P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/12
z obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 31 października 2012 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a
Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności

- 21
- 20 nieobecny B. Heichman,
- /Zał. Nr 1/

Porządek obrad:
Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
i Starosty Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu
Łowickiego za rok szkolny 2010/2011.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek
oświatowych w Powiecie Łowickim.
10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt.:
„PWP Wykorzystywanie europejskich doświadczeń z dziedziny
rolnictwa i gastronomii, szansą na zdobycie i rozwój kompetencji
zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu".
11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały
Nr XŁIV/331/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie
ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka
Róża".
12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały
Nr XLIV/332/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie
ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody
im.
Władysława
Grabskiego"
zmienionej
uchwałą
Nr XLVIII/351/2010 RPŁ z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XŁIV/3 32/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania
„Nagrody im. Władysława Grabskiego".
13.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie
na parkingu strzeżonym.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Statutu
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
15.
Rozpatrzenie
projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru
biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2012.
16.
Rozpatrzenie
projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany
budżetu na 2012 rok.
17.
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
18.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady
Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
19.
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy
różne.
20.
Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos witając Radnych i zaproszonych gości
otworzyła XXIX Sesję Rady Powiatu Łowickiego.
Ad pkt. 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wiceprzewodnicząca RPŁ I. Kolos poinformowała, że w sesji wzięło udział
20 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować
prawomocne decyzje.
Ad pkt. 3
Wnioski do porządku obrad.
Wiceprzewodniczącą RPŁ Irena Kolos zapytała czy są uwagi do porządku
obrad.
Wniosków i uwag nie było.
Ad. pkt 4
Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 19 radnych
nieobecni K. Dąbrowski, B. Heichman/:
za
- 16
przeciw
-0
wstrzymało się - 3 /J. Michalak, W. Miedzianowski, M. Kosiorek/
przyjęli protokół z XXVIII Sesji RPŁ.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. pkt 5
Informacja
Przewodniczącego
Rady
Powiatu
i Starosty Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.

Łowickiego

Wiceprzewodnicząca
RPŁ
I.
Przewodniczącego Rady Powiatu
majątkowych /Zał. Nr 2/.

informację
oświadczeń

Kolos
przedstawiła
Łowickiego dotyczącą

Starosta K. Figat przedstawił informację Starosty Łowickiego dotyczącą
oświadczeń majątkowych /Zał. Nr 3/.
Ad. pkt 6
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego
za rok szkolny 2010/2011.
Dyrektor Wydziału EKS I. Pawluk przedstawiła informację o stanie
realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2010/2011
/Zał. Nr 4/.
Radny J. Michalak - ile w tym roku rzeczywiście musimy dołożyć do
oświaty oczywiście poza subwencją bo z doniesień prasowych wyczytałem,
że ponad 2 miliony ale ja nigdzie nie mogę się tego doszukać
Skarbnik Powiatu E. Kotarska-Furman – według wyliczeń po przyjęciu
zmian proponowanych przez Zarząd na dzisiejszej Sesji do subwencji
oświatowej dołożyć należy około nie cały 1,9 mln.
Radny J. Michalak – to mogę poprosić o kwoty w dziale 801 i 854
globalnie ile po dzisiejszej sesji jak przyjmiemy
Skarbnik Powiatu E. Kotarska-Furman- no w tej chwili nie mam takich
materiałów to przedstawimy to na piśmie.

Radny J. Michalak- Bo jest kilka różnych materiałów i ja tylko chcę i różne
rzeczy wynikają, a poza tym albo relacje są nieprecyzyjne albo wypowiedzi
członków zarządu były niezbyt precyzyjne, bo to nie trzeba było szukać
2 mln zł żeby dołożyć dzisiaj tylko od początku roku nawet od zeszłego
budżetu może tak, od pierwszego budżetu. Już w pierwszym przyjętym
naszym budżecie było subwencji mniej o ponad 1 milion złotych. Na dziś to
obecny zarząd musiał znaleźć według moich spostrzeżeń 830 000,00 zł.
Starosta K. Figat – krótkie wyjaśnienie, może umówmy się, że w ten
sposób ja to dość precyzyjnie określiłem na spotkaniu w ZSP Nr 4 i zostało
to właściwie przyjęte. Umówmy się , że organem prowadzącym oświatę jest
Powiat Łowicki i w powiecie łowickim jest powiat łowicki i to będzie
prościej i to informacje że te źródła podają tyle. Przyjmijmy, że tymi
oficjalnymi źródłami są dokumenty na sesji i będzie bardzo prosto.
Radny J. Michalak - ale panie Starosto ja się zgadzam tylko ja tych 2 mln
zł nie mogę znaleźć w tych dokumentach dlatego pytam ile jest naprawdę.
Radny M. Kosiorek – szanowni panowie z zarządu po prostu ręce opadają
jak się z wami rozmawia. Na komisji pan Janicki bohatersko stwierdził, że
nowy zarząd znalazł ponad 2 miliony teraz dowiadujemy się, że jednak to
trochę inaczej jest to jest to pierwsze, po drugie jeśli jesteśmy przy temacie
oświaty – czy jest szansa żebyśmy nie byli ośmieszani jako samorząd
powiatowy. Dzisiejszy artykuł w gazecie, bo tak samo i radny Wolski na
komisji oświaty mówił, że dobrze by było, żeby jakiś porządek był w
oświacie i żeby co chwila nie wyskakiwały tutaj, dostajemy jakieś sprzeczne
sygnały obiecywaliście na komisji , że już niczego się z gazet nie dowiemy,
a my dowiadujemy się o kolejnych jakiś nowych planach i naprawdę.
Jeszcze są ludzie w tej oświacie którzy pracują i odbierają te sygnały, i ja
myślę że im teraz nie jest do śmiechu teraz tak jak panu radnemu
Śliwińskiemu członkowi zarządu.
Starosta K. Figat – przede wszystkim jak nie dowiemy się jakieś
wiadomości no to nie ma żadnej sensacji i tutaj jest to powiem poza nami.
Natomiast wydaje mi się że nie jest tak do końca jak pan radny Kosiorek
zauważył, my rozmowy prowadzimy, uczestniczymy w spotkaniach. Chcę
powiedzieć że te spotkania są bardzo merytoryczne i nie ma tam żadnej
sensacji na tych spotkaniach nie ma na nich ani pyskówek ani doszukiwania
się złośliwości. Ostatnie takie spotkanie w ZSP Nr 4 trwało prawie 3
godziny, byliśmy wspólnie z panem starostą Kosmatką. Byli i
przedstawiciele grona pedagogicznego i rady rodziców i rady wychowanków
i po tym spotkaniu odbyło się jeszcze spotkanie z dyrektorami i myślę że
jeśli te spotkania będą sie odbywały w tej konwencji i w tej atmosferze to

wypracujemy naprawdę dobry model. Natomiast jak ktoś chce znaleźć jakąś
sensację to no to proszę bardzo, my takiej sensacji nie widzimy.
Członek ZPŁ K. Janicki – może tu woli uzupełnienia faktycznie, na komisji
Edukacji powiedziałem , że Zarząd znalazł około 2 mln zł na dołożenie do
oświaty i faktycznie i poprzedni zarząd i ten zarząd i to jest kwota około 2
mln zł i ku ścisłości woli wyjaśnienia że tak faktycznie powiedziałem.
Radny A. Michalak – ja tutaj naprawdę ze swojej strony i ze strony swoich
kolegów, my naprawdę nie staramy się doszukiwać sensacji. My te sensacje
wyczytujemy w mediach tak jak pan Starosta obiecał że najpierw będzie
spotkanie radnych, potem będą dopraszani państwo dyrektorzy po to abyśmy
mogli wspólnie znaleźć konsensus. Okazało się zupełnie inaczej mówił też to
na komisji oświaty najpierw państwo zapowiadacie rewolucje nam, jak to
czytaliśmy jak słuchaliśmy tych pomysłów to włos na głowie się jeżył.
Potem okazało się, że z tych rewolucji robicie państwo ewolucje dzisiaj
okazuje się czytając, że ponoć będzie państwo mieli zamiar łączyć szkołę w
zdunach z Liceum Chełmońskiego. Znowu zapowiada się jakaś rewolucja,
przypomnę panie starosto że jak obejmowaliście władzę powiedzieliście że
macie pomysł, że macie koncepcje było expose, pomijam jakość ale
naprawdę chodzimy z zawiązanymi oczami i zupełnie nie wiedząc co robić.
Odnoszę wrażenie że chyba panowie też nie macie pomysłu jak rozwiązać
problemy oświaty i dobrze by było żeby rzeczywiście powołać jakiś zespół
który wypracuje wspólnie z państwem którzy zarządzają oświatą mam tu na
myśli panią dyrektor i państwa dyrektorów tak aby każda ze stron była
zadowolona. To nie może być tak że tniemy sobie dzisiaj z oszczędności
tego albo innego wydziału po to aby za 3 miesiące znowu okazało się
jednak tych pieniędzy brakuje nadal i może przeniesiemy jeszcze liceum ze
zdun w jakieś inne miejsce bo to okaże się jeszcze tańszym rozwiązaniem.
Naprawdę oświata to jest tak poważny i tak delikatna materia, że tu co
miesiąc spotykamy się z nowymi i pomysłami, zresztą i te pomysły
pozostawmy bez komentarza, niestety państwo dyrektorzy nie mogą tego
komentować, my na szczęście nie pozwolimy sobie zakneblować ust dlatego
panie starosto apeluję bo temat jest bardzo poważny, zachowujmy się
poważnie.
Radny M. Kosiorek – ja jeszcze chciałbym uzupełnić tylko wypowiedź
kolegi Artura, naprawdę nie widzicie tego. To wygląda jak w tym filmie
Barei – „zbudujemy blok tutaj a panie dyrektorze tu jest jezioro, a to się
jezioro przeniesie tutaj”. Tak wygląda w tej chwili wasza praca nad oświatą,
no przecież tak pracować nie można.

Starosta K. Figat – szanowni państwo, po pierwsze chce poinformować, że
na spotkaniu na które zaprosiliśmy państwa w sprawie oświaty to ani pana
Marcina Kosiorka, ani pana Artura Michalaka nie było na tym spotkaniu –
wyszedł pan wcześniej, pana sprawa nie będę tego komentował, tak jak pan
nie chce naszego expose. Natomiast chcę zapewnić, że zarząd wie co robi,
zarząd rozmawia i z dyrektorami i nie tylko z dyrektorami i nie doszukujmy
się jeszcze raz sensacji. Widzę, że wszystkim bardzo dobrze służy dyskusja
na temat tego gdzie liceum w Zdunach zostanie przepisane, przypisane,
dopisane. Myślę, że takiej odpowiedzi ja nie udzielałem jako Starosta a jak
wypracujemy koncepcje jako zarząd to przedstawimy ją do oceny i będzie
państwo mogli że tak powiem tą wizję, decyzje bądź skrytykować, bądź
poprzeć. Otwarci jesteśmy na każde propozycje, natomiast nie jesteśmy
otwarci na szukanie sensacji.
Radny J. Michalak - Panie Starosto, szkoda , że pan zabrał głos w tej
chwili, bo no ,muszę odpowiedzieć. Na poprzedniej sesji przykro mi że tak
się stało, ale na poprzedniej sesji bardzo był pan zadowolony ze spotkania
naszego, zarządu z radnymi na temat oświaty, że było merytoryczne, bez
emocji. Na początku tego spotkania zapytałem, czy to grono nie jest za
wąskie, nie powinno być przynajmniej dyrektorów, odpowiedział pan że
koncepcja jest taka, żebyśmy my czyli Zarząd i Radni kilka razy, 2 może 3
razy się spotkali później doprosimy dyrektorów, później rady pedagogiczne
później może kuratorium. Ja zaproponowałem żeby jeszcze może byli
dyrektorzy gimnazjum bo to tych dzieciaków dotyczy. No niestety pan teraz
mówi żeby zaufać i przyjąć to co wypracuje pal sześć nas opozycję, ale to
był wniosek Jacka radnego, żeby przygotować dodatkowe materiały na
następne spotkanie i mieliśmy się spotkać i rozmawiać już na liczbach.
Mówi pan teraz, że to co pan powiedział na spotkaniu w Zespole Nr 4, a ja
nie wiem o jakim spotkaniu pan mówi przede wszystkim, skąd mam się o
tym dowiedzieć
Starosta K. Figat absolutnie nie wycofujemy się ze spotkań z radą
podtrzymuje to co powiedziałem na poprzedniej sesji, natomiast proszę
państwa nie możecie nam ograniczać spotkań w między czasie z dyrektorami
w szkołach, na litość boską ludzie…
Radny J. Michalak - ale ja nic nie ograniczam, powiedziałeś, że zrobimy
sobie , masz taka koncepcję że będzie my się spotykać
Starosta K. Figat - tak jest

Radny J. Michalak - schwaliłeś na poprzedniej sesji to spotkanie , że
myślałem że dalej będziemy rozmawiać , a ja nie chcę rozmawiać po co , ja
wiem , że zarząd zawsze może się spotkać z dyrektorami
Starosta K. Figat - no więc to czynimy, jak wspólnie z dyrektorami którzy
naprawdę po tym wtorkowym spotkaniu wyrazili chęć współpracy o
zaangażowania się. Jeżeli tak koncepcje przygotujemy zaprosimy jeśli
będziecie chcieli państwo z tego zaproszenia skorzystać będzie nam bardzo
miło, dziękuję.
Członek ZPŁ M. Śliwiński – ja mam pytanie czy znalazł się w dzisiejszym
porządku obrad punkt odnośnie zmiany sieci szkół czy czego kolwiek, bo
teraz tak naprawdę widzę, że przy okazji punktu dotyczącego oświaty
zaczynamy bić pianę. I tutaj powtórzę jeszcze raz, może pan Marcin
Kosiorek uważa, że ja się z tego śmieje, może okazać się tak jak było
wczoraj z Rzeczpospolitą był artykuł, że był wybuch w samolocie , teraz
padły jakieś słowa w gazecie a tak naprawdę to nie był artykuł w którym
pismo było wysłane ze starostwa tylko dziennikarz napisał. Teraz dajmy z
tym święty spokój zajmijmy się tematem który akurat teraz mamy w sesji a
jak dojdziemy do punktu jeżeli będzie taki punkt w dzisiejszej sesji odnośnie
sieci szkół to będziemy rozmawiać. Póki co trwają rozmowy ,
przygotowujemy się do tego.
Wiceprzewodnicząca RPŁ I. Kolos - Jeśli jest pytanie odnośnie tego
punktu bardzo proszę.
Radny M. Kosiorek – tak jest pytanie, dziękuję bardzo pani
przewodniczącej za oddanie mi głosu. W ogóle do tych bzdur co Michał
mówisz to nie będę się nawet ustosunkowywał , tylko mam pytanie takie do
pana starosty, co powiedzieli na spotkaniu jeśli oczywiście możemy
wiedzieć z dyrektorami, dyrektorzy na temat podtrzymania przez zarząd tego
pomysłu utworzenia tej jednostki która będzie obsługiwać dyrektorów.
Starosta K. Figat – myślę że nie w tym punkcie to pytanie, natomiast
dyrektorzy przyjęli to po prostu ze zrozumieniem.
Radny A. Michalak- panie starosto czyli rozumiem, że ta dyskusja z
państwem dyrektorami którzy dbają o naszą oświatę odbywa się według
systemu nakazowo – rozdzielczego - tak my wam proponujemy księgowość
od 1 stycznia, a wy tak naprawdę nie macie wyjścia tego nie zaakceptować
bo potrzebujemy oszczędności

Starosta K. Figat – nie my proponujemy odpowiedzialność za oświatę w
powiecie łowickim, dziękuję bardzo i moja prośba pani Wiceprzewodnicząca
abyśmy przeszli do porządku obrad.
Ad. pkt 7
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych
w Powiecie Łowickim.
Dyrektor Wydziału EKS I. Pawluk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
i placówek oświatowych w Powiecie Łowickim.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji
– pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym/ w głosowaniu wzięło udział 20 radnych
nieobecny B. Heichman/:
za
- 11
przeciw
-7
wstrzymało się - 2 /Z. Kuczyński, M. Ogonowska/
podjęli uchwałę Nr XXIX/211/2012 RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w Powiecie
Łowickim /Zał. Nr 5/.
Ad. pkt 8
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie
Powiatu
Łowickiego
do
realizacji
projektu
pt.: „PWP Wykorzystywanie europejskich doświadczeń z dziedziny
rolnictwa i gastronomii, szansą na zdobycie i rozwój kompetencji
zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu".
Dyrektor Wydziału EKS I. Pawluk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do
realizacji projektu pt.: „PWP Wykorzystywanie europejskich doświadczeń z
dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansą na zdobycie i rozwój kompetencji
zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu".
Radny M. Kosiorek – ja może nie pytanie tylko, myślę tak na Komisji
Edukacji powiedzieliśmy, że tylko pogratulować panu dyrektorowi kretowi
jest to przykład tego że po prostu nasi dyrektorzy i nasze szkoły działają

dobrze. Im mniej zamieszania wokół tych szkół myślę, że będzie lepiej
i spokojniej pracować i dyrektorom i nauczycielom i uczyć się dzieciom,
dziękuję bardzo.
Radny W. Wojciechowski - Ja chciałbym zapytać pana dyrektora o jakim
typie maszyny pan myśli do zbierania zielonek
Dyrektor ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu M. Kret – oczywiście jakieś tam
zamiary i typy co do zbioru zielonek mam, ale niestety będzie na to
ogłoszony przetarg w związku z czym chcemy wybrać taki kombajn by
spełnił kryterium cenowym i był wykorzystany efektownie w szkole czy to
będzie CLASS czy NEW HOLAND nie wiem naprawdę, nie chce przesądzać
ale chcemy żeby był to dobry sprzęt
Radny Z. Kuczyński - Panie dyrektorze ta druga część kwoty wychodzi tam
10 700,00 zl ……. To są wynagrodzenia dla pracowników, bo są
wyszczególnione pozycje ale nie wszystkie
Dyrektor ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu M. Kret – tak to projekt na kwotę
1 709 000,00 zł ma zadania współpracy międzynarodowej i ma ten walor
pozytywny, że 50% tego projektu można przeznaczyć na sprzęt dydaktyczny
i to jest to 629 000,00 zł pozostałe kwoty to są kwoty przeznaczone na
przejazd pobyt ubezpieczenie zakwaterowanie i wyżywienie uczniów to
będzie 12 grup uczniów przebywała przez 2 tygodnie opiekunów czyli nie
tylko na wynagrodzenia. Wynagrodzenia będą w minimalnym zakresie, będą
dla opiekunów praktyk. Natomiast gro to jest na przejazd, zakwaterowanie,
wyżywienie oraz tzw. część kulturalna bo oni także będą zwiedzali różne
miasta, muzea, wstępy do teatrów i kin, jakiś wesołych miasteczek czy
innych atrakcji kulturalnych.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji
– pozytywna
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 radnych
nieobecny B. Heichman/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się - 0
podjęli uchwałę Nr XXIX/212/2012 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt.: „PWP
Wykorzystywanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa

i gastronomii, szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych
uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu" /Zał. Nr 6/.
Zagłosował, ale nie użył przycisku J. Michalak.
Ad. pkt 9
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały
Nr XŁIV/331/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie
ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka
Róża".
Dyrektor Wydziału EKS I. Pawluk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie zmiany uchwały Nr XŁIV/331/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009
roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody
„Łowicka Róża".
Radny A. Michalak – pani dyrektor proszę przypomnieć jak wygląda
kwestia kapituły
Dyrektor Wydziału EKS I. Pawluk - kapitułę i jej skald osobowy powołuje
na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji Rada Powiatu Łowickiego w drodze odrębnej uchwały
Radny A. Michalak - rozumiem, że ten skład na razie jest stały i nie ulega
on zmianie. Czy dostaniemy jakiś projekt nowego składu przed wyborem, w
kontekście tej nowelizacji uchwały. Chodzi mi tylko pani Dyrektor jakie są
plany czy kapituła zostaje na bazie poprzednich uchwał, czy za niedługo
będzie jej skład zmieniony
Starosta K. Figat- szanowni państwo nie przewidujemy tego co pan Artur
Michalak oczekuje, może tylko tak odpowiem
Radny A. Michalak - skąd pan starosta wie co oczekuęe, ja się tylko pytam,
chyba mam prawo tak. Ja też mam nadzieje, że pan wie czego oczekują
dyrektorzy w kontekście łowickich szkół, ale proszę nam nie wkładać w usta
słów czy zamiarów które, tak naprawdę są zupełnie rozbieżne
Radny W. Miedzianowski – właściwie to ja mam prośbę tylko, a nie
pytanie, ponieważ uważam, że te uchwały po tych 2 latach, a właściwie po
3 latach funkcjonowania należałoby bardziej dogłębnie zmienić ale mam 1
prośbę ponieważ tutaj punkt dotyczący jakby informowania potencjalnych
beneficjentów i wnioskodawców co do tych nagród ja mam prośbę bo o tym
już od dawna się mówiło żeby ta informacja o tym dotarła do wszystkich

instytucji poprzez urzędy gmin, czy też ośrodki kultury, biblioteki, aby
rozpropagować tą nagrodę a ten punkt jakby zawęża nie dokonuje jakby
takiego , nie wnioskuję o zmianę tego punktu tylko jest taka prośba aby
przesłał wszystkie te informacje do urzędów gmin do instytucji kultury żeby
po prostu to poszło.
Członek ZPŁ M. Śliwiński – odpowiadając panu Wojtkowi to wydaje mi
się, że to szerokie propagowanie to najważniejsze jest w 1 i 2 roku
funkcjonowania tej nagrody. Jeżeli ona funkcjonuje już jakiś czas
przyznajemy ja wręczamy ja na Biesiadzie Łowickiej to coraz więcej osób
wie że o takie nagrody można się ubiegać. Teraz jeśli ktoś faktycznie chce
kogoś uhonorować taka nagroda to ten komitet który interesuje się ta
nagrodą zawsze bezpośrednio nad tym czuwa, to jest kwestia obarczania
coraz większej ……..
Radny W. Miedzianowski – moja prośba jest aby to rozpropagować.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji
– pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 radnych
nieobecny B. Heichman/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się - 1 / W. Miedzianowski/
podjęli uchwałę Nr XXIX/213/2012 RPŁ w sprawie zmiany uchwały
Nr XŁIV/331/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie
ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża".
/Zał. Nr 7/.
Ad. pkt 10
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały
Nr XLIV/332/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie
ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im.
Władysława Grabskiego" zmienionej uchwałą Nr XLVIII/351/2010 RPŁ
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XŁIV/3 32/2009
RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia oraz zasad
i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego".
Dyrektor Wydziału EKS I. Pawluk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/332/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009
r. w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody

im. Władysława Grabskiego" zmienionej uchwałą Nr XLVIII/351/2010 RPŁ
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XŁIV/3 32/2009 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia oraz zasad
i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego".
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji
– pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 radnych
nieobecny B. Heichman/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się - 1 / W. Miedzianowski/
podjęli uchwałę Nr XXIX/214/2012 RPŁ w sprawie zmiany uchwały
Nr XLIV/332/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia
oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego"
zmienionej uchwałą Nr XLVIII/351/2010 RPŁ z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XŁIV/3 32/2009 RPŁ z dnia 21 grudnia 2009
r. w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im.
Władysława Grabskiego" /Zał. Nr 8/.
Ad. pkt 11
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie na parkingu
strzeżonym.
Dyrektor PZDiT A. Gajek-Sarwa przedstawiła projekt uchwały RPŁ w
sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich
parkowanie na parkingu strzeżonym.
Radny J. Michalak – pani dyrektor ja chciałem zapytać do jakiej grupy
kłady się zaliczają i te urządzenia co mają koła równolegle, czy jest na to
jakaś stawka.
Dyrektor PZDiT A. Gajek-Sarwa myślę, że to będzie traktowane jako
pojazd o całkowitej masie dopuszczalnej do 3,5 tony ale to ….
Radny J. Wolski - pani dyrektor w skali roku jakiego rzędu są to pieniądze
bo rozumiem, że to starostwo za to płaci , czy w ogóle dużo jest takich
zdarzeń, jakiego rzędu suma to jest.

Dyrektor PZDiT A. Gajek-Sarwa - to jest trudne do określenia nie
jesteśmy w stanie…..
Radny J. Wolski – musimy podjąć tą uchwałę, ja rozumiem ale ją
podejmujemy żeby sobie ona była czy tak fizycznie jest to wykorzystywane,
i jakiego rzędu sumy to są , czy ona tak sobie jest po prostu pro forma.
Dyrektor PZDiT A. Gajek-Sarwa – tą uchwałę musimy podjąć z uwagi na
ustawowy obowiązek natomiast koszty rożnie wypadają w zależności od
ilości zdarzeń na drogach. Sąsiednie powiatu mają podpisane umowy na
17 tysięcy złotych. W skali roku to 10 takich drobnych i 3 takie większe
zdarzenia których koszty były znaczące.
Starosta K. Figat – szanowni państwo aby nie było tak różowo to musimy
wziąć pod uwagę że my na terenie powiatu od czerwca mamy dwa zjazdy z
autostrady, a najwięcej zdarzeń jakie się dzieją to są przy węzłach
autostradowych także może nas to dotknąć w jakiś sposób.
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 B. Heichman/:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się - 1 / J. Michalak/
podjęli uchwałę podjęli uchwałę Nr XXIX/215/2012 RPŁ w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie
na parkingu strzeżonym /Zał. Nr 9/.
Zagłosował, ale nie użył przycisku M. Kosiorek.
Wiceprzewodnicząca RPŁ I. Kolos ogłosiła
w obradach XXIX Sesji RPŁ – godz. 14.16

10

minut

przerwy

Wiceprzewodnicząca RPŁ I. Kolos wznowiła obrady XXIX Sesji RPŁ –
godz. 14.30

Ad. pkt 12
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Statutu Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Sekretarz Powiatu M. Pietrzak przedstawiła projekt uchwały RPŁ w
sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 radnych
nieobecny B. Heichman/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się - 0
podjęli uchwałę podjęli uchwałę Nr XXIX/216/2012 RPŁ w sprawie Statutu
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu /Zał. Nr 10/.
Ad. pkt 13.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru biegłego
rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2012.
Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman przedstawiła projekt uchwały
RPŁ w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok
2012
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 radnych
nieobecny B. Heichman/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się - 0
podjęli uchwałę podjęli uchwałę Nr XXIX/217/2012 RPŁ w sprawie wyboru
biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2012 /Zał. Nr 11/.

Ad. pkt 14.
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na
2012 rok.
Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman przedstawiła projekt uchwały
RPŁ w sprawie w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 radnych
nieobecny B. Heichman/:
za
- 15
przeciw
-0
wstrzymało się - 5 /W. Miedzianowski, J.Michalak, R.Malesa,
W.Wojciechowski, A. Michalak/
podjęli uchwałę podjęli uchwałę Nr XXIX/218/2012 RPŁ w sprawie
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok /Zał. Nr 12/.
Ad. pkt 15.
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
Starosta K. Figat – przedstawił sprawozdanie z działalności
Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami
/Zał. Nr 13/. To były podstawowe kwestie jest jeszcze jedna sprawa, którą
zarząd się zajmował, jest to sprawa pana dyrektora ZOZ w Łowiczu który
mama dwie opinie , w najbliższym czasie będziemy musieli podjąć dwie
decyzje. W myśl art. 25 c ustawy z dnia 5 czerwca 1995 roku o samorządzie
powiatowym pan dyrektor był zobowiązany do złożenia oświadczenia
majątkowe i zlikwidowania działalności gospodarczej, takich informacji nie
mamy czekamy na 3 opinię prawną i w przyszłym tygodniu będziemy
zmuszeni podjąć stosowne decyzje, jakie one będą na dzień dzisiejszy nie
chce przesądzać.
Radny J. Michalak – ja w kwestii tej ostatniej, chciałem zapytać to z tego,
co ja pamiętam jeśli któraś z osób zobowiązanych do składania oświadczenia
takowego nie złoży to zwierzchnik w tym przypadku starosta ma obowiązek
go wezwać. Czy pan starosta go wzywał, bo ja nie.
Starosta K. Figat – no więc ten zapis obowiązuje od tej kadencji dopiero,
jest to zapis jak gdyby dokładający jeden z elementów, że w przypadku

osoby zobowiązanej do złożenia takiego oświadczenia i takiego
oświadczenia nie złoży przełożony jest zobowiązany do wezwania go do
złożenia tego oświadczenia. Natomiast w momencie kiedy pan dyrektor
został powoływany na dyrektora zapis jest jednoznaczny, że jest
zobowiązany. Czekamy właśnie na ostateczne wyjaśnianie tej sprawy żeby
nie popełnić błędu. W przyszłym tygodniu tą informacje posiądziemy
i podejmiemy ostateczne decyzje.
Ad. pkt 16.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego
Łowickiego w okresie między sesjami.

Rady

Powiatu

Wiceprzewodnicząca RPŁ I. Kolos - no nie ma pana Heichman ja mogę
tylko powiedzieć, że pan Heichmana nie uczestniczył w żadnych obradach
między sesjami.
Starosta K. Figat – rozmawiałem z panem Przewodniczącym w piątek jak
również w poniedziałek nie uczestniczył w ostatnich uroczystościach ze
względu na swój stan zdrowia. W tej chwili przebywa na leczeniu i myślę że
pozostaje nam tylko tyle aby życzyć mu jak najszybszego powrotu do
zdrowia i usprawiedliwić go za nieobecność na uroczystościach.
Ad. pkt 17.
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Radny M. Kosiorek – ja chciałem zapytać czemu pismo które w imieniu
klubu w dniu 22 .10 było też do wiadomości przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej nie trafiło do przewodniczącego komisji rewizyjnej.
Sekretarz Powiatu M. Pietrzak – to znaczy ja mam informacje, że trafiło,
skoro pan przewodniczący nie odebrał. Choć prośba jest taka na przyszłość
jeśli będzie do wiadomości to powinno być złożone w tylu egzemplarzach w
ilu jest do wiadomości dla poszczególnych osób powinno być skreślone dla
kogo jest który egzemplarz myśmy to zrobili kserowaliśmy i przekazaliśmy
egzemplarz.
Wiceprzewodnicząca RPŁ I. Kolos - nie udzieliłam panu głosu, proszę
radny Janusz Michalak

Radny J. Michalak – ja też w tej sprawie , pani sekretarz powiem, że to
trochę niegrzeczne było no w końcu instytucja taka jak starostwo to nie tylko
zarząd obsługuje. Jest tam , też Biuro Rady jak skseruje 2 czy 3 egzemplarze
Biuro to chyba nie jest czymś wielkim tym bardziej, że radni bywaja w
Biurze i nie trzeba korespondencja. Bo jeżeli ja mam składać w 3
egzemplarzach to ja sobie wyślę do tych których chcę poinformować.
Radny M. Kosiorek – pan starosta to pismo otrzymał
Starosta K. Figat - nie wiem o którym piśmie pan mówi
Sekretarz Powiatu M. Pietrzak - pismo jest przygotowane
Starosta K. Figat – ja od radnych pismo otrzymałem i zadekretowałem dalej
według przynależności
Radny M. Kosiorek - to prośba jest aby było to przekazane do komisji
rewizyjnej tam jest szansa aby było to spełnione czy nie?
Sekretarz Powiatu M. Pietrzak - będzie przekazane jeżeli będzie odebrane
to będzie przekazane, o może tak, jest gotowe i czeka.
Radny M. Kosiorek - czyli nagranie jest
Sekretarz Powiatu M. Pietrzak - nie, nie ja mówię odpowiedź na pismo,
nagrania nie ma dlatego że tam pan informatyk mógłby wytłumaczyć w jaki
sposób tam to jest, ale z tamtych dni nagrania nie ma jest już nagrane kolejne
nagranie na to
Radny M. Kosiorek - acha dobrze, dziękuję bardzo.
Radny J. Michalak – ja chciałbym w trybie interpelacji złożyć jeszcze raz
pismo do pana Starosty jako szefa starostwa z zapytaniami no bo odpowiedź
no może nie niegrzeczna ale może tak zestawiające je z pytaniem to bym
powiedział, że jest lekko arogancka. Zadałem 8 pytań dostałem odpowiedź
na 4 pytania, i w ostatnim zdaniu jednocześnie pan starosta poinformował,
mnie, że na pozostałe pytania zostały już udzielone odpowiedzi w trakcie
trwania komisji 1 października. Tak ale ja zanim zdałem pytania poprosiłem
pana starostę żeby mi odpowiedział na pytanie które nasunęły mi się po
poprzedniej sesji i komisji rewizyjnej w dniu 1 października. Ponadto
odpowiem tak te pytania które zostały napisane nie są precyzyjne więc daje
jakby możliwość doprecyzowania ich jeszcze tych odpowiedzi. Jeszcze inna

zupełnie sprawa, chciałbym usprawiedliwić siebie, a i kolegów z tej strony
co i głosowali przeciw tej uchwale może to jest drobna sprawa ale ,
zapytałem czy mamy głosować ten tekst który dostaliśmy i też był czas żeby
przeanalizować ten tekst i jakoś nikt tego teksu nie zobaczył przeczytam
państwu tylko 4 pierwsze wersy czy jak to nazwać. Ja się pytam czy ta
uchwała jest ważna czy nie? Może pani mecenas nam odpowie.
Sekretarz powiatu M. Pietrzak – chciałabym udzielić odpowiedzi
dotyczącej tego projektu, ponieważ akty prawne które są potem publikowane
w dzienniku urzędowym musimy wpisywać w takim specjalnym programie
komputerowym. Ten program jest tak skonstruowany, że on sam tam wpisuje
datę wprowadzania danych, my tą datę wtedy kiedy jest przekazywany do
dziennika urzędowego to dziewczyny ją potem poprawiają na ta prawdziwą
tak jest. Ale faktycznie będziemy o tym pamiętać
Radny J. Michalak - pani sekretarz uchwała w sprawie wyboru biegłego
otrzymaliśmy w tym samym czasie i ta jest z dnia 31 października a tamta
z 5.
Sekretarz powiatu M. Pietrzak To powtarzam to samo co mówiłam
przygotowany projekt uchwały był wpisany w dniu 5 października ten
program automatycznie to wpisuje
Radny J. Michalak - ale ten projekt nie był 31 października pisany bo
dostaliśmy go wczoraj 30.
Sekretarz powiatu M. Pietrzak - ale ten program sam wpisuje datę, nie ma
możliwości
Radny J. Michalak - to raz wpisze jutrzejsza, a innym razem tą którą się
pisze.
Sekretarz powiatu M. Pietrzak – nie ja może powiem tak będziemy
pamiętać następnym razem kiedy będzie pisane w tym programie po prostu
będziemy to korektorować, przed kserowaniem dostaniecie państwo bez , tak
naprawdę powinny być bez daty bo to są projekty i nigdy nie wiadomo kiedy
sesja będzie. W związku z tym na przyszłość będziemy pamiętać o tym.
Członek ZPŁ M. Śliwiński - tutaj akurat Janusz masz rację, program z
automatu wpisuje ale można edytować to, także tutaj po prostu jest
przeoczenie.

Radny A. Michalak – ja mam pytanie szkoda, że nie ma dyrektora
CKTiPZŁ nie fatygował bym wówczas o udzielanie pisemnych odpowiedzi,
na interpelacje tudzież zapytanie. Pan starosta na sesji w poprzednim
miesiącu powiedział, że min. w 2010 roku Centrum Promocji wystawiało
swoje stoisko na święcie w Bednarach, spieszę donieść panie starosto, że
niestety to nieprawda, natomiast otrzymałem uzupełniającą odpowiedź od
pana dyrektora który mówił, że Centrum nie wystawiało swojego stanowiska
w latach 2006-2012 w innych gminach poza gmina Nieborów. Chciałem
zapytać czymże ta gmina się zasłużyła, ze w ubiegłym i tym roku Centrum
Promocji wystawiało tam swoje stoisko, być może odpowiedź jest banalna –
bo nie otrzymywała z innych gmin zaproszeń. Nie mniej jednak chciałbym
uzyskać taką odpowiedź.
Starosta K. Figat – ja tylko jedno pytanie bo nie wiem czy dobrze
zrozumiałem w 2010 roku powiedziałem, że wystawiało się, a nie
wystawiało się, nie to błąd. W 2011 i 2012 roku zapraszaliśmy Centrum i
Centrum się wystawiało.
Radny A. Michalak – ale błąd panie starosto kogo bo nie bardzo
zrozumiem. Mogę zacytować pana wypowiedź – w 2010, 2011 i 2012 roku
przez te ostatnie 3 lata funkcjonuje piknik Bednarski ….
Starosta K. Figat – tak jest piknik bednarski, natomiast Centrum wystawiało
się w 2011 i 2012 roku , na pewno organizujemy imprezę od 2010 roku,
czyli w 2010 roku, 2011 i 2012 roku ta wypowiedź potwierdzam natomiast
Centrum dostało zaproszenie i w 2011 i 2012 roku z tego co wiem
skorzystało, natomiast w poprzednich latach takie zaproszenia były
kierowane z Bełchowa z którego Centrum tez skorzystało, jeżeli ktoś kogoś
zaprasza to tylko pozostaje w jakiej formie go zaprasza
Radny A. Michalak - to skorzystało jest pan pewny bo ja mam przed sobą
odpowiedź pana dyrektora która mówi jasno i wyraźnie – Centrum nie
wystawiało swojego stoiska w latach 2006 – 2012 w innych gminach poza
gmina Nieborów
Starosta K. Figat – no więc jeżeli ktoś kogoś zaprosił to pewnie centrum
skorzystało, jeżeli ktoś inny nie zapraszał to nie skorzystał.
Radny A. Michalak - ja bym poprosił o uzupełnienie tej odpowiedzi.
Wicestarosta D. Kosmatka – ja chciałbym się odnieść do tego punktu 6,
uważam, że powinniśmy w tym punkcie sprawy różne dyskutować a nie na
początku sesji o takich sprawach jak artykuły, bo to konkretnie o mnie
chodziło w tej wypowiedzi. Wczoraj pani redaktor Rudak zadzwoniła do

mnie powiedziała, że była na komisji oświaty , ja akurat na tej komisji nie
byłem, bo byliśmy na 20 –leciu II LO, i pan Janicki miał dużo pytań i tak
rzeczywiście było i zapytała mnie czy jednym z pomysłów było przyłączenie
Zduńskiej Dąbrowy do , tak Liceum w Zdunach do Chełmońskiego. Ja
mówię, że jednym z pomysłów było, był taki zamiar jednym z pomysłów i
przeszliśmy dalej na inne tematy czyli na te oszczędności jak tu dalej w
materiale pisze. No i dzisiaj czytam ten artykuł, no i dzwonię do pani
redaktor i pytam czy będzie na sesji mówi , że nie będzie a to szkoda bo
byśmy może porozmawiali, wyjaśnili parę rzeczy bo to była krótka
odpowiedź , rozmowa, a tutaj pani troszkę to rozwinęła , no tak panie
starosto ale tutaj jest odpowiedź w tytule – inne pomysły – widzi pan jak
ktoś dobrze czyta no to sobie sam odpowie na pytanie, pan Janicki miał inne
zdanie, jego pomysł był inny także z nią rozmawiając nie skłamała. Proszę
państwa patrząc teraz na państwa wy macie swoje racje jesteście opozycją,
zadajecie ciężkie pytania, pani redaktor musi poczytność gazety zwiększyć
też musi coś napisać przecież nie może napisać wprost , że zadała Kosmatce
takie pytanie dostała wprost taka odpowiedź tylko musiała jakoś ubrać to w
słowa, i tak to wyszło jak to wyszło ten artykuł, a poza tym proszę państwa
będą do końca roku jakieś , bo gdzie drwa rąbią tam wióry lecą także tyle na
ten temat. Ja nie chciałem odpowiadać na pytania tej samej pan redaktor to
powiedziała – panie starosto jest pan odpowiedzialny za oświatę proszę mi
odpowiedzieć na to pytanie, nie chce pan, niestety musiałem choćbym nie
chciał. Najlepiej byłoby aby jedna osoba odpowiadała wtedy on się nie myli i
jest najprościej
Radny A. Michalak – bardzo serdecznie panu staroście dziękujemy za
wytłumaczenie i wyłuskanie tego klu, natomiast wydaje mi się bo już na
komisji padały z ust pana Krzysztofa bodajże o ile się nie mylę, że tak
naprawdę to co się dzieje w tej naszej powiatowej oświacie to wina
dziennikarzy bo oni albo wietrzą sensacje albo źle coś przekazują zapewniam
że tak nie jest a jeśli pana zdaniem dziennikarka przekręciła jakieś zdanie
zawsze można wypowiedź zautoryzować to po pierwsze a po drugie jeśli
uważacie że my jako opozycja bijemy w dzwony i taka nasza rola a
dziennikarze coś źle przekazują to wynika może ze złej polityki
informacyjnej, zapraszajcie nas też panowie na spotkania z dyrektorami i
wtedy nie będziemy my jako radni się dowiadywać że zamiast rewolucji
będzie ewolucja.
Wicestarosta D. Kosmatka – tak, ale to się jeszcze odniosę do tych spotkań,
odbyło się to spotkanie takie szersze o którym tutaj starosta już mówił,
większość była z tej strony, były potem dwa nieoficjalne spotkania, chociaż
oficjalne bo w szkołach w Zdunach i tutaj w ZSP Nr 4, później było
spotkanie tylko z dyrektorami z zarządem. My swoje pomysły nakreśliliśmy ,
pan starosta nakreślił dyrektorom teraz oni mają mówiąc kolokwialnie je

przerobić i dać nam odpowiedzi i do połowy miesiąca spotkamy się z nimi ,
później będzie znowu szersze spotkanie tak to widzimy. Bo panie radny jak
się spotkamy w 40 osób to nie będzie krótkie spotkanie bo braknie czasu a
poza tym będzie za dużo bałaganu moim zdaniem wypracujemy jakiś
konsensus wtedy się spotkamy i wtedy będziemy pracowali nad czymś
konkretniejszym.
Radny M. Kosiorek – panie darku za dużo bałaganu to już jest. Myśmy
myśleli, no wzięliście władze to przyjdziemy dyskutować o konkretach jakiś,
że wy jako władza i tak macie ostatnie zdanie i tak zrobicie to co między
sobą ustalicie może ktoś tam służyć do pomocy jedni bardziej drudzy mniej
natomiast jakieś konkrety byśmy chcieli usłyszeć a to jest właśnie ten
bałagan o którym pan mówi który robicie wy bo nie macie tak naprawdę
jasnego stanowiska co macie zrobić. Wyobraźmy sobie teraz czy zgodzicie
się żebyśmy teraz taką dyskusję podjęli na temat tego które drogi będziemy
robić zaprosili sołtysów albo jeszcze mieszkańców, tak byśmy to robili.
Wicestarosta D. Kosmatka - jeżeli mówimy o drogach to chciałbym
wspomnieć, że panowie radni napisali wniosków na ponad 18 mln złotych w
całym powiecie naszym, jest to bardzo dużo.
Radny M. Kosiorek - nie o to chodziło w mojej wypowiedzi
Wicestarosta D. Kosmatka - wiem , wiem ale jeżeli chodzi o ten bałagan to
nie jest to bałagan
Radny M. Kosiorek - sam to tak nazwałeś
Członek ZPŁ M. Śliwiński – Marcin tutaj akurat jesteś ostatnią osobą która
powinna w ten sposób krytykować i zabierać zdanie. Byłeś wicestarostą
odpowiedzialnym za oświatę i powiem tak przesiedziałeś przez ten czas i nie
zrobiłeś nic nawet żadnego pomysłu, nawet głupiego pomysłu żeby go
przedstawić. Myślę, że najlepszą twoją specjalnością jest może zatrudnić się
u cukiernika i będziesz piane bił.
Radny M. Kosiorek – pani przewodnicząca ja musze ad vocem, żeby po
prostu pani pilnowała, żeby tutaj nie obrażać ludzi. Jak wiecie dobrze
miałem pomysł na Zduńską Dąbrowę o ile pamiętam, przepraszam na
Liceum w Zdunach, chyba pan Kosmatka też był przy tych rozmowach, nie
ma sensu do tego wracać bo tu jeszcze większy się bałagan zrobi. Natomiast
dalej uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie na to żeby tą szkołę w ogóle
ocalić i utrzymać także, Michał trochę zastanów się co mówisz najpierw

Wicestarosta D. Kosmatka - to znaczy panie radny czyli najprościej byłoby
zamknąć tą szkołę i sprawa byłaby rozwiązana, ale to trzeba zrobić tak żeby
nie było szkodą dla szkół, dyrektorów i dla dzieci tylko jakiś odpowiedni
konsensus zrobić żeby to wszystkich było zadowalające przede wszystkim
dla oświaty i kiedy będzie ta zwyżka za parę lat żeby te szkoły pozostały
Radny K. Dąbrowski –ja do wicestarosty, 3 minuty wcześniej użył takiego
zdania jak, drzewa robią to wióry lecą do końca roku będą jeszcze różne
artykuły. O jakie artykuły wicestarosto chodzi panu.
Wicestarosta D. Kosmatka - które się jeszcze pojawią.
Radny K. Dąbrowski - na jaki temat
Wicestarosta D. Kosmatka - pewnie oświaty
Wiceprzewodnicząca RPŁ I. Kolos - myślę że tutaj dyskusja nie ma sensu
bo gazeta może pisać na różne tematy i różne artykuły, i tutaj mówiąc o
artykułach …..
Radny K. Dąbrowski - pani przewodnicząca ja tego tematu nie
rozpocząłem, proszę mi nie zwracać uwagi.
Wiceprzewodnicząca RPŁ I. Kolos - ale uważam, że tutaj jakby dyskusja
nie miała sensu, bo gazeta jest po to aby pisać na różne tematy i na pewno
jakieś tam różne artykuły będziemy czytać, czy będą bardziej
prawdopodobne czy nie.
Radny W. Miedzianowski – w tej uchwale zmieniającej budżet był, bo zresztą
na komisji budżetu też rozmawialiśmy o zmianie zapisanych sum odnośnie
rodzin zastępczych tutaj pan starosta też poruszył ten problem chciałbym się
dowiedzieć dlaczego te pomniejszenia są jeśli chodzi o rodziny zastępcze, bo
wiemy że rodziny zastępcze tak naprawdę są najlepszym rozwiązaniem dla nas
jeśli chodzi o powiat i dobro dziecka. O tym dobru dziecka może na razie nie
będę się wypowiadał ale chciałbym się spytać ile na jedno dziecko obecnie
wydajemy średnio. Dlaczego te rodziny zrezygnowały bo to jest bardzo ważne,
chciałbym także uzyskać informacje jak to było pilotowane przez PCPR , jakieś
środki w budżecie były zaplanowane więc rozumiem, że co najmniej rok temu
były planowane te rodziny , chciałbym również prosić o informacje jak to się
planuje na przyszły rok bo to jest ważne dla całego Zarządu jeśli chodzi o
projekt budżetu na przyszły rok , czy te rodziny również są planowane w tym
budżecie przyszłorocznym no i automatycznie dlaczego , czy to jest pewna

informacja czy to nie jest przechowywane są jakieś środki niepotrzebne taką
mam informację, że te rodziny faktycznie będą od razu się nasuwa ile tych
rodzin jest planowanych i może dlaczego tak mało i co robimy aby tych rodzin
było więcej także to jest ta pierwsza sprawa jeśli można to może najpierw o tym.
Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik – dziękuje, że jest taka duża troska o
rodziny zstępcze, faktycznie rodzina zastępcza jest najlepszą formą dla dziecka.
Ja na posiedzeniu zarządu prosiłem o przesuniecie dokładnie 71 848 ,00 zł na
świadczenia dla dzieci i tutaj od razu powiedziałem, że na chwilę obecną jest
nam potrzeba około 30 000,00 zł aby zostawić sobie pewną rezerwę kiedy stało
by się coś nieprzewidywalnego a taka sytuacja może mieć miejsce. Podam
przykład z dnia na dzień musieliśmy umieścić 5 dzieci z gminy Chąśno w
placówce opiekuńczo – wychowawczej co rodzi ogromne koszty przy czym
powiedziałem że sytuacje będziemy monitorować. Na następnej sesji o ile nie
zdarzy się nic niespodziewanego około 30 – 40 tysięcy złotych wróci do budżetu
powiatu łowickiego. Natomiast jeśli chodzi o rodziny zastępcze to ja pragnę
przypomnieć, że od 1 stycznia zmieniła się ustawa która zwiększyła świadczenia
na rzecz rodzin zastępczych. Na część rodzin wypłacamy 1 tysiąc złotych minus
50% dochodu na jedno dziecko plus 200,00 zł na dziecko jeśli w tej rodzinie
jest dziecko niepełnosprawne. Budżet na ten rok był planowany według starej
ustawy , znacząco wzrosły świadczenia na rzecz rodzin zastępczych, następny
fakt jest taki, że tych rodzin przybyło czyli część dzieci dostaje 660 zł minus
połowę dochodów dziecka część tysiąc złotych czego nie było w poprzedniej
ustawie więc te świadczenia nam wzrosły. Chodzi o rodziny zawodowe, ja
mówiłem na komisji rewizyjnej że planowaliśmy i tu zdjęliśmy 40 000,00 zł z
wynagrodzeń na rodziny zastępcze, bo otóż po Pucku ja zachowuję szczególną
ostrożność. Mamy taką rodzinę która otrzymała certyfikat ktoś się pod tym
podpisał, ale w między czasie dotarła do nas opinia psychologiczna przyszłej
matki zastępczej. Gdybyście państwo ją przeczytali ja osobiście nie
pozwoliłbym być tej rodzinie, rodzina zastępcza. Podjęliśmy decyzje, że
zrobimy poszerzone badania psychologiczne i tutaj też powstały oszczędności.
Druga rodzina, do tej pory stosowaliśmy taką apolitykę, że dajemy dzieci i
przyglądamy się jak ta rodzina funkcjonuje, dopiero po tym podejmuje decyzje
czy będzie to rodzina zawodowa. Mamy taką rodzinę. Ma zostać od 1 stycznia
rodziną zawodową, ale mało państwu powiem, że były pewne ustalenia że przez
te kilka miesięcy będą rodziną niezawodową, poszli do sądu, sąd wprowadzili w
błąd. Sąd wydał postanowienie dobrze że błędne, tylko powiem państwu tak –
jak patrzeć na tą rodzinę skoro były pewne ustalenia i te ustalenia zostały przez
nią złamane. No są pewne dylematy i po Pucku proszę państwa ja muszę
zachować naprawdę szczególną ostrożność. My oczywiście jakieś plany musimy
mieć, robimy wszystko aby te rodziny powstawały to nie jest takie proste wziąć
dzieci nie swoje do rodziny. To musi być bardzo przemyślane i szanowni
państwo ja też mówiłem na komisji Rewizyjnej jakie były zarzuty do dyrektora

i pracowników PCPR-u w Pucku, a mianowicie takie , że rodzinie dano
rodzeństwo kilkoro dzieci, no przecież rodzeństwa się nie rozłącza. Te zarzuty
były my przeczytaliśmy ten protokół pokontrolny i staramy się aby taka sytuacja
w powiecie łowickim nie wystąpiła, przy czym ja nie mogę dać gwarancji, ja
mówiłem na komisji, my przyjęliśmy taką zasadę że nasi koordynatorzy
odwiedzają rodzinę taką raz na 2 miesiące. Wiadomo, że na terenie gmin musi
być to wizyta zapowiedziane bo tam trzeba dojechać, a jechać po to żeby
pocałować klamkę to nie ma sensu wiec trzeba się zapowiedzieć. Więc ktoś jak
się zapowiemy i pracownik będzie tam przez 1,5 godziny – 2 będzie
zachowywał się źle w stosunku do dzieci na pewno nie. Nie mniej jednak
podałem tutaj pewien przykład, instytucja szkoląca dała certyfikat a po
przeczytaniu opinii zdecydowaliśmy że musimy zrobić badania poszerzone
psychologiczne i wtedy podejmiemy decyzje, czy tej rodzinie damy dzieci
Radny W. Miedzianowski może by tak zwięźlej żeby nie przeciągać czasu bo
czas goni, ile na jedno dziecko płacimy obecnie i ile tych rodzin planowane jest
w roku przyszłym .
Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik – powiedziałem , na część 660,00 zł
minus 50% dochodu dziecka , a na część 1000 złotych …..
Radny W. Miedzianowski – to do rodzin zastępczych a do innych podmiotów,
powiatów na utrzymanie dzieci
Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik – no to mówi pan o domach dziecka a
nie rodzinach zastępczych
Radny W. Miedzianowski – nie, nie, nie rozmawialiśmy o temacie rodzin
zastępczych , ustaliliśmy że są one najlepsza formą , ile kosztuje nas w tej chwili
utrzymanie dziecka w domu dziecka , bo rodziny zastępcze to są inne rzeczy
Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik – ale wcześniej pan nie mówił o
domach dziecka
Radny W. Miedzianowski - więc sprecyzujemy
Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik - w domach dziecka płacimy około 3,5
tysiąca złotych jeśli jest to dom małego dziecka jest sporo droższy nawet
6 tysięcy złotych
Radny W. Miedzianowski - czyli średnio

Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik - no jeśli chodzi o dom dziecka typu
socjalizacyjnego około 3,5 tysiąca średnio
Radny W. Miedzianowski - ile mamy dzieci
Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik- na chwilę obecną nie chcę strzelać ale
dwadzieścia parę było.
Radny W. Miedzianowski - dobrze a w rodzinie zastępczej mniej więcej ile
płacimy, tak uśredniając bo rozumiem, że była nowelizacja zmieniły się stawki
Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik – no do tej pory to był koszt milion ,
milion sto rocznie
Radny W. Miedzianowski - nie, nie miesięcznie
Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik - więc ustawowo na jedne dzieci 660
zł minus 50% dochodu połowy dziecka i tysiąc złotych bo są różne rodzaje
rodzin spokrewnione, zawodowe i niezawodowe i określa jasno ustawa
Radny W. Miedzianowski - czy możemy przyjąć średnio 800,00 zł miesięcznie
na dziecko, średnio
Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik - no mniej więcej tak tyle możemy
przyjąć średnio
Radny W. Miedzianowski - to ile teraz jeszcze rodzin jest planowanych na
przyszły rok
Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik- no obecnie mamy 100 rodzin , ja mam
nadzieje że parę w przyszłym roku przybędzie i będzie sto parę rodzin.
Radny W. Miedzianowski - ale to są panie dyrektorze pieniądze do budżetu i
zarząd musi to zaplanować
Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik – Panie radny ja coś panu powiem,
postanowienie o utworzeniu rodziny zastępczej podejmuje sąd. Gdybym ja był
wróżką to może bym panu powiedział szczegółowo ile tych rodzin może
powstać dziś mogę powiedzieć przypuszczalnie
Radny W. Miedzianowski - e tam panie dyrektorze to by wychodziło, że PCPR
nic nie robi

Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik były takie lata że w przeciągu
2-3 miesięcy było kilkanaście postanowień
Radny W. Miedzianowski - projekty budżetu już zostały złożone, ile pan
w projekcie budżetu zaplanował na rodziny
Dyrektor PCPR w Łowiczu R. Wójcik- nie pamiętam dokładnie
Radny W. Miedzianowski - dobra rozumiem dziękuję. Mam drugą prośbę już
taką wynikającą , ja chciałbym spytać pana Starostę w tym momencie niestety,
pan Michał Śliwiński poruszył na ostatniej sesji że dobrze by było aby Komisja
Rewizyjna zajmowała się wszystkimi kontrolami, żeby te efekty kontroli były
udostępniane radnym. Chciałbym ale to było bo to akurat dotyczy tej kontroli o
której pan Członek Zarządu raczył się wypowiedzieć. Chciałbym się spytać co
ja mam zrobić aby otrzymać protokół pokontrolny z RIO.
Starosta K. Figat - pani Sekretarz czy jest jakiś problem aby pan otrzymał ten
protokół. Pokontrolny czy kontrolny
Radny W. Miedzianowski – część zaleceń i wniosków tak , ja chciałbym
protokół, proszę od miesiąca o ten protokół, protokół z kontroli RIO z tej co jest
okresowa i tak dalej
Skarbnik Powiatu E. Kotarska – Furman - wstępny projekt tego projektu, to
jeszcze otrzymał pan Starosta Janusz Michalak i chyba państwo mieliście wgląd.
Natomiast, teraz ja nie słyszałam, żebym miała przekazać nikt do mnie się nie
zwracał z tym żeby przekazać tylko mówiono o zaleceniach pokontrolnych i
zalecenia pokontrolne były przekazane.
Starosta K. Figat - było nieporozumienie co do kontrolnego czy pokontrolnego
Radny W. Miedzianowski - umówmy się, że w piątek ewentualnie odbiorę z
Biura Rady , może być, dziękuję.
Radny J. Chudy – ja zapytałem na Komisji Rewizyjnej, pana
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej czy otrzymał jakiekolwiek dokumenty
związane z kontrolą jednostek podległych Starostwu Powiatowemu w Łowiczu,
pan Przewodniczący odpowiedział, że nie otrzymał. Faktem jest , że dotarła w
moje ręce informacja z zakresu zaleceń pokontrolnych która do wiadomości
Przewodniczący RPŁ otrzymał i pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z
którą pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie zapoznał. Mam nadzieję, że
będzie to przedmiotem spotkania najbliższej Komisji Rewizyjnej również

Radny A. Michalak - a czy mogę zobaczyć jakie tam były daty tego
Radny J. Chudy - z 14 czerwca 2012 roku
Radny A. Michalak - panie radny o ile mnie pamięć nie myli to w czerwcu na
komisji Rewizyjnej przedstawiłem jasno i wyraźnie, że wpłynął dokument i jest
do zapoznania się przez państwa w sekretariacie Biura Rady więc ja w ogóle nie
rozumiem tego pytania, sugeruje pan że coś ukrywam
Radny J. Chudy - nie panie przewodniczący, być może nie powiem teraz z
pełna stanowczością, że akurat tak było, nie będę czytał protokołu
Radny A. Michalak - na 1000% tak było panie Jacku
Radny J. Chudy - jeżeli jest kierowane do pana jakiekolwiek pismo, czy do
Przewodniczącego Rady rozumiem, że Komisja Rewizyjna cała powinna się z
tym zapoznać
Radny A. Michalak - ależ oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej.
Z pełną stanowczością stwierdzam, że w miesiącu czerwcu wszystkich
członków Komisji Rewizyjnej poinformowałem o tym, że taki dokument jest u
nas w sekretariacie Biura Rady leżał bodajże wtedy przede mną na komisji i
państwo macie prawo jako Komisja Rewizyjna zapoznać się z nim kiedy tylko
zechcecie.
Radny J. Chudy - Panie Wojciechu Miedzianowski o ten właśnie protokół
chodziło
Radny W. Miedzianowski - nie o ten
Radny Z. Kuczyński – ja mam pytanie nie wiem czy do pani Sekretarz ,
chciałem może tak oficjalnie serdecznie powitać panią Adę która oczywiście
wróciła z dłuższego urlopu , ale martwi mnie jeszcze tylko los tej pani która
była , uważam dobrze się sprawdzała, obsługiwała nasze komisje i sesje i
chciałbym zapytać kto by mi odpowiedział jaki jest los dalszy tej pani
Starosta K. Figat – los jest taki jaki mówiłem na początku, odpowiadałem na
pytanie pana radnego Wojciechowskiego – czy aby na pewno jest to umowa na
zastępstwo – tak była to umowa na zastępstwo.
Radny J. Michalak – czy mógłbym ja nie wiem jak reszta otrzymać podział
tematów miedzy Zarząd, to znaczy czym który z członków zarządu

bezpośrednio na co dzień się zajmuje. Gdzie nie usłyszę, niedługo lodówkę
otworzę i usłyszę że Darek.
Starosta K. Figat – jest taki podział zrobiony, jest dostępny u pani sekretarz
bardzo proszę iść, myślę że nie będzie żadnego problemu.
Radny A. Michalak - skoro pan Radny Z. Kuczyński rozpoczął kadzenie to
ja też, bym się przyłączył i pochwalił panią Wiceprzewodniczącą której
prowadzenie dzisiaj naszych obrad idzie bardzo sprawnie i to wcale nie
sarkastycznie mówię
Wiceprzewodnicząca RPŁ I. Kolos - dziękuję ślicznie, czy są jakieś
pytania.
Radny W. Miedzianowski – to jeśli można to ja się dołączę i chciałbym
bardzo
podziękować
za
ustawienie
barierek
energochłonnych
w Walewicach. Ja wnioskowałem tam o to bo to naprawdę jest niebezpieczne
miejsce biorąc pod uwagę zbliżające się miesiące to naprawdę bardzo
dziękuję mam nadzieje że spełnią swoją rolę.
Dyrektor PZDiT w Łowiczu A. Gajek – Sarwa – teraz ja się sama
pochwale, nasza schetynowka została zakwalifikowana do dofinansowania
jest na 12 miejscu, odbyło się to 3 raz z rzędu
Wicestarosta D. Kosmatka - A jakie dofinansowanie 50% czy 30%
Dyrektor PZDiT w Łowiczu A. Gajek – Sarwa - 30% nadal nie zostało
zmienione
Radny A. Michalak - miejmy nadzieję, że pan Starosta uwzględni to
w przyszło miesięcznych premiach
Radny W. Wojciechowski – tak czekałam pani Wiceprzewodnicząca bo
został mi zabrany głos wcześniej. Ja mam 3 pytania, 1 pytanie chodzi mi
o most w Kompinie dlaczego nie został wykonany monitoring.
Wicestarosta D. Kosmatka – nie do końca nie został wykonany monitoring,
tablice są, że monitoring jest , spokojnie po prostu kamera która ma być
zamontowana kosztuje 10 000,00 zł nam zostało z tego mostu 5 300,00 zł ,
brakuje 4 700,00 zł , ale mieliśmy przy tym zrobić drugi most krótszy o
długości około 7 metrów i bardziej byłoby wskazane zrobić ten most który
już się sypie co był objazd przez niego robiony Kompina – Zabostów. Więc

tam przesunęliśmy środki pani Dyrektor ma kupić materiał i swoją załogą
ten remont dokonać a natomiast ten monitoring przesuniemy troszkę w
czasie na później.
Radny W. Wojciechowski - to jest bardzo ważne ponieważ wiemy, że będą
kierowcy tirów uciekać tamtędy, nowe poszycie byliśmy z Komisją
Gospodarczą na tym moście, z ubolewaniem muszę stwierdzić że drzewo
które jest tam założone nie jest w najlepszym stanie oby jak najdłużej
wytrzymało to drzewo. Ja nawet miałem taką sugestie i podpowiedź do pani
Dyrektor, może by trzeba było tam założyć mocniejsze bardziej wytrzymałe
drzewo niż sosnowe, bo ta sośnina jest w kiepskim stanie. Ten monitoring
naprawdę przydałby się od razu
Wicestarosta D. Kosmatka -zgadza się z tym , że ja rozmawiałem z
mieszkańcami i tak już się w 60% sytuacja poprawiła.
Starosta K. Figat - a pro po tego mostu, powiem ci Waldku tak, sytuacja
poprawiła się o tyle sama, że oddaliła się 70 od Nieborowa znacznie i tak
naprawdę jeśli dzisiaj ktoś zjeżdża, czy nawet ze Skierniewic jedzie przez
autostradę to bliżej przez Łowicz dostać się do 2 niż przez Nieborów to
jedna rzecz. Druga rzecz co do jakość drzewa to jest wszyscy dobrze wiemy
jakie drzewo w tej chwili jest dostępne chyba że byśmy pojechali w puszcze
i szukali drzewa niepozbawionego żywicy. Ja myślę, że trwałość tego
podkładu znacznie poprawi się przez to, że te deski nie dotykają jedna
drugiej nie będzie tzw. wyłupywania. Natomiast wybór jest taki jak między
dżumą a cholerą, czy kupić tu kamerę czy zapewnić bezpieczeństwo na tym
mostku między Gminą Nieborów a Gminą Łowicz.
Radny W. Wojciechowski - 10 tysięcy na budżet powiatu to nie są wielkie
środki.
Starosta K. Figat – nie jest to dużo natomiast w tej chwili była sytuacja
taka, przed zima zdążyły pewnie zrobić pokład na tym małym moście.
Wicestarosta D. Kosmatka - kolega nie wspomniał o plusach tego mostu,
że ten pokład jest zrobiony z całości nie łączony to jest plusem i nie są wbite
gwoździe tylko wkręty.
Radny W. Wojciechowski - 2 pytanie do wicestarosty powiedział pan, że
wnioski do budżetu zostały złożone na sumę około 18 ml zł, jak dobrze
pamiętam w ubiegłym roku inwestycje drogowe panie Starosto Michalak

w jakiej kształtowały się wysokości – około 10 mln zł. Czy mam rozumieć ,
że 50% tego co zostało złożone zostanie wykonane.
Wicestarosta D. Kosmatka - na dzisiaj nie,
Radny W. Wojciechowski - i 3 pytanie panie Starosto, czy takie pisma
wszystkim wnioskodawcom pan odpisywał, to jest odpowiedź na mój
wniosek i Radnego Dąbrowskiego który złożyliśmy do budżetu.
Starosta K. Figat - te które są przygotowane odpowiedzi tak, których
jeszcze nie są przygotowane to jeszcze nie.
Wicestarosta D. Kosmatka – a dokładna suma to jest 18 584 000,00 zł
Ad. pkt 18.
Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad wiceprzewodnicząca RPŁ Irena Kolos
zamknęła obrady XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Wiceprzewodnicząca RPŁ
/-/ Irena Kolos
Protokołowały:
A. Drzewiecka
B. Prus – Miterka

