P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/12
z obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 20 lipca 2012 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a
Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności

- 21
- 17
- /Zał. Nr 1/

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany w budżecie
na 2012 rok.
4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w przedmiocie zmiany Uchwały
Nr XI/89/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 września 2011
roku w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy zadań
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr
2718 E relacji Ostrowiec – Sromów - Płaskocin na terytorium Gminy
Kocierzew Południowy oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki
dla Gminy Miasto Łowicz w celu współfinansowania realizacji
przyjętych zadań.
5. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego
Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman witając Radnych i zaproszonych
gości otworzył XXVI Sesję Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman poinformował, że w sesji wzięło
udział 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować
prawomocne decyzje.
Ad. pkt 3
Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany w budżecie na 2012
rok.
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Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman – przedstawiła projekt uchwały
zgodnie z treścią i treścią załączników. Dodała, że Powiat Łowicki otrzymał
pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokosci 180 tys. zł od Rady
Gminy Nieborów. Pomoc finansowa została przeznaczona na:
- położenie nakładki na drodze w m. Bednary – Kolonia – 100 tys. zł,
- położenie nakładki na drodze w m. Bednary – 55 tys. zł
- wymiana poszycia mostu i monitoring w m. Kompina – 15 tys. zł,
- odwodnienie drogi w m. Bobrownik – 10 tys. zł.
Kolejna zmian dot. wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków w dziale –
domy pomocy społecznej – kwoty 7 tys. zł na refundację poniesionych kosztów
tytułem zorganizowania uroczystości dot. odsłonięcia tablicy pamiątkowej w
DPS w Borówku upamiętniającą Krystynę Bochenek. Środki na refundację tych
kosztów pochodzą z darowizn, jest to kwota 7 tys. zł. Darowizny były wnoszone
zarówno przez osoby prawne jak i osoby fizyczne.
Kolejna zmiana, jaka została uwzględniona w projekcie uchwały RPŁ dot.
zwrotu kwoty 579,57 zł stanowiącej przekroczenie wydatków w ramach limitu
na przygotowanie projektu pn. ,,poprawa, jakości usług pomocy społecznej
poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku”.
Następna zmiana dot. zwiększenia dotacji o 10 tys. zł dla Gminy Kocierzew
Południowy na pokrycie kosztów związanych ze wspólnym projektem pn.
,,poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju Gminy Kocierzew
Południowy poprzez modernizację dróg gminnych i powiatowych”. W planie
budżetowym były zabezpieczone środki w wysokości 250 tys. zł, po zmianach
będzie to kwota 260 tys. zł. W konsekwencji tych zmian zostały zmienione
załączniki dot. wydatków majątkowych, jak również zostały uaktualnione
załącznik dot. dotacji przedmiotowych i podmiotowych.
Pozytywna opinia Komisji Budżetu i Finansów.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 18 Radnych,
nieobecni Radni: Krzysztof Dąbrowski, Zbigniew Kuczyński, Michał Śliwiński/
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie zmiany w budżecie na 2012 rok /Zał. Nr 2/.
Ad. pkt 4
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w przedmiocie zmiany Uchwały Nr
XI/89/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 września 2011 roku w
sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy zadań Powiatu
Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2718 E relacji
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Ostrowiec – Sromów - Płaskocin na terytorium Gminy Kocierzew
Południowy oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy
Miasto Łowicz w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.
Anna Gajek – Sarwa – Dyrektor PZDiT – przedstawiła powyższy projekt
uchwały RPŁ zgodnie z jego treścią. /Zał. Nr 3/
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych,
nieobecni Radni: Zbigniew Kuczyński, Michał Śliwiński/
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli uchwałę RPŁ w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XI/89/2011 Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 28 września 2011 roku w sprawie powierzenia
Gminie Kocierzew Południowy zadań Powiatu Łowickiego z zakresu
zarządzania fragmentem drogi Nr 2718 E relacji Ostrowiec – Sromów Płaskocin na terytorium Gminy Kocierzew Południowy oraz udzielenia dotacji
przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasto Łowicz w celu współfinansowania
realizacji przyjętych zadań. /Zał. Nr 3/
Ad. pkt 5
Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman
zamknął obrady XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ
/-/ Bolesław Heichman
Protokołowała:
H. Jesionkowska
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