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P R O T O K Ó Ł Nr II/10 

                              z obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 15 i 22 grudnia 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 II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z I Sesji RPŁ. 

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie  powołania 

Komisji Rewizyjnej. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie  powołania, 

ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Łowickiego. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie  wyboru 

przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.  

9. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu 

Łowickiego.  

10. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego  w okresie między sesjami. 

11. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami.  

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

          13.Zakończenie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 

Ad  pkt. 1 

 

Otwarcie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek witając Radnych i zaproszonych gości 

otworzył II Sesję Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 2 

 

Stwierdzenie prawomocności obrad.  
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek poinformował, że w I części sesji 

odbytej w dnu 15.12.2010 roku wzięło udział 21 radnych, zaś w II części sesji 

odbytej w dniu 22.12.2010 roku wzięło udział 20 radnych /nieobecny Paweł 

Bejda/, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować prawomocne 

decyzje.  
 

 

Ad pkt. 3 

 

Wnioski do porządku obrad. 

 

Starosta Janusz Michalak: Panie Przewodniczący bardzo proszę o 

wprowadzenie do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały 

RPŁ w sprawie zmiany w budżecie na 2010 rok. Jest to jedna zmiana, taka w 

zasadzie losowa zwiększająca środki na odśnieżanie, na akcję zima. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ja bym chciał wniosek złożyć do porządku obrad, 

przesunąć, będę się upierał, że punkt 10 powinien być po punkcie 5, także 

miałby numer 6 i punkt 11 miałby numer 7. Chciałbym, żeby te nasze sesje 

naprawdę wyglądały dosyć uroczyście i goście zaproszeni też żeby mieli 

świadomość tego, co wykonuje i Zarząd i Pan Przewodniczący w okresie 

między sesjami, żeby to nie było tak, że na sam koniec sesji jest to sprawozdanie 

można powiedzieć już tylko do pustej sali. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Panie Przewodniczący ja w kwestii formalnej, 

chciałem się spytać, w jakiej formie decydować będziemy nad punktem 9, czyli 

Informacji o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju powiatu łowickiego. 

Pytanie uzasadniam w sposób następujący, bo nie mam jasności, zgodnie                            

z regulaminem Rada rozstrzyga na sesjach w formie uchwał oraz w formie 

postanowień oraz oświadczeń, jak mamy zachować się w stosunku do tej 

informacji i czy będziemy coś uchwalać, czy będziemy coś oświadczać, czy 

będziemy rozstrzygać, czy mamy tylko przyjąć informacje i nic więcej. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: To jest sprawa, którą na końcu 

zgłaszania do porządku obrad chciałem poruszyć, wpisałem to ponieważ to było 

w programie pracy Rady, który uchwaliliśmy w styczniu tego roku, natomiast 

chciałem zgłosić zdjęcie tego punktu, ponieważ tak, jak było wcześniej, dobrze 

by było, żeby Radni na komisjach najpierw na spokojnie się z tym zapoznali                           

i dopiero na następnej sesji tą informację przyjęli, natomiast żeby również nie 

było zarzutów, że Rada nie pracuje zgodnie z planem, ten punkt zgodnie                           

z planem wpisałem i dlatego to był mój ostatni wniosek do porządku obrad, aby 

ten punkt zdjąć. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za wycofaniem tego punktu 

z porządku obrad? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 1 

zdjęli z porządku obrad punkt 9 w brzmieniu: Informacja o działalności 

promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za wnioskiem Pana Starosty, 

żeby w punkcie 9 znajdował się punkt zmiany w budżecie na 2010 rok. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   -21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

wprowadzili do porządku obrad w punkcie 9 punkt w brzmieniu: Rozpatrzenie 

projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany w budżecie na 2010 rok. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Ja bym jeszcze poprosił Radnego 

Śliwińskiego, jak te zmiany miały być? 

 

Radny Michał Śliwiński: Poproszę, żeby punkt 10 otrzymał numer 5, a punkt 

11 otrzymał numer 6. Następne punkty zmienią odpowiednio kolejność. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za zmianami w porządku 

obrad proponowanymi przez Radnego Śliwińskiego? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   -14 

przeciw  - 5 

wstrzymało się - 2 

wprowadzili do porządku obrad zmiany proponowane przez Radnego Michała 

Śliwińskiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za przyjęciem porządku 

obrad z wprowadzonymi zmianami? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 
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przyjęli porządek obrad z wprowadzonymi zmianami. 

 

Porządek obrad po zmianach:  

1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z I Sesji RPŁ. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego  w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami.  

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie  powołania 

Komisji Rewizyjnej. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie  powołania, 

ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Łowickiego. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie  wyboru 

przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany                                   

w budżecie na 2010 rok 

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

          13.Zakończenie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 4 

 

Przyjęcie protokołu z I Sesji RPŁ. 

 

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

jawnym: 

za   -18 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 3 

przyjęli protokół z I sesji RPŁ. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt. 5 

 

Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego  w 

okresie między sesjami. 

 

Starosta Janusz Michalak przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu 

Łowickiego/Zał. Nr 2/. 
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Radny Jerzy Wolski:  Panie Starosto ja chciałbym wrócić do dwóch spraw, 

które częściowo Pan poruszył, na pierwszej sesji pytałem, czy już dokonał Pan, 

że tak powiem przydziału zadań, czy w poszczególnych działach dla 

poszczególnych członków Zarządu, za co, który członek Zarządu będzie 

odpowiadał, to jest jedno moje pytanie i pytanie drugie chciałbym troszkę 

rozwinięcia tematu w kwestii LO w Zdunach, to mnie jednak osobiście 

interesuje. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy tak, przygotowałem ta informację, 

myślałem, że to w interpelacjach i zapytaniach, ale jeśli Państwo sobie życzą od 

razu, to znaczy ten wniosek, żeby to było na końcu to był jak pamiętasz Michał 

właśnie dlatego, żeby to połączyć od razu z wnioskami, interpelacjami, bo 

wtedy, sprawy inne po prostu są omawiane, ale jeśli jest takie życzenie, to 

pozwólcie Państwo, że już z miejsca przeczytam, a sprawę Liceum może 

Zbigniew Kuczyński przekaże.  

A więc tak ja nadzoruję pracę: 

1. Sekretarza Powiatu 

2. Skarbnika Powiatu 

3. Wydziału Finansowego 

4. Wydziału Organizacyjnego 

5. Biura Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, 

z wyłączeniem spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych 

6. Audytora Wewnętrznego 

7. Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

8. Administratora bezpieczeństwa informacji 

Niżej wymienionych kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych: 

 

1. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu 

2. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu 

3. Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu 

4. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu 

5. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu 

6. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu 

7. Dyrektora Zespołu Szkół Po nadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu 

8. Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach 

9. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie 

10. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu 
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11. Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu 

12. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi 

13. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu 

14. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu 

15. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Łowiczu 

Nadzoruję także pracę niżej wymienionych kierowników służb, inspekcji, 
straży: 
 

1. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu 

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu 

3. Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Łowiczu 

Wicestarosta Bolesław Heichman nadzoruje bezpośrednio prace: 

 

     1. Wydziału Komunikacji 

     2. Wydziału Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa 

Wicestarosta Heichman nadzoruje także następujących kierowników 

powiatowych jednostek organizacyjnych: 

1. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

2. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Borówku 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski nadzoruje 

bezpośrednio pracę : 

1. Wydziału Edukacji, Kultury i Spotu, w zakresie spraw kultury, turystyki i 

promocji 

2. Biura Strategii i Programów Pomocowych 

3. Biura Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, 

w zakresie spraw dotyczących ochrony informacji niejawnych 

4. Dyrektora Muzeum w Łowiczu 

5. Dyrektora Powiatowej Biblioteki  Publicznej w Łowiczu 

6. Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w 

Łowiczu. 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Dariusz Kosmatka nadzoruje 

bezpośrednio pracę: 

1. Wydziału Architektoniczno – Budowlanego 

2. Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

3. Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu 



7 

 

Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Zbigniew Kuczyński nadzoruje 

bezpośrednio pracę: 

1. Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, z wyłączeniem spraw z zakresu 

kultury, turystyki i promocji 

2. Powiatowego Urzędu Pracy 

3. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Starosto, czy możemy otrzymać to na piśmie, 

kopie tego, nie mówię, że w tej chwili, tylko na koniec. 

 

Starosta Janusz Michalak: Tylko to jest skrót taki, nie zarządzenie. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Wystarczy nam, będziemy mieli informację. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Jeżeli chodzi o szkołę, nie ukrywam, że 

jest to bardzo trudny temat i zdajemy sobie z tego sprawę, że w najbliższym 

czasie musi być rozwiązany. Doszło do spotkania z Radą Pedagogiczną, po tym 

jak kolejny raz nie wyłoniliśmy dyrektora, po tym konkursie, na naszą prośbę 

spotkaliśmy się z tą Radą, pojechaliśmy w trójkę, nie ukrywam, że moje 

nastawienie było takie, żeby pobudzić do myślenia tych nauczycieli. Jest łatwiej 

mi z nim rozmawiać, bo czuję się nadal nauczycielem i zawsze chyba do końca 

będę mówił o sobie nauczyciel, czy mam duże doświadczenie, czy nie, ale 

próbowałem, jakby nawiązać wspólny język z gronem, któremu przedstawiłem 

wizję i pozytywną i negatywna jak się może skończyć, jeżeli nie dojdziemy do 

porozumienia. Bardzo mocno nakłanialiśmy, by z tego grona pedagogicznego 

wyłonić osobę, która zna najlepiej tą szkołę, zna warunki dodając jeszcze, że my 

jako Powiat jesteśmy w stanie pomóc w rozwoju tej szkoły, jeżeli by była taka 

wizja, co by się wiązało w ogóle z przyszłością tej szkoły, mając na uwadze 

nabór, charakter tej szkoły, miejsce. Myślałem, że dotarło to do sympatycznego 

grona, takie bym powiedział, może nawet bym powiedział brzydko, może nie 

brzydko, ostre moje słowa, które były skierowane o wizji tej szkoły. Na dzień 

dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że dostajemy mailem informację, że Rada 

nadal myśli, prosi o przedłużenie okresu podjęcia decyzji, która by ewentualnie 

osoba mogła być tą kierującą szkołą, której moglibyśmy powierzyć, wychodzi 

na to, że spróbowali Państwo zagrać z nami w ten sposób, żeby do końca roku 

szkolnego zostawić jakby ten czas do namysłu, a sami sobie zdajemy z tego 

sprawę, że każdy dzień, każde godziny tej szkoły, jeżeli będą trwać w tym stylu 

co obecnie jest reprezentowany idzie to raczej ku złemu dla tej szkoły. Czyli na 

dzień dzisiejszy muszą być podjęte radykalne, mocne jakieś powiedzmy środki, 

żebyśmy mogli rozwiązać ten problem, mam na myśli z powierzeniem 

właściwej osobie kierowaniu tej szkoły. 
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Radny Krzysztof Janicki: Ja mam pytanie do Pana Zbyszka Kuczyńskiego, 

mógłby Pan nam przedstawić tą wizję negatywną i pozytywną, jaką przedstawił 

Pan tej Radzie, bo tak ogólnikowo jest powiedziane, że wizja negatywna, 

pozytywna. Ja już pamiętam z poprzedniej kadencji już jedną szkołę 

zamknęliśmy, ja akurat byłem przeciwny temu, a nie chciałbym, żebyśmy w tej 

kadencji kolejną szkołę zamykali. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Zdajemy sobie sprawę, że podjęcie tak 

ważnej decyzji jak zamknięcie, jest to bardzo trudne, to jest też podjęcie                                     

i odpowiedzialność za to, co się czyni, ale jeżeli na dzień dzisiejszy w tej szkole 

są osoby które by mogły sprawować, a nie podejmują tego wyzwania, pewno,               

że nikogo siłą nie zmusimy do tego. Tak jak na wstępie powiedziałem, mnie się 

wydaje, że najlepiej by było, gdyby była to osoba z tego grona pedagogicznego, 

która by w trakcie zrobiła odpowiednie dokumenty i by mogła kierować tą 

szkołą, bo jesteśmy w stanie powierzyć mianowanemu nauczycielowi 

prowadzić, to jest pierwsza rzecz. Druga pozytywna polegała na tym, że już są 

zarysy, a my jesteśmy w stanie i pomóc, żeby ta szkoła mogła funkcjonować, 

żeby miała odpowiednią możliwość rozwoju poprzez charakter i między innymi 

rozbudowa skrzydła prawego, gdzie jest stan techniczny wiemy, jaki jest, raczej 

bym powiedział do remontu kapitalnego z możliwością wybudowania internatu, 

czyli my byśmy musieli zabezpieczyć odpowiednie środki po to, żeby ta szkoła 

szła w kierunku mundurowych spraw. Może to być profil strażacki, może to być 

profil policyjny, to co się już sprawdziło, jeżeli my podamy rękę to jest właśnie 

to pozytywne, ale musi być do tego odpowiedni sztab ludzi kierujący tą szkołą, 

nie możemy władować środków tam, gdzie one mogą być w każdej chwili 

zaprzepaszczone, to chyba Pan się zgodzi ze mną. Negatywna, to co 

powiedziałem może, to powiedziałem, że jest wizja zamknięcia tej szkoły, żeby 

ludzie jednak i pracownicy tej szkoły do nich dotarło, że nie możemy przeciągać 

sprawy jak najdłużej, bo to też kosztuje. 

 

Radny Krzysztof Figat: Panie Starosto chciałem zapytać, co zmusiło do 

przesunięcia terminów oddania rentgena i sterylizatorni. 

 

Starosta Janusz Michalak: Teoretycznie to uważaliśmy, że uda się to wykonać 

w takich terminach pierwotnych, czyli koniec bodajże listopada i 6 grudnia. 

 

Radny Krzysztof Figat: Autoklawy miały być 15 listopada zgodnie                                     

z projektem. 

 

Starosta Janusz Michalak: Być może, ja nie jestem bezpośrednim wykonawcą 

i takich terminów nie pamiętam. Przeprowadziliśmy trzykrotnie przetarg na linię 

energetyczną, co wiąże się z docelowym podłączeniem rentgena, co prawda 

rozstrzygnięcie to już w tej chwili jest i jakby, w związku z tym, że trwało to tak 
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długo zdecydowaliśmy się docelowo nie podłączać rentgena, żeby nie 

przesuwać tego terminu aż do momentu pobudowania linii. Potrwa to 60 dni, 

czyli gdzieś tam w połowie lutego, czy koniec lutego, dlatego zdecydowaliśmy 

dzisiaj, że dalszego przedłużania umów nie będzie i to tyle. Jeśli chodzi,                                 

o autoklawy, czyli sterylizatornie była informacja, że najlepszym terminem na 

podłączenie będzie okres między świętami, to znaczy wtedy wykonywanych jest 

mało zabiegów, operacji, więc będzie to z najmniejsza szkoda dla pacjentów                                   

i kontraktu. 

 

Radny Krzysztof Figat: Jeszcze tylko zapytam, na czyj wniosek przesunięcie 

tych terminów. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy proszę Pana, Zarząd zajmuje się 

sprawami na wniosek Biura Strategii. 

 

Radny Eugeniusz Furman: W nawiązaniu do informacji przedstawionej przez 

Pana Zbigniewa Kuczyńskiego dotyczącej sytuacji szkoły w Zdunach i jest ona 

dość trudna i dlatego wnioskuję, aby na najbliższej sesji wnieść do programu 

sprawę tej szkoły, przedstawić aktualny stan oraz jakie perspektywy Zarząd 

przewiduje. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Zarząd jest gotowy przygotować 

na najbliższą sesję taki punkt. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Mogę zabrać głos, bo na pewno będę 

pośrednio tym tematem się zajmował. Więc ja uważam, że tydzień czasu jest za 

mało, jeśli najbliższa sesja ma być 22, proponuję, żebyśmy w styczniu wrócili 

do tego tematu. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Jeśli ta sytuacja jeszcze jest możliwa wytrzymać 

do stycznia to bardzo proszę. Natomiast sytuacja jest dość mocno napięta i 

dalsze wyczekiwanie z podjęciem zdecydowanej decyzji jest złem dla obu stron. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Ja bym się upierał i prosił o styczniowy 

termin jako właściwy. 

 

Ad pkt. 6 

 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego 

w okresie między sesjami.  
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Właściwie aktywność moja przez te 

2 tygodnie nie była duża, jedna rzecz, w której brałem udział to było wczoraj, 

wręczenie tytułu Młodego Łowiczanina Roku 2010. Został nim Kacper Piorun, 

któremu gratulowałem w imieniu całej Rady, młody szachista, utalentowany. 

 

Ad pkt. 7 

 

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy są jakieś kandydatury , nie 

widzę, w takim razie punkt ten nie zostanie zrealizowany. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Na poprzedniej sesji prosiłem, aby tego punktu nie 

zdejmować, nie przekładać, Pan Wojciech Miedzianowski powiedział, że będzie 

wybór wiceprzewodniczącego na kolejnej sesji i proszę się tego trzymajmy. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, jeżeli można, to pytanie 

pańskie wydaje mi się było nie na miejscu. Przed chwilą zdawał Pan 

sprawozdanie ze swojej działalności i nic nie widziałem w tym sprawozdaniu, 

żeby Pan w tym temacie choć wykonał jakiś krok, żeby faktycznie można było 

wybrać tego wiceprzewodniczącego, jeżeli Pan nie zrobił żadnego kroku w tym 

temacie, to dlaczego Pan wprowadzał na dzisiejszą sesję punkt wybór 

wiceprzewodniczącego. To ,że się jest przewodniczącym, to do czegoś 

zobowiązuje. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Nie wiem, czy Pan czytał protokół, 

może to, że Pan się wstrzymywał świadczy o tym, że nie, ale zgodnie z wolą 

większości Rady przełożyliśmy to głosowanie na tą sesje, dlatego wpisałem to 

do porządku obrad zgodnie z wolą Rady. 

 

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli większość Rady miała ten pomysł, rozumiem, 

że Pan głosował za tym wnioskiem, no to powinien Pan jako przewodniczący 

dotrzeć do tego pomysłu i faktycznie zrealizować ten punkt. 

 

Radna Irena Kolos: Rozumiem, że wyboru wiceprzewodniczącego nie będzie 

w ogóle, czy będzie odłożony na następną sesję, czy jeszcze na następną? 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Ten punkt jest niezrealizowany                        

i jeżeli ktokolwiek zgłosi punkt będziemy głosować, jeżeli będą kandydatury. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący jeżeli widzimy, że faktycznie 

jest problem z wiceprzewodniczącym to nie wiem, czy nie należałoby podejść 

do zmian regulaminu Rady i ustalić, że będzie jeden wiceprzewodniczący. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Takie zmiany byłyby zmianami 

statutowymi, jeżeli będzie taki wniosek i większość Rady go zaakceptuje, jest to 

oczywiście do przyjęcia. 

 

Starosta Janusz Michalak: Ja powiem, że ja przynajmniej przeglądałem statut, 

faktycznie regulamin pracy Rady i wszystkie dokumenty, na których pracujemy 

i jest tam, nie tylko to powinno zmienić się w tym statucie, ten statut jest w 

ogóle zaproponowany na 36 radnych, tak jak to było w 2000 roku, czy w 1999 

roku i kilka takich propozycji już jako Radny będę, no nie wiem, czy uda mi się 

na najbliższą sesję, ale myślę, że nie będzie tego aż tak dużo, żeby nie można się 

było tym zająć na najbliższej sesji. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Ja może do Pana Wojciecha Miedzianowskiego 

mam to pytanie, ponowie, czemu nie ma wyboru wiceprzewodniczącego, skoro 

Pan twierdził, że będzie na następnej sesji i o to Pan prosił. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, Szanowna 

Rado powiem szczerze, że trochę jestem zaskoczony tymi wszystkimi pytaniami 

i z bardzo prostego powodu. Oczywiście pytania są kierowane do Pana 

Przewodniczącego, ale wszyscy jesteśmy radnymi i jak padł punkt o zgłaszanie 

kandydatur to nikt jakoś się nie podniósł. Przecież to od nas zależy, czy                                 

te kandydatury będą czy ten punkt będzie realizowany. Troszkę to jest z naszej 

strony powiem dziwne i myślę, że tu wszyscy radni powinni się skupić na tym, 

żeby wypełniać swoje mandaty. Jeśli ten punkt nie przeszedł zrealizowany,                      

w każdej chwili, tak jak powiedział Pan Przewodniczący może być włączony na 

wniosek, zgodnie z regulaminem do kolejnych obrad, więc myślę, że, jeśli już 

zdjęty został ten punkt i przechodzimy dalej to nie dyskutujmy i nie miejmy 

pretensji do mnie, że ja nie zgłosiłem kandydatury Panie Krzysztofie. Myślę, że 

no trochę tu powaga od nas wymaga, żeby zachowywać się rzetelnie i jeśli był 

zgłoszony, był punkt, każdy z nas miał możliwości zabierania głosu                                    

i decydowania. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Wojciechu zgłaszaliśmy kandydaturę na 

Wiceprzewodniczącego, czy Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu, wiadomo, jak 

część Radnych się zachowała na poprzedniej sesji, w takim bądź razie ja może 

zgłoszę kandydaturę Pana Artura Michalaka na Wiceprzewodniczącego Rady. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Radny Artur Michalak 

wyraża zgodę? 

 

Radny Artur Michalak:  Nie wyrażam zgody. 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy jeszcze w tym temacie, chociaż  

ten punkt nie został zrealizowany i przechodzimy do następnego. Ekstra 

ordynaryjnie udzielam głosu Radnemu Śliwińskiemu, ponieważ już wyczerpał 

możliwości, ale bardzo proszę. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, jeżeli Pan chce mówić                             

o moich możliwościach to bym prosił, żeby Pan się przygotował i ewentualnie 

mierzył mój czas wypowiedzi. Myślę, że była przed chwilą właśnie możliwość, 

żeby był wiceprzewodniczący, który dostanie przynajmniej 11 głosów, jeżeli 

sam na siebie zagłosuje, także byłby impas rozwiązany. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Zamykając dyskusję chciałem 

powiedzieć tylko, że ustawa o samorządzie powiatowym przewiduje od 1 do 3 

wiceprzewodniczących, także prawa nie łamiemy i przechodzimy do kolejnego 

punktu. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, Pan spojrzy na Panią 

Sekretarz, Pan mówi nam o ustawie, ustawa jest swoją drogą, regulamin, który 

przyjęła Rada jest też swoją drogą. 

 

Ad pkt. 8 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie  powołania Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Jeżeli pozwolicie Państwo będę na 

siedząco, będzie wygodniej, chciałem zgłosić do Komisji Rewizyjnej 4 naszych 

Panów, to jest:  

Pan Artur Michalak,  

Pan Ryszard Malesa,  

Pan Mieczysław Szymajda  

Pan Krzysztof Dąbrowski. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Dziękuję, przypomnę, że według 

statutu Komisja Rewizyjna powinna liczyć 7 Radnych, czy są jeszcze jakieś 

kandydatury? 

 

Radny Michał Śliwiński: Na początek chciałem powiedzieć, że będę 

dokonywał zgłoszenia w imieniu Klubu Radnych Porozumienie Łowickie. Klub 

został powołany wczoraj, a dziś na ręce Pana Przewodniczącego złożyłem 

stosowne pismo o składzie osobowym tego klubu. To jest klub, który tak 

naprawdę chcemy, żeby łączył wszystkich, nie patrzymy na przynależność 

partyjną, na to z jakiej koalicji kto wszedł. Chcemy tak naprawdę działać dla 
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dobra Powiatu Łowickiego i w imieniu tego klubu chciałbym dokonać 

zgłoszenia kandydatur do Komisji Rewizyjnej, jeżeli można to będą to 

nazwiska:  

Pan Eugeniusz Furman,  

Pan Paweł Bejda, 

Pan Michał Śliwiński. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy są jeszcze jakieś kandydatury? 

 

Nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek zapytał wszystkich zgłoszonych 

kandydatów, czy wyrażają zgodę na bycie członkiem Komisji Rewizyjnej: 

 

Radny Artur Michalak: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Ryszard Malesa: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Mieczysław Szymajda: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Paweł Bejda: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Michał Śliwiński: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Mamy 7 kandydatów, proponuję 

głosowanie. Kto jest za przyjęciem następującego składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej: Artur Michalak, Ryszard Malesa, Mieczysław Szymajda, Krzysztof 

Dąbrowski, Eugeniusz Furman, Paweł Bejda, Michał Śliwiński? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  - 0 

wstrzymało się - 0 

wybrali do składu Komisji Rewizyjnej Artura Michalaka, Ryszarda Malesę, 

Mieczysława Szymajdę, Krzysztofa Dąbrowskiego, Eugeniusza Furmana, Pawła 

Bejdę, Michała Śliwińskiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Bardzo proszę teraz o zgłaszanie 

kandydatur na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
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Radny Zbigniew Kuczyński: Jakby można pociągnąć temat, zgłosiłem                          

4 Panów do Komisji Rewizyjnej i z tych 4 Panów bym zaproponował pana 

Artura Michalaka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Krótka 

charakterystyka, znam Artura od 18 lat, jest to człowiek, związany z 

samorządem od kilkunastu lat w różnych instytucjach, współpracowaliśmy, ja 

będąc dyrektorem OSIR – u, a obecnie Pan Artur Michalak jest naczelnikiem 

wydziału promocji w urzędzie miejskim. Zna na bieżąco sprawy związane z 

samorządem, zna akty prawne, merytorycznie również też jest odpowiednio 

przygotowany i uważam, że będzie właściwą  osobą w prowadzeniu spotkań i na 

pewno jest to właściwa osoba do realizacji tych zadań, jakie stoją przed Komisją 

Rewizyjną. 

 

Radny Michał Śliwiński: Chciałbym w imieniu Klubu Porozumienie Łowickie 

zgłosić Kandydaturę Pawła Bejdy na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Paweł Bejda był wiceburmistrzem, jest drugą kadencję radnym powiatowym, 

ma doświadczenie w działalności samorządowej, jestem przekonany, że będzie 

dobrym kandydatem na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Mieliśmy 

przypadek taki, w poprzedniej kadencji, że przewodniczącym była osoba też z 

obozu rządzącego, były różne przypuszczenia, że są zamiatane sprawy pod 

dywan, wydaje mi się, by uzdrowić tą sytuację i pomóc też pracować Zarządowi 

osoba Pana Pawła Bejdy będzie najlepszą osobą na tym miejscu. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy są jeszcze inne kandydatury? 

Nie widzę. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Ja mam pytanie do Pana Artura Michalaka, żeby 

opowiedział o sobie w kilku zdaniach, co i jakby chciał prowadzić tą Komisję 

Rewizyjną, bo uważam, że to co Pan Zbigniew Kuczyński przedstawił to jest 

takie lakoniczne. 

 

Radny Artur Michalak: Może nad możliwościami i sposobem prowadzenia 

komisji chciałbym się wypowiedzieć dopiero gdybym otrzymał ten mandat 

zaufania, natomiast no niewątpliwie naczelnym zadaniem Komisji Rewizyjnej 

jest sprawne i prawidłowe kontrolowanie tego, co się dzieje w Starostwie. Mnie 

się wydaję, że każdy zajmujący to stanowisko będzie dbał o to, aby przede 

wszystkim formalnie i prawnie Zarząd dobrze sprawował swoje zadania. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Może pan Paweł 

Bejda by na to samo pytanie odpowiedział. 

 

Radny Paweł Bejda: Proszę Państwa wydaje mi się i to obojętne, czy to ja 

byłbym kandydatem na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czy ktoś inny 



15 

 

tutaj z naszej strony zgłoszony, czy Pan Eugeniusz Furman, czy Pan Michał 

Śliwiński i to właśnie jeden z tych Panów powinien być Przewodniczącym 

Komisji Rewizyjnej jako przedstawiciel opozycji. Chorą i niezdrową będzie  

ponowna sytuacja, jeżeli będzie wybrany na tą funkcję przedstawiciel koalicji 

rządzącej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą sprawy zamiatane pod 

dywan, istnieje duże prawdopodobieństwo, że sprawy niewygodne nie będą 

dotykane, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Państwo macie i my godzimy 

się na to widząc ten układ, że nie zostanie on przegłosowany większość Komisji 

Rewizyjnej, bo 4 osoby, my będziemy mieli 3 osoby i jeszcze dodatkowo jak 

Państwo będziecie mieli Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej to tak naprawdę 

nasza rola będzie sprowadzała się do tego, że za każdym razem będziemy 

spacyfikowani i przegłosowani. W związku z tym jeszcze raz powtarzam dla 

jasności całej tej sytuacji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien być po 

naszej stronie. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski: Panie Przewodniczący, Szanowna 

Rado, ja tak krótko tylko ponieważ przyłączając się do tej dyskusji i na temat 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pragnę zwrócić uwagę, że cztery lata 

temu no ten obóz rządzący, co powiedział Pan Śliwiński proponował opozycji 

przyjęcie Komisji Rewizyjnej i przewodniczenie, ale niestety nie było żadnych 

kandydatur i myślę, że Pani Jolanta Kępka, o której tutaj wspomnieliśmy pełniła 

to bardzo dobrze i rzetelnie, a jeśli ktoś z Państwa, bo większość Rady jest 

jednak z tej poprzedniej kadencji uważa, że dzięki temu były jakieś sprawy 

zamiatane pod dywan, czy coś takiego, to proszę to zgłosić do odpowiednich, 

kompetentnych osób. Wydaje mi się, że nie należy tak podchodzić do tego, że 

jeśli już będzie ktoś, to będzie to od razu oznaczać, że będzie zamiatać, myślę, 

że poprzednia kadencja udowodniła, że można pełnić tę funkcję rzetelnie                           

i uczciwie. 

 

Radna Irena Kolos: Chciałabym tylko powiedzieć, że Pan Miedzianowski 

mówił, że bardzo dobrze sprawowali swoją władzę, odbywało się to bardzo 

dobrze, więc nie ma powodu, aby przewodniczącym był Paweł Bejda, bo nie ma 

się czego obawiać. Po prostu wydaje mi się, że nie ma jak gdyby takich 

podstaw, że osoba, która jest jak gdyby po drugiej stronie sprawiała 

jakiekolwiek problemy w tym, że nie może być przewodniczącym tak ważnej 

komisji. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Słuchając tych wypowiedzi, tak patrzę i myślę, że 

cześć Panów brała nauki chyba u Pana Łukaszenki na Białorusi i  u Fidela 

Castro na Kubie, aby mieć władzę absolutną i totalitarną i ku temu dążycie, a nie 

dążycie ku temu, żeby połączyć tych ludzi i współpracować. 
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Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Troszeczkę za mocne słowa Panie 

Krzysztofie, troszeczkę za mocne. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Mam nadzieję, że słowa te nie miały 

zadania żadnego z Radnych obrazić, czy to może jakaś metamorfoza, czy 

dziwna retoryka.  Kto jest  za powierzeniem funkcji Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Panu Arturowi Michalakowi? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się - 0 

powierzyli funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Panu Arturowi 

Michalakowi. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest  za powierzeniem funkcji 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Panu Pawłowi Bejdzie? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 10 

przeciw  - 11 

wstrzymało się - 0 

nie powierzyli funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Panu Pawłowi 

Bejdzie. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący mam do Pana pytanie, co by 

Pan zrobił, gdyby za powierzeniem Panu Pawłowi Bejdzie było też 11 głosów. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Nie było. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ale gdyby było, bo taka ewentualność mogła 

zaistnieć. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Nie zastanawiałem się nad tym i 

musiałbym mieć trochę czasu na zastanowienie. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący wydaje mi się, że na 

stanowisku Przewodniczącego powinna być osoba, która czasami się zastanowi, 

czasami też myśli. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Przyjmuję tę radę do serca głęboko. 

Odczytał projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej. Kto jest za zatwierdzeniem tej uchwały? 



17 

 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się -   0 

podjęli uchwałę Nr II/5/2010 RPŁ w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

/Zał. Nr 3/. 

 

Ad pkt. 9 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie  powołania, ustalenia 

składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Przypomnę, że  paragraf 16 ust. 1 

statutu Powiatu Łowickiego mówi, że Rada powołuje  ze swojego grona 

następujące stałe komisje: 

1. Komisja Budżetu i Finansów, 

2. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa  Obywateli, 

3. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji, 

4. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

Tak też po kolei będziemy ustalać liczbowe składy komisji, a potem osobowe. 

Czy są jakieś głosy w tym temacie. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Ja mam propozycję, chciałem złożyć 

propozycję ilościową, liczebną do poszczególnych komisji, żebyśmy blokiem 

mogli ten punkt przegłosować, żeby ilość członków w danej komisji, żeby 

każdy Radny mógł pracować w dwóch komisjach. Proponuję: Komisja Budżetu 

i Finansów – 5 osób, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli – 6, Komisja Edukacji, Kultury, 

Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji – 6, Komisja Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  – 6. Taka jest moja propozycja. 

 

Radny Krzysztof Figat: Szanowni Państwo ja myślę, że tutaj powinniśmy 

zastosować troszeczkę inna zasadę i nie ograniczać Radnym możliwości pracy 

w komisjach i myślę, że najpierw zgłośmy kandydatów do poszczególnych 

komisji, bo ustaliliśmy 7 – osobową Komisje Zdrowia, a skończyliśmy pracę w 

czworo. Ograniczenie którejś z komisji do 5, czy do 6 uważam w tym momencie 

za może nie do końca właściwie, bo dlaczego mielibyśmy ograniczyć Radnemu 

pracę w komisji np. gospodarczej, do której zapisałoby się 7 Radnych. 
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Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: To znaczy moje przemyślenia są właśnie 

w kierunku, żebyśmy mogli zastanowić się teraz i podzielić to sumiennie, 

żebyśmy mogli pracować w dwóch komisjach każdy Radny i teraz, żeby nie 

było takiej sytuacji tak, jak Pan powiedział Panie Krzysztofie. Faktycznie była 

sytuacja, że w jednej komisji było 9, a w drugiej można powiedzieć nie było 

chętnych. Spróbujmy to podzielić w ten sposób, ja to przeliczyłem i wyszło mi, 

że każdy ma prawo pracować i będzie pracował w dwóch komisjach. I teraz 

jeszcze wracając jakby do takiej sytuacji, a co będzie jeżeli w Komisji Budżetu, 

co było 9, nie zawsze było kworum, czekaliśmy chwilę, ja w niej pracowałem, 

fakt, że krótko pracowałem, bo krótko byłem Radnym w poprzedniej kadencji, 

wiec może zastanówmy się nad tym. Zrobilibyśmy teraz przerwę, wszyscy by 

się zastanowili, jak ewentualnie można to podzielić i bardzo proszę, jest to 

propozycja, by można było w tych składach pracować. 

 

Radny Krzysztof Figat: Ja rozumiem tą wypowiedź, natomiast jest to, że tak 

powiem przyporządkowanie matematyczne. Ja myślę, że matematyka pokazuje 

na tej sali bardzo wiele, ale myślę, że nie najlepszym doradcą byłaby w chęci 

pracy poszczególnych Radnych w poszczególnych komisjach. Ja powiedziałem, 

że nasza komisja, Komisja Zdrowia pracowała w 4 osoby ale pracowała bardzo 

dobrze i wcale nie byłbym za tym, żeby na siłę uszczęśliwiać jedną komisje                            

6 osobami i drugą 6, bo być może w jednej bardzo dobrze pracowałoby się w 

pięcioro, a drugiej w siedmioro. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Szanowni Państwo, jeśli można 

zabrać głos w tej sprawie, moja propozycja jest taka, że jeżeli Państwo jak 

zaakceptujecie to bardzo dobrze, proponuję teraz przerwę i proponuje, aby Klub 

Radnych, że tak powiem na kartce dostarczył, kto chce w jakiej komisji 

pracować, żeby druga strona również to określiła i wtedy byśmy usiedli, 

zobaczyli i przegłosowali. Czy Państwo to akceptujecie? 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący to jest dobry pomysł o ile głos  

każdego Radnego będzie rozpatrywany pozytywnie, bo jeżeli to będzie w taki 

sposób, że popatrzy Pan sobie Panie Przewodniczący gdzie będzie większość 

pasowała to tak zrobimy, to nie będzie miało sensu, jeżeli przyjmiemy 

stanowisko, który Radny chce w jakiej komisji pracować, to w tej komisji 

będzie pracował. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Ja myślę, że może tak, jeżeli będzie 

inaczej to tutaj oświadczam wszystkim na tej sali, że ja będę tym 11 głosem, 

który zagłosuje tak, żeby ta nasza praca nie poszła na marne. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Ja składam wniosek o 5, czy 10 minut przerwy, 

proszę o zamknięcie dyskusji. 
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PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH II SESJI RPŁ – GODZINA 14.50 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M. KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

II SESJI RPŁ – GODZ. 15.10 

 

Radny Krzysztof Figat: Panie Przewodniczący ja chciałbym wrócić do tej 

propozycji, o której mówiłem przed przerwą. Skoro Pan utrzymuje,                              

że rzeczywiście 1 głosem za tym, żeby Radni mogli pracować w tych komisjach, 

w których chcą, to moja propozycja jest taka, żeby każdy z Radnych wstał                           

i zaproponował, w której komisji chce pracować. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Proszę mi wierzyć, przeanalizowałem, 

zrobiłem różne roszady, tak mniej więcej jakby mogły komisje pracować, w 

jakich składach, przemyślane to było, w takim razie ja, żeby podtrzymać tą 

dobra wolę wycofuje swój wniosek o składach liczebnych. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Moja propozycja jest następująca, 

ponieważ ja prosiłem Państwa Radnych i tutaj starałem się, żeby wszystko było 

po myśli wszystkich jak najlepiej o to żebym dostał nie osobowe, ale na kartce 

papieru, szkoda, że z tej strony jakby moja prośba nie została wysłuchana, ale 

bardzo proszę, przychylam się do Radnego Figata , poprosiłbym , żeby każdy z 

Radnych klubu tutaj zadeklarował się, w jakich komisjach chcą pracować. 

 

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli Państwo pozwolą chciałbym pracować oprócz 

Komisji Rewizyjnej także w Komisji Budżetu. 

 

Radny Krzysztof Figat: Komisja Zdrowia i Komisja Rozwoju Gospodarczego. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Komisja Edukacji i Komisja Budżetu. 

 

Radny Jerzy Wolski: Komisja Rozwoju Gospodarczego i Komisja Edukacji. 

 

Radny Stanisław Felczyński: Komisja Rozwoju Gospodarczego i Komisja 

Edukacji. 

 

Radna Małgorzata Ogonowska: Komisja Edukacji i Komisja Zdrowia. 

 

Radna Irena Kolos: Komisja Zdrowia i Komisja Budżetu. 

 

Radny Jacek Chudy: Komisja Budżetu i Komisja Rozwoju Gospodarczego. 
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Radny Eugeniusz Furman: Jeżeli Szanowni Państwo pozwolą oprócz Komisji 

Rewizyjnej chciałbym pracować w Komisji Budżetu. 

 

Radny Paweł Bejda: Jeżeli Szanowni Państwo pozwolą oprócz Komisji 

Rewizyjnej chciałbym pracować w Komisji Zdrowia. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Oprócz Komisji Rewizyjnej chciałbym 

pracować w Komisji Zdrowia. 

 

Radny Mieczysław Szymajda: Oprócz Komisji Rewizyjnej chciałbym 

pracować w Komisji Edukacji. 

 

Radny Ryszard Malesa: Komisja Zdrowia. 

 

Radny Artur Michalak: Komisja Edukacji. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Komisja Budżetu oraz 

Komisja Rozwoju Gospodarczego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Wychodzi nam najkrócej mówiąc,                     

że głosując na liczbowe składy komisji, Komisja Budżetu i Finansów liczyć 

będzie 6 Radnych, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego 

i Bezpieczeństwa Obywateli  – 5, Komisja  Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji  – 7, Komisja Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  – 5 

 

Starosta Janusz Michalak: Panie Przewodniczący to było dość szybko, może 

jednak odczytać nazwiska, żeby ktoś nie zginął po drodze. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Ja nazwisk nie zapisywałem, tylko 

kreseczki. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Czy ja mogę przeczytać skład Komisji Zdrowia? 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Tak. 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Figat, Kolos, Ogonowska, Bejda, Dąbrowski, 

Malesa. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Bardzo proszę Panią Adę, żeby 

przeczytała, który Radny jest w jakiej komisji. 
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Główny Specjalista Wydziału OR Adriana Drzewiecka poinformowała, 

którzy Radni, do których komisji się deklarowali. 

1) Radny Michał Śliwiński: Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu i 

Finansów. 

2) Radny Krzysztof Figat: Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli  i Komisja Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

3) Radny Krzysztof Janicki: Komisja  Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji, Komisja Budżetu i Finansów. 

4) Radny Jerzy Wolski: Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja  Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji. 

5) Radny Stanisław Felczyński: Komisja Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja  Edukacji, Kultury, 

Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji 

6) Radna Małgorzata Ogonowska: Komisja  Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji,  Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli   

7) Radna Irena Kolos: Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, Komisja Budżetu i Finansów 

8) Radny Jacek Chudy: Komisja Budżetu i Finansów,  Komisja Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

9) Radny Eugeniusz Furman: Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu                                  

i Finansów. 

10) Radny Paweł Bejda: Komisja Rewizyjna, Komisja Zdrowia                               

i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli . 

11) Radny Krzysztof Dąbrowski: Komisja Rewizyjna, Komisja 

Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli  . 

12) Radny Mieczysław Szymajda: Komisja Rewizyjna, Komisja  

Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji. 

13) Radny Ryszard Malesa: Komisja Rewizyjna, Komisja Zdrowia i 

Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli   

14) Radny Artur Michalak: Komisja Rewizyjna, Komisja Edukacji, 

Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek przeczytał składy osobowe 

poszczególnych komisji. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za ustaleniem składów 

liczbowych komisji w następujących liczbach: Komisja Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli - 6, Komisja 

Budżetu i Finansów - 6, Komisja  Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 
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Młodzieży i Promocji - 6, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska - 5  

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  -  0 

wstrzymało się -  1 

przyjęli proponowany skład liczbowy poszczególnych komisji stałych Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Teraz będziemy głosować składy 

osobowe komisji. Kto jest za wyborem Radnego Krzysztofa Figata, Radnego 

Pawła Bejdy, Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego, Radnego Ryszarda Malesę, 

Radnej Ireny Kolos, Radnej Małgorzaty Ogonowskiej do składu Komisja 

Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

Obywateli 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  -  0 

wstrzymało się -  1 

wybrali do składu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego 

i Bezpieczeństwa Obywateli Radnego Krzysztofa Figata, Radnego Pawła Bejdę, 

Radnego Krzysztofa Dąbrowskiego, Radnego Ryszarda Malesę, Radną Irenę 

Kolos oraz Radną Małgorzatę Ogonowską. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za wyborem Radnego Jacka 

Chudego, Radnego Eugeniusza Furmana, Radnego Krzysztofa Janickiego, 

Radnej Ireny Kolos, Radnego Michała Śliwińskiego, Radnego Waldemara 

Wojciechowskiego do składu Komisji Budżetu i Finansów? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 18 

przeciw  -  0 

wstrzymało się -  3 

wybrali do składu Komisji Budżetu i Finansów Radnego Jacka Chudego, 

Radnego Eugeniusza Furmana, Radnego Krzysztofa Janickiego, Radną Irenę 

Kolos, Radnego Michała Śliwińskiego oraz Radnego Waldemara 

Wojciechowskiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za wyborem Radnego 

Stanisława Felczyńskiego, Radnego Krzysztofa Janickiego, Radnego Artura 

Michalaka, Radną Małgorzatę Ogonowska, Radnego Mieczysława Szymajdę 
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oraz Radnego Jerzego Wolskiego do składu Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, 

Turystyki, Młodzieży i Promocji. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 21 

przeciw  -  0 

wstrzymało się -  0 

wybrali do składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i 

Promocji Radnego Stanisława Felczyńskiego, Radnego Krzysztofa Janickiego, 

Radnego Artura Michalaka, Radną Małgorzatę Ogonowską, Radnego 

Mieczysława Szymajdę oraz Radnego Jerzego Wolskiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za wyborem Radnego Jacka 

Chudego, Radnego Krzysztofa Figata, Radnego Stanisława Felczyńskiego, 

Radnego Waldemara Wojciechowskiego, Radnego Jerzego Wolskiego do składu 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 19 

przeciw  -  0 

wstrzymało się -  2 

wybrali do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska Radnego Jacka Chudego, Radnego Krzysztofa Figata, 

Radnego Stanisława Felczyńskiego, Radnego Waldemara Wojciechowskiego, 

Radnego Jerzego Wolskiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odczytał projekt uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i 

osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. Kto jest za 

zatwierdzeniem tej uchwały? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się -   0 

przyjęli uchwałę Nr II/6/2010 RPŁ w sprawie powołania, ustalenia składów 

liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego/Zał. Nr 4/. 

 

Ad pkt. 10 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie  wyboru przewodniczących 

komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.  
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Proszę teraz o zgłaszanie kandydatur 

na przewodniczących poszczególnych komisji. 

 

Radny Artur Michalak: Chciałbym zgłosić kandydaturę Waldemara 

Wojciechowskiego na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Radny Michał Śliwiński: W imieniu Klubu Porozumienie Łowickie chciałbym 

zgłosić kandydaturę Pana Eugeniusza Furmana na Przewodniczącego tej 

Komisji. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Waldemar Wojciechowski 

wyraża zgodę? 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Eugeniusz Furman wyraża 

zgodę? 

 

Radny Eugeniusz Furman: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, jeżeli można prosić, żeby 

kandydaci też się przedstawili, bo no kandydując na takie ważne funkcje, 

chcielibyśmy też wiedzieć jakie mają doświadczenie w tym temacie. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Radny trzech 

kadencji, a na czwarta wybrany. Całą poprzednią kadencję pełniłem funkcję 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, nikt nie zgłaszał żadnych 

zastrzeżeń, co do pracy komisji i uważam, że dobrze prowadziłem tą komisję i 

dlatego pozwoliłem sobie ubiegać się o przewodnictwo tej komisji na tą 

kadencję. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Były radny Rady Miejskiej w Łowiczu, były 

wiceburmistrz przez prawie jedną kadencje, Przewodniczący Komisji Budżetu i 

Finansów Rady Miejskiej w Łowiczu przez jedną kadencję. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za powierzeniem 

przewodniczenia Komisji Budżetu i Finansów Panu Waldemarowi 

Wojciechowskiemu? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 
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wstrzymało się -   0 

wybrali na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Waldemara 

Wojciechowskiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za powierzeniem 

przewodniczenia Komisji Budżetu i Finansów Eugeniuszowi Furmanowi? 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący kolejny raz no jest tutaj jakiś 

absurd, proszę pomyśleć nad tym, co Pan robi. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 10 

przeciw  - 10 

wstrzymało się -   1 

nie wybrali na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Eugeniusza 

Furmana. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Proszę o zgłaszanie kandydatur na 

Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego 

i Bezpieczeństwa Obywateli. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Przewodniczący, ja mam taką propozycję, 

znamy składy komisji i tak naprawdę to myślę, że powinny się te składy zebrać i 

spośród siebie wybrać przewodniczących i dać jednego kandydata, chyba, że 

macie już poustalane, no to bardzo proszę kontynuujmy. 

 

Starosta Janusz Michalak: Odpowiem od końca, mamy poustalane, ale 

chciałem powiedzieć, że jest to cenny głos do zmiany statutu. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Ponieważ statut mówi, że to Rada 

wybiera przewodniczących komisji. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Ja doskonale rozumiem to wszystko, jak jest 

poukładane wszystko to po co mamy się męczyć. Czyli o Kubie i Białorusi 

bardzo dobrze powiedziałem. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy są jakieś kandydatury na 

Przewodniczącego Komisji Zdrowia? 

 

Wicestarosta Bolesław Heichman: Pragnę zgłosić kandydaturę Krzysztofa 

Dąbrowskiego, który pracował w tej komisji. 
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Radny Michał Śliwiński: Chciałbym w imieniu Klubu Porozumienie Łowickie 

zgłosić kandydaturę Krzysztofa Figata na Przewodniczącego Komisji Zdrowia. 

Wiemy, że wiele pomysłów, które zostały zrealizowane też przez Zarząd i przez 

Radę dotyczących i naszego szpitala i w ogóle ochrony zdrowia w Powiecie 

Łowickim były to pomysły Krzysztofa Figata, także proponuje, aby 

przewodniczącym był Pan Krzysztof Figat. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Krzysztof Dąbrowski 

wyraża zgodę? 

 

Radny Krzysztof Dąbrowski: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Krzysztof Figat wyraża 

zgodę? 

 

Radny Krzysztof Figat: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za powierzeniem 

przewodniczenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli  Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się -   0 

wybrali na Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Pana Krzysztofa Dąbrowskiego 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za powierzeniem 

przewodniczenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli  Panu Krzysztofowi Figatowi? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 10 

przeciw  -   9 

wstrzymało się -  2 

nie wybrali na Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Pana Krzysztofa Figata. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Proszę zgłaszać kandydatury na 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                             

i Promocji. 
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Wicestarosta Bolesław Heichman: Zgłaszam kandydaturę Pana Mieczysławy 

Szymajdy. 

 

Radny Michał Śliwiński: Chciałbym zgłosić na Przewodniczącego Komisji 

Edukacji Pana Krzysztofa Janickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Mieczysław Szymajda 

wyraża zgodę? 

 

Radny Mieczysław Szymajda: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan…. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Dziękuję za zaufanie, nie wyrażam zgody, bo już 

jest wybrany przewodniczący, także raz rękę mniej podniesiemy. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za powierzeniem 

przewodniczenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży                       

i Promocji Panu Mieczysławowi Szymajdzie. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się -   0 

wybrali na Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 

Młodzieży i Promocji Pana  Mieczysława Szymajdę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Proszę zgłaszać kandydatury na 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska. 

 

Radny Michał Śliwiński: Zgłaszam kandydaturę Pana Radnego Jerzego 

Wolskiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Radny Wolski wyraża 

zgodę? 

 

Innych kandydatur nie zgłoszono.  

 

Radny Jerzy Wolski: Przyznaję, że jestem zaskoczony, bo do tej pory tak 

ładnie to szło, nie wiem, czy wam brakuje żołnierzy i się zastanawiam, zbierzcie 

się na 5 minut i dajcie jakieś nazwisko, bo zażenowany trochę jestem ta sytuacja 
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Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Radny Wolski składa 

wniosek o przerwę? 

 

Radny Jerzy Wolski: No jeśli nie ma innej kandydatury, dla dobra sprawy, dla 

dobra swoich koleżanek i kolegów chce być przewodniczącym tejże komisji. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za powierzeniem 

przewodniczenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska Panu Jerzemu Wolskiemu? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 20 

przeciw  -   0 

wstrzymało się -   1 

wybrali na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska Pana Jerzego Wolskiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek odczytał projekt uchwały Rady 

Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady 

Powiatu Łowickiego. Kto jest za zatwierdzeniem tej uchwały? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  - 10 

wstrzymało się -   0 

podjęli uchwałę Nr II/7/2010 RPŁ w sprawie wyboru przewodniczących komisji 

stałych Rady Powiatu Łowickiego/Zał. Nr 5/. 

 

Ad pkt. 11 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany w budżecie na 2010 

rok 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy tak, jak uzasadniałem to wprowadzając 

do porządku obrad uchwała ta przewiduje zwiększenie środków o 150 tys.                             

w wydatkach bieżących w paragrafie usługi, zmniejszamy przez zmniejszenie 

rezerw celowych. Ja może jeszcze słowo komentarza, bo to było pytanie i czy 

Komisja Budżetu musi się zbierać w przerwie, paragraf 28 ust. 5 regulaminu 

pracy rady dopuszcza taką  możliwość, żeby komisja się nie zbierała, po prostu 

dyskusja jest na forum całej rady za pozytywną opinią przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i Zarządu można przystąpić do jej uchwalenia. 
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Radny Michał Śliwiński: Znaczy jeżeli już mamy powołana Komisję Budżetu, 

to mi się wydaje, że nie ma sensu, żeby się nie zebrała. Można byłoby z tego 

skorzystać, gdyby to było na poprzedniej sesji, teraz komisja już jest, myślę, że  

5 minut, żeby komisja się zebrała w tym temacie to tez nie jest źle. 

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Ja nie widzę 

przeszkód tylko, że nie mamy jeszcze zatwierdzonego planu pracy Rady i 

poszczególnych komisji, chyba, że będziemy pracować na starym, nie widzę 

przeszkód, poproszę o 10 minut przerwy. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH II SESJI RPŁ – GODZINA 15.50 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M. KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

II SESJI RPŁ – GODZ. 16.15 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany w budżecie na 2010 rok. 

 

Radny Michał Śliwiński: Chciałbym zapytać, bo nie wiem, czy mi to utknęło, 

nie dostaliśmy jeszcze materiałów do tego punktu, a Pan Starosta obiecał, ze 

dostaniemy, na początku.  

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy moglibyśmy Państwu Radnym 

przekazać projekty. 

 

Projekt uchwały został rozdany.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  -   0 

wstrzymało się - 10 

przyjęli uchwałę Nr II/8/2010 RPŁ w sprawie zmiany w budżecie na 2010 

rok/Zał. Nr 6/. 

 

Ad pkt. 12 

 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne. 
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Radny Jerzy Wolski: Ja mam do Pana Przewodniczącego pytanie, a nawet 

prośbę, chcielibyśmy aby jednak zdecydowanie wcześniej dostawać zaproszenia 

na sesje zwyczajne. Ja dostałem wczoraj po południu naprawdę parędziesiąt 

godzin przed sesją, naprawdę nie wiedziałem, że ta sesja jest dzisiaj o 13.30. 

Jeszcze dwa dni temu, każdy sprawy zawodowe ma i myślę, że w jakiś sposób 

należałoby inny, jeśli trzeba to może kierowca, ja rozumiem, że nie zawsze 

jesteście przygotowani z materiałami, ale na 30 godzin przed sesją to jest 

zdecydowanie za krótko, to nie jest sesja nadzwyczajna. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Znaczy taki będzie mój wniosek, jak 

będziemy głosować w styczniu plan pracy rady, żebyśmy tam wpisali dni, w 

których będą odbywały się sesje i godziny i na cały rok, żeby to było 

zaplanowane i żeby wszyscy wiedzieli, o której, kiedy i gdzie i stosowali się do 

tego. Także jeżeli Państwo, bo generalnie będę chciał, żeby to było w ostatnią 

środę miesiąca oprócz może czerwca, dlatego, że ta ostatnia środa tam wypada 

już w wakacje, wiec, żeby w czerwcu była ta ostatnia środa wakacji, ustalimy 

też stałą godzinę i tego planu będziemy się starali trzymać w miarę możliwości. 

Myślę, że jak na cały rok będzie to zaplanowane, to każdy będzie mógł sobie 

jakoś zaplanować. 

 

Radny Jerzy Wolski: Panie Przewodniczący Pan mówi o dacie i o terminie, ale 

ja chciałbym mieć także materiały trochę wcześniej, żeby poczytać sobie. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Już przechodzę do tego, w takim 

razie moja propozycja będzie taka, żeby Panie z Biura Rady w dniu kiedy będę 

podpisywał porządek obrad dzwoniły do Państwa Radnych z zapytaniem, czy 

ten porządek obrad ma być wysłany pocztą, czy też Państwo będąc w Łowiczu 

odbierzecie sobie sami. Czy możemy się na takie coś umówić? Cześć Radnych 

może się tak umówić, a cześć radnych nie może się tak umówić, więc ja swoja 

propozycje podtrzymuje, natomiast wg regulaminu w dniu, w którym zwołuje 

sesje czyli najpóźniej 7 dni przed, te pisma do Państwa będą wysyłane, kto 

wyrazi inną wolę będzie otrzymywał w inny sposób i myślę, że to będzie 

najlepsze rozwiązanie plus możemy się umówić na wysłanie również mailem, 

jeżeli Państwo korzystają z Internetu. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Przewodniczący mówi pan, że ustalimy dni, 

godziny, czy jeśli będziemy mieli troszkę inne zdanie niż Pan i dziesięć osób to 

będzie to tak rozpatrywane, czy nie. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Panie Radny będziemy głosować 

plan pracy Rady. 
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Radny Eugeniusz Furman: Chciałbym zgłosić wniosek formalny, aby przed 

uchwaleniem budżetu Pan Starosta przedstawił nam swoje expose dotyczące 

rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu na najbliższą kadencję. Dobrze 

byłoby wiedzieć, w jakim kierunku powiat będzie przez najbliższe 4 lata 

zmierzał i drugi wniosek, który chciałem zgłosić to wniosek dotyczy jednolitych 

tekstów naszych wewnętrznych aktów prawnych, to jest statutu, regulaminu 

Rady, regulaminu Zarządu i regulaminu Komisji Rewizyjnej. Jeśli chce się w tej 

chwili wczytać w aktualną treść obowiązujących regulaminów i statutów to 

trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, bo do tych aktów prawnych dokonane 

zostały albo 4, albo 3 zmiany i to się po prostu źle czyta. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy to jest wniosek formalny, 

rozumiem, że mamy go głosować. Kto jest za przegłosowaniem pierwszego 

wniosku dotyczącego, aby Pan Starosta wygłaszał expose przed głosowaniem 

nad projektem budżetu. 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 10 

przeciw  - 11 

wstrzymało się -   0 

odrzucili wniosek formalny Radnego Eugeniusza Furmana. 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak: Ja może bym zaproponowała 

Szanowna Rado, aby nie przegłosowywać tego jako wniosek formalny, bo my 

dysponujemy takim tekstem jednolitym, ujednoliconym dla potrzeb naszych, do 

naszej pracy i jesteśmy w stanie bez problemu każdemu, kto sobie życzy 

dostarczyć. Natomiast jeśli chodziłoby o ujednolicenie tekstu statutu, czyli 

normalnie musiałaby to być uchwałą w sprawie tekstu jednolitego statutu, to jest 

już troszkę dalej idące. Chcę po prostu, żeby Państwo wiedzieli nad czym 

głosują, bo mówię, sam tekst ujednolicony przez nas do naszej pracy, nie ma 

problemu, Biuro Rady tym dysponuje, możemy dać, natomiast jeśli chodzi o 

przygotowanie projektu uchwały w sprawie tekstu jednolitego statutu, to jest 

normalna procedura, taka jak uchwalania statutu normalnie. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Radny podtrzymuje wniosek 

abyśmy to głosowali i czy to zapewnienie wystarczy Panu Radnemu, aby prośba 

została spełniona. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Jeżeli jest jednolity tekst i możemy go w każdej 

chwili otrzymać to oczywiście, że wycofuje wniosek. 

 

Radny Jacek Chudy: Ja mam zapytanie do Wicestarosty, który odpowiedzialny 

był w ubiegłej kadencji i w tej kadencji jest odpowiedzialny za Wydział 
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Komunikacji. Jak długo zamierza Pan jeszcze tolerować taką organizację, gdzie 

obywatel Powiatu Łowickiego przyjeżdżając tutaj do Urzędu, do Wydziału 

Komunikacji musi czekać 4, 5 godzin, być w kolejce 15, 20. Ja taką 

przyjemność miałem osobiście w dniu trzecim tego miesiąca byłem 19, 

czekałem 3 godziny, na sześć okienek, które powinny obsługiwać petentów były 

otwarte 2. 

 

Radny Krzysztof Janicki: To ja jeszcze dopytam o taką rzecz. Wydział 

Komunikacji czynny jest do 15.30 załatwiane są spawy petenta do 15.30, a 

opłaty przyjmowane są tylko do godziny 15. Jak Pan to wytłumaczy, jak to jest 

organizacyjnie rozwiązane. 

 

Wicestarosta Bolesław Heichman: To może tak od końca. Akurat kasę 

prowadzi nam bank, z bankiem mamy taką umowę, a nie inną i ci ludzie muszą 

mieć czas na wyniesienie tej gotówki, którą przyjmą i tak dalej, to tak króciutko. 

Wracając do pracy Wydziału Komunikacji, jest to taki wydział, do którego 

ludzie przychodzą w bardzo różny sposób i oczywiście zdarzają się takie dni, 

szczególnie piątki, kiedy do tego Wydziału Komunikacji przychodzi 

zdecydowanie więcej osób. Są dni takie, gdzie ci ludzie naprawdę mają tam lus 

blus, można bardzo szybko załatwić, reorganizowaliśmy zaraz po moim 

przybyciu 3 lata temu tą pracę, udało się nam tam trochę poprzestawiać to 

towarzystwo, żeby tak można powiedzieć, zorganizować trochę inaczej.                          

Zaczęło to funkcjonować i myślę, że nie jest źle, w porównaniu do innych 

powiatowych wydziałów, bo sprawdzałem to w innych sąsiednich naszych 

powiatach nie jest to idealne, ale na pewno stoimy nie najgorzej, jak w tych 

innych powiatach. Planujemy, że w tym roku mimo wszystko trzeba będzie 

usprawnić troszkę pracę, właśnie nie dawno zmieniano usprzętowienie, 

oprogramowanie, łączność z tymi rejestrami, które prowadzą centralnie i myślę, 

że jest szansa, że będzie to lepiej widoczne i odczuwalne, ale na pewno nie 

unikniemy takich sytuacji, że  akurat w jakiś tam piątek będzie tych ludzi więcej 

i trzeba będzie poczekać. Niestety tak to wygląda. Na wszelki wypadek nie 

jesteśmy w stanie zatrudnić ileś osób, a to są takie stanowiska, na których no są 

odpowiedni ludzie za te dane, które się tam wprowadza i to nie może postronny 

pracownik podejść do komputera wprowadzać dane, itd. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Panie Wicestarosto to, że jest umowa z bankiem do 

godziny 15 to jest żadna odpowiedź, trzeba zrobić tak, żeby to godziny otwarcia 

pokrywały się z godzinami kasowymi albo konkretne, inne rozwiązanie i niech 

Pan nie mówi, że takie sytuacje są tylko w piątki, bo są i w środy i w 

poniedziałki, naprawdę różnie jest. 

 

Wicestarosta Bolesław Heichman: Rzeczywiście zdarza się różnie, ale 

chciałem przypomnieć, że kasa, która jest prowadzona u nas w starostwie przez 
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ten bank nie jest jedyna kasą, do której można wpłacać pieniądze, akurat po 

sąsiedzku mamy Bank BGŻ, można zatem wejść do Banku BGŻ i te opłaty  

zrobić. 

 

Radny Artur Michalak: Panie Przewodniczący za Pana pośrednictwem 

chciałbym na ręce Pana Starosty złożyć interpelacje. Interpelacja dotyczy 

współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku, są też dwie takie 

małe prośby, pozwolę sobie je zostawić na biurku. 

 

Radny Krzysztof Figat: Ja chciałbym wrócić do tematu opłat w banku. Pytanie 

jest następujące, czy, bo ja rozumiem, że bank został wybrany w drodze 

przetargu do obsługi starostwa i moje pytanie jest, czy w specyfikacji 

przetargowej były umieszczone godziny pracy w urzędzie, w którym 

chcielibyśmy uiszczać opłaty w tym banku. 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska – Furman: Usługa bankowa była wyłoniona 

w drodze przetargu, sprawdzę jak jest w umowie, natomiast będę rozmawiała 

tutaj z Panią Dyrektor, bo to jest oddział Banku Spółdzielczego w Łowiczu                          

i spróbujemy wynegocjować aby dłużej pracownik pracował. Na ten moment 

nie odpowiem, dlatego, ze to jest oddelegowana jedna pracownica, tam są 

również jakieś przepisy co do odbioru tych środków, ale myślę, że temat jest 

otwarty, sprawdzimy i będziemy negocjować. 

 

Radny Paweł Bejda: Jestem zdziwiony, że na to pytanie odpowiada Pani 

Skarbnik, przecież to jest w obowiązkach Pana Starosty Heichmana i uważam, 

że powinien odpowiedzieć Pan Starosta, chyba, ze nie ma wiedzy, ale ktoś musi 

przygotować specyfikacje i ktoś musi pochylić się nad tym tematem i albo ma 

się to w obowiązkach i człowiek ogarnia to wszystko, ewentualnie należałoby 

być może Panie Starosto dać sobie spokój, niech ktoś inny z członków Zarządu 

weźmie sobie ten temat. 

 

Starosta Janusz Michalak: Akurat sprawy finansowe wszystkie ogarnia Pani 

Skarbnik. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Pani Skarbnik dziękuje za to, że ma Pani chęć 

chociaż i jest Pani kompetentną osobą i podejmie Pani decyzję w rozwiązaniu 

tego problemu, bo Pan Wicestarosta widocznie bierze tylko pensje polityczną i 

nic poza tym. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: To jak idzie odbijanie piłeczki i pałeczki 

to pójdziemy dalej. Powiem głośno dlaczego głosowałem przeciwko wnioskowi 

pierwszemu Radnego Furmana. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Starosta nie 

wprowadził wszystkich Radnych, jeżeli chodzi o budżet, czyli rozumiem, że on 
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nas wprowadzi w ten temat i to będzie jego expose, to jest pierwsza rzecz. 

Druga rzecz jest taka, że zostałem dzisiaj dwukrotnie obrażony i czuję się taki, 

w porównaniu to co zrobił Pan Krzysztof Janicki. Nie wiem, czy naprawdę był 

świadom tego, co powiedział, to akurat mi się nie podobało i powiem głośno 

jeszcze raz porównać mnie, bo Pan się zwracał do nas wszystkich, do tych osób, 

nie będę już wymieniał z nazwiska, czy z jakiego kraju, ale proszę sobie 

przeczytać Kodeks Boziewicza, to był kodeks przedwojenny, że trzeba jednak 

panować nad tym co się mówi. 

 

Radny Eugeniusz Furman: To nie jest tak, bo mój wniosek ma głębsze 

uzasadnienie niż tylko samo expose Pana Starosty w sprawach społeczno-

gospodarczych dla potrzeb Rady, czy Radnych, czy też za pośrednictwem 

mediów do wiedzy mieszkańców Powiatu Łowickiego a uzasadnienie jest 

głębsze bo przecież my jesteśmy w Europie, bo regiony konkurują w Europie, 

bo województwo łódzkie jest regionem, które konkuruje w Europie. 

Województwo ma 4 podregiony, w tym podregion łowicki, który będzie 

konkurował w Europie, zatem nie jesteśmy wyrwani jako wyizolowana 

jednostka, która nie jest uzależniona od tego, co się dzieje w skali makro, to jest 

po pierwsze. Po drugie, przepraszam, ale nie sprawdziłem i nie wiem, czy 

obowiązuje jeszcze strategia rozwoju powiatu łowickiego, bo z tego co słyszę to 

chyba nie została uchylona, a jeżeli tak no to ta strategia podjęta powinna być 

albo zaktualizowana, jeżeli jej nie było, albo trzeba podjąć uchwałę o jej w 

ogóle likwidacji i czekać, żeby życie codzienne kierowało, a nie my sprawami 

powiatu. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Ja może do Pana Radnego Kuczyńskiego, jeśli się 

Pan tak bardzo poczuł urażony i jeśli ktoś z Państwa Radnych jest mocno 

urażony to oczywiście przepraszam bardzo, ale Szanowni Państwo zachowujcie 

się honorowo i miejcie tzw. jaja, a nie zbuki.   

 

Wiceprzewodniczący RPŁ Waldemar Wojciechowski: Dziękuje za to 

stwierdzenie Panie Krzysztofie. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Przepraszam bardzo Pana Radnego 

Sejmiku Województwa Łódzkiego Pana Olejniczaka, bo chciał zabrać głos. 

 

Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Cezary Olejniczak: Chciałem 

podziękować za zaproszenie Panu Przewodniczącemu, że jestem tutaj dzisiaj na 

tej sesji, nie będę się odnosił do tej polemiki między Panami Radnymi, chciałem 

tylko powiedzieć, przedstawić się może króciutko, bo nie wszyscy mnie znają. 

Jestem mieszkańcem powiatu łowickiego, mieszkam na samej krańcówce w 

Gminie Bielawy, w miejscowości Stary Waliszew, to jest ostatnia wieś na 

terenie powiatu łowickiego na południe, graniczy z dwoma powiatami, z 
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powiatem zgierskim i z powiatem łęczyckim. Jestem społecznikiem od 

urodzenia, prowadzę stowarzyszenie rozwoju wsi Waliszew i okolic, w Starym 

Waliszewie prowadzimy zespół szkół im. wielkiego Polaka Jana Pawła II. Są to 

trzy placówki publiczne, przedszkole, publiczna szkoła podstawowa i publiczne 

gimnazjum. Od ośmiu lat jest prowadzone przez nasze stowarzyszenie, od 5 lat 

nosi imię Jana Pawła II, tuż po śmierci nadaliśmy to imię. Działam również                         

w OSP, zostałem obdarowany mandatem radnego sejmiku wojewódzkiego, 

dzięki poparciu mieszkańców powiatu łowickiego, za to za waszym 

pośrednictwem chciałbym abyście podziękowali mieszkańcom, bo ja nie mam 

takiej możliwości, żeby wszystkim podziękować za te głosy, które na mnie 

zostały oddane, tak się złożyło, że w tej chwili jestem jedynym Radnym z terenu 

powiatu łowickiego i to jest właśnie to pytanie, to co zadawał Pan Eugeniusz 

Furman, że powiat łowicki jest to duży powiat tutaj w województwie łódzkim. 

Jest to powiat typowo rolniczy, powiat z tradycjami, tak się stało, że                                

w poprzedniej kadencji było  trzech radnych w sejmiku, natomiast w tej 

kadencji z ubolewaniem stwierdzam jestem tylko sam, czyli można powiedzieć 

jesteśmy na straconej pozycji. Powiat zgierski wprowadził 3 radnych, powiat 

kutnowski 1 radnego, powiat łęczycki także 1 radnego i powiat łowicki                               

1 radnego w mojej skromnej osobie. Chciałem pogratulować Państwu wyboru 

tutaj do Rady Powiatu Łowickiego. Jesteście reprezentantami całej społeczności, 

zarówno miasta jak i poszczególnych gmin, chciałem pogratulować, bo nie 

miałem okazji na ostatniej sesji ukonstytuowania się Zarządu i wyboru Zarządu 

Powiatu Łowickiego, pogratulować również Panu Przewodniczącemu. Ja jako 

mieszkaniec muszę tylko wyrazić takie, muszę powiedzieć w pewien sposób 

ubolewanie, że nie możecie Państwo ponad podziałami w jakiś pewien sposób 

pracować, żeby te głosowania zupełnie inaczej wyglądały, nie 11 do 10 i 

chciałbym, żebyście to też wzięli w swojej pracy również pod uwagę, że dla 

dobra powiatu i jego mieszkańców, żeby no wspólnie  pewne decyzje 

podejmować. Tu jedno głosowanie zauważyłem tak się stało, że radny, kolega, 

można tak powiedzieć z mojego kręgu wyborczego Wolski został obdarzony 

największym zaufaniem, bo jednogłośnie został wybrany przewodniczącym 

komisji przy jednym głosie wstrzymującym się, czyli jest można powiedzieć 

tutaj jakaś wola większej współpracy i życzył bym sobie, żeby dalsze 

głosowania i dalsza współpraca między Zarządem, radnymi koalicyjnymi i 

radnymi opozycyjnymi układała się jak najlepiej dla dobra nas wszystkich tutaj 

mieszkańców powiatu łowickiego. Jeszcze raz dziękuje za zaproszenie 

korzystając z okazji życzę również Państwu zdrowych, pogodnych, rodzinnych 

Świąt Bożego Narodzenia  i  wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodzin 

w nowym 2011 roku i dla naszego powiatu łowickiego. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy, jeśli nie ma innych bieżących spraw to 

ja bym chciał złożyć wniosek o przerwanie sesji do 22 grudnia, to znaczy 

planowaliśmy poprosić Państwa, Pana Przewodniczącego o zwołanie sesji 



36 

 

nadzwyczajnej na dzień 22. Nie mniej jednak w czasie przerwy były głosy, żeby 

była kontynuacja tej sesji, o przyczyny nie pytamy, jest taka potrzeba, więc taki 

wniosek składam, materiały na następną sesje są przygotowane, za chwile 

zostaną Państwu rozdane. 

 

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli można, bo tak mamy materiały to tak myślę, że 

punkty tej sesji też już są znane to jakby można było te punkty robocze podać i 

byśmy przegłosowali porządek obrad, byśmy przynajmniej znali porządek obrad 

tej sesji ciągu dalszego. 

 

Główny Specjalista Wydziału OR Adriana Drzewiecka: To są 3 projekty 

uchwał. Pierwszy jest taki, rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Łowickiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 

sportu przez Powiat Łowicki, drugi to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zmiany budżetu na 2010 rok i trzeci projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy to jest wystarczające? 

 

Starosta Janusz Michalak: Ja myślę, że też będę już gotowy do złożenia 

wniosku o rozszerzenie o zmiany w statucie, jeżeli Państwo mieliby jakieś też 

uwagi do statutu obecnego… 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto, czy to będzie na samej sesji zmiany 

statutowe, czy dostaniemy to na komisje, czy zostanie powołana komisja ds. 

zmiany w regulaminie, czy statucie, jak to będzie się odbywało, czy to będzie 

sama decyzja Zarządu i wy w jedenastkę się zgodzicie z tym, to już klaśnięte to 

zostanie. 

 

Starosta Janusz Michalak: Ja nie będę odpowiadał na takie pytania, czy 

klaśniemy, tak klaśniemy i tyle i więcej Panu nie odpowiem, bo jakie pytanie, 

taka odpowiedź, bo przed chwilą były apele o zgodę, a Pan o klaskaniu i o 

klaskaniu, nie ma potrzeby , nie trzeba klaskać. 

 

Radny Michał Śliwiński: Żeby się nie irytować, trzeba pokazać, że faktycznie 

coś chce się zmienić Panie Starosto. 

 

Starosta Janusz Michalak: No właśnie zaproponuję te zmiany. 

 

Główny Specjalista Wydziału OR Adriana Drzewiecka: Szanowni Państwo 

oprócz tych trzech projektów uchwał o których wcześniej wspominałam 

dostaniecie Państwo jeszcze jeden projekt uchwały Wydziału Edukacji, tj. 

projekt uchwały w sprawie określania szczegółowych zasad trybu przyjmowania 
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i pozbawiania rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród za 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, międzynarodowym lub 

krajowym. Zatem proszę Państwa za tydzień będą do rozpatrzenia cztery 

projekty uchwał. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Teraz Państwo dostaniecie, komisje 

będą pracować. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Skoro mamy już gotowe te uchwały, jesteśmy 

wszyscy, możemy się zebrać w komisjach, przedyskutować i jedziemy, po co te 

przerwy i cudowanie. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Jest czas, myślę, że na spokojnie 

przez tydzień zapoznać się z tym i przerwać sesje, wznowić ja za tydzień w 

środę o 13.30. Ja jeszcze chciałbym przypomnieć Państwu Radnym o 

oświadczeniach majątkowych, które należy złożyć do dnia 29 grudnia 2010 

roku. 

 

Radny Zbigniew Kuczyński: Stawiam formalny wniosek o przerwanie tej sesji. 

 

Radny Krzysztof Janicki: Zgadzam się z tym, ale dlaczego akurat środa i 

godzina 13.30,a nie może to być ósma rano, czy szesnasta. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Ale to tak każdy z nas będzie 

proponował jakąś godzinę i każdy… 

 

Radny Zbigniew Kuczyński: Panie Przewodniczący był formalny wniosek, nie 

wiem dlaczego Pan nie głosuje tego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za przerwaniem tej sesji w 

tej chwili i wznowienie we środę 22 grudnia o godzinie 13.30? 

 

Radni w głosowaniu jawnym: 

za   - 11 

przeciw  -  8 

wstrzymało się -  2 

przerwali sesję w dniu 15 grudnia 2010 roku do dnia 22 grudnia 2010 roku. 

 

II SESJĘ RADY POWIATU ŁOWICKIEGO PRZERWANO W DNIU                           

15 GRUDNIA 2010 ROKU. PRZEWODNICZĄCY RPŁ MARCIN 

KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY W DNIU 22 GRUDNIA 2010 ROKU O 

GODZINIE 13.30 
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W dniu 22.12.2010 rok na II części obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

obecnych było 20 radnych, nieobecny Radny Paweł Bejda.  

 

Ciąg dalszy ad. pkt 12  

 

Starosta Janusz Michalak: Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, 

chciałbym wprowadzić do porządku obrad następujące punkty: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 

2010 rok. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany statutu 

powiatu łowickiego. 

 

Radny Zbigniew Kuczyński: Chciałbym, aby w dzisiejszych obradach 

wprowadzić punkt: Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ o powołaniu 

Komisji Etyki Rady Powiatu Łowickiego. Jest to komisja doraźna, która by 

mogła pracować w tej obecnej naszej kadencji. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy są jeszcze jakieś głosy? 

 

Radny Artur Michalak przeczytał oświadczenie/Zał. Nr 7/. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący rozumiem, że to był punkt do 

porządku obrad, bo było zapytanie, jakie są punkty do porządku obrad. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Nie było takie, tylko, czy ktoś chce 

zabrać głos, takie było pytanie. 

 

Radny Michał Śliwiński: Dobrze, to cofam, chciałbym prosić o wprowadzenie 

do porządku obrad punktu: Sprawozdanie z zimowego utrzymania dróg w 

powiecie łowickim i jeszcze jeżeli można Panie Starosto tydzień temu pytałem 

się, jakie będą punkty na dzisiejszej sesji, o statucie powiatu Pan nic nie 

wspominał. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy proszę Panie Radny sięgnąć do 

protokołu, ja powtarzałem chyba ze 3 razy, że spróbuje przygotować już jako 

radny wnioski do statutu, bo kilka uwag, z różnej strony, które były wnoszone, 

nawet w związku z komisjami, no do tego jakby prowokowały. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad punktów zaproponowanych przez Pana Starostę…. 

 



39 

 

Radny Michał Śliwiński: Rozumiem, że będziemy głosować przyjęcie 

statutowych bez tego, że komisje będą się zapoznawały z tym, rozumiem, że już 

lecimy tak szybciutko, tak Panie Starosto, czy będziemy mogli na komisjach 

zapoznać się z tymi pańskimi zmianami. 

 

Starosta Janusz Michalak: Jeśli to jest pańska propozycja to tak może być. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ja tak proponowałem wcześniej, żebyśmy może 

utworzyli komisję statutowa, żebyśmy mogli, jeżeli nie wszystkie komisje miały 

się tym zajmować to fajnie by było, żebyśmy, jako Radni też mogli 

wypowiedzieć się w tym temacie na komisji, nie koniecznie teraz na sesji. 

 

Starosta Janusz Michalak: Nie wiem, bo Pan chyba rzeczywiście nie słuchał. 

Ja proponowałem, żebyście Państwo też, jeśli to możliwe składali swoje 

wnioski, które by dopasowały statut do radnych 21, a nie 36, nie wiem co stało 

na przeszkodzie, żeby takie wnioski złożyć. Jeśli chodzi, czy komisje statutową 

do takich tych kilku zmian powoływać, chyba nie. Poprzednia zmiana statutu 

tego nie wymagała, a ponadto oprócz opiniowania przez komisję jest taki zapis, 

który mówi, że można o wszystkim rozmawiać na sesji i to jest jakby 

równoznaczne za zgodą Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, jak byłaby 

wyrażona opinia przez wszystkie komisje, dlatego nawet nie widzę takiej 

potrzeby, żebyśmy musieli spotykać się znów na komisjach i potem jeszcze raz 

na sesji. Jeśli Państwo zdecydujecie inaczej, to będzie inaczej, ja zgodnie z tym, 

co obiecywałem, realizuje. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Bardzo bym prosił, że jeżeli jest czas, 

kto ma jeszcze jakieś pytania, żeby zadawać te pytania, a nie po raz kolejny 

zabierać głos, kiedy przechodzimy i przerywamy głosowanie, także 

apelowałbym też do wszystkich radnych ze wszystkich stron o te dyscyplinę. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, żeby było tak, jak Pan 

powiedział to zadaje Pan pytanie, czy są jeszcze jakieś pytania, a nie od razu 

przechodzi do głosowania bądź nie ma pytań, przechodzimy do głosowania.                       

No jeżeli Pan tak szybko przyswaja wiedzę, która Pan zna akurat, pewnie 

dlatego nie potrzebna jest dla Pana dyskusja. Ja chciałbym wiedzieć, jeżeli chce 

głosować nad jakimś punktem, znać szczegóły, czego one dotyczą, także panie  

Przewodniczący jeżeli mógłby Pan umożliwić nam pracę, to byłoby bardzo 

fajnie, tutaj teraz do Pana Starosty… 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Ale to ja odpowiem od razu, bardzo 

proszę, bo ja widziałem, jak były tutaj propozycje, jak Pan Radny Michalak 

czytał, Pan tutaj rozmawiał z Radnym Figatem, gdyby Pan uważał, to by Pan 

zrozumiał, że ja nie jestem przeciwko temu, żeby pytać i zadawać pytania, tylko 
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czekam, pytam, czy są pytania, długa cisza, przechodzimy do głosowania i to 

nie jest po raz pierwszy Panie Radny Śliwiński, że wtedy chce Pan zabrać głos i 

tylko o to mi chodzi. 

 

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli można Panie Przewodniczący na następną 

sesję postaram się kupić Panu zegar szachisty i będzie Pan miał jasne kryteria, 

jeżeli chodzi o czas, przyjmujemy, że jest tyle czasu na zastanowienie i będzie 

Pan miał bez problemu. Do Pana Starosty, jeżeli chodzi o zmiany statutowe, 

Panie Starosto, to, że mówimy o tym, że od jakiegoś czasu jest 31 radnych, to 

było też 4 lata i teraz wrzucanie czegoś tak bardzo na prędce, jeżeli nawet 

wprowadzić Pan chce punkt, to fajnie by było, no jest Pan Radnym, ale nie jest 

Pan zwykłym Radnym, jest Pan też Starostą, można było przygotować i rozdać 

Radnym przed sesją te proponowane zmiany i nie byłoby żadnych problemów, 

wtedy byśmy wiedzieli, czy faktycznie punkt jest, może są zmiany drobne i 

bezdyskusyjne i nie ma wtedy problemów. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Ja chciałbym prosić o nie uwzględnianie wniosku 

Pana Starosty dotyczącego zmian w statucie, albowiem wczoraj otrzymaliśmy, 

ze tak określę jednolity tekst wszystkich aktów wewnętrznych, które obowiązują 

starostwo i Radę Powiatu i dobrze by było, abyśmy mieli czas na to, aby 

zapoznać się, przeczytać wszystkie te regulaminy i wtedy możemy wypracować 

jakieś wnioski i zgłosić te wnioski. Natomiast nie wiem, jakie jest uzasadnienie 

do zmiany statutu w dniu dzisiejszym, jeżeli Pan Starosta przywołuje liczbę 

chyba 31 Radnych z tego co usłyszałem, no to chciałem się spytać, jaki akt 

prawny mówi o tym, że Rada nasza liczy 31 radnych, bo ja nie znam takiego 

aktu. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Pan Starosta, to uzupełni, odniósł się 

do statutu, który był pisany pod I kadencję, kiedy to Rada liczyła 35, czy                          

36 Radnych, to o to Panu Staroście chodziło. 

 

Radny Eugeniusz Furman: Ale jest zmiana, która mówi, że Rada liczy                            

21 radnych, jest zmiana statutu. 

 

Starosta Janusz Michalak: O 31 radnych nie mówiłem nigdy, to chyba Radny 

Śliwiński powiedział 31 przed chwilą Panie Radny. Ja powiem dlaczego, zmian 

tych jest kilka, ale te najważniejsze są takie, że umożliwią, ta najważniejsza dla 

mnie w zasadzie to jest taka, że umożliwia się prace radnym, będącym 

członkiem Zarządu, prace w komisjach, jako Radnych , nie tylko jako Radnych 

nieetatowych członków Zarządu i to jest, powiem tak, niewiele jest takich 

samorządów, gdzie takiej możliwości statutowej nie mają Radni. Ustawa                            

o samorządzie powiatowym pozwala na to, a nawet tam, gdzie funkcjonują 

samorządy i przykłady nawet w samorządach sąsiedzkich. 
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Radny Eugeniusz Furman: Rozumiem Panie Starosto, mimo wszystko 

poproszę o podtrzymanie tego wniosku, żebyśmy mieli możliwość jako klub 

wypracowania uwag do zmian w statucie i przełożenie tego punktu na następną 

sesję. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za wprowadzeniem do 

porządku obrad punktu zgłoszonego przez Pana Starostę w brzmieniu: 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2010 

rok? 

 

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

nieobecny Bejda Paweł/: 

za   - 20 

przeciw  -  0 

wstrzymało się -  0 

wprowadzili do porządku obrad punkt 13 w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu 

uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za wprowadzeniem                             

do porządku obrad punktu zgłoszonego przez Pana Starostę w brzmieniu: 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. 

 

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

nieobecny Bejda Paweł/: 

za   - 20 

przeciw  -  0 

wstrzymało się -  0 

wprowadzili do porządku obrad punkt 14 w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu 

uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2010. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za wprowadzeniem                         

do porządku obrad punktu zgłoszonego przez Pana Starostę w brzmieniu: 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany statutu powiatu 

łowickiego? 

 

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

nieobecny Bejda Paweł/: 

za   - 10 

przeciw  -  9 

wstrzymało się -  1 
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nie wprowadzili do porządku obrad punktu w brzmieniu: Rozpatrzenie 

projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany statutu powiatu łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za wprowadzeniem                                   

do porządku obrad punktu zgłoszonego przez Pana Zbigniewa Kuczyńskiego                      

w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ o powołaniu Komisji 

Etyki Rady Powiatu Łowickiego? 

 

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

nieobecny Bejda Paweł/: 

za   - 11 

przeciw  -  1 

wstrzymało się -  8 

wprowadzili do porządku obrad punkt 15 w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu 

uchwały RPŁ o powołaniu Komisji Etyki Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Ja bym prosił Pana Radnego 

Śliwińskiego o odczytanie tych punktów, które zgłaszał. 

 

Radny Michał Śliwiński: Zgłaszałem tylko jeden punkt, chciałbym, żeby 

kolejnym punktem po interpelacjach był punkt w brzmieniu: Sprawozdanie z 

zimowego utrzymania dróg w powiecie łowickim. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy w takim zakresie, jak można być 

przygotowanym, to co się ma w głowie, jest Pani Dyrektor, odpowie, ja w takim 

razie Panie Przewodniczący poproszę jeszcze aby jednak nie wpisywać do 

porządku obrad najpierw punktu ze sprawozdania, tylko zostawić go na koniec 

sesji, bo widzę, że będziemy 16 razy te same punkty omawiać. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za wprowadzeniem punktu 

zgłoszonego przez Radnego Śliwińskiego? 

 

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

nieobecny Bejda Paweł/: 

za   -  9 

przeciw  -  5 

wstrzymało się -  6 

nie wprowadzili do porządku obrad punktu w brzmieniu: Sprawozdanie z 

zimowego utrzymania dróg w powiecie łowickim. 

 

Porządek obrad po zmianach:  

1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
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3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z I Sesji RPŁ. 

5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego  

w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu 

Łowickiego w okresie między sesjami.  

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie  powołania Komisji 

Rewizyjnej. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie  powołania, ustalenia 

składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu 

Łowickiego. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie  wyboru 

przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany                                   

w budżecie na 2010 rok 

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

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2010 

rok. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ o powołaniu Komisji Etyki Rady 

Powiatu Łowickiego. 

16. Zakończenie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Ad pkt. 13 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2010 

rok. 

 

Główny Księgowy Starostwa Powiatowego w Łowiczu Monika Mamcarz 

przedstawiła projekt uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

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

nieobecny Bejda Paweł/: 

za   - 18 

przeciw  -  1 

wstrzymało się -  1 

podjęli uchwałę Nr II/9/2010 RPŁ w sprawie  zmiany budżetu na 2010 rok                     

/Zał. Nr 8/. 
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Ad pkt. 14 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazów 

wydatków, które nie wygasają. 

 

Główny Księgowy Starostwa Powiatowego w Łowiczu Monika Mamcarz 

przedstawiła projekt uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazów wydatków, 

które nie wygasają. 

 

Radny Stanisław Felczyński: Mam pytanie do Zarządu Powiatu, co dalej                        

z inwestycja drogową w Łyszkowicach, konkretnie ulica Księstwa Łowickiego. 

Miała być tam zrobiona nakładka  i częściowo poszerzona ta droga, został 

rozstrzygnięty przetarg, wyłoniony wykonawca, spisana umowa z terminem 

realizacji bodajże do 17 listopada. Inwestycja nie została rozpoczęta, w tym 

roku nie będzie wykonana, druga umowa została spisana z wójtem gminy na 

współfinansowanie tej inwestycji, mniej więcej po połowie i co dalej z tą 

inwestycja. 

 

Starosta Janusz Michalak: Może powiem tak, Zarząd ma zamiar wprowadzić 

tą inwestycję w budżecie przyszłorocznym, ale w zakresie takim, jak pierwszym 

razem, czyli takie pieniądze, jakie posiadał powiat, jeśli będzie inna wola 

Radnych, a tych pieniędzy starczy mniej więcej na połowę. Jeśli wszyscy Radni 

by chcieli wiedzieć, nie tylko ci z Komisji Gospodarczej, którzy z racji 

przedmiotu sprawy drogami się zajmują, była propozycja wykonania całego 

tego odcinka to znaczy około 700, 800 m i w pierwszych uzgodnieniach                                  

z Panem Wójtem uzgodniliśmy , co zresztą potwierdzone było w doniesieniach 

prasowych, których byłem zdziwiony, bo później jednak do części uzgodnień 

nie doszło i sformalizowana była wysokość dofinansowania nie 150 tys., tak jak 

szacowaliśmy wartość tego odcinka, tylko na 80 tys. i na taką też po drugiej 

stronie, czyli po naszej stronie było 80 tys., więc na zakres mniej więcej połowy 

przeprowadziliśmy przetarg, oczywiście odbył się on chyba, w każdym razie 

tak, był z terminem do 17, jak Pan mówi Radny listopada, po czym, po takim 

rozstrzygnięciu to Pan Wójt sam zadzwonił do mnie, spytał, czy nie 

zrobilibyśmy pozostałej części, ja poprosiłem zarówno Radnego Malesę, jak                           

i zresztą Radnego Felczyńskiego też, żeby pomogli w rozmowach z wójtem, 

żeby do tego drugiego odcinka też dofinansował, rozmowa, jak zwykle z Panem 

Wójtem była konkretna, i nie długo się targowaliśmy. Powiedziałem, że                             

z tamtego odcinka zostało nam około 30 tys., więc jeśli dołoży 50 tys., to my 

jako powiat też zaproponujemy kolejne 50 i zrobimy ten drugi odcinek, no 

trochę to trwało, bo uchwała Rady Gminy Łyszkowice bodajże podjęta była                       

29 września, po czym przeprowadziliśmy przetarg, jednocześnie nie wykonując 

tego pierwszego odcinka, no licząc na to, że te prace na obydwu odcinkach, nie 

ważne, czy to będzie jeden wykonawca, czy nie rozpoczną się równocześnie. 
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Byłoby trochę nie mądre, gdybyśmy co miesiąc wchodzili na tą samą budowę, 

ponadto na pierwszym odcinku, czego projektant nie przewidział powstały też 

tak duże różnice między wjazdami, a istniejącą nawierzchnię, że trzeba było 

dodatkowo zlecić frezowanie, PZD podjął rozmowy z wykonawcą, udało się 

wynegocjować, ze nie będzie dodatkowych kosztów związanych z frezowaniem, 

a to tez nie są małe pieniądze, bo zwykle jest to kilkanaście do 30 zł za metr 

kwadratowy, tylko zostanie przesunięty termin realizacji bodajże do 15 grudnia, 

a jeśli z terminami się mylę to Pani Dyrektor mnie poprawi. Po czym PZD 

podpisało drugą umowę na drugi odcinek i w związku z tym jak się podpisuje 

umowy późną  wiosną to wprowadza się zapisy, ze warunki atmosferyczne 

mogą spowodować późniejszy termin wykonania i te warunki są dla wszystkich 

jednakowe, dla wszystkich startujących w przetargu i tu taka sytuacja zaszła być 

może na siłę można było by to zrobić, ale mieliśmy taki przykład z innej 

inwestycji Niedzieliska, w gminie Kiernozia, gdzie wręcz na wniosek Wójta 

zaprzestaliśmy tych robót, no bo ludzie chodzili, pukali się w głowę, no gdzie 

tam, tu prawie, że śnieg pada, a wy dalej inwestycje prowadzicie i to jest cała ta 

tajemnica tego przestępstwa, czy jak niektórzy próbują tutaj sugerować jakiegoś 

przekroczenia prawa ze strony PZD. Tak jak powiedziałem, my zaproponujemy 

tą wartość, bo te środki przejdą do budżetu przyszłorocznego jako wolne środki, 

ponadto zgodnie z zasadą, chociaż nie zaproponujemy innej zmiany, nie 

zmieniając oczywiście zasady, że na każdą gminę pieniędzy jest proporcjonalnie 

do ilości dróg, ale jeśli będzie taka wola to wtedy z tych przyszłorocznych 

pieniędzy zaproponujemy wykonanie całego odcinka, jeśli będzie taka wola 

Radnych to po prostu inwestycja się tylko przesunie. 

 

Radny Stanisław Felczyński: Jeszcze mam pytanie, jakie konsekwencje 

poniesie wykonawca z tytułu nie zrealizowania w terminie. 

 

Starosta Janusz Michalak: To znaczy no tak jak powiedziałem, to raczej my 

musieliśmy prosić wykonawcę , żeby wyraził zgodę na odstąpienie od umowy. 

 

Radny Jerzy Wolski: Ja w tym temacie chciałbym, proszę Państwa wczoraj 

odbyła się Komisja Rozwoju Gospodarczego, która wnioskowała załącznik do 

tejże uchwały w wykazie środków wykazujących, za chwilę będę zawierał w tej 

sprawie głos, ale z racji tego, te wyjaśnienia, które były Komisja Gospodarcza 

złożyła wniosek do Komisji Rewizyjnej, aby wyjaśnić sposób rozwiązania tego 

zadania no i automatycznie z tego tytułu znika w ogóle to zadanie z wykazu 

środków, które nie wygasają na 2011 rok, taki wniosek Komisja Gospodarcza 

złożyła. 

 

Starosta Janusz Michalak: Tak, dostałem go do wiadomości właśnie dzisiaj. 
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Radny Michał Śliwiński: Ja mam pytanie do Pana Przewodniczącego, bo 

troszkę się pogubiłem, w którym punkcie sesji jesteśmy teraz. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Jesteśmy w punkcie podjęcie 

uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu wydatków. 

 

Radny Michał Śliwiński: Który to jest numer? 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: 16 

 

Radny Michał Śliwiński: Dziękuje, Panie Przewodniczący jeżeli można prosić 

o 15 minut przerwy, żeby klub się mógł zebrać. 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M.KOSIOREK OGŁOSIŁ PRZERWĘ                         

W OBRADACH II SESJI RPŁ – GODZINA 14.15 

 

PRZEWODNICZĄCY RPŁ M. KOSIOREK WZNOWIŁ OBRADY                          

II SESJI RPŁ – GODZ. 14.30 

 

Radny Michał Śliwiński: To Panie Przewodniczący, w którym jesteśmy 

punkcie? W tym samym punkcie jesteśmy, ale prowadząc obrady chciałbym, 

żeby Przewodniczący zorientował się, w którym jest punkcie. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Projekt uchwały o wydatkach 

niewygasających. 

 

Radny Michał Śliwiński: W 14 punkcie jesteśmy Panie Przewodniczący, a nie 

w 16, dziękuję bardzo. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Jeżeli to dla Pana jest takie ważne to 

przyznaje się publicznie wszystkim, że pomyliłem się strasznie i jesteśmy przy 

punkcie 14, mam nadzieję, że Państwo Radni wszyscy mi wybaczą, bardzo 

przepraszam. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna 

 

Opinia Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska – pozytywna 

 

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

nieobecny Bejda Paweł/: 

za   - 20 

przeciw  -  0 
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wstrzymało się -  0 

podjęli uchwałę Nr II/10/2010 RPŁ w sprawie  ustalenia wykazów wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 /Zał. Nr 9/. 

 

Ad pkt. 15 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały RPŁ o powołaniu Komisji Etyki Rady 

Powiatu Łowickiego. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Jak by można było wrócić do tego punktu, 

który poprosiłem o wprowadzenie na dzisiejszej sesji. Cel jest jeden, byśmy 

mogli faktycznie w miarę w normalnych warunkach pracować zarówno na 

komisjach, jak podczas obrad sesji Rady Powiatu. Jest to komisja doraźna, czyli 

można powiedzieć, że nie związana bezpośrednio jakby z tą formą statutowa 

Rady Powiatu. Cel jest taki, byśmy mogli ewentualnie powodować jakiekolwiek 

następstwa osób, które zachowywały by się nie odpowiednio. Mam na myśli 

wszystkich radnych, nie tylko jakby jednej strony, czy drugiej, mówimy tutaj                   

o całej Radzie, żebyśmy tej Komisji Etyki mogli zgłaszać wnioski, że jesteśmy z 

takiej, czy innej postawy radnego, czy radnej niezadowoleni i możemy forma 

jakby spowodować to, żeby dana osoba po prostu wróciła jakby na ziemie. Jest 

propozycja, żeby komisja była 3-osobowa, ta komisja by wybrała 

przewodniczącego ze swojej jakby strony. Mam propozycję taką, by były dwie 

osoby zgłoszone, po jednym kandydacie z poszczególnych klubów, a trzecią 

osobę chciałbym zaproponować w tym momencie Pana Radnego Seniora, który 

rozpoczynał nasze obrady, Pana Bolesława Heichmana, by skład tej komisji 

mniej więcej tak wyglądał. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czyli rozumiem, że głosując 

liczbowy skład tej komisji i propozycja Pana Radnego wnioskodawcy jest 3 

osoby. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: 3-osobowa. 

 

Radny Michał Śliwiński: Jeżeli można, to chciałbym w tym paragrafie 2 

wprowadzić, żeby to była komisja 4-osobowa, żeby stanowisko tej komisji nie 

było efektem głosowania, tylko faktycznie było efektem wypracowania 

wspólnego zadania, żeby nie było tak, że jest 2 do 1 i wtedy jest nasza racja, 

tylko tak naprawdę siedzimy dotąd, dopóki nie wypracujemy faktycznie 

wspólnego stanowiska i wtedy to daje nam szanse, że  wynik pracy komisji 

niekoniecznie będzie, powiem tak nieładnie polityczny. 
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Starosta Janusz Michalak: To znaczy ja chciałem poprzeć głos Michała 

Śliwińskiego, tym bardziej, że i tak komisja będzie przygotowywać tylko 

projekt, a rozpatrywać będzie to Rada, dlatego myślę, że to jest dobry pomysł. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za powołaniem Komisji 

Etyki w składzie 3-osobowym? 

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

nieobecny Bejda Paweł/: 

za   -  7 

przeciw  -  9 

wstrzymało się -  4 

odrzucili propozycję 3-osobowego składu Komisji Etyki. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za powołaniem Komisji 

Etyki w składzie 4-osobowym? 

 

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

nieobecny Bejda Paweł/: 

za   - 13 

przeciw  -  2 

wstrzymało się -  5 

przyjęli propozycję 4-osobowego składu Komisji Etyki. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Proszę o zgłaszanie kandydatur do 

Komisji Etyki. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący chciałbym, aby ta komisja 

wypracowując swoje zdanie i żeby łatwiej było jej pracować, kobiety łagodzą 

obyczaje, chciałbym zatem zaproponować dwie koleżanki, Irenę Kolos i 

Małgorzatę Ogonowską. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Ponieważ mój wniosek 3 osób upadł, a są 

4, mój pomysł, który szedł w kierunku, żeby byli przedstawiciele 

poszczególnych klubów, chciałbym zgłosić ze strony klubu, którego, szkoda, że 

Pan Przewodniczący nie odczytał, ale to jak będę mógł poprosić, to bardzo 

proszę, chciałbym Pana Artura Michalaka i Pana Bolesława Heichmana 

zaproponować, jako przedstawicieli strony. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pani Irena Kolos wyraża zgodę? 

 

Radna Irena Kolos: Tak, wyrażam zgodę. 

 



49 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pani Małgorzata Ogonowska 

wyraża zgodę? 

 

Radna Małgorzata Ogonowska: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Artur Michalak wyraża 

zgodę? 

 

Radny Artur Michalak: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Bolesław Heichman wyraża 

zgodę? 

 

Wicestarosta Bolesław Heichman: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za powołaniem Komisji 

Etyki w składzie: Irena Kolos, Małgorzata Ogonowska,  Artur Michalak, 

Bolesław Heichman? 

 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 

nieobecni: Bejda Paweł, Wojciechowski Waldemar/: 

za   - 18 

przeciw  -  0 

wstrzymało się -  1 

powołali Komisję Etyki Rady Powiatu w składzie: Irena Kolos, Małgorzata 

Ogonowska,  Artur Michalak, Bolesław Heichman. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński: Ale była jeszcze propozycja, wybór 

przewodniczącego i dobrze byłoby, abyśmy mogli, to bardzo proszę możemy 

zamknąć ten temat, może ta komisja pójdzie… 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak: Nie. 

 

Radny Zbigniew Kuczyński: Dlaczego? 

 

Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak: Przewodniczącego Komisji wybiera 

Rada, to dotyczy komisji stałych, ale jest zapis przy komisjach doraźnych, ze 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałych, także 

przewodniczącego też musi Rada. 

 

Radny Michał Śliwiński: Czy jest coś tak pilnego, żeby już zaczęła pracować 

ta komisja, mogliby wziąć chwilkę, spotkać się i wypracować stanowisko.                        
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Mi się wydaje, to byłoby jedno z pierwszych stanowisk tej komisji, że 

faktycznie jest w stanie pracować dobrze. 

 

Członek ZPŁ Wojciech Miedzianowski: Szanowni Państwo, uważam, że nie 

ma co odkładać tego, zakończmy w końcu tę uchwałę, bo już odkładamy kilka 

rzeczy w dzisiejszym dniu i wydaje mi się, że zgodnie ze statutem musimy 

wybrać tego przewodniczącego i ja wierzę, że ta komisja będzie pracować 

rzetelnie i uczciwie i nie będzie tak, jak mówi Pan Michał Śliwiński, żadnych 

politycznych tutaj spraw. Ponieważ to dotyczy etyki, a nie polityki i od razu 

chciałbym zaproponować kandydaturę Pana Bolesława Heichmana na 

przewodniczącego tej komisji. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy są jeszcze jakieś inne 

kandydatury? Nie widzę. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący jeżeli można, mnie chodziło, 

że może wystarczy 15 minut przerwy, żeby faktycznie komisja się zebrała i 

porozmawiała ze sobą, no ale jak widzę, że już od góry było ustalone, że Pan 

Heichman będzie przewodniczącym, także nie ma problemu, niech tak będzie. 

 

Radny Jerzy Wolski: Szanowni Państwo to już jest czwarta bodajże kadencja. 

Od 1998 r. nie było takiej komisji, były różne koalicje, opozycje, padały różne 

słowa, nikt nikomu głowy nie urwał i tutaj będziemy naprawdę zastanawiać się, 

czy za 2 dni, czy dziś, czy za godzinę, zróbmy to na następnej sesji, 12 lat trwa 

ten powiat i naprawdę się nic nie wydarzyło. Przed chwilą dostaliśmy projekt, 

nawet nie zdążyliśmy tego przeczytać, czy ten pośpiech jest, aż tak wskazany. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Heichman wyraża zgodę? 

 

Wicestarosta Bolesław Heichman: Tak, wyrażam zgodę. 

 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 

nieobecni: Bejda Paweł, Wojciechowski Waldemar/: 

za   - 10 

przeciw  -  4 

wstrzymało się -  5 

powołali Pana Bolesława Heichmana na Przewodniczącego Komisji Etyki. 

 

Członek ZPŁ Zbigniew Kuczyński odczytał projekt uchwały RPŁ w sprawie 

powołania Komisji Etyki Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Kto jest za przyjęciem uchwały 

odczytanej przez Pana Zbigniewa Kuczyńskiego? 



51 

 

 

Radni w głosowaniu jawnym/w głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 

nieobecni: Bejda Paweł, Wojciechowski Waldemar/: 

za   - 19 

przeciw  -  0 

wstrzymało się -  0 

podjęli uchwałę Nr II/11/2010 RPŁ w sprawie  powołania Komisji Etyki 

Powiatu Łowickiego /Zał. Nr 10/. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Teraz możemy powrócić do spraw 

różnych. 

 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek –Sarwa: Umowa została zawarta                      

z  firma, która obsługuje 168 km dróg, dysponuje 2 samochodami ciężarowymi. 

W ostatnim czasie przejezdność dróg była zachowana, głównym problemem na 

drogach była śliskość nawierzchni, zakupiliśmy 700 ton piasku, 100 ton soli, 

które regularnie były sypane na drogach. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Przewodniczący, tutaj Pan Starosta powiedział, 

że nie będzie na koniec sesji problemu, aby uzyskać sprawozdanie, ponad                         

80 tys. osób mieszka na terenie powiatu łowickiego, dostaliśmy sprawozdanie 

od Pani Dyrektor, bardzo dziękuję. Nie mogę zadać pytania, bo nie pozwolono 

wprowadzić tego punktu, chciałbym wiedzieć, kiedy będzie się bezpiecznie 

chodziło po drogach, ten punkt nie dostał akceptacji wprowadzenia, bo też Pan 

Przewodniczący nie zrobił nic, żeby ten punkt znalazł się w porządku obrad, 

fajnie by było, żebym chociaż mógł Pani Dyrektor zadać pytanie. 

 

Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek: Czy Pan Starosta mógłby, aby Pan 

Radny czuł się fajnie odpowiedzieć na pytanie, kiedy będzie można bezpiecznie 

chodzić po drogach powiatu łowickiego. 

 

Radny Michał Śliwiński: Ja ogólnie chciałem zadać pytanie Pani Dyrektor. 

 

Starosta Janusz Michalak: Ja nadzoruję pracę Pani Dyrektor, Szanowni 

Państwo, jak to kiedyś powiedział jeden z mądrych radnych miejskich, może 

być lepiej, ale musi być drożej, dlatego też nie bez kozery powiedziałem przy 

omawianiu inwestycji w Łyszkowicach, że zaproponujemy wersje podwójną. 

Jeżeli Państwo uważacie, że to co robi PZD jest niedostateczne, zaproponujemy 

większe środki, ale kosztem inwestycji, nie da się nic innego zrobić, ale myślę, 

że faktycznie są uzgodnienia, ale jest zima i tyle ile jesteśmy zrobić to robimy. 

 

Radny Michał Śliwiński: Panie Starosto takie straszenie, że bo nie będzie 

inwestycji jak przeznaczymy na drogi to jest, Pan jest Starosta, Pan się zgodził 
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w tym temacie i Pan ponosi za to odpowiedzialność. My zatwierdzamy, bądź nie 

zatwierdzamy, chciałbym, żeby zostało, jeżeli mogę podsumować, żeby 

przygotować na następną sesję sprawozdanie, wczoraj rozmawialiśmy na 

Komisji Budżetowej, Pani Dyrektor powiedziała, że jest liczone z kilometra 

każdemu wykonawcy, jak jest odśnieżane, także myślę, że nie będzie problemu, 

żeby to sprawozdanie trafiło na ręce Radnych. Ja wczoraj dzwoniłem do Pana 

Zielińskiego, obiecano, że chociaż na zakrętach zostanie posypana sól, nikt nie 

widział piaskarki na terenie, który wskazałem i teraz mówienie Panie Starosto, 

że jest zima, to przypomniał mi się cytat z filmu „Miś”, „ Pani Kierowniczko 

jest zima, to musi być zimno”. 

 

Starosta Janusz Michalak: Ja się zgodzę, ale Pan zapytał nie o to, czy 

Zieliński wykonał coś, czy nie wykonał, ale Pan pytał, kiedy mieszkańcy będą 

czuli się bezpiecznie, więc odpowiedziałem, że może być lepiej, ale musi być 

drożej i to nie było żadnym straszeniem, a pieniędzy mamy tyle, ile mamy. 

 

Ad pkt. 16 

 

Zakończenie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Marcin Kosiorek 

zamknął obrady II Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

 

 

Protokołowały: 

A. Drzewiecka 

B. Prus-Miterka  

 

 

 

 

 

 


