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P R O T O K Ó Ł  Nr XXXII/12 

z obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 04 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a 

zwołanej w trybie art. 15 ust.7 ustawy o samorządzie powiatowym 

na wniosek Zarządu Powiatu Łowickiego 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 16 /nieobecni Bolesław Heichman, Zofia  

Rogowska – Tylman, Mieczysław 

Szymajda, Marcin Kosiorek, Eugeniusz 

Furman/ 

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji   - /Zał. Nr 2/.  

 

Porządek obrad:  

 

1. Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającego 

uchwałę Nr XXIX/218/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 

października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego  w sprawie 

zmiany budżetu na 2012 rok.  

5. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad  pkt. 1 

 

Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył XXX Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos poinformowała, że w sesji wzięło 

udział 16 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować 

prawomocne decyzje. 

 

Starosta Powiatu Krzysztof Figat – chciałbym prosić o wniesienie 

autopoprawki do punktu 4, w związku z tym że tak naprawdę w dniu 

wczorajszym dostaliśmy informację o dodatkowej subwencji oświatowej i 
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dodatkowych środkach dla Państwowej Straży Pożarnej, chcielibyśmy aby 

również te środki na tej sesji zostały wprowadzone.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Irena Kolos - musimy 

ogłosić przerwę w obradach sesji celem zebrania się Komisji Budżetu                               

i Finansów. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Irena Kolos ogłosiła 

przerwę w obradach XXXII Sesji RPŁ w dniu 4 grudnia 2012 roku – godz. 

8.35 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Irena Kolos wznowiła 

obrady XXX Sesji RPŁ w dniu 4 grudnia 2012 roku – godz. 8.45 

 

Ad pkt. 3 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającego 

uchwałę Nr XXIX/218/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 

października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman - proszę Państwa, otóż                            

w uchwale Rady Powiatu z dnia 31 października, w załączniku Nr 1 dotyczącym 

dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego w 2012 roku nie zostały ujęte wszystkie 

zmiany jakie następowały w ciągu miesiąca. W związku z tym należy poprawić, 

ponieważ głównie tu chodzi o dotacje dla szkół niepublicznych gdzie były 

zmiany dokonane uchwałami Zarządu Powiatu, to były typowe przesunięcia                   

z dotacji dla szkoły „Bakałarz”, dla innych szkół. A ten załącznik jest jakby 

załącznikiem zamykającym wszystkie zmiany i wskazuje jak to po zmianach 

wygląda. W związku z tym, że te zmiany nie zostały ujęte jest prośba                              

o przyjęcie tej uchwały. Przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu 

Łowickiego zmieniającego uchwałę Nr XXIX/218/2012 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 

2012 rok. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski – ja bardzo przepraszam Pani Ewo, ja bym 

bardzo chciał wyjaśnić, bo na Komisji Pani powiedziała, że jest to tylko błędny 

załącznik, że poprawiamy jakiś tam błąd w załączniku a teraz Pani mówi                       

o zmianach w dotacji. Czy to się zmieni wysokość, czy dołożyliśmy tutaj                       

w wysokościach tych dotacji, czy poprawiamy faktycznie załącznik, który był 

tam błędnie przygotowany na poprzedniej Sesji. Bo na Komisji było trochę 

inaczej.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman – to jest to samo, ja 

powiedziałam, że nie zostały w załączniku o dotacjach ujęte zmiany jakie były 
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dokonane w ciągu miesiąca, w związku z tym poprawiamy ten załącznik razem 

z tymi zmianami, bez zmian kwot. Tylko to jest poprawiony załącznik taki jaki 

powinien być na dzień 31 października 2012 roku. Po prostu nie były 

uwzględnione  zmiany jakie były Zarządem i dlatego to jest po prostu ujęte. To 

nie jest coś nowego, nie.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, 

nieobecni Zofia Rogowska – Tylman, Bolesław Heichman, Eugeniusz Furman, 

Marcin Kosiorek, Mieczysław Szymajda/: 

za   - 15 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXXII/219/2012 z dnia 04 grudnia 2012 roku zmieniającą 

uchwałę Nr XXIX/218/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 

2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok /Zał. Nr 3/. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski – Pani Przewodnicząca, niedługo będzie Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy, może te urządzenia byśmy przekazali Panu 

Owsiakowi. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos – jeżeli dobrze głosujemy, to 

wychodzi dobrze, trzeba się skupić. 

 

Ad pkt. 4 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie 

zmiany budżetu na 2012 rok.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman – to jest taka uchwała typowo 

czyszcząca na koniec roku. Przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok. 

 

Radny Janusz Michalak – może nie do materiału, tylko chciałem zapytać: co 

było powodem, że ta sesja musiała być nadzwyczajna. Nie dało się wytrzymać? 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman – nie dało się, głównie chodzi                        

o szkoły. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski – jeśli można, to w takim razie rozumiem, że 

to jest taka czyszcząca troszkę ta zmiana. Czy w tych szkołach zaoszczędzono 

coś? Ile jeśli wolno wiedzieć, w naszym budżecie, w dotacji dla szkół. 
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Starosta Powiatu Krzysztof Figat – głównie nie zaoszczędzona a nie wydano 

po prostu. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski – czyli to nie jest oszczędność tylko złe 

planowanie. Dobrze, a jeszcze w jakich działach, że tak powiem, 

zaoszczędzono.  

 

Członek ZPŁ Krzysztof Janicki – z wynagrodzeń.  

 

Radny Wojciech Miedzianowski – ile? Około 100 000,00 zł. Gdzie jeszcze? 

 

Wicestarosta Powiatu Dariusz Kosmatka – z dróg. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski – w drogach? Jaka suma? 

 

Wicestarosta Powiatu Dariusz Kosmatka – 500,00 zł. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 16 Radnych, 

nieobecni Zofia Rogowska – Tylman, Bolesław Heichman, Eugeniusz Furman, 

Marcin Kosiorek, Mieczysław Szymajda/: 

za   - 15 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

podjęli Uchwałę Nr XXXII/220/2012 z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie 

zmiany budżetu na 2012 rok /Zał. Nr 4/. 

  

Ad pkt. 5 

 

Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący RPŁ Irena Kolos 

zamknęła obrady XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

                              Wiceprzewodnicząca RPŁ 

                           /-/ Irena Kolos 

 

 

 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 
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B. Prus – Miterka  


