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P R O T O K Ó Ł  Nr XV/11 

z obrad XV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 21 grudnia 2011 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a 

 

Ustawowa liczba Radnych  - 21 

Radnych obecnych na Sesji  - 21  

Lista obecności     - /Zał. Nr 1/  

 

Porządek obrad:  

 

1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z XII, XIII i XIV Sesji RPŁ. 

5. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2012 rok. 

6. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2012 

rok. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu 

Łowickiego za 2011 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 - 

2018 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego  na 2012 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego  na 2012 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie „Powiatowego 

Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012 – 2014.” 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady 

Muzeum  w Łowiczu. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem lokalu użytkowego.  

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem lokalu użytkowego.  

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie poprzez oddanie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji 

Ziemi Łowickiej w Łowiczu na czas nieoznaczony w odpłatne 

użytkowanie nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 

17. 
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16. 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. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2011 rok.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.  

19. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami. 

20. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami.  

21. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

22. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad  pkt. 1 

 

Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył XV Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 2 

 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman poinformował, że w sesji wzięło 

udział 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować 

prawomocne decyzje.  

 

Ad pkt. 3 

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman zapytał czy są uwagi do porządku 

obrad. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – zawnioskował o wprowadzenie do 

porządku obrad po punkcie 18, punktu: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pn.: Powiatowy 

Ośrodek ds. pieczy zastępczej w Łowiczu”. Szanowni Państwo, że nie dlaczego 

w takim tempie ekspresowym, dlatego że są wielkie zastrzeżenia samorządów 

zarówno powiatowych jak i gminnych do tego. Ta nowa ustawa, która ma w 
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zasadzie obowiązać prawie w całości od pierwszego stycznia nakłada nowe 

obowiązki zarówno na samorząd powiatowy jak i na samorząd gminny nie 

zabezpieczając środków. Nasze stowarzyszenie czyli Związek Powiatów 

Polskich na podstawie danych jakie uzyskał ze wszystkich powiatów, 

przedstawił informację że to będzie koszt dla nas, dla samorządów 

powiatowych, będzie 770 milionów złotych szacunkowo oczywiście, w związku 

z tym złożone są protesty. Po części na komisji wspólnej rządu i samorządu 

cześć spraw udało się przepchnąć, że tak powiem kolokwialnie, nie mniej 

jednak na ostatnim posiedzeniu sejmu się tym zajmowano. Z tego co można 

dzisiaj przeczytać w Internecie, co prawda tylko, nawet nie przeszły te 

propozycje które proponowali nasi przedstawiciele, było zwiększenie rodzin 

których obsługiwałby jeden koordynator, czyli dla nas pozytywne, bo tych 

koordynatorów trzeba by było zatrudnić mniej i był wniosek żeby te obowiązki 

realizować fakultatywnie to znaczy nie obowiązkowo tylko te które potrafią 

znaleźć z budżetach, no niestety to też nie przeszło, nie mniej jednak ustawa 

trefiła do senatu. Jednym z obowiązków jest właśnie wskazanie organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, dlatego też nasza propozycja tej uchwały no myślę 

że jak przyjmiemy do porządku będziemy o tym dyskutować, ale jest to trochę z 

naszej strony wybieg, chcemy dać dalej czas ustawodawcy i podjąć tą uchwałę 

dzisiaj ale datę wejścia pierwszy lipiec, pewnie się jeszcze wiele zmieni nawet 

pewnie do końca roku, dlatego prośba żeby nad tą uchwałą się dzisiaj pochylić. 

 

Radny Michał Śliwiński – zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 

12: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady Muzeum  

w Łowiczu” i punktu 16: „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”. Już uzasadniam dlaczego, jak dowiedzieliśmy się 

ostatnio z mediów jest nie wyjaśniona sytuacja z Panem Wicestarostą Marcinem 

Kosiorkiem jeżeli chodzi o sytuację z dziećmi ze szkoły. Myślę że moglibyśmy 

ta uchwałę podjąć wtedy jak będzie ta sytuacja wyjaśniona że Pan Marcin 

Kosiorek będzie pracował w Komisji Edukacji i to mu nie będzie przeszkadzało 

jako Wicestarosta uczestniczyć w tej Komisji ale w sprawach głosu będzie miał 

ograniczone, jeżeli nie będzie w tych komisjach a myślę, że też w jakiś sposób 

będzie świadczyło o wizerunku i o jasnej, czystej sytuacji. 

 

Radny Jacek Chudy – chciałbym się zwrócić z prośbą o rozszerzenie porządku 

obrad o punkt: „Informacja o przebiegu inwestycji drogowych na terenie 

Powiatu Łowickiego z udziałem środków zewnętrznych”. Mam na myśli tutaj 

informację o inwestycjach drogi Bielawy – Sobota i ulicy Chełmońskiego.   

 

Radny Michał Śliwiński – i jeszcze jedno, chciałbym zdjąć z porządku obrad 

dzisiejszej Sesji też punkt 15: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie 
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wyrażenia zgody na obciążenie poprzez oddanie Centrum Kultury, Turystyki i 

Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu na czas nieoznaczony w odpłatne 

użytkowanie nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 17”. 

Nad tą uchwałą pochyliliśmy się na Komisji Budżetu i Finansów, mieliśmy do 

tego też wiele zastrzeżeń i chcielibyśmy żeby jeszcze szerzej zając się tym 

tematem, zanim podejmiemy decyzję.  

 

Radny Paweł Bejda – ja chciałbym dopytać Pana Starostę odnośnie punktu, 

który chce Pan wprowadzić do porządku obrad, ponieważ materiały dostaliśmy 

dosłownie przed chwilą, ja tutaj zdążyłem przeczytać, że będzie funkcjonował 

Dyrektor, być może jacyś pracownicy, oddzielne konto bankowe i przede 

wszystkim uważam, że jeżeli coś jest tworzone co będzie również generowało 

koszty w takiej postaci, to powinniśmy na spokojnie pewne rzeczy 

przedyskutować na komisjach. I stąd moje pytanie, Panie Starosto, proszę 

powiedzieć skąd taki pośpiech, to znaczy Pan to w jakiś sposób tutaj 

motywował, ale gdyby Pan mógł jeszcze bardziej przekonywująco nam to 

wytłumaczyć, czy moglibyśmy to odłożyć do następnej Sesji a jeżeli nie, to 

rozumiem że podyskutujemy na ten temat. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – no moglibyśmy przenieść na następną 

Sesję, ale musiałaby być nadzwyczajna i do końca roku, ponieważ do 31 grudnia 

zobowiązuje się Starostę do wskazania jednostki, która będzie się zajmować tą 

pieczą. Te koszty, gdzie one by nie były, no muszą być po prostu, nie da się 

inaczej. 

 

Radny Paweł Bejda – ale czy nie może przejąć tych zadań inna jednostka, która 

ma już Dyrektora, która ma już księgową. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – nawet nie musi to być jednostka, nawet 

można wskazać stowarzyszenie, z tymże tak jak powiedziałem, prace nad tą 

ustawą toczą się cały czas i nawet Pani Marszałek stwierdziła, żeby nowelizacja 

wejdzie do końca roku, dlatego do końca nie wiemy nad czym pracujemy, 

dlatego zaproponowaliśmy żeby ewentualnie uchwała weszła w Zycie dopiero 

pierwszego lipca.  

 

Radny Artur Michalak – poprosił o 10 minut przerwy. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH SESJI                  

W DNIU 21.12.2011 – GODZ. 13.25 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ WZNOWIŁ OBRADY W DNIU 21.12.2011 – 

GODZ. 13.35 
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Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – przegłosujemy teraz te 

propozycje zmian do porządku obrad, które Radni zaproponowali. Najpierw 

wniosek Pana Starosty. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 13 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 8 

wprowadzili do porządku obrad punkt 19: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ 

w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pn.: Powiatowy 

Ośrodek ds. pieczy zastępczej w Łowiczu.” 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 10 

przeciw  - 11 

wstrzymało się - 0 

nie zdjęli z porządku obrad punktu 12: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie powołania Rady Muzeum  w Łowiczu”. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 10 

przeciw  - 11 

wstrzymało się - 0 

nie zdjęli z porządku obrad punktu 15: „Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w 

sprawie wyrażenia zgody na obciążenie poprzez oddanie Centrum Kultury, 

Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu na czas nieoznaczony w 

odpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 

17”. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 10 

przeciw  - 11 

wstrzymało się - 0 

nie zdjęli z porządku obrad punktu 16: „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”. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka – proponuję wniosek Pan Jacka Chudego, 

żeby w sprawach różnych omówić, każdy dostanie z Radnych informację za 

jakąś godzinkę i ja to omówię. Dobrze? 

 

Radny Jacek Chudy – dobrze.  
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Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – to tego nie głosujemy. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 9 

wstrzymało się - 1 

przyjęli porządek obrad po zmianach. 

 

Porządek obrad po zmianach. 

 

1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z XII, XIII i XIV Sesji RPŁ. 

5. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2012 rok. 

6. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2012 rok. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego 

za 2011 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 - 

2018 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego  na 2012 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

powiatu łowickiego  na 2012 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie „Powiatowego 

Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012 – 2014.” 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady 

Muzeum  w Łowiczu. 

13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem lokalu użytkowego.  

14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem lokalu użytkowego.  

15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie poprzez oddanie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji 

Ziemi Łowickiej w Łowiczu na czas nieoznaczony w odpłatne 

użytkowanie nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 

17. 

16. 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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17. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2011 

rok.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.  

19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia powiatowej 

jednostki organizacyjnej pn.: Powiatowy Ośrodek ds. pieczy zastępczej 

w Łowiczu. 

20. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami. 

21. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami.  

22. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

23. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 4  

 

Przyjęcie protokołów z XII, XIII i XIV Sesji RPŁ. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z XII Sesji RPŁ w głosowaniu 

jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli protokół z XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z XIII Sesji RPŁ w głosowaniu 

jawnym: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 2 

przyjęli protokół z XIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z XIV Sesji RPŁ w głosowaniu 

jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

przyjęli protokół z XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

 



8 

 

Ad pkt. 5  

 

Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2012 rok. 

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – plan pracy Rady Powiatu 

Łowickiego na 2012 rok założyliśmy taki sam jak był w roku ubiegłym, więc 

tutaj się nic nie zmienia. 

 

Radny Krzysztof Janicki – Panie Przewodniczący dlaczego nie ma żadnej sesji 

w miesiącu listopadzie. 

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – taka tradycja była więc 

zostawiliśmy taka tradycje na przyszły rok. Myślę, że jeżeli będą wnioski żeby 

były było inaczej, to… 

 

Radny Krzysztof Janicki – jestem drugą kadencję i takich tradycji nie było, 

jest to pierwszy rok prawdopodobnie a zawsze po co zwoływać sesję 

nadzwyczajną skoro może być sesja normalna. 

 

Wicestarosta Powiatu Marcin Kosiorek – akurat w listopadzie to nigdy nie 

było sesji bo uroczystość 11 listopada była traktowana jako uroczysta Sesja 

Rady Powiatu jeszcze w pierwszej kadencji i nigdy nie było sesji w listopadzie 

planowej.  

 

Radny Krzysztof Janicki – no to może dobrą tradycją by było by była, będzie 

uroczysta i normalna wtedy nie będzie nadzwyczajnej, bo wiadomo że w 

miesiącu listopadzie dużo spraw jest do wyjaśnienia i podejmowania różnych 

przeszkód. 

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – proszę Radę o przegłosowanie 

wniosku o wprowadzenie do planu pracy w miesiącu listopadzie sesji. 

 

Wicestarosta Powiatu Marcin Kosiorek – jeśli można, to gdyby mógł Pan 

Radny we wniosku umieścić także tematykę sesji, to byśmy poprosili, nad czym 

mamy głosować. 

 

Radny Krzysztof Janicki – myślę, że będą sprawy różne związane z 

działalnością Rady Powiatu i działalnością powiatu. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 9 

przeciw  - 9 

wstrzymało się - 3 
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nie wprowadzili sesji Rady Powiatu do planu pracy Rady Powiatu Łowickiego 

na 2012 rok w miesiącu listopadzie. 

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – przedstawił projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie uchwalenie Planu Pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2012 rok. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 1 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XV/110/2011 RPŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie  

uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2012 rok /Zał. Nr 2/. 

 

Ad pkt. 6 

 

Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2012 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjny Artur Michalak – ja oczywiście mogę ta 

tematykę dosyć szczegółowo omówić, jeśli wysoka Rada będzie sobie tego 

życzyć, natomiast jeśli nie to służę zapytaniami, informacją. Nie wiem czy 

odczytywać ten program, czy tylko powiedzieć że został on przyjęty 

jednogłośnie, plany pracy były omówione na komisjach /Zał. Nr 3/. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Krzysztof Dąbrowski – ja też bym 

tego nie czytał, bo członkowie Komisji Zdrowia zapoznali się i przyjęliśmy plan 

pracy jednogłośnie /Zał. Nr 4/.   

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i 

Promocji Mieczysław Szymajda – ja podobnie jak i moi poprzednicy, też plan 

pracy został omówiony na posiedzeniu Komisji, został przegłosowany i przyjęty 

jednogłośnie na rok 2012, jeśli są pytania to bardzo proszę /Zał. Nr 5/. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska Jerzy Wolski – ja też chciałbym powiedzieć, że komisja 

odbyła zgodnie z planem 12 posiedzeń, właściwie było 11 posiedzeń i jedno 

dodatkowe wyjazdowe. Jednogłośnie przegłosowaliśmy sprawozdanie z 
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działalności na Komisji. Co mogę dodać, chyba nasza komisja cieszy się 

największym powodzeniem bo pracowaliśmy w czteroosobowym składzie w tej 

chwili mamy skład między osiem a dziewięć, także jeśli są chętni to zapraszam, 

dużo się dzieje.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Waldemar Wojciechowski – 

Komisja Budżetu i Finansów pracowała nad planem pracy na 2012 rok 

szczegółowo, były małe naniesione zmiany, po wnikliwym rozpatrzeniu 

jednogłośnie przyjęła ten plan /Zał. Nr 6/. 

 

Radny Michał Śliwiński – Panie Przewodniczący jakby mógłby Pan 

powiedzieć w którym punkcie teraz jesteśmy bo widzę że się zmieszaliśmy, bo 

plany pracy czy sprawozdania. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska Jerzy Wolski – Panie Przewodniczący ja pomogę, nie 

miałem okularów także wziąłem kartę troszkę dalej, sprawozdanie już 

wygłosiłem. Plan pracy także chciałem powiedzieć, został przyjęty 

jednogłośnie, także punkt następny, że tak powiem, mam załatwiony. 

Przepraszam bardzo za zamieszanie jednak okulary są mi już potrzebne                  

/Zał. Nr 7/. 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu jawnym wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecny Radny Zbigniew Kuczyński/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli plany pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2012 rok. 

 

Ad pkt. 7 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 

2011 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjny Artur Michalak – sprawozdanie z 

działalności Komisji Rewizyjnej również zostało przyjęte przez członków 

Komisji, za co serdecznie dziękuję, odbyło się w mijającym roku 11 posiedzeń 

Komisji, zajmowaliśmy się naprawdę dość obszernie tematyką związaną 

zarówno z PZDiT jak i audytem wewnętrznym. Oczywiście były stałe punkty 

związane z budżetem powiatu, jeśli są jakieś pytanie chętnie odpowiem, jeśli 
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radni mają ochotę zapoznać się z tym sprawozdaniem mogę je odczytać                         

/Zał. Nr 8/. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Waldemar Wojciechowski – 

również jak mój poprzednik powiem, że Komisja zapoznała się z tym 

sprawozdaniem i jeśli jest taka konieczność, mogę przeczytać. Odbyliśmy 12 

posiedzeń, przeważnie były to tematy związane z budżetem jak sama nazwa 

komisji wskazuje, pracowaliśmy nad różnymi sprawami jeżeli byłyby jakieś 

pytania bardzo proszę /Zał. Nr 9/. 

  

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i 

Promocji Mieczysław Szymajda – na posiedzeniu Komisji Edukacji zostało 

omówione całe sprawozdanie z działalności za rok 2011 z wszystkich 

posiedzeń. Takich posiedzeń odbyło się 12, sprawozdanie zostało 

przedstawione, omówione i poddane pod głosowanie, wszyscy przyjęli je 

jednogłośnie. /Zał. Nr 10/.   

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Krzysztof Dąbrowski – Komisja 

Zdrowia i Opieki Społecznej pracowała według planu pracy, odbyło się 11 

posiedzeń, oczkiem w głowie Komisji były wszystkie tematy a szczególnie 

szpital /Zał. Nr 11/. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska Jerzy Wolski – teraz jestem już w odpowiednim 

punkcie, chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że sprawozdanie z działalności 

Komisji zostało przyjęte jednogłośnie, posiedzeń odbyło się 12, oczkiem w 

głowie komisji oczywiście były u na oczywiście drogi, pozalewany rowy i to co 

się wiosną działo także naprawdę mieliśmy kilka posiedzeń wyjazdowych. 

Jesteśmy zadowoleni z tego, że Zarząd Powiatu przychylił się do naszych 

wniosków o co chodziło, o to że 300 000,00 zł było przekazane na dodatkowe 

prace przy odmulaniu rowów, przy przepustach, także tutaj chwała za to. Widzę, 

że Zarząd przychylił się także do wniosku naszej komisji aby w roku 2012 

zakupić zagęszczarkę samojezdną, przyczepę ciągnikową, także to też 
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powiedzmy jakaś satysfakcja naszej Komisji, że tutaj w tym zakresie 

współpraca z Zarządem układa się dobrze. /Zał. Nr 12/. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Radny Michał Śliwiński – proponowałbym abyśmy przegłosowali te 

sprawozdania, bo powinniśmy to zrobić.  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu jawnym wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecny Radny Zbigniew Kuczyński/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego 

za 2011 rok. 

 

Radny Krzysztof Janicki – Panie Przewodniczący jednego sprawozdania mi 

brakuje z Komisji Etyki, nie wiem kto jest przewodniczącym.  

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – Komisja Etyki nie miała 

wniosków żadnych i w związku z tym nie działała, jeżeli by wpłynął jakiś 

wniosek to Komisja Etyki miałaby co robić.    

 

Ad pkt. 8 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 – 2018. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman – zgodnie z Uchwałą RPŁ w 

sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zgodnie z paragrafem 7 

należy odczytać opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej, oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej. Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach w dniu 8 grudnia 2011 

roku podjęła trzy uchwały, pierwsza dotyczy projektu budżetu powiatu 

łowickiego na 2012 rok, druga uchwała dotyczy opinii dotyczącej możliwości 

sfinansowania deficytu budżetowego powiatu łowickiego i trzecia uchwała w 

sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 – 2018. Odczytała /Zał. 13/. W 

poniedziałek Zarząd Powiatu Łowickiego zebrał się w związku z 

przeanalizowaniem uwagi dotyczącej zmniejszenia i dochodów i wydatków o 

kwotę 990 000,00 zł z uwagi na błędnie, w związku z interpretacją RIO, na 

błędnie wprowadzone na podstawie tej listy rankingowej zatwierdzonej przez 

Wojewodę Łódzkiego. W związku z tym propozycja Zarządu Powiatu 
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Łowickiego jest taka aby w tym projekcie budżetu, który Państwo otrzymaliście 

i który był omawiany na poszczególnych komisjach były zmniejszone 

odpowiednio dochody i odpowiednio wydatki. To nie powoduje zachwiania 

wskaźników wynikających z przepisów prawa.  

 

Radny Michał Śliwiński – chciałbym wnioskować o 30 minut przerwy. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH SESJI W 

DNIU 21.12.2011 – GODZ. 14.20 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ WZNOWIŁ OBRADY W DNIU 21.12.2011 – 

GODZ. 15.00 

 

Radny Eugeniusz Furman – w kontekście przedstawionych opinii RIO 

chciałbym się spytać, czy dane które otrzymaliśmy w sprawie Wieloletniej 

Prognozie Finansowej są nadal aktualne czy też ulegają zmianie, bo jeżeli są 

aktualne to chciałbym się spytać, my nie spełniamy dwóch wskaźników, mówię 

o wskaźnikach spłaty określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Nie spełniamy tych wskaźników w latach 2012 i 2013. Z informacji jaką 

otrzymaliśmy na Komisji Budżetu i Finansów wynika, iż będzie to miało wpływ 

na możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Będzie miało wpływ 

negatywny ograniczający wysokość absorpcji środków dla samorządu powiatu 

łowickiego, jeżeli tak, to chciałbym skierować pytanie do Pana Starosty, czy jest 

możliwość dokonania takich zmian w budżecie aby te wskaźniki poprawić w 

takim sensie aby spełniać te warunki i to jest pierwsze na razie pytanie. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – zmiana o której mówimy, to znaczy, 

czyli autopoprawka wykreślająca dotację budżetu państwa dofinansowująca 

inwestycję drogową tzw. schetynówkę, nie ma wpływu na te wskaźniki. Tu w 

przerwie na potwierdzenie tego że nie był to jakiś błąd nieświadomy czy 

zamierzony powiem i potwierdzi to Pan Burmistrz, u nich nie było takiej uwagi, 

u nich to przeszło, bo to nie była jakaś tam sobie lista wstępna, tylko to była lista 

Wojewody zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych, tak jak co roku 

zresztą, ale nie ma to wpływu na wskaźniki. Wskaźników nie spełniamy ale na 

dziś spełniać ich jeszcze nie musimy, dopiero budżet 2014 roku będzie robiony 

na podstawie wyników, a co za tym idzie tych wskaźników też za lata 2011, 

2012 i 2013 i tu rzeczywiście jak Pan Radny mówi będzie to rzutowało na 

możliwość ogólnie rzecz mówiąc inwestycji a w szczególności absorpcji 

pieniędzy unijnych, które ponoć od 2014 roku mają powrotem być. Nie mniej 

jednak ja już dziś powiem, to już też sygnalizowałem na komisji, te wskaźniki 

są na podstawie danych jakie mieliśmy najświeższe 15 listopada, a tak naprawdę 

z wykonania trzech kwartałów. Jak Państwo pamiętacie na poprzedniej sesji 

zmniejszyliśmy konieczność zaciągnięcia kredytu na rok bieżący o prawie 
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1 400 000,00 zł, co oczywiście nie ma odzwierciedlenia w tych materiałach bo 

nie może, bo projektu od tak nie można zmieniać. Teraz jak to się stanie 

budżetem, będziemy mieli wykonanie za cały rok czyli za dwanaście miesięcy 

będziemy mogli od razu to skorygować, co znacznie poprawi, bo przy 

14 000 000,00 zł 1 400 000,00 zł zmniejszamy to prawie 10% to zadłużenie się 

jednak zmniejsza, co za tym idzie wpłynie to też na obsługę przyszłoroczną, 

czyli można powiedzieć tak tu mamy zapisane o 1 400 000,00 zł za dużo na rok 

2012 to co już wiemy, oprócz tego około 330 – 350 tyś też mamy za dużo 

napisane w pozycji spłaty na rok przyszły, czyli tez można te 350 000,00 zł od 

razu zmniejszyć. I tak nie mając danych dokładnych ale rozmawialiśmy z Panią 

Skarbnik najprawdopodobniej po tych poprawkach będziemy mieścili się w 

maksymalnych wskaźnikach, to Rada zdecyduje ale przynajmniej tyle, te tak 

zwane oszczędności na zaciągniętym kredycie tegorocznym, czyli 

oszczędnościach tego rocznych będziemy proponowali aby przynajmniej tą 

kwotę przeznaczyć na dalsze zmniejszenie zadłużenia.  

 

Radny Krzysztof Janicki – Panie Starosto jeśli Pan mówi, że te wskaźniki 

będziemy mieli po 12 miesiącach, to bardzo dobrze, po co spieszymy się w tej 

chwili z tym budżetem skoro mamy czas do końca stycznia i wtedy będziemy 

mieli czarne na białym i wtedy można uchwalić ten budżet już z naniesionymi 

poprawkami i z wszelkimi prognozami.  

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – proszę nie traktować jako złośliwą tą 

odpowiedź, po prostu tak mamy w planie i tak ustawowo jest. Mamy ten miesiąc 

styczeń, szczerze mówiąc na to żeby budżet przyjąć ale w takim układzie to 

może w styczniu będziemy mogli już go zrobić tak jak trzeba, jeżeli stanie się 

budżetem a nie projektem, bo do projektu i tak nie będziemy mogli tego 

wprowadzić. Ja mówiłem o tym i pewnie Pani Ewo nie wiem czy Pani to 

potwierdzi ale myślę że tak, bo nie dalej niż dzisiaj rano o tym rozmawialiśmy 

że będziemy mogli wtedy wprowadzić, jeśli będziemy mieli rok zamknięty 

wtedy będziemy mogli skorygować to zadłużenie w Wieloletniej Prognozie o tą 

kwotę ale w budżecie nie w projekcie.   

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman – przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2012 – 2018. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                               

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                                 

i Promocji – pozytywna 
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Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XV/111/2011 RPŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 

– 2018 /Zał. Nr 13/. 

 

Ad pkt. 9 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Łowickiego  na 2012 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman – przedstawiła projekt Uchwały 

RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego  na 2012 rok. Projekt 

w stosunku do tego co Państwo otrzymaliście to zmniejszą się dochody o kwotę 

990 000,00 zł i zmniejszą się wydatki. 

 

Radny Jerzy Wolski – ta pierwsza cyferka, przez kilka dni musiało się coś 

wydarzyć skoro na komisjach mieliśmy, chodzi mi o 900 000,00 zł czemu zdjęto 

w dochodach i automatycznie skutkuje to wydatkami. Skąd ta zmiana bo to jest 

bardzo istotna różnica. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – o właśnie jest to co przy okazji 

odpowiadałem Radnemu Furmanowi, przy okazji prognozy, jest to właśnie 

990 000,00 zł dotacji na schetynówkę, którą nam zakwestionowano że dopóki 

nie mamy umowy z Wojewodą nie powinniśmy tego wpisać. Miasto nie ma 

umowy i nie zakwestionowano, dlatego mówię, to nie był jakiś błąd czy 

przeoczenie, taką mieliśmy świadomość że wolno tak robić i tyle. Mogę jeszcze 

dwa słowa komentarza, może uprzedzę, ja dopowiem coś do tych suchych liczb 

i tego co wprost nie można wyczytać w budżecie. Szanowni Państwo budżet na 

przyszły rok został zaprojektowany w takiej wysokości zarówno po stronie 

dochodów jak i po stronie wydatków w jakiej tylko mógł być, jest to budżet 

skromny ale pozwala tak naprawdę w podstawowym stopniu zabezpieczyć 

potrzeby wszystkich naszych jednostek i wykonać wszystkie zadania w stopniu 

podstawowym do którego zobowiązują nas ustawy o samorządzie i inne 

resortowe. Jedynym brakiem, którego oczywiście tu tutaj nie widać, ale 

sygnalizowałem że będziemy musieli go uzupełnić jeżeli to już się stanie 

budżetem, to są budżety szkół. Przewidzieliśmy w wynagrodzeniach dla szkół 

tylko pieniądze na wynagrodzenia takie jakie obowiązywały od września 2011 
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bez jednorazowych wypłat, czyli odpraw jeżeli ktoś przechodzi na emeryturę i 

podwyżek, powiem tylko tyle że subwencja w roku bieżącym oświatowa 

wzrosła o zaokrąglając o 700 000,00 zł co przy budżecie oświaty 27 000 000,00 

zł no niewielki daje procent, czyli tak naprawdę nie wystarcza nawet, tak jak 

wcześniej powiedziałem, na pokrycie skutków podwyżek tegorocznych, nie 

mniej jednak te pieniądze są zabezpieczone w innych pozycjach budżetowych, 

które na dzisiaj musieliśmy wpisać a które będziemy mogli uwolnić też zaraz 

praktycznie po przyjęciu projektu budżetu i jak stanie się budżetem. No nie jest 

żadną tajemnicą że 1 060 000,00 zł bodajże zabezpieczone są środki na 

gwarancję i poręczenia dla szpitala ale jak to kolejny raz powtórzę, dzięki 

jakimś tam pozytywnym działaniom i przeznaczanych wypracowanych 

dochodów przez Pana Dyrektora na spłatę kredytów trzy lata do przodu można 

by to tak określić, zaraz możemy z tej gwarancji uwolnić potrzebą kwotę około 

500 000,00 zł, która będzie zabezpieczona w naszym budżecie i będziemy też 

Państwu proponować wszystkie oszczędności które będą się pojawiać, żeby w 

przyszłym roku, w przyszłorocznym budżecie trochę inną filozofię zastosować, 

tworzyć po prostu rezerwy, jeśli nawet wiemy, że z dzisiejszych danych wynika, 

mówmy na przykładzie oświaty, że będzie brakować ileś na wynagrodzenia, 

będziemy to trzymali w rezerwie, bo po wykonaniu budżetu z upływem 

półmroku czy ośmiu miesięcy jak to jest w przypadku oświaty, okazuje się że 

albo wyliczenia były złe albo są takie zmiany w obsadach etatowych, że tyle 

tych pieniędzy nie potrzeba. Tak jak powiedziałem wcześniej ten budżet jest 

skrojony tylko na takie dochody jakie są pewne, znaczy na ile one mogą być 

pewne, na ile one są oszacowane. Nie wprowadzaliśmy tutaj żadnych pozycji, 

choćby symbolicznie żeby później ewentualnie zwiększać na nie kwoty, no były 

takie lata gdzie zapisywaliśmy po 10, 20 tyś na pozycje drogi, bo wiedzieliśmy z 

góry że 4 000 000,00 zł będzie tej nadwyżki i godziliśmy się że będziemy to 

uzupełniać. W tym roku tak nie zrobiliśmy, ja myślę że Zarząd Powiatu 

Łowickiego podzieli moją opinię że będziemy chcieli Państwu zaproponować 

alternatywne rozwiązania i oczywiście robić wszystko to co jest konieczne, 

wszystko to co jest potrzebne, zachować zasadę jeśli złotówka wpływa z 

zewnątrz wygospodarować drugą po naszej stronie, nie mniej jednak 

przygotowywać się do ewentualnie większych środków unijnych w latach 2014 

– 2020 zmniejszając nasze zadłużenie zwiększając naszą zdolność kredytową. 

Ten projekt budżetu już dzisiaj gwarantuje jakieś możliwości, nie jest tak 

wyżyłowany, że tak powiem nieładnie, żeby nie było już nic zrobić, gdyby, 

odpukać, coś się zarwało czy dach zdjęło, że nie moglibyśmy już nic więcej go 

obciążać, bo te wskaźniki o których mówiła Pani Skarbnik one groźnie brzmią 

ale to nie jest tak że 99,8% procenta już jesteśmy zagrożeni tylko jest to 0,12 w 

stosunku do jedności a nie do 100%, bo to dokładnie tak jest, te wskaźniki nie 

stanowią 100% tylko liczy się je trochę inaczej. Oczywiście te dwanaście 

setnych to nie jest już jakaś tam swoboda w prowadzeniu kojonych inwestycji 

ale to zawsze tak proponowałem Państwu i proponowaliśmy jako Zarząd że 
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jeżeli jest tylko możliwość pozyskiwania środków, to bierzmy je, realizujmy, 

przychodzi teraz czas na skromniejsze budżety po to żeby można było za rok 

czy za dwa przystąpić do działań kolejnych. Na dziś, tak jak powiedziałem, w 

przyszłorocznym budżecie zapisaliśmy tylko to co wiąże nam jakimiś umowami 

już konkretnymi albo zobowiązaniami w stosunku do innych podmiotów, a tak 

jak mówiłem już wcześniej, że więcej porozmawiamy i ustalimy tych bardziej 

cieszących na co dzień mieszkańców działań, to znaczy jakiś inwestycji, jak 

zwykle przy nadwyżce która nie będzie taka jak bywała zwykle na poziomie 4 – 

5 milionów, ale myślę że to też będą środki rzędu milion może półtora, już na 

dzisiaj tak wygląda. W budżecie nie są zaplanowane żadne wzrosty 

wynagrodzeń, przy wykonaniu oczywiście będę to mówił w czerwcu przyszłego 

roku ale już dzisiaj powiem że w tym roku wzrost wynagrodzeń, sytuacja 

budżetowa pozwoliła na dokonanie takiego wzrostu wynagrodzeń w naszych 

jednostkach, standardem było 5%, odchyłka od tego in plus to jest DPS w 

Borówku in minus Starostwo, w Starostwie te podwyżki wynosiły 2%, w DPS 

myślę to było ponad 10%, tak tradycyjnie jak co roku kwotowo na etat 

przeprowadziliśmy podwyżki i myślę że DPS pozostanie jeszcze takim 

wymagającym takiej szczególnej troski przy wynagrodzeniach, bo nie wiem czy 

wszyscy Państwo tam byli no praca tam jest strasznie ciężka, ja bym nie chciał 

za żadne pieniądze tam pracować a te wynagrodzenia może nie są takie które 

zobowiązywały do wyrównań bo były poniżej minimalnych do wypłacania 

dodatków wyrównawczych ale no nie są też jakieś kosmiczne, a w związku z 

tym że już dzisiaj widać pewne, to znaczy w grudniu Pani Wojewoda przysłała 

dodatkowe środki w wysokości 50 000,00 zł, tak jak już dwóch czy trzech lat 

mamy umowę z dyrektorem, że nie wydajemy ich brzydko mówiąc na wariata, 

żeby tylko wydać, tylko już te 50 000,00 zł to już jest możliwość jakiś wzrostu 

wynagrodzeń, średnio jakieś 40,00 zł. To jest może nic jeśli się zarabia kilka 

tysięcy ale jeżeli się zarabia niecałe dwa to te 40,00 zł też dużo daje brutto 

oczywiście. Dlatego tu będziemy proponowali żeby w DPS zachować tą zasadę, 

tam też się szykuje trochę lepsze wykonanie dochodów więc myślę, że DPS 

będzie nas stać jakoś potraktować inaczej. W innych, no sytuacja, muszę to też 

Państwu powiedzieć, bo były pytania czy ten budżet to jest już na kryzys czy 

jeszcze nie, ja twierdze że w zasadzie jeszcze nie, kryzysem jest to że skończyły 

się środki unijne i nie możemy więcej wydawać na inwestycje, ponieważ jak 

płakaliśmy w pierwszej połowie roku że wykonanie udziału w podatku 

dochodowym od osób fizycznych było bardzo małe, gdzie za pięć miesięcy było 

deficytu około 800 000,00 zł tak najlepszym miesiącem był listopad, gdzie te 

praktycznie jeśli nic się w grudniu nie zmieni, powinny dochody być wykonane 

w 100% bo w tej chwili zasada jest taka, że w grudniu dostajemy 80% tylko 

tych listopadowych ale już wykonanie mamy 90 brakuje około 120 000,00 zł 

więc jeżeli było 920 000,00 zł za listopad, 80%  z tego czyli prawdopodobnie 

wykonamy dochody, dlatego to nie znaczy że tego kryzysu nie ma, tylko 

struktura i możliwości tworzenia budżetu powiatów są takie, że w zasadzie 
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możemy je wzbogacać tylko jeśli są dostępne jakieś środki unijne. Nie mamy 

wpływu ani na udział w PIC-ie bo nasze działania w przeciwdziałaniu 

bezrobociu są niewielkie tym bardziej że ten rok był tragicznym w środkach na 

to przeznaczonych z funduszu pracy, przyszły rok nie zapowiada się wcale 

lepiej a dokłada nam się kolejne zadania, takie choćby jak piecza zastępcza, 

która tak w naszym przypadku może spowodować koszty na poziomie pięciu 

siedmiu etatów. I to może tyle z tych ogólnych rzeczy jeśli czegoś nie 

powiedziałem albo są pytania bardzo proszę, postaramy się odpowiedzieć.  

 

Radny Krzysztof Janicki – Panie Starosto mam takie pytanie i takie delikatne 

obawy, zaplanowane jest w projekcie budżetu na 2012 rok, sprzedaż majątku 

konkretnie działek Podrzecza, Blich, Mostowa. Jest to suma około 1 625 000,00 

zł, ja uważam że jest to delikatnie przeszacowane, na pewno te działki nie są 

tyle warte, choć mam też zdanie że nie powinno być wysprzedaży tego majątku 

w taki sposób jak odbywało się to do tej pory. Na 2011 rok też mieliśmy kilka 

działek do sprzedaży i sprzedaliśmy jedną, tu mieliśmy około 450 000,00 zł na 

2011 rok taki miał być dochód ze sprzedaży działek, sprzedaliśmy tylko jedną 

za 253 000,00 zł czy coś około, działkę którą mnie się wydaje można było 

pomyśleć rozsądnie i sprzedać ją za wartość przynajmniej 2 000 000,00 zł albo i 

drożej a zostały nam działki te nie sprzedane, też są wyszacowane dosyć 

wysoko a one wartości nie mają powiedzmy niektóre żadnej. I chciałbym Any 

Pan Starosta się ustosunkował do tego.             

  

Starosta Powiatu Janusz Michalak – nie zgadzam się z Panem Radnym o 

wysprzedaży majątku, szanowni Państwo nasze dochody majątkowe w każdym 

z budżetów, nawet i tym przyszłorocznym nie stanowią nawet połowy 

wydatków majątkowych, czyli tak per saldo, nasz majątek rośnie i to dość 

znacznie. W przyszłorocznym budżecie z tego co tylko tutaj jest na wydatki 

majątkowe przeznaczamy 6 000 000,00 zł z dochodów majątkowych i to nie 

tylko ze sprzedaży ale i z pozyskiwanych środków jest 3 000 000,00 zł, więc tak 

naprawdę tu akurat nie jest uprawnione stwierdzenie że wysprzedajemy, bo no 

ja nie widzę takich pozycji, czy takich posesji czy takich działek, które byłyby, 

w ogóle zasada jest taka, że działka jest warta tyle ile ktoś chce zapłacić. 

Działka na Goleńsku, Szanowni Państwo, może i teraz ktoś jej zmieni plan, 

rozparceluje podzieli na mniejsze działki i może w efekcie weźmie 2 000 000,00 

zł tylko to nie jest tak do końca zadanie gminy. Ja to też chciałem zrobić z inną 

działką, która myślę jest dużo lepszą, wielkość jest jej podobna nawet trochę 

większa, no niestety odbyły się dwa czy trzy przetargi już i nie ma kupca za 

600 000,00 zł dlatego też była taka propozycja, tylko tu znowu, sprzedajemy 

działki na terenie Miasta i tak będzie też na terenie gminy, w wyniku zmiany 

planu podziałów nie przez nas dokonanych tylko sąsiadów, że tak powiem, 

okazuje się że my musimy płacić opłatę adiacencką tylko dlatego że powstaje 

tam zamiast rolne powstają działki budowlane. Tutaj też powiem szczerze że 
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rozmawiałem na ten temat z Panem Burmistrzem na temat jednej z tych działek, 

bo też uważam że pięć hektarów z kawałkiem na terenie Miasta, na 

przedmieściach to można za to uzyskać dużo więcej, nie mniej jednak nasze 

koszty byłyby zbyt wielkie, przynajmniej drugie tyle by trzeba było dołożyć, a 

ponadto później no jakoś utrzymywać, bo uzbroić działki to znaczy 

doprowadzić prąd, media, utwardzić drogi. Można na swoim terenie to zrobić, 

tylko to później trzeba utrzymywać bądź przekazać komuś, dlatego lepszym 

byłoby, Burmistrz wyraził zainteresowanie ale pod warunkiem, że będzie miał 

przychody też z majątku, czyli liczy na jakąś transakcję w strefie. Ponadto te 

działki, które proponujemy one ani nie zagrażają gospodarstwu na Blichu bo w 

zasadzie są to działki, i uwierzcie Państwo to nie są nasze wnioski do Dyrektora, 

żeby coś tam oddał bo nam brakuje pieniędzy, po prostu Dyrektor to oddaje bo 

nie chce tego utrzymywać. Jedną z tych działek Blichu, która jest oszacowana 

na 450 000,00 zł jest to działka z tym domkiem gdzie kiedyś było biuro 

gospodarstwa, no to się sypie i tak naprawdę jeśli tego nie sprzedamy to nie 

długo en budynek, chociaż konserwator nie pozwoli, ale będzie się sypał. 

Działka przy Mostowej to jest działka o którą wystąpił Zakład Energetyczny na 

poszerzenie parkingu, to jest raptem kilkaset metrów bo chyba 500, czy nie całe 

500, Zakład jest dobrym płatnikiem i jestem przekonany że tutaj lepszego 

klienta nie znajdziemy, chociaż będzie normalny przetarg, bo musi i tak do tego 

dojść. Druga działka 150 000,00 zł myślę że to też nie jest przeszacowane bo to 

też jest na Blichu tylko po drugiej stronie drogi, pewnie Panowie pamiętacie 

kiedyś były szklarnie, ta działka jest większą działką, myślę że też nabywcę 

znajdzie. No i działka na Podrzecznej i to jest na zapleczu kamienicy 28 od 

strony Błoni, tam co prawda nie ma jeszcze drogi, my z tą działką że tak 

powiem wstrzymujemy się trochę, koledzy na Zarządzie wnioskowali żeby póki 

co się z tym nie wyrywać, może żeby była faktycznie droga może moglibyśmy 

uzyskać dużo lepsze pieniądze, chociaż z tego co wiem na zapleczu hotelu 

„ECCO” ta działka nie bardzo chce pójść Miastu, pewnie tak. Nie ma jakiegoś 

bumu rynku nieruchomości, dlatego ja osobiście się cieszę, że do tej pory udało 

nam się sprzedawać za całkiem pokaźne pieniądze. To co mieliśmy do 

sprzedaży i to że w tym roku faktycznie nie wykonaliśmy sprzedaży pozostałych 

działek, bo tu jeszcze nie mamy działki na Górkach, której nie mogliśmy 

wpisać, bo był ogłoszony  przetarg do 14 wadia a 17 przetarg, więc nie 

mogliśmy wpisać drugi raz do tego, stanowią one jakby taką dodatkową rezerwę 

że jakieś tam pieniądze za te dwie działki mogą wpłynąć, druga to jest 

Alkieżówka właśnie. Myślę, że mamy w gospodarce gruntami, nieźle nam się 

gospodaruje na gruntach skarbu państwa, co pewnie w tym budżecie Panowie 

zauważyliście taka pozycja rośnie z 300 tyś na 500 tyś, jest to udział w 

zależności od wykonywanych czynności ale od 5% do 25% tego co i tam też 

wszystko co można zamieniamy z formy wieczystego użytkowania na własność. 

Są to niezłe pieniądze, w tej chwili był trochę zastój, wpłynęło kilka wniosków, 

poczym wnioskodawcy prosili żeby się wstrzymać, bo planowane były zmiany 
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w ustawie o gospodarce gruntami, rzeczywiście one nastąpiły ale tylko takie że 

nie będziemy musieli chodzić do notariusza, tylko będziemy mogli to robić 

decyzją, czyli mniejsze koszty dla tych którzy chcą przekształcać. 

 

Radny Jerzy Wolski – ja się obawiam, zresztą Pan też się obawia, że ten budżet 

jest taki bardzo schematyczny, ja uważam, że jest bardzo mało elastyczny i tutaj 

ruszenie jakiejkolwiek cegiełki z jednego działu do drugiego to może grozić 

naprawdę poważnym tąpnięciem i tak sobie zanotowałem kilka cyferek, na 

koniec 2011 roku procent zadłużenia był około 20%, na koniec 2012 roku 

prognozowany jest 23 % czyli zadłużenie idzie w tą stronę. Teraz jeszcze raz 

chciałbym się odnieść do tych wydatków majątkowych w 2011 roku wydatki 

majątkowe stanowiły około 30% wydatków, w tej propozycji po odjęciu tych 

990 000,00 zł to stanowi to już tylko 7,5%, spójrzcie Państwo z 30% na 7,5%, w 

tym momencie większych oszczędności w wydatkach majątkowych już Pan nie 

znajdzie, nie mam szans. I skąd te moje obawy, Pan Starostwa wspomniał z 

podatku od osób fizycznych, bardzo ciężko, bardzo opornie tutaj do tych 100% 

było dojść, początek roku był marny teraz Pani Ewa mówi że chyba te 100% 

będzie ale to była kwota 8 800 000,00 zł skąd taki optymizm i w propozycji na 

2012 rok jest 10 400 000,00 zł, czy to jest realne zrobienie dochodu podatku  od 

osób fizycznych, jak tak ciężko było w tym 2011 roku. Trudno powiedzieć czy 

ten kryzys będzie, na pewno nie będzie to lżejszy rok dla osób fizycznych, dla 

podmiotów prowadzących działalność a tu jest 1 600 000,00 zł więcej 

planowane, a jeśli to się nie uda jeśli będzie mniej niż w tym roku to ten budżet 

będzie bardzo mocno zachwiany już nawet w tym jednym punkciku. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – podzielam obawy co do udziału 

podatkach ale są wskaźniki i kwoty żywcem wzięte z pisma Ministra Finansów, 

który nam  przysyła prognozy. Prognozujemy udział w podatku CIT i ten 

zaproponowaliśmy na poziomie tegorocznym, chociaż w tym roku troszkę 

będzie przekroczony ale on niewiele znaczy w naszym budżecie bo on jest 

230 000,00 zł, ale na przyszły rok zaplanowaliśmy znów tylko 230 000,00 zł. 

Tutaj faktycznie rośnie, sam to poddawałem pod wątpliwość na komisjach że 

tak duży wzrost ale po tych wykonaniach października, listopada mówiono że 

pewnie Pan Rostowski ma rację, chociaż jest to naganne takie zabieranie nam 

tam gdzie nam tam gdzie dać musi, bo układ jest taki że subwencje jak 

dostajemy to my ją musimy dostać w 100% tego co jest zapisane, jeśli 

dostajemy dotacje też w 100%, natomiast jeśli dostajemy udział w podatkach to 

tylko taki jak wypracują nasi mieszkańcy i tutaj jest obawa, bo zmniejszona 

została subwencja wyrównawcza, co prawda oświatowa jest większa o 

700 000,00 zł, równoważąca jest też większa bodajże o 300 000,00 zł, nie mniej 

jednak wyrównawcza o 600 000,00 zł zo0stała zmniejszona. To jest taki wybieg 

żeby samorządy mogły sobie jakoś te wskaźniki, żeby im wyszły, żeby mogli 

spiąć budżety żeby RIO się nie czepiało, takie są zapisy, dlatego ja mówiłem 
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Panie Radny że będziemy proponowali dwa warianty albo ryzykowny gdzie 

będziemy mogli trochę z tych pieniędzy które w tych pozycjach tak jakiś w tym 

budżecie są i z wolnych środków 2011 roku zachować cześć na rezerwach po to 

żeby później mieć czym gospodarować a może na spłatę kredytu i jeżeli będzie 

źle to wtedy podpierać się kredytem, chociaż na bieżące wydatki kredytów brać 

nie wolno. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje, to rzeczywiście to jest 

rekordowy rok jeśli chodzi o inwestycje ponieważ nałożyły się wszystkie 

inwestycje unijne, tutaj sam szpital, dochodzi z RPO czyli droga Bielawy – 

Sobota, dwie schetynówki, Muzeum, sala gimnastyczna, to wszystko w tym 

roku było kończone i płacone dlatego te wydatki inwestycyjne były na tak 

wysokim poziomie. Ten wskaźnik na koniec nie będzie 20% w tym roku a w 

przyszłym nie będzie 23%, on będzie niższy choćby z tego tytułu wcześniejszej 

spłaty kredytu i w związku z tym brakiem konieczności zabezpieczenia takich 

kwot na spłaty, dlatego tu są jakieś takie możliwości alt to tak jak powiedziałem, 

jeśli będą już wiarygodne dane dotyczące tego roku, będziemy mogli w styczniu 

w części już to prostować a tak do końca to jak zwykle przy podziale wolnych 

środków.  

 

Radny Paweł Bejda – Panie Starosto, chce Pan byśmy dzisiaj rozmawiali na 

temat utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowy 

Ośrodek ds. pieczy zastępczej w Łowiczu, rozmawiamy w tej chwili na temat 

projektu budżetu na 2012 rok, proszę powiedzieć gdzie można znaleźć w tym 

projekcie budżetu jakieś środki finansowe które gwarantowałyby działalność 

tego typu jednostki. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – Szanowny Panie Radny, dlatego że tych 

środków nie ma, kiedy był tworzony budżet to jeszcze, tak jak powiedziałem, 

jeszcze do dzisiaj nie ma decyzji jak ma to wyglądać, więc propozycja uchwały 

brzmi tak, że paragraf 6 mówi: „uchwała wchodzi w życie z dniem 01lipca 2012 

roku”. Można było to ukryć i nie wiem powiedzieć Dyrektorowi Wójcikowi „ma 

to Pan wziąć i nie interesuje mnie to”. Tak w innych powiatach zrobiono, 

powiedziano w niektórych powiatach i to województwa łódzkiego Dyrektorom 

PCPR „macie to zrobić i już” a środki jakie a takie jakie macie. To byłoby 

bardziej nie uczciwe niż postawienie sprawy tak jak jest a tak jak powiedziałem, 

środki obliczone przez powiaty to jest 711 milionów za rok 2012, rząd 

przeznaczył na to i tu jest ukłon do kolegów z rządu, żeby traktować nas 

poważnie to jest 62 500 miliona złotych, po czy m po rozmowach komisji rządu 

i samorządu wpłynął wniosek i Minister Pracy i Polityki Społecznej miał 

składać wniosek o poprawkę do budżetu na poziomie 300 000,00 zł.  

 

Radny Paweł Bejda – Panie Starosto a na jaką kwotę ocenia Pan jakie potrzeby 

będą roczne na utrzymanie tej jednostki.  
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Starosta Powiatu Janusz Michalak – to znaczy tak i tu też jest problem, 

ponieważ jest ustawa która jest knotem, bublem, nie ma rozporządzeń, które 

ustalały by stawki dla koordynatorów, kiedyś tam pewnie to się ukaże, nie mniej 

jednak na podstawie przymiarek Pana Dyrektora Wójcika wychodziło że będą to 

koszty rzędu, jeśli to by było u niego i to było tylko to co musiałby 

bezwzględnie dostać żeby jakoś skleić tą pieczę, to było na poziomie 120 – 140 

tyś, ale z wykorzystaniem pracowników tych których ma zarówno tych 

merytorycznych jak i tych z obsługi, a tak do końca też wykorzystać tych 

pracowników nie można, to co moi koledzy Starostowie polecili swoim 

Dyrektorom PCPR, ponieważ nie można łączyć funkcji koordynatora z funkcją 

pracownika socjalnego, dlatego nie można od tego uciec żeby coś takiego 

stworzyć. 

 

Radny Paweł Bejda – Panie Starosto ale odpowiedział mi Pan na moje pytanie 

tak jakby te zadania miał przejąć PCPR, jest uchwała że powstaje nowa 

jednostka i proszę odnieść się do mojego pytania w ten sposób żebyśmy 

rozmawiali że taka jednostka będzie, bo dochodzą koszty utrzymania, Dyrektor, 

Główna Księgowa, może pracownicy, także moje pytanie brzmi, ile to nas 

będzie kosztowało jako powiat rocznie.  

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – no tak, ale to właśnie ja odpowiadałem, 

że jeżeli będzie rozporządzenie jak mamy zatrudniać i wynagradzać tych 

pracowników to wtedy przygotujemy coś takiego, no przecież będziemy musieli 

znaleźć jakoś na to pieniądze a dzisiaj nie jestem po prostu w stanie powiedzieć, 

bo nie mam wiarygodnych dokumentów.  

 

Radny Paweł Bejda – proszę Państwa, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że 

skoro od przyszłego roku od półrocza, ta jednostka będzie żyła czyli już teraz 

musimy przewidywać na tym etapie, tworząc ten budżet na 2012 rok, o jaką 

kwotę chodzi i gdzie ewentualnie szukać tej kwoty. To jest tylko taka moja 

uwaga do wszystkich Państwa Radnych i prośba abyśmy pamiętali o tym. Mam 

następne pytanie, Panie Starosto, w pomocy społecznej jest 560 000,00 zł mniej, 

to jest dział 852, proszę powiedzieć, bo to jest dosyć poważna kwota, na czym 

tutaj Pan chce oszczędzić.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman – w 2011 roku PCPR w Łowiczu 

realizuje projekt unijny w ramach kapitału ludzkiego, ten projekt się kończy w 

tym roku, a na następny rok on nie został przewidziany bo nie jest podpisana 

żadna umowa i różnica w wydatkach wynika z tego tytułu. 

 

Radny Paweł Bejda – Powiatowe Urzędy Pracy mniej jest o około 72 000,00 

zł, czy będzie to znaczyło, że ktoś tam przestanie pracować. 
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Starosta Powiatu Janusz Michalak – na pewno tak i jest to minimum na jakie 

zgodziliśmy się na ten czas ale nie wiem czy to jest już wszystko na co 

powinniśmy się zgodzić, ponieważ tak jak kiedyś mówiłem Powiatowy Urząd 

Pracy wynagradzany jest ze środków z budżetu powiatu łowickiego i z środków 

z funduszu pracy. Ten rok jest kolejnym łamaniem prawa według mnie przez 

rząd, proszę się nie śmiać bo do tej pory nadal jest nie wykonany budżet, dlatego 

takich zarzutów nikt nie podnosi ale jeśli tak będzie to Związek Powiatów 

Polskich powiedział że pójdzie nawet do Strasburga nawet. Płacimy fundusz 

pracy w wysokości 2% proszę Państwa, to są pieniądze rzędu 9 miliardów w 

skali kraju rocznie, po czym 65% z tego Pan Mostowski zabiera sobie do 

budżetu, mówiąc tak pospolicie na łatanie dziur. Nie można tych pieniędzy 

wydawać to są fundusze celowe, nie można tych pieniędzy wydawać, my to już 

dawno stracili możliwość pracy w samorządzie gdybyśmy coś takiego zrobili, 

no ale niektórzy mogą więcej, dlatego podział w płacach środków z funduszu 

pracy w tym roku to jest 456 000,00 zł, to jest 7% od przerobionych pieniędzy 

funduszowych z roku ubiegłego, czyli w tym roku mimo że nie mieli 

pracownicy mniej pracy, środków wystarczało dla wszystkich, w przyszłym 

roku będzie ich tylko 190 000,00 zł, to znaczy też 7% od tego co w tym roku 

przerobili a było to tylko 35% zeszłorocznych, dlatego tak jak to na wszystkich 

konwentach  starostów i Związków Powiatów Polskich, mówi się głośno, 

należałoby zwolnić 1/3 pracowników PUP. U nas ta sytuacja nie jest aż tak 

tragiczna i to wtedy jeszcze stary Zarząd tworzył budżet i Pan Zbigniew 

Kuczyński, to była jego działka, uzgodnił z Panią Dyrektor, że prawie 

bezboleśnie dwa czy trzy etaty osób, którym kończą się im umowy, nie będzie 

to zwolnienie takie systemowe, tylko po prostu nie przedłużone zostaną umowy 

o prace i to jest ten skutek.  

 

Radny Eugeniusz Furman – ja chciałbym zadać jeszcze takie pytanie 

rozszerzające, jeżeli chodzi o dochody związane z finansowaniem Urzędu 

Pracy, wspomniał Pan ile było środków na ten rok 456 000,00 zł, planowana jest 

tam 190 000,00 zł, wspomniał Pan również o pewnych skutkach, czy mogę 

poprosić o taką informację czym to będzie skutkować czy to będzie skutkować 

zmniejszeniem zatrudnienia czy tez prawda jeszcze innymi konsekwencjami.  

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – to znaczy nie, tak na dzisiaj odnosząc się 

do zapisów budżetowych, trzy osoby będą musiały stracić pracę, po prostu nie 

będzie im przedłużona umowa o pracę, były zatrudnione na czas określony, 

zresztą Pani Dyrektor kilka lat temu tak planowała tą pracę że te pieniądze 

ruchowe wydawała na pracowników nie koniecznie etatowych, w większości na 

pracowników czasowych, na umowy czasowe. 

 

Radny Paweł Bejda – jeszcze kontynuując, Panie Starosto w rozdziale 85410 

internaty i bursy szkolne są zaplanowane wydatki prawie 100% większe bo plan 
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był 69 923,00 zł a jest 118 021,00 zł. Mógłby Pan powiedzieć dlaczego są 

większe te wydatki. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – tak, jest to bursza przy zakonie, z tego 

tytułu że jest więcej dziewcząt, które korzystają. Spowodowane to jest pewnie i 

tym, że nie ma już internatu przy LO II, tylko jest bursa w której mogą 

zamieszkiwać tylko dorosłe osoby. Ja kiedy rozmawiałem dyrektorem 

ekonomicznym diecezji żeby zrobić wspólne przedsięwzięcie dotyczące 

internatu w Zdunach, bo tam stoi pusta plebania, więc może oni by taką bursze 

dla chłopców zorganizowali, to wtedy właśnie dyrektor sygnalizował, że w 

Łowiczu prawdopodobnie będą musieli zamknąć bursę dal dziewcząt ale 

okazało się, że działania Urzędu Marszałkowskiego spowodowały że niestety, a 

są to pieniądze przewidziane w subwencji i liczone właśnie na osobę.  

 

Radny Paweł Bejda – Panie Starosto a proszę powiedzieć dlaczego na Muzeum 

jest mniej ponad 330 000,00 zł 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – to znaczy tak jak Państwo wiedzą 

prowadzona jest tam inwestycja z udziałem środków unijnych. Poprosiliśmy 

Panią Dyrektor, że jeśli na ile jest to możliwe przeprowadzeni wszystkich 

przetargów nawet jeżeli wykonanie, bo inwestycja jest kilkuletnia, miało by być 

w roku przyszłym, czy za dwa lat to i tak żeby przeprowadzić te przetargi, 

okazało się że i w tym roku były pokaźne oszczędności w stosunku do kwot 

kosztorysowych u wynikających z harmonogramu i na przyszły takowe też już 

są w części zaplanowane.   

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH SESJI W 

DNIU 21.12.2011 – GODZ. 16.00 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ WZNOWIŁ OBRADY W DNIU 21.12.2011 – 

GODZ. 16.15 

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman poprosił o opinie dotyczące 

projektu uchwały poszczególne komisje stałe. 

  

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

Opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                               

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                                 

i Promocji – pozytywna 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  
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Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XV/112/2011 RPŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego  na 2012 rok  /Zał. Nr 14/. 

 

Ad pkt. 10 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu 

łowickiego  na 2012 rok. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego  na 2012 rok. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                               

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XV/113/2011 RPŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na 

terenie powiatu łowickiego  na 2012 rok /Zał. Nr 15/. 

 

Ad pkt. 11 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie „Powiatowego Programu 

Aktywności Lokalnej na lata 2012 – 2014.” 

 

Dyrektor PCPR w Łowiczu Robert Wójcik – nim przeczytam projekt 

uchwały, krótkie uzasadnienie, projekt uchwały o aktywności lokalnej został 

opracowany w odpowiedzi na problemy mieszkańców powiatu łowickiego 

zdiagnozowane w strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie 

łowickim na lata 2008 – 2020 oraz w powiatowym programie działań za rzecz 

osób niepełnosprawnych na lata 200- 2013. Jak Państwo wiecie od 2008 roku 

PCPR realizuje przy udziale środków unii europejskie, projekt systemowy 

‘UMIEM WIĘCEJ” i jednym z narzędzi  które można zastosować do realizacji 

tych projektów jest właśnie Program Aktywności Lokalnej. Instytucje, które 

wdrażają te programy mobilizują także wszystkie jednostki samorządowe 
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terytorialnego a właściwie jednostki pomocy społecznej do wdrażania 

dokumentów które powinny być w posiadaniu tych jednostek. Na początku były 

to strategie rozwiązywania problemów społecznych, czyli w zasadach 

musieliśmy wykazać że mamy taką strategię lub że będziemy ją opracowywać. I 

ta strategia została opracowana i teraz założenie jest takie aby wszystkie 

powiaty posiadały Programy Aktywności Lokalnej. Ten program da nam 

również to, że będziemy mogli w tych projektach unijnych ująć otoczenia 

naszych uczestników projektu, ponadto ten program ułatwi nam trochę 

realizację tych projektów dlatego że uczestnicy będą mogli otrzymać jedno 

narzędzie aktywnej integracji, do tej pory musieli otrzymać trzy narzędzia 

aktywnej integracji, co stanowiło pewien kłopot, w związku z tym będzie nam 

łatwiej realizować te projekty i objąć większa rzesze osób tymi projektami. Na 

pewno będzie to dla nas korzystne w przyszłości, ja tylko tutaj dodam że na 

przyszły rok też złożyliśmy wniosek na dofinansowanie projektu, otrzymałem 

ostatnio informację, że przeszedł on pozytywną ocenę formalną i został 

skierowany do oceny merytorycznej. Odpowiedź ma być na początku stycznia, 

nie mniej jednak nie posługiwaliśmy się jeszcze tym programem Aktywności 

Lokalnej ale musieliśmy wykazać, że pracujemy nad tym programem i to jest 

właśnie odpowiedź na to nasze zobowiązanie. Przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie „Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012 – 2014.” 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                               

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu jawnym wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecny Starosta Powiatu Janusz Michalak/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XV/114/2011 RPŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie 

Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012 – 2014 /Zał. Nr 16/. 

 

Ad pkt. 12 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady Muzeum  

w Łowiczu. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk przedstawiła projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie powołania Rady Muzeum  w Łowiczu. 

 

Radny Michał Śliwiński – ja mam pytanie odnośnie osoby Pana Marcina 

Kosiorka, czy Zarząd oddelegował tą osobę d tej Rady, czy np. to jest 

dobrowolne zgłoszenie się Pana Marcina Kosiorka, czy tą osobę można zastąpić 
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innym członkiem Zarządu, żeby to faktycznie wyglądało, w związku z tymi 

ostatnimi doniesieniami i sytuacjami nie wyjaśnionymi, żeby to wyglądało 

ładnie. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – Pan Marcin Kosiorek uczestniczył w 

poprzedniej kadencji Rady Muzeum i tak szczerze mówiąc nie ingerowaliśmy w 

propozycję nikogo ani zmian ani dotychczasowych uczestników. Dlatego 

powiem, że nie było jakiegoś szczególnego trybu czy szczególnego powodu 

żeby tej kandydatury przyjmować czy nie przyjmować. 

 

Radny Michał Śliwiński – czy jest możliwość głosownia imiennego, czy 

musimy całą tą uchwałę przyjmować. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak – jeżeli jest jakakolwiek inna 

propozycja to może być jako wniosek zgłoszony i może być przegłosowany, tak 

jak w każdej uchwale może być proponowana jakaś zmiana. A uchwała musi 

być jako całość głosowana. 

 

Radny Krzysztof Janicki – nie wiem czy to jest kompetencja Rady Powiatu 

zmiany, czy Radny może wnioskować, ja bym proponował tutaj zastąpić Pana 

Marcina Kosiorka Radnym Zbigniewem Kuczyńskim. Czy to musi być 

przedstawiciel Zarządu?   

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk – artykuł 11 ust. 1 ustawy o 

Muzeach mówi: „przy Muzeum Państwowym i Samorządowym działa Rada 

Muzeum, której członków powołuje właściwy podmiot o którym mowa w 

artykule 5 ust. 3” i tutaj „Muzeami samorządowymi są Muzea utworzone albo 

przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego, inaczej rada powiatu. 

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – rozumiem, że taką propozycję 

złożył ZPŁ ale może być ona zmieniona wniosek formalny. Czy to jest wniosek 

formalny. 

 

Radny Krzysztof Janicki – tak, jest to wniosek formalny, ale nie zapytałem 

Pana Zbigniewa Kuczyńskiego czy się zgodzi. 

 

Radny Zbigniew Kuczyński – szkoda, bo może nie byłoby dyskusji, proszę mi 

wierzyć naprawdę mam sporo obowiązków i jeśli doszłoby mi reprezentowanie 

powiatu w tym składzie muzealnym, przykro mi ale będę musiał podziękować. 

Dziękuję bardzo za propozycję. 

 

Radny Krzysztof Figat – ja mam propozycję troszeczkę dalej idącą abyśmy z 

tej Rady, czy ta Rada musi mieć tyle osób ile jest w tej chwili zgłoszone, jeśli 
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nie to jest wniosek o to byśmy Pana Marcina Kosiorka nie uwzględniali w tej 

radzie, a jak się wyjaśni sytuacja będzie wakat będziemy mogli wypełnić radę.    

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk – „Rada Muzeum liczy od pięciu do 

piętnastu członków, członków powołuje i odwołuje właściwy podmiot o którym 

mowa ja tam wcześniej przetoczyłam. Mówimy o składzie jeżeli chodzi o 

reprezentowanie przez radę powiatu, to jedna trzecia składu to reprezentacja 

powiatu. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski – ja mam pytanie do wszystkich 

Państwa Radnych, kto z Państwa wie czym się zajmuje Rada Muzeum. 

 

Radny Krzysztof Janicki – nie wiem, ale myślę że bierze udział przy wyborach 

dyrektora dla przykładu. Niech nam Pan wyjaśni. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski – ja zgłaszam wniosek aby pozostał 

taki sam skład jaki jest. To jest drugi wniosek formalny. 

 

Radny Jerzy Wolski – to ja w takim razie składam wniosek, to co chcieliśmy 

na początku obrad, przy głosowaniu porządku obrad, aby jeszcze raz zdjąć ten 

punkt z porządku obrad. Na następną sesję jest prośba aby Zarząd wytypował 

inna kandydaturę i na następnej Sesji przegłosujemy bez, mam nadzieję. 

Sytuacja jest nowa, jest troszkę tutaj kwestii spornych teraz już mamy trochę 

inną wiedzę, także myślę że Zarząd może się jeszcze raz zastanowić i 

wytypować inne nazwisko. 

  

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk – jeżeli chodzi o kompetencję Rady 

Muzeum tuta jest bardzo ważną rzecz jaką jest pewien zapis a mianowicie w art. 

11 ust. 2: „Rada Muzeum ocenia na podstawie przedłożonego przez Dyrektora 

Muzeum sprawozdania rocznego z działalności” inaczej zasadnym jest żeby 

jeszcze w bieżącym roku podjąć tą uchwałę, bo później już w nowym roku ten 

plan będzie realizowany, także ten plan o którym jest mowa w tym punkcie. 

 

Radny Krzysztof Figat – czy prawo zakazuje nam uzupełnienia w czasie 

trwania kadencji Rady Muzeum. 

 

Dyrektor Wydziału EKS Izabela Pawluk – jeżeli chodzi o uzupełnienie, to na 

przykładzie była taka zmiana w trakcie trwania kadencji, ale to chodziło o 

zastąpienie, bo jeden z członków złożył pisemną rezygnację i w to miejsce był 

powołany kolejny. 

 

Radny Krzysztof Figat – ale pomniejszając ta Radę o Pana Marcina Kosiorka, 

nie łamiemy prawa i określona ilość w ramkach liczebności Rady mieści się. 
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Jest wniosek formalny o wycofanie propozycji  Radnego Pana Marcina 

Kosiorka z Rady Muzeum. 

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – wniosek najdalej idący będziemy 

głosować czyli wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad dzisiejszej sesji.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 10 

przeciw  - 11 

wstrzymało się - 0 

nie zdjęto tego punktu z porządku obrad.   

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – teraz wniosek Pana Figata o 

wycofanie propozycji  Radnego Pana Marcina Kosiorka z Rady Muzeum. Kto 

jest za zmniejszeniem tego składu do siedmiu osób, bez Pana Marcina Kosiorka.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 6 

wstrzymało się - 4 

podjęli wniosek o zmniejszeniu składu do siedmiu osób, bez Pana Marcina 

Kosiorka. 

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – poproszę o opinię Komisji 

Edukacji. 

 

Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                                 

i Promocji – pozytywna 

 

Radny Artur Michalak – jak może być opinia pozytywna Komisji skoro jest 

zmiana uchwały, bo czegoś nie rozumiem. 

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – myślę, że w tej chwili jest udział 

całej Rady, nie tylko Komisji. 

 

Radny Artur Michalak – to po co opinia Komisji, która nie miała możliwości 

obradować nad zmianą uchwały. 

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – rozumiem, że Pan Radny 

proponuje żeby komisja szybciutko się zebrała i zaopiniowała, tak?. 
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Radny Artur Michalak – ja nic nie proponuję, ja pytam Pana 

Przewodniczącego jak można odnosić opinię Komisji w stosunku do zmienionej 

uchwały  

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – proszę mi odpowiedzieć, Pani 

Zuziu. 

 

Radca Prawny Zuzanna Kordialik – Gronczewska – komisja powinna 

uwzględnić te zmiany. 

 

Radny Eugeniusz Furman – Komisja wyraziła opinię co do składu osobowego 

i była to opinia pozytywna, rozumiem, że to co powiedział przed chwilą 

Przewodniczący Komisji Edukacji odnosiło się do poprzedniego składu Rady 

Muzeum. Rada powiatu może uchwalić inny skład bez konieczności zasięgania 

tej opinii. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży  

i Promocji Mieczysław Szymajda – dokładnie tak. Decyzja o ostatecznym 

składzie Rady Muzeum zapadłą teraz, więc uważam że opinia Komisji Edukacji 

była pozytywna i nie jest tu wiążąca w tym temacie. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 12 

przeciw  - 2 

wstrzymało się - 7 

podjęli Uchwałę Nr XV/117/2011 RPŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie 

powołania Rady Muzeum  w Łowiczu /Zał. Nr 17/. 

 

Ad pkt. 13 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem lokalu użytkowego.  

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  
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Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XV/118/2011 RPŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego /Zał. Nr 18/. 

 

Ad pkt. 14 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem lokalu użytkowego.  

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XV/119/2011 RPŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego /Zał. Nr 18/. 

 

Ad pkt. 15 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie poprzez oddanie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej w Łowiczu na czas nieoznaczony w odpłatne użytkowanie 

nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 17. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie poprzez oddanie 

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu na czas 

nieoznaczony w odpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Łowiczu 

przy ul. Stary Rynek 17. 

 

Radny Michał Śliwiński – ja mam pytanie do Członków Powiatu Łowickiego 

kto tak naprawdę wnioskował o ta zmianą, przerabialiśmy to bodajże trzy lata 

temu i to uzasadnienie które tu jest napisane tak naprawdę wtedy okazało się 
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bezpodstawnym bo nic nie przeszkadza w tym, że można było pozyskiwać 

środki zewnętrzne jeżeli ten lokal nie jest we władaniu Centrum Kultury. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – to nie jest uchwała zmieniająca, tylko to 

jest uchwała która musi być podjęta, ponieważ tamta po prostu wygasa już z 

końcem roku, dlatego podejmujemy taką, która będzie wygodniejszą formą. 

 

Radny Michał Śliwiński – a kosztować ile będzie nas. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – ona nie będzie nas kosztować, tylko 

wręcz przeciwnie będziemy mogli przy tak sformułowanej umowie pobierać 

pożytki, pożytki myślę powinny być na poziomie pozwalającym zerowanie 

dochodów dla CKTiPZŁ. I to jest właśnie takie wyjście. 

 

Radny Michał Śliwiński – to uzasadnienie powinno być inne, bo tak naprawdę 

chodzi o zasady księgowe i finansowe.  

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – zawsze są, Panie Michale, przyczyny 

formalne i przyczyny że tak powiem mniej formalne ale rzutujące na to jak się 

wybiera, jaką formę i to nie tylko w samorządzie ale i w każdej działalności tak 

jest. 

 

Radny Krzysztof Janicki – Panie Starosto mówi Pan, że nic to nie będzie nas 

kosztowało, a koszt aktu notarialnego jaki będzie ten koszt. I tu ta uchwała i 

umowa jest do 19 marca 2012 roku także mamy czas żeby naprawdę się nad tym 

zastanowić. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – zgoda, ale to i tak i tak musielibyśmy 

zawrzeć w formie aktu jaką formę byśmy nie przyjęli, a poza tym potrzebny jest 

czas na procedury. 

 

Główny Specjalista Wydziału GGN Anna Kasińska – najpierw musi być 

wycena jeszcze przed aktem notarialnym, bo w akcie notarialnym byłaby 

ustanowiona ta opłata. A jeśli chodzi o koszt aktu, bo po komisji kontaktowałam 

się z notariuszem, to dla nieruchomości wartej około 3 000 000,00 zł, zresztą 

taki akt niedawno miał skarb państwa, akt notarialny był 12 000,00 zł. 

 

Radny Jerzy Wolski – ja może nie do końca rozumiem czym się różnią te 

umowy, ale przed chwilą głosowaliśmy przedłużenie najmu bo kończyły się 

umowy. Centrum było w postaci umowy użyczenia też kończy się marcu ta 

umowa użyczenia, czyli alternatywy umów mamy różne a tu w tej chwili jest 

opcja taka żeby to przekazać w trwałe użytkowanie, czyli można było wybrać 

ofertę umowy inną, prawda? 
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Starosta Powiatu Janusz Michalak – to znaczy tak, tylko mamy to czynienia z 

różnymi podmiotami, tutaj mamy instytucję kultury, tam mamy podmiot 

prywatny i remonty i inwestycje musielibyśmy pokrywać z naszych środków. 

 

Radny Michał Śliwiński – wracając do tego, że forma przekazania będzie 

umożliwiała nam zerowanie zarobku dla Centrum, to wracając do pytania które 

zadaliśmy i na komisji budżetowej i na sesji i tutaj Pan Dyrektor Chołuj 

zobowiązał się że takie zapytanie wyśle do Urzędu Marszałkowskiego, to 

wychodzi na to że to Centrum nie może prowadzić działalności zarobkowej. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – nie, może prowadzić, tylko przez taką 

umowę gdzie możemy ustalać czynsz wiedząc że dochody są na poziomie zbyt 

wysokim czyli przychody są wyższe od wydatków, możemy tą różnicę 

wkalkulować w czynsz jeżeli później mamy ewentualnie takie życzenie możemy 

to w innej formie przekazać ale wtedy wychodzimy na zero i nie ma możliwości 

chociażby płacenia podatków dochodowych. Ja powiem szczerze, że żeby to 

było przekazanie płatne to był mój pomysł, bo propozycje Wydziału jeśli 

pamiętam inne, ja się upierałem i to dla mnie jest tym argumentem 

najważniejszym żeby czasem nie wydarzyło się tak że musielibyśmy płacić 

podatki dochodowe. 

 

Radny Eugeniusz Furman – Pan Radny Michał Śliwiński dotknął problemu, 

który do dzisiaj jeszcze nie jest wyjaśniony i nie otrzymaliśmy odpowiedzi na 

bardzo ważne pytanie, mianowicie jest taka wątpliwość że zgodnie z zasadą 

funkcjonowania środków unijnych, ten kto skorzysta ze środków unijnych nie 

może czerpać zysków. Centrum korzystało ze środków unijnych, Centrum 

będzie czerpać z tego dochody i zyski i pytanie brzmiało czy w tej sytuacji nie 

zaistnieje takie niebezpieczeństwo że będziemy musieli zwracać dotację, którą 

otrzymaliśmy na Centrum. Do tej pory nie mamy odpowiedzi, czy mogę prosić 

o informację czy coś się do dnia dzisiejszego wyjaśniło, czy też nie.  

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski – ja już odpowiadałem na to pytanie 

na Sesji więc na pewno jest to w protokole i chciałem powiedzieć tak naprawdę 

jednoznacznie, we wniosku jest wprost napisane „czerpie przychody” . Wszelkie 

przychody są kierowane na koszty, które są potrzebne do realizacji projektu na 

który żeśmy otrzymali dofinansowanie. W pytaniu jest czerpie zyski, 

odpowiadałem już realizujemy wniosek, zgodnie z wnioskiem nie ma zysków, 

nie ma dochodów, są przychody, które są skierowane na koszty które są 

generowane, poza tym są wnioski, które są na cele gospodarcze i które 

przynoszą zyski. Przypomnę że otrzymaliśmy to z Centrum Obsługi 

Przedsiębiorczości, które obsługuje oś priorytetową gospodarka, innowacyjność 

i przedsiębiorczość i tutaj jest dofinansowanie 50%, wszystkie wnioski i 

wszystkie projekty które generują jakiekolwiek przychody jak również potem i 
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zyski u przedsiębiorstw, otrzymują taką stawkę dofinansowania czyli 50% i 

powiem jeszcze raz u nas we wniosku jest napisane „generuje przychody w 

postaci opłat m.in. za wynajem lokali” wszystkie te środki, które zostaną 

pozyskane są skierowane na koszty, które też związane są realizację tego 

projektu. Gdyby co to wniosek jest możemy zapoznać się z jego treścią.    

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – negatywna 

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XV/120/2011 RPŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążenie poprzez oddanie Centrum Kultury, Turystyki i 

Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu na czas nieoznaczony w odpłatne 

użytkowanie nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 17                   

/Zał. Nr 19/. 

 

Ad pkt. 16 

 

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. 

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman 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. Poinformował, że żeby była jasność 

Pan Marcin Kosiorek w moje miejsce do tych dwóch komisji został 

zaproponowany, wyraził na to zgodę. 

 

Radny Michał Śliwiński – tutaj podobna sytuacja jak wcześniej, w związku z 

tym że ta sytuacja z Panem Marcinem Kosiorkiem jest nie wyjaśniona 

proponowalibyśmy żeby wykreślić Marcin Kosiorek z tych uchwał, jak sprawa 

się wyjaśni będziemy mogli Pana Marcina Kosiorka powołać do prac w 

Komisjach Edukacji i Rozwoju. Samo uczestniczenie i tak ma zapewnione 

będąc Członkiem Zarządu, myślę że nie wiadomo jak potoczy się ta sprawa, nie 

wiadomo czy nie będzie się tym zajmowała Komisja Edukacji, lepiej żeby Pan 

Marcin Kosiorek nie brał w  swojej sprawie udziału. To jest wniosek formalny, 
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żeby w tym projekcie uchwały wykreślić jedynie Bolesław Heichman i nie 

wprowadzać nowego nazwiska.  

 

Wicestarosta Powiatu Marcin Kosiorek – ja bym poprosił o tą sprawę.   

 

Radny Michał Śliwiński – Marcin wiesz o czym mówię, mówię o tej sytuacji 

która krąży że wykorzystywałeś dzieci do celów prywatnych przy kampanii 

wyborczej. Było to nagłośnione, przyznałeś się, także wiesz…   

 

Wicestarosta Powiatu Marcin Kosiorek – bo za chwilę spotkamy się w sądzie. 

 

Radny Michał Śliwiński – jest sprawa nie wyjaśniona, będzie wyjaśniona, 

myślę że będziemy rozmawiać.  

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – poddaje powyższy wniosek pod 

głosowanie. 

 

Radny Artur Michalak – Panie Przewodniczący to jąkamy za chwilę będziemy 

głosować uchwałę, bo nie bardzo rozumiem, jeżeli zmieniamy to pytam na 

kogo. 

 

Radny Michał Śliwiński – nie musimy, podajemy ilościowo. 

 

Radny Zbigniew Kuczyński – może pomogę rozwiązać problem, wygląda to w 

ten sposób, że moim zdaniem każdy Radny ma prawo pracować w komisjach, 

więc uważam, że akurat tutaj powinien pracować więc zamienić miejsca, to by 

było najprostsze bo Bolesław Heichman został Przewodniczącym RPŁ więc 

Radny Pan Marcin Kosiorek ma prawo i jeżeli by wrócił ten temat właściwy na 

Komisję to proponuję w ten sposób, że nie będzie uczestniczył w tym 

momencie. To ja jako uczestnik, członek tej Komisji poproszę we wniosku 

formalnym by Pan Marcin, gdyby były jakieś takie tematy związane z jego 

osobą, żeby nie brał udziału. 

 

Radny Michał Śliwiński – bardzo to jest logiczne i myślę, że pomogło by to 

nam gdyby teraz Pan Marcin Kosiorek powiedział, że jeżeli będzie to dotyczyła 

sprawa jego, nie będzie brał udziału w głosowaniu tej komisji. Jasna deklaracja i 

mamy czystą sytuację. 

 

Wicestarosta Powiatu Marcin Kosiorek – ja tylko chciałem zauważyć, że nie 

zgłaszam się do Komisji Śledczej. Oczywiście, tak jak sprawa była na 

posiedzeniu Zarządu Powiatu Łowickiego, nie będę uczestniczył w jakiś 

sprawach, które będą mnie dotyczyły personalnie, czy coś w tym stylu. 
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Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – czy wystarczy taka deklaracja. 

 

Radny Michał Śliwiński – wystarczy. Wycofuje swój wniosek formalny. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XV/121/2011 RPŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku 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 20/. 

 

Ad pkt. 17 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2011 

rok.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt Uchwały 

RPL w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu jawnym wzięło udział 20 Radnych, 

nieobecny Radny Krzysztof Figat/: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XV/122/2011 RPŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie 

zmiany budżetu na 2011 rok /Zał. Nr 21/. 

 

Ad pkt. 18 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.  

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt Uchwały 

RPL w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego 

na lata 2011-2017. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu jawnym wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radny Krzysztof Figat, Zbigniew Kuczyński/: 

za   - 19 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XV/123/2011 RPŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-

2017 /Zał. Nr 22/. 

 

Ad pkt. 19 

 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia powiatowej 

jednostki organizacyjnej pn.: Powiatowy Ośrodek ds. pieczy zastępczej                     

w Łowiczu. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ OGŁOSIŁ PRZERWĘ W OBRADACH SESJI              

W DNIU 21.12.2011 – GODZ. 17.20 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ WZNOWIŁ OBRADY W DNIU 21.12.2011 – 

GODZ. 17.40 

 

Radny Paweł Bejda – odbyła się w tej chwili Komisja Zdrowia, która na ten 

temat rozmawiała, czyli na temat tworzenia nowego tworu, który ma się 

nazywać Powiatowy Ośrodek ds. pieczy zastępczej w Łowiczu. Ja 

argumentowałem to w ten sposób, żeby nie tworzyć praktycznie sztucznie, bo 

nie wynika to z żadnej ustawy ani z żadnej uchwały że to ma być utworzona 

nowa jednostka, to mają być wykonane zadania od lipca przyszłego roku. 

Uważam, że w obecnych czasach, tak trudnych czasach i tak trudnym budżecie 

na przyszły rok i po tych informacjach, które uzyskaliśmy od Pana Starosty że 

nawet nie można przewidzieć jakie koszty będzie generował, czy generowała ta 

nowa jednostka. Prosilibyśmy, a przynajmniej ja bym prosił Pan Starostę i 

zwracam się do Panie i Panowie Radni abyśmy przemyśleli aby te zadania były 

przekierowane do jednostek, które już funkcjonują tzn.: albo PCPR albo PPP 

gdzie są dyrektorzy, gdzie są księgowi, gdzie są pomieszczenia, gdzie są ludzie 

którzy już działają. Ja rozumiem, że pewnego rodzaju zadania musi powiat 

wykonywać, ale szukajmy oszczędności a nie podejmujmy takich uchwał, które 

generują koszty. Głosowanie odbyło się na Komisji 3 do 3, głosem 

Przewodniczącego opinia jest pozytywna, natomiast Proszę Państwa naprawdę 

zastanówmy się czy potrzeba jest tworzyć nową jednostkę, która naprawdę 

będzie generowała koszty w postaci dyrektora, głównej księgowej.    

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – chciałbym powiedzieć, że akurat 

było mi cały czas bardzo bliskie PCPR i tym sprawom i tutaj liczenie na 
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księgową na przykład PCPR to bym bardzo nie liczył, dlatego że ona ma dość 

dużo oprócz PCPR ma też zespół, który orzeka o niepełnosprawności i tam są 

tak samo sprawy finansowe, jest jedna. I tak wykorzystaliśmy to. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – faktycznie był zgłoszony wniosek czy 

sugestia żeby powierzyć te zadania jednej z jednostek, nawet było wymienione 

jakiej, ja przyznałem że to może niezły pomysł byłby pod jednym warunkiem i 

tutaj na pewno Pani Skarbnik mi potwierdzi, mamy chroniczny niedosyt 

księgowych, praktycznie w 75% jednostek oświatowych mamy księgowych w 

wieku emerytalnym, w Chełmońskim księgowego tak naprawdę etatowego nie 

mamy już od trzech lat, no teraz jest jakiś Pan być może uda się go 

przystosować, bo nie pracował w księgowości budżetowej tylko w banku, no 

może coś z tego wyjdzie. Ponadto w jednostce, która faktycznie byłaby dobrym 

pomysłem tam i dyrektor jest w wieku emerytalnym. Ja tak jak powiedziałem, 

gdyby nam się te kwestie wyjaśniły, można by było o tym pomyśleć, z tymże 

jeśli doszłoby do tego że będzie ta samodzielna jednostka no to nie 

mnożylibyśmy tych osób tylko dla mnożenia, ale dyrektor byłby normalnie 

koordynatorem, ponieważ nie ma takich obostrzeń że nie może, nie mniej 

jednak jeszcze raz proszę żeby przyjąć tak jak jest jako taką tymczasową 

uchwałę, a obiecuje, że jeżeli nam się sprawa w Poradni wyjaśni w której, o 

powiedziałem o tej jednostce, to będziemy proponowali zmianę i już. 

 

Radny Paweł Bejda – proszę Państwa, prowizorki są najtrwalsze i gwarantuję 

Państwu, że jeżeli my podejmiemy dzisiaj uchwałę w takiej postaci jaka jest 

proponowana, to nikt z nas nie powróci już do tego tematu za pół roku. 

Pochylmy się dzisiaj bardzo poważnie nad tym tematem i podejmijmy naprawdę 

zdroworozsądkową decyzję. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski – rzeczywiście te sprawy były omawiane na 

komisji i to nie o to chodzi, że niektórzy Radni chcieliby chcą tworzyć nowe 

twory, ale z tego cośmy usłyszeli rzeczywiście czy to PCPR czy PPP też mają 

swoje problemy i tu jest dylemat. 

 

Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego                     

i Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak przedstawiła projekt Uchwały RPŁ                   

w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pn.: Powiatowy 

Ośrodek ds. pieczy zastępczej  w Łowiczu. 
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Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu jawnym wzięło udział 19 Radnych, 

nieobecni Radny Krzysztof Figat, Zbigniew Kuczyński/: 

za   - 10 

przeciw  - 9 

wstrzymało się - 0 

podjęli Uchwałę Nr XV/124/2011 RPŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie 

utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pn.: Powiatowy Ośrodek ds. 

pieczy zastępczej  w Łowiczu /Zał. Nr 23/. 

 

Ad pkt. 20 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego                    

w okresie między sesjami. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski przedstawił sprawozdanie Zarządu 

Powiatu Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między 

sesjami /Zał. Nr 24/. 

 

Ad pkt. 21 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami.  

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – pocieszę Radnych, że ja mam 

niewiele do przekazania  o sobie, bo dość krótko jestem tym Przewodniczącym 

jak wszyscy wiecie. Uczestniczyłem w posiedzeniach Zarządu Powiatu 

Łowickiego bo uważam, że to jest mój obowiązek, dodatkowy chociaż nie mam 

prawa głosu. Uczestniczyłem w komisjach. Odsłoniłem tablicę inż. Bryły w 

Maurzycach, bardzo ładna.   

 

Ad pkt. 22 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka – ja miałem się odnieść do dwóch inwestycji, 

ale ponieważ jest koniec roku tak w telegraficznym skrócie powiem, podsumuję 

cały ten rok dość sprawnie. W tym roku mieliśmy 14 dużych inwestycji, z tego 

zrobiliśmy 37 kilometrów dróg 754 metry dokładnie, odmuliliśmy bądź 

wykopaliśmy 24 kilometry rowów, a zaplanowanych było 20 kilometrów 580 

metrów za kwotę 255 000,00 zł. Zrobiliśmy też 14 nowych przepustów za kwotę 

12 637,00 zł. Przy tych inwestycjach zrobiliśmy dodatkowo 20 kilometrów 

rowów także praktycznie zrobiliśmy w tym roku 44 kilometry odmuliliśmy 

rowów bądź nowych odtworzyliśmy. Całość inwestycji kosztowała powiat 
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11 124 000,00 zł te wszystkie inwestycje o których mówiłem. Teraz wróćmy do 

tych inwestycji o które pytał Pan Jacek Chudy, więc były to jedne z większych 

inwestycji, był to program z RPO, była to przebudowa drogi powiatowej 2747E 

odcinek Bielawy – Walewice – Sobota, była ta droga poszerzana o długości 

prawie 4 kilometry 3 935 metrów do szerokości z 4 metrów do 6 metrów z 

odtworzeniem rowów i z przebudową mostu przy tym gospodarstwie. Ta 

inwestycja zaczęła się w tamtym roku ponieważ tam jest NATURA 2000 jest 

okres lęgowy ptaków i w okresie praktycznie od 31 marca do 15 lipca nie wolno 

nic robić, dlatego w 2010 roku były tylko wycięte drzewa, takie roboty 

przygotowawcze a natomiast gro robót była wykonana w tym roku. Ta 

inwestycja kosztowała, jak to Państwo mają informację 2 830 000,00 zł z czego 

nasz koszt to jest 695 316,00 zł reszta to dofinansowanie ze środków unijnych. 

Proszę Państwa zgodnie z wnioskami Komisji Gospodarczej próbki zostały 

pobrane też na tej drodze przez tą firmę, próbki są ja tu przy sobie ich nie mam 

ale są do wglądu PZDiT są pozytywne i tak jak mówiłem były brane na bieżąco 

jak to robimy. Ten projekt był wykonywany w 2006 roku i nie były w nim 

uwzględnione te bariery ale ten błąd naprawimy bo rzeczywiście tam są stawy i 

troszkę jest tam odcinek niebezpieczny także jak będzie rezerwa budżetowa to 

będziemy mieli na uwadze. Przejdę teraz do tej drugiej inwestycji, chodzi 

konkretnie o ul. Chełmońskiego, jest to Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych, była to inwestycja za 4 521 000,00 zł, ona obejmowała dokładnie 17 

kilometrów 355 metrów, przebiegała przez trzy gminy. Najgorszym odcinkiem 

to była ta przebudowa na ej ulicy Chełmońskiego, ponieważ troszkę 

wstrzymywało nas Miasto z tym swoim odwodnieniem, bo tam kanalizację 

poprawiali i to się wstrzymywało. Nie dobrze się stało że tam akurat nie była 

przewidziana przebudowa tych nieszczęsnych słupów ale jeżeli chcielibyśmy te 

słupy przebudować, to ta przebudowa tej linii by kosztowała by tyle co ta cała 

schetynówka podejrzewam. Zostały zrobione tak zwane obejścia, pięć obejść 

tutaj w stronę trasy dwójki nie została skończona ale wiosną te obejścia my 

skończymy. Ta robota została wykonana no powiedzmy na ocenę średnią 

czwórkę z plusem. Dużo wbudowali masy ponieważ tam było przewidziana 

masa wyrównawcza 3 cm a oni wbudowali 7 cm natomiast ścieralność masy 

było przewidzianej 5 cm a oni dali 10 cm, no zrobili dużo więcej jak powinni 

zrobić. Jest tam odwodnienie, prawidłowo działa po tych deszczach co ich było 

niewiele ale były, woda spływa prawidłowo. Proszę Państwa byłem tam na 

komisji nie raz wszystkie usterki, uwagi które ludzie nam zgłaszali były 

wykonywane na bieżące i żadnych tam uwag nie ma poza jedną, jeden Pan 

chciał drogę ze swojego ogrodu spuścić na naszą drogę, no nie mogliśmy na to 

pozwolić, wysłałem go do Pana Burmistrza bo to jest w jego gestii, więc tylko ta 

jedna usterka nie została uwzględniona. Z tej inwestycji próbki też zostały 

pobrane, wynik jest pozytywny, jeżeli komisja chciałaby sprawdzić to są w 

PZDiT w dokumentacji i badania leżą. 
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Radny Krzysztof Janicki – cieszymy się z tego, że tak dużo jest wykonanych 

tych nawierzchni, ale Panie Darku powiem tak, wiem że nie miał Pan wpływu 

na wybór firmy EUROVIA, wiem jak przebiegały te prace, wiem że jest to 

firma mało odpowiedzialna i powiem szczerze wykonanie tej nawierzchni to 

dziadek w Wermachcie nadzorujący prace układania kostki brukowej lepiej i 

równiej to ułożył jak w tej chwili EUROVIA. Naprawdę jest skandalicznie, nie 

wiem czy Pan jechał ta drogą, na pewno tak, jeździ się fatalnie są uskoki ona 

powybija się szybciutko. Ja myślę, że jest na to gwarancja i powinni to 

poprawić.     

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka – to znaczy tak, ja rozmawiałem z tym 

Panem Głównym Dyrektorem i się zapytałem czy Panu się ta inwestycja 

podoba, to wykonanie odpowiedział że tak średnio, powiedziałem że mamy 

takie samo zdanie. Dlatego powiedziałem na cztery plus więcej nie daję tej 

inwestycji i ja zasugerowałem że należałoby jeszcze położyć powierzchniówkę 

wtedy by to jakoś wyglądało, on to potwierdził. Rzeczywiście EUROVIA jest to 

duża firma ale może, no nie wiem, nie będę ich tutaj bronił, jest to firma która 

robi autostrady no powinni to zrobić bardzo dobrze. Zapomniałem w tym 

sprawozdaniu dodać, że zrobiliśmy 622 metrów kwadratowych parkingów oraz 

5 709 metrów kwadratowych chodników w tym jest ścieżka rowerowa przy ul. 

Chełmońskiego.    

 

Radny Krzysztof Janicki – jaka jest gwarancja na ą drogę. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka – trzy lata. 

 

Radny Jacek Chudy – celem przebudowy tej drogi Bielawy – Walewice – 

Sobota było poprawienie bezpieczeństwa na tej drodze, zwróciłem uwagę na 

kilka kwestii którymi chciałbym się podzielić z Państwem. O tym, że projekt nie 

zakładał barierek, no to już wiemy, projekt nie zakładał również pomalowania 

pasów, które rozdzielałyby pasy jezdne na tej drodze, wiem że Starostwo na 

własny koszt będzie musiało te pasy tam pomalować, byłoby wskazane po 

poszerzeniu tej drogi by wyznaczyć ciąg rowerowy malując dwa pasy ciągłe w 

odległości 40 czy tam 50 cm po każdej skrajni drogi, wtedy to bezpieczeństwo 

dla tych rowerzystów byłoby zapewnione. Zwróciłem również uwagę na 

wjazdy, wjazd do Walewic do Pałacu jest skrócony o dwa metry, jest dosyć 

ciężko tam wjeżdżać, czyli ten przepust który został włożony jest krótszy i 

powoduje naprawdę utrudnienie w wjeżdżaniu. Jest jeszcze taka kwestia o której 

chce powiedzieć i prosiłbym bardzo aby Pan Panie Darku, jako nadzorujący 

drogi Powiatowe zwrócił szczególną uwagę na to by w ramach gwarancji na tej 

drodze należycie było wykonane to zagęszczenie poboczy dlatego że jest taka 

sytuacja że w tej chwili przed stacją benzynową w Bielawach duży ciągnik 

siodłowy wypadł z tej drogi i zapadł się tam na kilka parę centymetrów. Jest 
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również taka kwestia, którą należałoby chyba przemyśleć, bo droga okopana jest 

rowami i tutaj przy tej stacji benzynowej ten rów nie ma żadnego odejścia, czy 

wzdłuż pól walewickich nie należałoby odprowadzać tej wody bo podejrzewam, 

że przy średniej czy dużej wodzie zostanie ta stacja zalana i z tego tytułu mogą 

być tam jakieś problemy. Jeszcze jedną kwestię, na którą chce zwrócić uwagę to 

nieposzerzenie tego pasa w części południowej drogi tzw.: „portek”, tego 

rozjazdu. Miałem nie przyjemność sam wymijać się z TIR-em i muszę Państwu 

powiedzieć, ze wszyscy ci którzy z Bielaw w kierunku Walewic wjeżdżają 

muszą uciekać na to pobocze, tam wystarczyłoby na długości tego rozjazdu 

przynajmniej metr poszerzyć czy utrwalić, czy nawet dolać masy żeby to 

bezpieczeństwo poprawić. Ostatnia sprawa to ograniczenie prędkości w 

miejscowości Walewice, ja mam nadzieję, że Pan Darek będzie wnioskował 

żeby tam ze 40 na godzinę było, bo i konie przebiegające i turyści i tam na 

pewno przez ta miejscowość to ograniczenie byłoby wskazane. Także w sprawie 

tej drogi pozwoliłem sobie podzielić się z Państwem swoimi uwagami a mam 

jeszcze jedno pytanie do Pana starosty, jeżeli Pan Starosta… 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka – może ja się odniosę do tego, zacznę od 

końca że jeżeli o prędkość nie ma problemu, bo jest komisja zgłoszę to 

oczywiście i będzie postawiony znak, jeżeli chodzi o te pasy, odnośnie 

wydzielenia ścieżki rowerowej, to musi to być 2, 50 metra to zawęzilibyśmy 

jezdnie do 4,50 metra nie może być taka jezdnie, tego nie możemy zrobić.   

 

Radny Jacek Chudy – przepraszam, że wejdę w słowo, ale jest taka droga 

Wieluń – Częstochowa i ten pas jest tak namalowany, jechałem niedawno i 

byłem zauroczony tym, że rowerzysta czuje się bezpiecznie na tej drodze. 

 

Członek ZPŁ Dariusz Kosmatka – to jest nie przepisowo wyznaczone, więc 

jeśli by chcieć zrobić tam chodnik pieszo – jezdny trzeba by było na całej 

długości kłaść rurę w rowie i zasypać po prostu. Ta inwestycja kosztowałaby 

tyle co ta cała inwestycja, ja będę proponował Zarządowi Powiatu, tak jak 

zrobiłem to w tym roku by w całym powiecie zrobić rowy, żeby w 2012 roku 

będę chciał żeby jakieś pieniądze uzyskać na malowanie pasów w całym 

powiecie tam gdzie jest to możliwe, wyznaczyć przystanki, oddzielić te nasze 

schetynówki bo tam najwięcej robimy, bo nie wszędzie można pasy namalować. 

Tam gdzie będzie to możliwe, żeby te jezdnie były widoczne, rozdzielenie 

dwóch pasów to jest najważniejsze i przystanki dla pasażerów.  

 

Radny Jacek Chudy – ja bardzo pocieszającą rzecz dzisiaj usłyszałem od Pana 

Starosty, były to słowa że istnieje możliwość podwyższenia płac w Domu 

Pomocy Społecznej w Borówku, faktycznie tam praca nie jest opłacaną może 

najlepiej. Chciałem zapytać Panie Starosto, czy to prawda, że na funduszu płac 

są jakieś oszczędności, one wynikają najprawdopodobniej z tytułu jakiegoś tam 
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chorobowego. Czy Pan Starosta zamierza jeszcze w tym roku robić jakieś ruchy 

płacowe tam w tym Domu Pomocy. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – absolutnie nie a potwierdzi to penie Pani 

Skarbnik i koledzy z Zarządu, ja takich oszczędności po prostu nie uznaję. Ja 

uznaję że to jest złe planowanie. 

 

Radny Jacek Chudy – a kiedy ci pracownicy Domu Pomocy mogą spodziewać 

się tak jak Pan mówił wcześniej, tej co prawda niewielkiej ale jednak podwyżki 

płac. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – to znaczy, te pieniądze które już na 

dzisiaj wiemy, że na pewno przejdą w wolnych środkach na przyszły rok to te 

pozwalają na 40,00 zł ale z tego co da się już wyczytać w wykonaniu budżetu za 

11 miesięcy i wydatkach tegorocznych to tych oszczędności powiedzmy może 

być sporo więcej. Może tak żeby nie robić apetytów jakiś za mocnych. 

 

Radny Jacek Chudy – a kiedy Pan Starosta zrobi ten ruch. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – to znaczy, Pani Skarbnik od maja w tym 

roku były? 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman – tak od maja.   

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – to myślę, że w przyszłym roku też to się 

uda zrobić.  

 

Radny Paweł Bejda – mam taką prośbę do Pana Starosty, ulica Arkadyjska, 

przejazd pod wiaduktem kolejowym, ten wiadukt kolejowy jest odpowiednio 

oznakowany i z ogromnym ubolewaniem i przykrością stwierdzam, że tam są 

namalowane i napisane znaki propagujące treści faszystowskie. Prośba jest taka 

aby Pana służby w jakiś sposób zlokalizowały kto jest odpowiedzialny za 

oznakowanie tegoż wiaduktu aby spowodować zlikwidowanie tego typu 

napisów. 

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – co prawda to nie jest nasze zadanie, ale 

oczywiście problem jest tak poważny że … 

 

Radny Paweł Bejda – ja wiem, że to nie jest nasze zadanie, ale proszę żeby 

swoją mocą spowodował Pan żeby to zostało to zlikwidowane.  

 

Starosta Powiatu Janusz Michalak – dobrze. 
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Radny Jerzy Wolski – ja mam pytanie do Radnego Wojciechowskiego, Panie 

Radny czy powstrzymuje Pan deklarację z ostatniej sesji, że złoży rezygnację z 

funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Członek ZPŁ Waldemar Wojciechowski – tak rzeczywiście taką deklarację 

składałem, ale nie konsultowałem tego z prawnikiem, natomiast skonsultowałem 

to z naszą Panią Prawnik i dała mi to na piśmie iż „wobec skreślenia 

powyższego przepisu nie ma przeszkód aby członek Zarządu pełnił funkcję 

Przewodniczącego Komisji Stałej”. 

 

Radny Jerzy Wolski – ja to rozumiem, bo usłyszałem to dokładnie na ostatniej 

Sesji od Pani prawnik, prawo prawem ale ja się pytam o Pańską deklarację. 

 

Członek ZPŁ Waldemar Wojciechowski – ja deklarowałem przedtem niż Pani 

prawnik to powiedziała, także nie koliguje to i uważam, że nie ma takiej 

potrzeby. 

 

Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – chciałbym na zakończenie tej 

naszej XV Sesji przypomnieć wszystkim Państwu radnym, że jutro o godzinie 

15.00 w Muzeum jest wspólna wigilia, opłatek i zapraszamy szczególnie 

wszystkich Radnych, żeby pamiętać, żeby sobie zarezerwować ten czas jest to 

miłą chwila. Jednocześnie chciałbym żebyśmy wręczyli nowe kalendarze, które 

znowu w tym roku są bardzo ciekawe, bardzo promujące nasz region. 

 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman 

zamknął obrady XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 23 

 

Zakończenie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

                                                    Przewodniczący RPŁ 

                                                      /-/ Bolesław Heichman 

Protokołowały: 

B. Prus – Miterka  

E. Cholewska 

 


