jako pkt. 8.

Ad pkt. 3
Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie wstąpienia kandydatki z tej
samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – przedstawił projekt uchwały RPŁ
w sprawie wstąpienia kandydatki z tej samej listy na miejsce radnego w związku
z wygaśnięciem mandatu, zgodnie z jego treścią. W miejsce Pana Pawła Bejdy
wstępuje kandydatka z tej samej listy pani Zofia Rogowska – Tylman.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
nieobecni Radni: Marcin Kosiorek,
Artur Michalak, Janusz Michalak,
Krzysztof Dąbrowski, Waldemar Wojciechowski/
za
- 15
przeciw
-0
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wstrzymało się
-0
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie wstąpienia kandydatki z tej samej listy na
miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu. /Zał. Nr 3/.
Przewodniczący Bolesław Heichman poprosił Panią Zofię Rogowską
Tylman o złożenie ślubowania, zgodnie z jego treścią. Ślubowanie zostało
złożone przez Radną Zofię Rogowską – Tylman.

Ad pkt. 4
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 Bolesław Heichman - zapytał Radną Panią Zofię
Rogowską – Tylman, czy wyraża zgodę na wejście w skład Komisji Rewizyjnej.
Radna Zofia Rogowska – Tylman – wyraziła zgodę na wejście do składu
Komisji Rewizyjnej.
Następnie przedstawił projekt uchwały RPŁ zmieniający Uchwałę Nr II/5/2010
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej, zgodnie z jego treścią.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
nieobecni Radni: Marcin Kosiorek, Ryszard Malesa, Janusz Michalak, Artur
Michalak, Krzysztof Dąbrowski, Waldemar Wojciechowski/
za
- 14
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
przyjęli uchwałę RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr II/5/2010 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej /Zał. Nr 4/.
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.
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Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – zapytał Radną Zofię Rogowską –
Tylman, czy wyraża zgodę na branie udziału w posiedzeniach Komisji Zdrowia
i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
Radna Zofia Rogowska – Tylman – wyraziła zgodę na wejście do składu
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli.
Następnie 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, zgodnie z jego treścią.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
nieobecni Radni: Marcin Kosiorek, Ryszard Malesa, Janusz Michalak, Artur
Michalak, Krzysztof Dąbrowski, Waldemar Wojciechowski /
za
- 14
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
przyjęli uchwałę 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 5/.
Ad pkt. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2012
rok.
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman – przedstawiła projekt powyższej
uchwały zgodnie z jej treścią.
Radny Wojciech Miedzianowski – zapytał Przewodniczącego RPŁ kiedy jest
planowana najbliższa sesja?
Przewodniczący Bolesław Heichman – odpowiedział, że pod koniec czerwca
br., ale nie jest wykluczone, że w międzyczasie nie stanie się coś nagłego, bo
ostatnio nagłych sprawa pojawia się.
Radny Wojciech Miedzianowski – sprawa wstąpienia Pani Zofii Rogowskiej –
Tylman, w miejsce Pana Pawła Bejdy to sprawa pilna, ale dlaczego zmiany w
budżecie zostały wprowadzone, co było powodem?
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Starosta Łowicki Krzysztof Figat – zmiany w budżecie dotyczą inwestycji w
Stanisławowie, gdzie został złożony wniosek do WFOŚ. Pierwotnie w formie
pożyczki i dotacji na rok 2012 i 2013. Z analizy budżetu wynikało, że w
przyszłym roku nie można będzie zaciągnąć pożyczki, ponieważ mamy
nadwyżkę budżetową zaplanowaną na przyszły rok. Musielibyśmy tworzyć
sztuczny deficyt, czego nie chcemy. Jako Zarząd przygotowujemy się do
nowych środków akcesyjnych. Całą sytuację Wydział Finansowy z Panią
Skarbnik i Biurem Strategii przeanalizował, i na tej podstawie podjęta została
decyzja, że w roku 2012 wejdzie tylko pożyczka i zostanie zwiększony zakres
na budynku w Stanisławowie. A w 2013r. będzie tylko dotacja i to nie zachwieje
żadnymi wskaźnikami. Aby płynnie prowadzić budżet takie zmiany muszą
zostać wprowadzone. Zgodnie z Państwa deklaracją, że jeśli będą takie
potrzeby, aby zwoływać sesje nadzwyczajne, i z tego skorzystaliśmy.
Radny Wojciech Miedzianowski – zapytał, czy wniosek do WFOŚ został
złożony na Stanisławów?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – wniosek został przygotowany i po
dzisiejszej sesji z całą poprawką zostanie… Wniosek jest zrobiony.
Radny Wojciech Miedzianowski – to jest trochę inna informacja, niż na
poprzedniej sesji. Na poprzedniej sesji ,,już złożyliśmy ten wniosek”. Zapytał
kiedy będzie decyzja końcowa WFOŚ o przyznanie?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – należałoby zapytać Zarząd WFOŚ.
Radny Wojciech Miedzianowski – Pani Ewa powiedziała na komisji, że nie
mamy podpisanej umowy a wprowadzamy pożyczkę z Funduszu już do
budżetu, czy to jest dobrze Pani Ewo? Jakąś podstawę, jakby była Pani łaskawa
podać?
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman – wynika to z ustawy o finansach
publicznych, że zwiększamy wartość zadania inwestycyjnego, ponieważ
wcześniej były zagwarantowane środki, ze środków własnych. Ponieważ
możemy w przyszłości planować pożyczkę i kredyty traktując jako środki
własne. I to nie podwyższa dochodów. W okresie poprzednich 4 lat R.I.O
kwestionowało wprowadzanie jakichkolwiek dochodów. Pożyczka nie stanowi
dochodu, stanowi przychód, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Natomiast dotacje można wprowadzić tylko na podstawie zawartej umowy.
Ponieważ WFOŚ, jak Pan Radny wie, wymaga od nas już umowy zawartej z
wykonawcą, w związku z tym należy zabezpieczyć środki i na to ustawa nam
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pozwala. Natomiast nie można, i na poprzedniej sesji nie była wprowadzona
dotacja, wprowadzić żadnej dotacji, bo musi być podpisana umowa.
Radny Wojciech Miedzianowski – pragnął przypomnieć, aby mieć umowę z
wykonawcą trzeba przeprowadzić przetarg i mieć decyzję, że te pieniądze będą
przyznane. A więc znów za wcześnie robimy sobie falstart. Wydaje się, że nie
jest to powodem tej sesji. Rozumie, że Pani Zosia jest powodem tej sesji, na
zmiany w budżecie można było zaczekać do decyzji WFOŚ i dopiero wtedy
ewentualnie je robić. Poza tym dziwi mnie tu podstawa, że to jest rozpoczęcie
sezonu grzewczego, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego instalacji w
Stanisławowie. Mamy maj i wydaje się, że robienie takiego falstartu w
budżecie… Można było poczekać spokojnie do przyszłego miesiąca.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – przyjmuję cenną uwagę Radnego. Tak się
składa, że to Zarząd ten wniosek składał i poddaje go pod ocenę Rady.
Pozwólmy by Rada go oceniła - przyjęła, bądź odrzuciła.
Radny Wojciech Miedzianowski – oczywiście tak z matematyką się liczy.
Zapytał, dlaczego również nie został złożony wniosek na Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3? Rozmawialiśmy na poprzedniej sesji, że termin
realizacji i złożenia faktury rozbiegał się. Chciałby poznać, jaka była
rozbieżność w dniach od złożenia faktury do Urzędu Starostwa Powiatowego a
złożenie wniosku do WFOŚ.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – otrzyma Pan Radny taką odpowiedź na
piśmie.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych,
nieobecni Radni: Marcin Kosiorek, Artur Michalak, Janusz Michalak, Krzysztof
Dąbrowski, Waldemar Wojciechowski /
za
- 13
przeciw
-0
wstrzymało się
-3
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok /Zał. Nr 6/.
Ad pkt. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 – 2018.
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Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman – poinformowała, że w
konsekwencji wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej w sprawie zmian
w budżecie dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Łowickiego w zakresie omawianego przedsięwzięcia. Projekt został
przedstawiony zgodnie z jego treścią.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych,
nieobecni Radni: Marcin Kosiorek,
Artur Michalak, Janusz Michalak,
Krzysztof Dąbrowski, Waldemar Wojciechowski/
za
- 13
przeciw
-0
wstrzymało się
-3
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego na lata 2012 – 2018 /Zał. Nr 7/.
Krzysztof Janicki – Członek Zarządu – wnioskował o 5 minutową przerwę
przed przystąpieniem do kolejnego punktu obrad.
Przewodniczący Bolesław Heichman – przychylił się do wniosku i
zaproponował 5 minutową przerwę.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego ogłosił przerwę w obradach sesji
w dniu 23 maja 2012 roku – godz. 11.55
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman wznowił
obrady sesji w dniu 23 maja 2012 roku – godz. 12.00

Ad pkt. 8
Zajęcia stanowiska przez Radę Powiatu Łowickiego w sprawie wniosku o
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Marcinem
Kosiorkiem.
Przewodniczący Bolesław Heichman – zaprosił panią Dyrektor Dorotę
Osowską do mównicy, aby przybliżyła problem.
Radny Zbigniew Kuczyński – miał serdeczną prośbę, zanim Pani Dorota
zacznie referować. Pogratulował Pani Zofii Rogowskiej – Tylman otrzymania
mandatu Radnej Powiatu Łowickiego. Z przykrością musiał zakomunikować, że
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jeżeli teraz będzie omawiany punkt 8, oficjalnie mówi głośno, że on i koledzy
wychodzą z posiedzenia. Państwo Radni pamiętajcie o jednym, każdy z nas
może znaleźć się w takiej sytuacji. Źle temat został załatwiony. Przepraszam.
Wychodzę. Dziękuję.
Wiceprzewodnicząca Irena Kolos – powinniście Państwo wysłuchać tego co
ma do powiedzenia Pani Dyrektor.
Przewodniczący Bolesław Heichman- uważa, że dobrze byłoby, żebyście
wysłuchali zdania Pani Dyrektor. To nie znaczy, że podejmiecie taką, czy inną
decyzję.
Krzysztof Janicki – Członek Zarządu – macie taki szacunek, jak niektórzy
Radni, którzy przyszli dla Pani Zosi Rogowskiej – Tylman i wyszli przed
głosowaniem.
Przewodniczący Bolesław Heichman- zaprosił Panią Dyrektor. Uznał, że są
media to zapiszą, przekażą.
Pani Dorota Osowska – Dyrektor Szkół Publicznych w Błędowie – moje
wystąpienie będzie przede wszystkim dotyczyło sytuacji, że w dniu 20 kwietnia
tego roku wręczyłam mojemu nauczycielowi Panu Marcinowi Kosiorkowi
pismo informujące, że od września br. będzie miał ograniczony etat. Przypomnę,
że etat nauczyciela to 18 godzin dydaktycznych, natomiast 40 godzin w
tygodniu. Pan Marcin Kosiorek miałby ograniczony etat od września br. ze
względu na zmniejszoną liczbę klas w Gimnazjum Publicznym w Błędowie.
Ograniczona liczba klas wynika z niżu demograficznego. Do mojej szkoły
przychodzą absolwenci Szkoły Podstawowej w Mastkach i Szkoły Podstawowej
w Błędowie. Ich liczbę szacuje się na ok. 20 – 27 uczniów i tak liczna będzie
pierwsza klasa gimnazjum. Przy analizie wszystkich nauczycieli, a przede
wszystkim polonistów, bo od nich zaczęłam dokonywać analizy, w trakcie
opracowywania projektu organizacyjnego, podejmując decyzję, komu
ewentualnie ograniczyć. Wzięłam pod uwagę następujące przesłanki: przede
wszystkim staż pracy nauczyciela. Trzech polonistów – Pan Marcin Kosiorek
pracuje najkrócej – 10 lat. Dwie inne polonistki pracują w mojej placówce 30
lat. Kolejny argument, który wzięłam pod uwagę to stopień awansu
zawodowego. Jedna pani nauczycielka jest nauczycielem dyplomowany tzn. że
osiągnęła już ten najwyższy pułap, natomiast druga polonistka jest nauczycielem
mianowanym. I znów kolejne wątpliwości, który z nauczycieli mianowanych
powinien mieć ograniczony etat. Każdy dyrektor weźmie zaangażowanie
nauczyciela, jeśli chodzi o przygotowanie młodzieży, czy do konkursów, czy do
olimpiad, czy też przygotowanie do egzaminów zewnętrznych. W przypadku
Pana Marcina Kosiorka nie miałam żadnych informacji o tym, że nauczyciel
13

przygotowywał uczniów do konkursów ogłaszanych, czy przez inną szkołę, czy
przez kuratorium. W związku, z tym już tutaj na rzecz polonistki mianowanej
był plus. Kolejna rzecz, która była brana przeze mnie pod uwagę to wynikające
z Karty Nauczyciela, konkretnie z art. 6, gdzie mówi się o obowiązkach
nauczycieli, że nauczyciel powinien cały czas się dokształcać. Z przykrością
stwierdzam, że oprócz studiów podyplomowych - wiedza o społeczeństwie, Pan
Marcin Kosiorek nie korzystał z żadnych innych form dokształcania.
Najczęściej nauczyciele korzystaj ze szkoleń, seminariów organizowanych przez
WODN. W związku z tym ja, jako Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę, jakość
edukacji, jakość oświaty w mojej placówce wzięłam te wszystkie aspekty pod
uwagę i wręczyłam pismo Panu Marcinowi Kosiorkowi, w którym były
informacje, co może zrobić w sytuacji, kiedy nie przyjmie zaproponowanych
przeze mnie warunków. Dziękuję.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – Pani Dyrektor, moje pytanie jest
następujące: z Pani wypowiedzi rozumiem, że wręczyła Pani pismo Panu
Radnemu Kosiorkowi mówiące o ograniczeniu etatu o 4 godziny.
Pani Dorota Osowska – Dyrektor Szkół Publicznych w Błędowie – tak.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – Pani Dyrektor należy rozumieć, że nie ma
Pani zamiaru zwalniać Pana Kosiorka. W wyniku tego, że ma Pani mniej
uczniów, chciała Pani ograniczyć Panu Kosiorkowi etat do 14 godzin
edukacyjnych. Gdyby w przyszłym roku pojawiła się większa ilość dzieci to
miałby pierwszeństwo, aby wrócić do pełnego etatu.
Pani Dorota Osowska – Dyrektor Szkół Publicznych w Błędowie – tak,
oczywiście. Zgodnie z przepisami jest taka procedura, że jeżeli będą
jakiekolwiek wolne godziny to w pierwszej kolejności otrzymuje nauczyciel,
który ma ograniczoną liczbę godzin w tygodniu. Biorąc pod uwagę pytanie Pana
Starosty, czy chciałam zwolnić? Nie chciałam zwolnić nauczyciela.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - dziękuję o to mi chodziło, żebym miał
wiedzę – nie było woli zwolnienia.
Pani Dorota Osowska – Dyrektor Szkół Publicznych w Błędowie – nie było
woli zwolnienia.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – dziękuję bardzo.
Pani Dorota Osowska – Dyrektor Szkół Publicznych w Błędowie – dodała,
że sytuacja w przyszłym roku już będzie trochę inna, ponieważ każdy dyrektor
musi analizować kolejne lata. I już będzie więcej dzieci w związku z tym jest
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prawdopodobieństwo, że będą dwie klasy gimnazjalne. Czyli to ograniczenie
dotyczyłoby roku 2012/2013.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka – zapytał, czy procedurę, którą Pani Dyrektor
przeprowadziła składając pisma do nas, do Pana Marcina, czy była zachowana
kolejność i zgodność z przepisami?
Pani Dorota Osowska – Dyrektor Szkół Publicznych w Błędowie – nie
zrobiłabym niczego niezgodnie z przepisami, bowiem i w gminie jest radca
prawny i w kuratorium jest radca prawny. Korzystałam z konsultacji, z
możliwości, aby dowiedzieć się, czy moje postępowanie w przyszłości (bo
konsultacje były prowadzone wcześniej) będą zgodne z prawem. Otrzymałam
odpowiedź, że będę prawidłowo postępowała czyniąc to, co Państwu jest już
wiadome.
Radny Eugeniusz Furman – czy pozostałe polonistki mają godziny
nadliczbowe?
Pani Dorota Osowska – Dyrektor Szkół Publicznych w Błędowie – jedna z
pań ma 2 nadgodziny. Z czego to wynika? – wynika to z tzw. szkolnych planów
nauczania w poszczególnych klasach, są wyznaczone rozporządzeniem liczby
godzin danego przedmiotu. W związku z tym nie można w jednej klasie dać 3
czy 4 godzin Panu Marcinowi Kosiorkowi, a jednej godziny języka polskiego
nauczycielce, która w tym momencie ma 2 nadgodziny. Nie można dzielić
jednego przedmiotu na dwóch nauczycieli, chodzi mi o jedną klasę.
Radny Eugeniusz Furman – czy przewiduje się vacaty na nowy rok szkolny,
jeśli tak to na jakie przedmioty? Czy ma Pani pełną obsadę na nowy rok
szkolny?
Pani Dorota Osowska – Dyrektor Szkół Publicznych w Błędowie – vacaty?
Nie ma takiej możliwości. Tak, mam pełną obsadę na nowy rok szkolny.
Radna Małgorzata Ogonowska - czy zamiast polskiego Pani zaproponowała
jakąś inna formę Panu Marcinowi Kosiorkowi np. świetlica, jakieś inne
uzupełnienie godzin, czy nie?
Pani Dorota Osowska – Dyrektor Szkół Publicznych w Błędowie – w
nadchodzącym roku szkolnym mam do dyspozycji 12 godzin świetlicy, w
związku z tym w pierwszej kolejności dawałam nauczycielom, którzy mieli
17/18-tych, żeby jedną świetlicą móc zapełnić etat. To znowu jest historia
powtórzona, bo są nauczyciele o znacznie dłuższym stażu pracy.
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Radna Małgorzata Ogonowska - ja odebrałam, że staż pracy miał główną rolę
w Pani decyzji. Tak?
Pani Dorota Osowska – Dyrektor Szkół Publicznych w Błędowie – tzn.
powiem tak, że wczytując się we wszelkiego rodzaju informacje na tzw. stronie
ogólnopolskiego stowarzyszenia kadry kierowniczej oświaty, tam są
analizowane różne przypadki. W związku z tym dyrektorzy innych szkół mając
to, co ja, czyli konieczność ograniczenia któremuś z nauczycieli etat, brali
zawsze pod uwagę, jako czynnik pierwszy staż, później stopień awansu
zawodowego, czy tak jak mówię, czy nauczyciel bierny czy czynny, czy
angażuje się w konkursy i to, co mówiłam wcześniej.
Radna Małgorzata Ogonowska – a jaki ma stopień mianowania pan Marcin
Kosiorek?
Pani Dorota Osowska – Dyrektor Szkół Publicznych w Błędowie – to jest
nauczyciel mianowany.
Wiceprzewodnicząca Irena Kolos – dodała, że w związku z tym, że
rzeczywiście w gminie Chąśno znaczna część dzieci pomniejszyła się w tym
roku, to na rok następny gmina Chąśno dostanie z subwencji oświatowej 98 tys.
zł pieniążków mniej. Tu pieniążki idą za dzieckiem, nie tylko ograniczenie
etatu. Gdyby Pan Kosiorek miał cały etat pewnie trzeba byłoby mu za ten etat
zapłacić, a tych pieniążków jednak gmina otrzymuje znacznie mniej.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – w związku z tym, że nieobecny Pan
Radny Marcin Kosiorek do tej pory nie pojawił się na sesji, jak również mamy
taką sytuację w obecnej chwili, że wielu radnych blokuje, ale główny powód to,
że regulamin nie pozwala nam głosować bez zainteresowanego, stawiam
wniosek o zdjęcie głosownia w tym punkcie. Natomiast pozostawienie
informacji nt. wniosku, jaki złożyła Pani Dyrektor.
Głosownie nad wnioskiem Pana Starosty Krzysztofa Figat o zdjęcie głosowania
w punkcie 8 porządku obrad.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 13 Radnych,
nieobecni Radni: Marcin Kosiorek,
Artur Michalak, Janusz Michalak,
Krzysztof Dąbrowski, Waldemar Wojciechowski, Zbigniew Kuczyński, Ryszard
Malesa, Wojciech Miedzianowski/
za
- 12
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
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przyjęli powyższy wniosek dot. nie głosowania w sprawie punktu 8 porządku
obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad o zabranie głosu poprosiła Radna Pani
Zofia Rogowska – Tylman – Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni
Państwo Radni, Szanowni Goście, z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie
podziękować przede wszystkim tym osobom, które na mnie głosowały i dzięki
którym dzisiaj mogłam zająć to zaszczytne miejsce w Radzie Powiatu. Nie jest
przykro przegrać z kimś, kto zostaje Wicewojewodą Łódzkim, także bardzo
serdecznie dziękuję wszystkim głosującym Państwu, Panu Panie Starosto za
zwołanie dzisiejszej sesji i powołanie mnie. Chciałabym z tego miejsca również
powiedzieć, bo może nie wszyscy Państwo mnie znają, ja jestem zwykłym
pracownikiem apteki szpitalnej. Tu szczególnie zwracam się do prasy, która
napisała, że jest właścicielem apteki. Nie, nie jestem. Jestem związana ze
szpitalem, od kiedy przyszłam do Łowicza. Pracuję w aptece szpitalnej,
prowadzę aptekę szpitalną i dział sterylizacji w tym szpitalu. Bardzo swoją
pracę lubię. Na pewno najbardziej znam się na służbie zdrowia, aczkolwiek inne
zawody nie są mi obce. Będę się starała utrzymać miła atmosferę w tej Radzie,
bo po dzisiejszej sesji niestety nie mam miłego odczucia. Widzę, że polityka
bardzo zeszła na dół na poziomie samorządów. Ale myślę, że to się zmieni i
chciałabym, żeby nie było takich niemiłych spotkań, jak chociażby dzisiejsze.
Życzę sobie przede wszystkim i Państwu siły, żebyśmy razem przetrwali do
końca tej kadencji. Wszystkiego dobrego dla nas wszystkich. Dziękuję. Panu
Staroście życzę siły i przemyślanych decyzji.
Wicestarosta Dariusz Kosmatka – znów chodzi o Pana Kosiorka, ale w innej
sprawie, ponieważ na ostatniej sesji miałem zadane pytanie o wyjaśnienie
rowów przy drodze Kuczków - Pana Kosiorka nie ma, więc takie wyjaśnienie
składam na ręce Pana Przewodniczącego.

Ad pkt. 9
Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman
zamknął obrady XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ
/-/ Bolesław Heichman
Protokołowały:
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B. Prus – Miterka
H. Jesionkowska
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