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P R O T O K Ó Ł Nr I/10 

                              z obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 29 listopada 2010 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 I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnych stosownie  

do art. 156 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku-Ordynacja wyborcza  

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 

3. Złożenie ślubowania przez radnych  w trybie art. 20 ust. 1 ustawy  

     z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. 

4. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

8. Wybór Starosty Łowickiego.  

9. Wybór pozostałych Członków Zarządu Powiatu Łowickiego. 

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

     11.Zakończenie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 1 

 

Otwarcie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Senior Bolesław Heichman poinformował, że na podstawie art. 15 ust.         

6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym jako Radny 

Senior będzie prowadził I Sesję nowo wybranej Rady do czasu wyboru 

Przewodniczącego. Otworzył I Sesję Rady Powiatu Łowickiego IV Kadencji. 

Powitał Radnych i zaproszonych gości. 

 

Ad pkt. 2 

 

Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnych stosownie do art. 

156 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku-Ordynacja wyborcza do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw. 
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Radny Senior Bolesław Heichman: Proszę Państwa, w związku z tym,  

że Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Pani Elżbieta Chondzyńska 

się rozchorowała, zaświadczenia nowo wybranym Radnym o wyborze na 

Radnych wręczy Zastępca Przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej – 

Pani Adriana Drzewiecka. 

 

Zastępca Przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej Adriana 

Drzewiecka po złożeniu gratulacji wręczyła nowo wybranym radnym 

zaświadczenia o wyborze na Radnych. 

 

Radny Senior Bolesław Heichman podziękował Zastępcy Przewodniczącej 

Powiatowej Komisji Wyborczej Pani Adrianie Drzewieckiej za wręczenie 

radnym zaświadczeń o wyborze na radnych oraz pogratulował wszystkim nowo 

wybranym Radnym. 

 

Ad pkt. 3 

 

Złożenie ślubowania przez radnych  w trybie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. 

 

Radny Senior Bolesław Heichman: Proszę Państwa, po odczytaniu przeze 

mnie, jako radnego seniora, słów roty ślubowania, najmłodszy wiekiem radny 

Pan Michał Śliwiński będzie odczytywał z listy kolejno z imienia i nazwiska 

radnych Rady Powiatu Łowickiego, a następnie każdy z wyczytanych radnych 

powstanie i potwierdzi wolę złożenia ślubowania słowem  „Ślubuję”. Po słowie 

„Ślubuję” każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę:  

„Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Radny Senior Bolesław Heichman odczytał rotę ślubowania: „Uroczyście 

ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, 

strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla 

pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, 

przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. 

 

Radni Powiatu Łowickiego złożyli ślubowanie w trybie art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

 

Ad pkt. 4 

 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 
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Radny Senior Bolesław Heichman stwierdził, iż w sesji wzięło udział 21 

radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować 

prawomocne decyzje. 

 

Ad pkt. 5 

 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radny Senior Bolesław Heichman: Porządek obrad Państwo otrzymali.  

Kto jest za tym przedstawionym porządkiem obrad? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

przyjęli proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt. 6 

 

Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Senior Bolesław Heichman: Proszę Państwa proponuję najpierw 

przystąpić do powołania z Radnych Komisji Skrutacyjnej w celu 

przeprowadzenia głosowań w dniu dzisiejszym. Bardzo proszę Państwa  

o podawanie propozycji składu ilościowego Komisji Skrutacyjnej. Zwykle było 

tak, że do Komisji wybieraliśmy 3 osoby, w związku z tym zacznijmy od tego, 

czy pozostajemy przy składzie 3-osobowym Komisji. Kto jest za 3-osobowym 

składem Komisji Skrutacyjnej? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

wyrazili zgodę na 3 osobowy skład komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia 

wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Nie było innych propozycji składu ilościowego Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Senior Bolesław Heichman: Proszę teraz Państwa o zgłaszanie 

kandydatur z pośród Radnych do pracy w Komisji. 

 

Radny Krzysztof Figat: Proponuję Pana Radnego Krzysztofa Janickiego. 



 4 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Proponuję Pana Radnego Mieczysława 

Szymajdę. 

 

Radny Paweł Bejda: Proponuję Pana Radnego Stanisława Felczyńskiego. 

 

Radny Senior Bolesław Heichman: Teraz po kolei zapytam zgłoszonych 

Radnych, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. 

 

Radny Senior Bolesław Heichman: Czy Pan Radny Krzysztof Janicki wyraża 

zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej? 

 

Radny Krzysztof Janicki: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Senior Bolesław Heichman: Czy Pan Radny Mieczysław Szymajda 

wyraża zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej ? 

 

Radny Mieczysław Szymajda: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Senior Bolesław Heichman: Czy Pan Radny Stanisław Felczyński 

wyraża zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej? 

 

Radny Stanisław Felczyński: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Senior Bolesław Heichman: Kto z Państwa Radnych jest za 

powołaniem Komisji Skrutacyjnej w wyżej wymienionym składzie? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

powołali komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego 

Rady w składzie: Janicki Krzysztof, Felczyński Stanisław, Szymajda 

Mieczysław. 

 

Radny Senior Bolesław Heichman: Szanowni Państwo, w tym punkcie Rada 

Powiatu Łowickiego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym 

wybierze ze swego grona Przewodniczącego Rady bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady  

w głosowaniu tajnym. Poproszę o zgłaszanie kandydatów. 

 

Radny Janusz Michalak: Panie przewodniczący, Szanowni Radni, chciałbym 

zgłosić Pana Marcina Kosiorka, Przewodniczącego Rady III Kadencji. Myślę,  
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że przedstawiać nie trzeba, Pan Marcin Kosiorek pracuje zawodowo w szkole  

w Błędowie. 

 

Radny Michał Śliwiński: Chciałbym zgłosić kandydata na Przewodniczącego 

Rady Powiatu Łowickiego, Pana Pawła Bejdę. Jestem przekonany, że to będzie 

gwarancja spokoju na najbliższe 4 lata i ta Rada będzie prowadzona w sposób 

naprawdę merytoryczny i spokojny. 

 

Radny Senior Bolesław Heichman zapytał, czy są  inne propozycje kandydatur 

na funkcję Przewodniczącego RPŁ. 

 

Nie zgłoszono innych kandydatur na funkcję Przewodniczącego RPŁ. 

Radny Senior Bolesław Heichman stwierdził zamknięcie listy kandydatów  

na funkcję Przewodniczącego RPŁ.  

 

RADNY SENIOR BOLESŁAW HEICHMAN OGŁOSIŁ 10 MINUTOWĄ 

PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RPŁ W DNIU 29.11.2010 ROKU  

O GODZ. 13.25 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 13.35 

Radny Senior Bolesław Heichman poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o zapoznanie radnych z zasadami głosowania i rozdanie kart  

do głosowania.  

 

Radny Krzysztof Janicki, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

poinformował, że komisja skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego ukonstytuowała się  

w następującym składzie:  

Przewodniczący – Krzysztof Janicki,  

Sekretarz Komisji –Stanisław Felczyński 

Członek Komisji – Mieczysław Szymajda 

Szanowni Państwo Radni jest 21 kart do głosowania. Są dwie kandydatury, Pana 

Marcina Kosiorka i Pana Pawła Bejdy. Oddać trzeba będzie głos na jednego  

z kandydatów,  wtedy będzie głos ważny. Głos będzie nieważny, jeśli będzie 

skreślenie przy dwóch kandydatach lub nie będzie w ogóle skreśleń. Skreśleń 

dokonujemy poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku kandydata. 

Szanowni Państwo  Pan Mieczysław Szymajda będzie wyczytywał kolejno 

Radnych, Pan Stanisław Felczyński będzie rozdawał karty. Każdy z Radnych 

pojedynczo przyjdzie tutaj do mównicy, zakreśli i wrzuci głos do urny. Panie 

Mieczysławie proszę pokazać, że urna jest pusta.  
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Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i zostało 

przeprowadzone głosowanie tajne na wybór Przewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

RADNY SENIOR BOLESŁAW HEICHMAN OGŁOSIŁ 5 MINUTOWĄ 

PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RPŁ W DNIU 29.11.2010 ROKU  

O GODZ. 13.50 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 13.55 

Radny Senior Bolesław Heichman poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z wyborów Przewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Radny Krzysztof Janicki, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił 

protokół komisji skrutacyjnej wybranej na I Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

w dniu 29 listopada 2006 roku w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 2/. 

 

Radny Senior Bolesław Heichman przedstawił Uchwałę Nr I/1/2010 RPŁ  

z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 3/.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, bardzo dziękuję 

za zaufanie, dziękuję również wszystkim, którzy głosowali na mojego 

kontrkandydata, któremu gratuluję prawie równej większości głosów. 

 

Ad pkt. 7 

 

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Zanim zaczniemy głosowanie, myślę, 

że możemy ustalić, żeby Komisja Skrutacyjna została w tym samym składzie. 

Czy są jakieś do tej propozycji uwagi? 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ  

10 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RPŁ W DNIU 

29.11.2010 ROKU O GODZ. 14.00 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 14.10 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy są jakieś uwagi co do Komisji 

Skrutacyjnej, bo na tym skończyliśmy, czyli rozumiem, że głosujemy Komisję 

Skrutacyjną w tym samym składzie, tak? Kto jest za utrzymaniem Komisji 

Skrutacyjnej w składzie: Janicki Krzysztof, Felczyński Stanisław, Szymajda 

Mieczysław. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

utrzymali skład komisji skrutacyjnej w składzie: Janicki Krzysztof, Felczyński 

Stanisław, Szymajda Mieczysław. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Proszę o zgłaszanie kandydatur na 

funkcje Wiceprzewodniczących RPŁ. 

 

Radny Dariusz Kosmatka: Ja chciałbym zgłosić Radnego Waldemara 

Wojciechowskiego, ponieważ ma doświadczenie, był wiceprzewodniczącym  

w II Kadencji, w III Kadencji nie całej, ale ma jakieś doświadczenie i praktykę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Radny Waldemar 

Wojciechowski wyraża zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego 

RPŁ? 

 

Radny Waldemar Wojciechowski: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy są jakieś inne kandydatury? 

 

Radny Paweł Bejda: Chciałbym zgłosić Panią Irenę Kolos. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pani Radna Irena Kolos wyraża 

zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącą RPŁ? 

 

Radna Irena Kolos: Tak, wyrażam zgodę. 
 

Nie zgłoszono innych kandydatur na funkcje Wiceprzewodniczących RPŁ. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek stwierdził zamknięcie listy na funkcje 

Wiceprzewodniczących RPŁ. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Komisję Skrutacyjną  

o przystąpienie do pracy. 
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PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ  

5 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RPŁ W DNIU 

29.11.2010 ROKU O GODZ. 14.15 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 14.20 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o zapoznanie radnych z zasadami głosowania i rozdanie kart do 

głosowania.  

 

Radny Krzysztof Janicki, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

poinformował, że komisja skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego ukonstytuowała się  

w następującym składzie:  

Przewodniczący – Krzysztof Janicki,  

Sekretarz Komisji –Stanisław Felczyński 

Członek Komisji – Mieczysław Szymajda 

Szanowni Państwo Radni głosujemy na dwóch kandydatów, na Panią Irenę 

Kolos oraz na Pana Waldemara Wojciechowskiego. Głos będzie nieważny, jeśli 

nie będzie zakreślone znakiem „X” w jednym, czy drugim okienku. Można 

głosować na jednego kandydata, głos będzie ważny, można głosować na dwóch 

kandydatów, głos też będzie ważny. Szanowni Państwo  Pan Mieczysław 

Szymajda będzie wyczytywał kolejno Radnych, Pan Stanisław Felczyński 

będzie rozdawał karty. Każdy z Radnych pojedynczo przyjdzie tutaj do 

mównicy, zakreśli i wrzuci głos do urny. Panie Mieczysławie proszę pokazać, że 

urna jest pusta.  

 

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i zostało 

przeprowadzone głosowanie tajne na wybór Wiceprzewodniczących Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ  

10 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RPŁ W DNIU 

29.11.2010 ROKU O GODZ. 14.25 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 14.35 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Wznawiam obrady, bardzo proszę  

o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Krzysztof Janicki, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił 

protokół komisji skrutacyjnej wybranej na I Sesji Rady Powiatu Łowickiego  
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w dniu 29 listopada 2010 roku w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 4/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Nie wybrany został jeden 

Wiceprzewodniczący, czy Szanowni Państwo radni zgłaszają jeszcze jakąś 

kandydaturę? 

 

Radny Krzysztof Janicki: Chciałbym zgłosić kandydaturę Pana Marcina 

Kosiorka. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Wniosek ten jest bezprzedmiotowy, 

gdyż zgłosić go nie można. 

 

Radny Krzysztof Janicki: To Szanowny Panie Przewodniczący no nie wiem, 

czy jest sens, bo już ma Pan jedenastkę, czy potrzebna jest Panu ta kolejna 

dziesiątka, myślę, że chyba nie, także jakby Pan mógł to Pan nas zwolni  

i wybierzcie sobie resztę według własnego uznania. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Szanowni Państwo, chciałbym zgłosić 

wniosek o przesunięcie wyboru Wiceprzewodniczącego na najbliższą sesję, 

która i tak musi się odbyć w przeciągu 2 tygodni i po prostu ten punkt 

przeniesiemy na najbliższa sesję. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Szanowni Państwo ja jednak bym był za tym, aby 

wybór Wiceprzewodniczącego został dzisiaj dokonany. 

 

Radny Paweł Bejda:   Myślałem, że ten Przewodniczący łączy, a nie dzieli, 

myślałem, że wszyscy, Pani Irena Kolos nawet od Pana nie uzyskała głosu,  

to jest farsa i żenada, to początek tego, co Pan zafunduje nam przez cztery lata. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Szanowni Państwo ponawiam jednak mimo 

wszystko, żeby uniknąć takich wypowiedzi, takiej atmosfery na sali  

o przesunięcie, które moim zdaniem będzie no nie wiem koło 10, 15 grudnia 

musi się odbyć kolejna sesja, a więc myślę, że możemy ten punkt rozpatrzyć na 

najbliższej sesji. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Ja też ponawiam, aby dziś odbyło się głosowanie 

nad wyborem drugiego Wiceprzewodniczącego RPŁ, chyba, że Pan 

Przewodniczący nie życzy sobie i będzie sam, tak jak mówiłem w poprzedniej 

kadencji jeden w trzech osobach, bo Pan Waldemar Wojciechowski jednak 

zaufanie jakieś dostał, a Pan Panie Przewodniczący pięknie się w radiu 

wypowiada, tylko, że teraz by Pan musiał sprostować te wypowiedzi bezsensu. 
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Radny Krzysztof Figat: Proszę Państwa, ponieważ przyjęliśmy porządek 

obrad, w którym jest wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, więc 

trzymajmy się tego porządku, ja myślę, że my ze swojej strony pokazaliśmy 

wolę współpracy, myślę, że gwarancją tego był wynik głosowania, szkoda,  

że Panie Waldku ktoś nie oddał na Pana głosu z Pana strony, bardzo szkoda. 

 

Radny Jerzy Wolski: Szanowni Państwo ja w takim razie proponuję, aby był 

jeden wiceprzewodniczący, my ze swej strony już tu nie damy żadnego 

nazwiska, bo to jest naprawdę żenujące coście zrobili, a wy skoro nie możecie 

ze swojej strony znaleźć drugiego wiceprzewodniczącego po co czekać dwa 

tygodnie, zbierzcie się na 5 minut, znajdziecie, po tej stronie na pewno już 

kandydatura żadna nie padnie. Albo zostajemy z jednym wiceprzewodniczącym 

i koniec. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: W takim razie rozumiem głosujemy 

propozycję Pana Wojciecha Miedzianowskiego, aby odłożyć głosowanie 

wyboru wiceprzewodniczącego na kolejną sesję. Kto jest za przyjęciem 

propozycji Pana Miedzianowskiego o przełożenie głosowania? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się - 0 

przyjęli propozycję Radnego W. Miedzianowskiego o przełożeniu wyboru 

Wiceprzewodniczącego RPŁ na kolejną sesję. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Przewodniczący, kiedy następną sesję Pan 

zwoła i tak orientacyjnie, króciutko i zaraz mam drugie pytanie. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Tego jeszcze nie wiem, z tego  

co mówił Pan Wojtek Miedzianowski będzie to około połowy grudnia, nie 

wiem, nie jestem w tej chwili przygotowany na odpowiedź na to pytanie. 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Ja może wyjaśnię, bo tutaj tendencja jest 

taka, żeby teraz powiedzieć, kto decyduje, kto zwołuje sesję. Szanowni 

Państwo, ja po prostu pracując jako członek ZPŁ wiem, jako Zarząd co trzeba 

będzie i jak szybko dokonać, jakich zmian, dlatego przewidujemy, że najbliższe 

sesje też będą szybko i z tego tez powodu ośmieliłem się powiedzieć, że musi 

być w miarę najszybszym tempie zwołana sesja. 

 

Radny Krzysztof Janicki: To może Pan zasiądzie  tam w tym Prezydium  

i będzie z głowy. Szanowni Państwo Radni ja składam wniosek o przerwanie 

sesji do 15 grudnia. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za przerwaniem sesji do  

15 grudnia 2010 roku? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 10 

przeciw  - 11 

wstrzymało się - 0 

odrzucili wniosek formalny Radnego K. Janickiego o przerwanie sesji do  

15 grudnia 2010 roku. 

  

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przedstawił Uchwałę Nr I/2/2010 RPŁ         

z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 5/. 

 

Ad pkt. 8 

 

Wybór Starosty Łowickiego  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Rozumiem, że sprawę Komisji 

Skrutacyjnej, ponieważ głosowaliśmy Komisję Skrutacyjną już do końca 

wyborów, także mamy ja z głowy. Proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję 

Starosty Powiatu Łowickiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ  

5 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RPŁ W DNIU 

29.11.2010 ROKU O GODZ. 14.45 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 14.50 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Proszę o zgłaszanie kandydatów na 

funkcję Starosty Powiatu Łowickiego. Chciałem zgłosić na funkcję Starosty 

Łowickiego kandydaturę Pana Janusza Michalaka. Myślę, że jest to kandydat, 

którego nie trzeba przedstawiać, był Starostą poprzedniej kadencji, wcześniej 

dyrektorem ZUK-u. 

 

Radny Paweł Bejda: Czy nie powinniśmy w tej chwili ustosunkować się co do 

składu Komisji Skrutacyjnej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Dobrze, zakończmy to  

i ustosunkujmy się. 
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Radny Janusz Michalak: Ja jako radny i w temacie tylko Komisji 

Skrutacyjnej. Szanowni Państwo ja słuchałem dokładnie, nagranie pewnie 

zresztą jest, Pana Radnego Seniora i powiedział, że wybierzemy teraz komisję 

do głosowań w dniu dzisiejszym, dlatego nawet przy poprzedniej weryfikacji, 

bo jeżeli nie ma kandydata z komisji no to już chyba nie musimy głosować drugi 

raz, ale ja się nie będę upierał. 

 

Radny Michał Śliwiński: To znaczy idąc  tokiem rozumowania Pana Janusza 

Michalaka rozumiem, że nie powinniśmy głosować też tego wcześniej, 

zachowajmy jakąś spójność w tym, co robimy, tutaj Pan Przewodniczący 

powinien nad tym czuwać. 

 

Radny Janusz Michalak: Ja zauważyłem, że przy poprzednim też byłem 

zdziwiony, dlatego teraz pozwalam sobie coś powiedzieć. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Przerywamy zgłaszanie kandydatów 

na Starostę, przechodzimy do Komisji Skrutacyjnej, czy są jakieś uwagi co do 

składu bądź działania komisji? 

 

Radny Jerzy Wolski: Pragnę uspokoić tutaj kolegę Janusza Michalaka, który 

został zgłoszony, no namawiałem Krzysztofa Janickiego i Stanisława 

Felczyńskiego, w tym rozdaniu nie będą Starostami, także mogą zostać  

w Komisji Skrutacyjnej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy są jeszcze jakieś inne 

kandydatury na Starostę? 

 

Radny Paweł Bejda: Panie i Panowie Radni chciałbym zgłosić Pana Krzysztofa 

Figata jako kandydaturę na Starostę Łowickiego. Pan Krzysztof Figat, 

przedsiębiorca łowicki, samorządowiec z krwi i kości, człowiek między innymi 

dzięki któremu mamy tomograf w Łowiczu, wiceprzewodniczący Komisji 

Zdrowia w ubiegłej kadencji, żywo interesujący się i zabiegający o to, żeby 

naszym mieszkańcom miasta Łowicza i Powiatu Łowickiego żyło się jak 

najlepiej, poza tym człowiek, który był desygnowany przez nas jako kandydat 

na Starostę i próbował utworzyć szeroką koalicję, niestety wszystkie 

propozycje, które były skierowane do ludzi dobrej woli zostały odrzucone  

i odtrącone. Proszę Państwa, krótko mówiąc chciałbym zaproponować dobrego 

gospodarza. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy są jeszcze jakieś inne 

kandydatury? Nie widzę. Czy Pan Janusz Michalak wyraża zgodę na 

kandydowanie na funkcję Starosty Łowickiego? 
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Radny Janusz Michalak: Tak wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Krzysztof Figat wyraża 

zgodę na kandydowanie na funkcję Starosty Łowickiego? 

 

Radny Krzysztof Figat: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Komisję Skrutacyjną  

o przystąpienie do pracy. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ  

5 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RPŁ W DNIU 

29.11.2010 ROKU O GODZ. 15.00 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 15.05 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o zapoznanie radnych z zasadami głosowania i rozdanie kart  

do głosowania.  

 

Radny Krzysztof Janicki, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  

poinformował, że komisja skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru Starosty 

Powiatu Łowickiego ukonstytuowała się w następującym składzie:  

Przewodniczący – Krzysztof Janicki,  

Sekretarz Komisji –Stanisław Felczyński 

Członek Komisji – Mieczysław Szymajda 

Szanowni Państwo Radni, omówię, jak będzie wyglądał przebieg głosowania. 

Karta do głosowania, Starostę wybieramy jednego, skreślamy krzyżyk przy 

jednym, wtedy jest głos ważny, jeśli przy dwóch głos jest nieważny, nie 

skreślony krzyżyk przy żadnym, głos jest również nie ważny. Szanowni 

Państwo  Pan Mieczysław Szymajda będzie wyczytywał kolejno Radnych, Pan 

Stanisław Felczyński będzie rozdawał karty. Każdy z Radnych pojedynczo 

przyjdzie tutaj do mównicy, zakreśli i wrzuci głos do urny. Panie Mieczysławie 

proszę pokazać, że urna jest pusta.  

 

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i zostało 

przeprowadzone głosowanie tajne na wybór Starosty Powiatu Łowickiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ  

5 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RPŁ W DNIU 

29.11.2010 ROKU O GODZ. 15.15 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 15.20 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Bardzo proszę o zabranie głosu 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Krzysztof Janicki, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił 

protokół komisji skrutacyjnej wybranej na I Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

w dniu 29 listopada 2010 roku w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie 

wyboru Starosty Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 6/. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ  

5 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RPŁ W DNIU 

29.11.2010 ROKU O GODZ. 15.25 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 15.30 

 

Radny Michał Śliwiński: W związku z zaistniałą sytuacją wnioskuję  

o przerwanie sesji do środy 1 grudnia.  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 10 

przeciw  - 11 

wstrzymało się - 0 

odrzucili wniosek formalny Radnego M. Śliwińskiego o przerwanie sesji do  

1 grudnia 2010 roku. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił o zgłaszanie kandydatów na 

funkcję Starosty Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Zgłaszam  kandydaturę Janusza 

Michalaka na funkcję Starosty Łowickiego. Czy Pan Janusz Michalak wyraża 

zgodę? 

 

Radny Janusz Michalak: Nie uważam procedur demokratycznych, że są farsą. 

Ktoś się pomylił. Tak, zgadzam się. 

  

Radny Paweł Bejda: Zgłaszam kandydaturę Krzysztofa Figata. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Krzysztof Figat wyraża 

zgodę? 

 

Radny Krzysztof Figat: Tak, wyrażam zgodę. 
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PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ  

5 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RPŁ W DNIU 

29.11.2010 ROKU O GODZ. 15.35 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 15.40 

 

 

Radny Krzysztof Janicki, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej: Szanowni 

Państwo Radni jeszcze raz będziemy głosować, kolejny raz będziemy głosować 

wybór Starosty Łowickiego i chciałbym wyjaśnić jeszcze raz zasady 

głosowania. Głos ważny będzie, jeśli czytelnie będzie w kratce zaznaczone „X”, 

nie żadne tam kreski, tylko „X” na jednego z kandydatów, głos będzie nieważny 

jak coś, gdzieś będzie zaznaczone inaczej. 

 

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i zostało 

przeprowadzone głosowanie tajne na wybór Starosty Powiatu Łowickiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ  

5 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RPŁ W DNIU 

29.11.2010 ROKU O GODZ. 15.50 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE15.55 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Bardzo proszę o zabranie głosu 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Krzysztof Janicki, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił 

protokół komisji skrutacyjnej wybranej na I Sesji Rady Powiatu Łowickiego  

w dniu 29 listopada 2010 roku w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie 

wyboru Starosty Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 7/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: przedstawił Uchwałę Nr I/3/2010 

RPŁ z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu 

Łowickiego /Zał. Nr 8/. 

 

Starosta Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni powiem 

stałą formułkę, że dziękuję tym wszystkim, którzy na mnie głosowali, na tych, 

co nie głosowali też się nie obrażam, tak jak powiedziałem wcześniej są to 

zasady demokracji i tak po prostu musi być. Powiem tyle, jak to cztery lata temu 

obiecywałem, tak i dzisiaj chcę obiecać, że będę chciał współpracować ze 

wszystkimi, z gminami, z radnymi i myślę, że Zarząd, którym będę kierował 

będzie podobnie postępował. 
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Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński: Panie Przewodniczący, 

Panie Starosto, Szanowni Państwo Radni, Panie Pośle, wszyscy Państwo to były 

bardzo dobre cztery lata dla powiatu, bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu  

i Panu Staroście, całemu Zarządowi za wzorcową współpracę z Miastem, 

wszyscy wiemy o tych dziesiątkach kilometrów dróg zrobionych w powiecie,  

o pozyskanych milionach unijnych, o uporządkowanej sytuacji szpitala, o 

zmianie w placówkach oświatowych i bardzo dziękujemy wszystkim Państwu 

Radnym za wszystkie uchwały, które podejmowaliście, a wiązały się z Miastem 

i tutaj była prawie, że jednomyślność zawsze, także dziękuję za to. Życzę Panu 

Przewodniczącemu dobrych posiedzeń Rady Powiatu i Panu Staroście dobrych 

rządów przez najbliższe cztery lata i w imieniu Miasta chce pogratulować. 

 

Poseł na Sejm Tadeusz Woźniak: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie 

Burmistrzu, Panie i Panowie to dla mnie wielki honor, że mogę dzisiaj być z 

Państwem w dniu święta demokracji w powiecie łowickim, ponieważ każde 

wybory to jest przejaw demokracji w naszym kraju i cieszmy się z tego, że już 

czwartą kadencje powiat łowicki świętuje swoje wybory demokratyczne władz 

samorządowych. Gratuluje wszystkim Państwu Radnym, ponieważ Państwo 

jako przedstawiciele społeczności lokalnej zostaliście wybrani 21 listopada, aby 

reprezentować cały powiat w tejże Radzie, aby służyć temu powiatowi, całej 

społeczności i każdemu człowiekowi z osobna. Gratuluje Panu 

Przewodniczącemu, Panu Wiceprzewodniczącemu, gratuluję Panu Staroście 

tego, że po raz kolejny został wybrany Starostą Łowickim na kolejną kadencję 

czteroletnią. Ja pragnę życzyć wszystkim Państwu, aby ta kadencja była 

kadencja sukcesów nie dla was, jako dla osób, tylko sukcesów dla całej 

społeczności, aby wasza praca była doceniona przez wszystkich mieszkańców 

powiatu łowickiego niezależnie z jakiej listy, z jakiego ugrupowania Państwo 

startowaliście. Życzę Państwu również, abyście stworzyli pewien zespół, zespół 

osób różniących się, to naturalne w pewnych pomysłach, w pewnych dążeniach, 

ale żebyście stanowili zespół, który będzie potrafił wspólnie w najważniejszych 

sprawach zapominając o podziale na koalicję i opozycję, oczywiście, kiedy 

trzeba podjąć decyzje szybkie dla mieszkańców powinna wspierać, rządzący i 

tutaj również ku uwadze i pamięci pragnę zwrócić się, aby również rządzący 

szanowali opozycję, ponieważ opozycja jest potrzebna, choćby po to, aby 

wskazywać te słabe punkty, które trzeba jeszcze poprawić. Nie mniej jednak 

wierzę głęboko, że znajdziecie Państwo odpowiednią formułę współpracy dla 

dobra mieszkańców powiatu łowickiego. Życzę Panu Panie Starosto, całej 

Radzie Powiatu i wszystkim mieszkańcom, aby to były dobre 4 lata dla powiatu 

łowickiego. 

 

Ad pkt 9 

 

Wybór pozostałych Członków Zarządu Powiatu Łowickiego. 
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Starosta Janusz Michalak: Szanowni Państwo chciałem zaproponować Zarząd 

kontynuacji, to znaczy tak jak tutaj już padło te cztery lata chyba nie były 

najgorsze, więc myślę, że zgodzimy się z tym, że to nie była ani tylko moja 

zasługa, nie tylko Rady, ale i tego Zarządu, który pracował z podobną 

intensywnością, dlatego też proponuję na Wicestarostę Pana Bolesława 

Heichmana, na członków zarządu proponuję Pana Wojciecha 

Miedzianowskiego, Pana Dariusza Kosmatkę oraz Pana Zbigniewa 

Kuczyńskiego. Jak Państwo pamiętacie, bodajże przez 3 lata było wakujące 

jedno miejsce, dlatego też pozwalam sobie zaproponować dzisiaj już pełen skład 

Zarządu. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Bolesław Heichman wyraża 

zgodę? 

 

Radny Bolesław Heichman: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Wojciech Miedzianowski 

wyraża zgodę? 

 

Radny Wojciech Miedzianowski: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Dariusz Kosmatka wyraża 

zgodę? 

 

Radny Dariusz Kosmatka: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Zbigniew Kuczyński wyraża 

zgodę? 

 

Radny Zbigniew Kuczyński: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Paweł Bejda: Skład Zarządu o jedną osobę, do tej pory etatowym 

członkiem zarządu był Pan Wojciech Miedzianowski. Jak Panie Starosto Pan 

teraz to widzi. 

 

Starosta Janusz Michalak: zarząd został uzupełniony, może nie rozszerzony, 

tylko uzupełniony do statutowych pięciu. Ponadto statut, prawo w ogóle nie 

określa, czy to są społeczni, czy dochodzący, czy etatowi, dlatego też ja 

świadomie powiedziałem, że proponuje Wicestarostę i trzech członków 

Zarządu. Kto będzie zawodowym, czy jak to tak w cudzysłowiu określimy, 

określimy to zgodnie z uchwałą. 
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Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto Krzysztof Figat zdobył 10 głosów, tylko  

1 głos mniej od Pana, czy nie rozważa Pan ewentualności współpracy z Panem 

Krzysztofem Figatem, nie wiem funkcja Wicestarosty, czy raczej nie? 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy Panie Przewodniczący ja usłyszałem, że 

były próby tworzenia jakiejś szerokiej koalicji, dowiedziałem się tego od kolegi 

Pawła Bejdy, ja żadnej takiej propozycji nie słyszałem, o żadnej szerokiej 

koalicji, jakiejś tam plotki chodziły, że Pan premier Pawlak z innym 

wicepremierem mają ustalić coś ale tylko tyle, dlatego nic więcej nie wiem. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Starosto, ale tu jak został Pan wybrany Pan 

powiedział, że chce Pan z wszystkimi Radnymi współpracować, tu już tej woli 

współpracy nie było przy wyborze wiceprzewodniczących, ale myślę, że 

dobrym takim instynktem by było porozmawiać i wziąć kogoś do Zarządu z 

szerszej grupy radnych, no ma Pan tylko jedenastu i co życzę powiatowi 

łowickiemu, żeby się powiodło, bo będziemy przypatrywać się i za dobrymi 

decyzjami będziemy głosować „za”, a za złymi „przeciw”, bo tutaj nie widzę 

woli współpracy. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy ja jeszcze raz tylko powtórzę , pierwsza 

jakaś chęć czy informacja na temat, że była wola utworzenia szerokiej koalicji,  

o tym dowiedziałem się na tej sesji z ust kolegi Pawła Bejdy. 

 

Radny Paweł Bejda: Przed chwilą dostałem informację od Pana Michała 

Śliwińskiego, że jednak Panie Starosto nie ma Pan racji, w związku z tym, że  

wyraźnie jest określone, że jest jeden członek Zarządu etatowy, dwóch 

członków zarządu społecznych, w związku z tym chcielibyśmy uważam, jako 

Radni, aby świadomie głosować, kto będzie kim. 

 

Starosta Janusz Michalak: Więc tak, jak powiedziałem będzie to zarząd 

kontynuacji, czyli etatowym członkiem zarządu pozostaje Pan Wojciech 

Miedzianowski, dodatkowo tym nieetatowym członkiem będzie Pan Zbigniew 

Kuczyński. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Komisję Skrutacyjną  

o przystąpienie do pracy. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ  

15 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RPŁ W DNIU 

29.11.2010 ROKU O GODZ. 16.10 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 16.25 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o zapoznanie radnych z zasadami głosowania i rozdanie kart do 

głosowania.  

 

Radny Krzysztof Janicki, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

poinformował, że komisja skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru pozostałych 

członków Zarządu Powiatu Łowickiego ukonstytuowała się w następującym 

składzie:  

Przewodniczący – Krzysztof Janicki,  

Sekretarz Komisji –Stanisław Felczyński 

Członek Komisji – Mieczysław Szymajda 

Szanowni Państwo przedstawimy kartę do głosowania i jak głosować. Mamy 

cztery nazwiska: Pan Bolesław Heichman, Pan Wojciech Miedzianowski, Pan 

Dariusz Kosmatka i Pan Zbigniew Kuczyński, „tak”, „nie”, „wstrzymał się”. 

Głos tutaj przechodzi zwykłą większością głosów i tak zaznaczamy przy jednym 

nazwisku na „tak”, „nie”, „wstrzymał się”. Jeśli będą zaznaczone przynajmniej 

dwa pola przy jednym nazwisku to głos nieważny, 3 pola też nie, nie 

zaznaczone żadne pole też nie ważny głos. Ważny jest jeden przy jednym 

nazwisku. Szanowni Państwo  Pan Mieczysław Szymajda będzie wyczytywał 

kolejno Radnych, Pan Stanisław Felczyński będzie rozdawał karty. Każdy z 

Radnych pojedynczo przyjdzie tutaj do mównicy, zakreśli i wrzuci głos do urny. 

Panie Mieczysławie proszę pokazać, że urna jest pusta.  

 

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i zostało 

przeprowadzone głosowanie tajne na wybór Starosty Powiatu Łowickiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN KOSIOREK OGŁOSIŁ  

5 MINUTOWĄ PRZERWĘ W OBRADACH I SESJI RPŁ W DNIU 

29.11.2010 ROKU O GODZ. 16.35 

 

OBRADY WZNOWIONO O GODZINIE 16.40 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Wznawiam obrady, bardzo proszę  

o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Krzysztof Janicki, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił 

protokół komisji skrutacyjnej wybranej na I Sesji Rady Powiatu Łowickiego w 

dniu 29 listopada 2010 roku w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie 

wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 9/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: przedstawił Uchwałę Nr I/4/2010 

RPŁ z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie wyboru pozostałych członków 

Zarządu Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 10/. 
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Ad pkt. 10 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 

 

Radny Jerzy Wolski: Panie Starosto, ja chciałem zapytać, Pan dobierając sobie 

członków zarządu do współpracy rozumiem, że kierował się Pan kompetencjami 

i fachowością kolegów tutaj, którzy będą członkami, czy już ma Pan pomysł, 

kto za co będzie odpowiadał. 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak mam pomysł, z tym, że no nie 

konsultowaliśmy, nie chcieliśmy łapać ryb przed siecią, na najbliższym 

posiedzeniu Rady poinformuję Państwa Radnych , jakie te kompetencje który z 

członków będzie miał. 

 

Radny Jerzy Wolski: Jeszcze chciałem zapytać Pana Starosty, czy będzie Pan 

składał mandat Radnego, czy tez jeszcze nie wie Pan. 

 

Starosta Janusz Michalak: Ale to już nie ma znaczenia, być może. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Może ja zapytam Pana członka zarządu w randze 

Wicestarosty Powiatu Łowickiego. Tu Pan Starosta już określił, że powie to na 

kolejnej sesji, ale ja bym chciał zapytać Pana , bo wiadomo, że został Pan 

członkiem zarządu w randze Wicestarosty w poprzedniej kadencji i tam został 

Pan po to, aby ściągać środki unijne. Czy teraz dalej Pan będzie te środki unijne 

ściągał tak tutaj do Łowicza, bo tak różnie to Panu wychodzi, no może Pan się 

podzieli tutaj z nami tą informacją. 

 

Wicestarosta Bolesław Heichman: W ramach odpowiedzi dość krótko myślę, 

że nie tak mało tych pieniędzy trafiło do naszego powiatu, porównajmy sobie 

inne powiaty, bo to wtedy jakąś skalę mamy porównawczą, ale nie zajmowałem 

się tylko sprawami pozyskiwania pieniędzy, tylko zajmowałem się innymi 

wydziałami, w związku z tym no trzeba popatrzeć na te inne wydziały, jak 

pracowały, jeżeli są zastrzeżenia to możemy……. 

 

Radny Michał Śliwiński: To znaczy jeżeli by Pan mógł odpowiedzieć na drugą 

część pytania Pana Janickiego i tak jak już Pan mówi, że odpowiadał Pan za 

wydziały to fajnie by było, żebyśmy też wiedzieli, za które, bo przez cztery lata 

nie mogliśmy się od Pana Starosty dowiedzieć, który z członków zarządu jest za 

co odpowiedzialny i także z nadzieją patrzymy, że na przyszłą sesję dowiemy 

się za co teraz będziecie odpowiedzialni. 
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Wicestarosta Bolesław Heichman: Ostatnio zajmowałem się, bo była zmiana 

w trakcie, zajmowałem się Wydziałem Komunikacji, PUP-em, DPS-em, PCPR-

em, czyli taka część jak najbardziej socjalna. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Ja mam pytanie, bo jak zajmował się Pan tyloma 

zagadnieniami, czy tylko Pan karał, czy i nagradzał, bo nie wiem, tak mi się 

wydaje, że tak delikatnie to zachowywał się Pan tak jak policjant i karał na 

zlecenie. 

 

Wicestarosta Bolesław Heichman: No chyba do wszystkich przypadków, 

chyba akurat może to był jeden, gdzie ktoś dostał naganę, generalnie nie było 

jakiś akcji karania. 

 

Więcej spraw różnych nie zgłoszono. 

  

Ad pkt. 11 

 

Zakończenie obrad I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego 

Marcin Kosiorek  zamknął obrady I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus - Miterka 
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