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PROTOKÓŁ Nr XXVI/20 

z obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego 

odbytej w dniu 29 lipca 2020 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a 

Ustawowa liczba Radnych  – 19 

Radnych obecnych na Sesji  – 15 (nieobecni: J. Chudy, K. Figat, 

W. Krajewski, K. Słoma) 

Lista obecności  – /Zał. Nr 1/ 

Wyniki głosowań z Sesji  – /Zał. Nr 2/ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XII/78/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w 

sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową 

nr 2707E Luszyn – Kiernozia – Kocierzew – Łowicz odcinek Luszyn – 

Kiernozia znajdująca się w granicach administracyjnych Gminy 

Kiernozia. 

4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządu droga powiatową nr 2751E Seligów – Łowicz odcinek 

Seligów – Bobiecko – Seroki w granicach administracyjnych Gminy 

Łyszkowice. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717E Dębsk – 

Kocierzew – Złaków Kościelny – Zduny – Sobota – Wola Kałkowa 

odcinek Kocierzew Południowy – Różyce w granicach 

administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządu drogą powiatową nr 2710E Złaków Borowy – 

Czerniew – Osiek odcinek Czerniew – Sokołów Kolonia w granicach 

administracyjnych Gminy Kiernozia. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 
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Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządu drogami powiatowymi nr 2705E Karolew – 

Łasieczniki – Nieborów odcinek Karolew – Łasieczniki i 2701E 

Łasieczniki – Sypień – Bednary odcinek Sypień – Bednary w granicach 

administracyjnych Gminy Nieborów. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Bielawy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządu drogą powiatową nr 2734E Bielawy – Sobota – Bąków 

odcinek Sobota – Leśniczówka w granicach administracyjnych Gminy 

Bielawy. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej na terenie Powiatu 

Łowickiego. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie pokrycia straty 

finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019 

przez Powiat Łowicki. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2020 rok. 

12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę  

Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. 

13. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 1 

Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak witając Radnych i zaproszonych 

gości otworzył obrady XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak poinformował, że w sesji bierze 

udział 15 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i 

podejmować prawomocne decyzje. 
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Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Ja wiem, że nie ma takiego punktu, ale 

bardzo bym prosił tutaj, cały Zarząd wyraża zgodę, aby zdjąć punkt 4, czyli chodzi 

o drogę na Gminie Łyszkowice, zdaje się, że gmina postanowiła zgłosić jednak 

swoją drogę gminną, także nie przejmie naszej drogi, więc myślę, że to by było 

uzasadnione, aby po prostu ten punkt zdjąć. 

Radny Jerzy Wolski: Ja bym chciał zadać pytanie jako, że tu są sprawy 

inwestycyjne poruszane, nie wiem  czy komisje powinny się odbyć czy to w trybie 

nadzwyczajnym będzie omawiane, bo mamy świeże informacje i chcielibyśmy 

kilka pytań zadać. Tak ad hoc chyba nie powinniśmy tego głosować. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Chodzi o to, że przekazujemy te drogi w 

zarząd gminom dlatego, że nie możemy ich wszystkich złożyć, oni sami nas o to 

prosili, nawet bardzo co poniektórzy wójtowie i to, co w tej chwili robimy jest 

czysto techniczną kwestią po to, żeby złożyć do Funduszu… 

Radny Jerzy Wolski: To już nawet nie chodzi o sprawę czysto-formalną, bo ja 

rozumiem, że te drogi przekażemy za chwilę, bo jesteśmy po rozmowach z 

poszczególnymi gminami zainteresowani żywo, ale będę chciał zadać pytanie 

jaka to będzie proporcja, czy gmina dostaje do 80% i pozostałe 20% …w jakich 

proporcjach powiat z gminą będzie, to są ważne szczególiki, bo już mam pytania 

kolegów z ościennych gmin, dlaczego w takich proporcjach a nie w innych, 

dlatego nie wiem, czy to w momencie głosowań będzie czy od razu teraz? 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja myślę, że od razu teraz odpowie 

Pan… 

Radny Jerzy Wolski: Bo to, że przekazujemy to jest rzecz oczywista, tylko 

właśnie o te szczegóły chodzi, bo to są istotne cyferki tutaj, bo wiem, że niektóre 

gminy nie są nawet przygotowane na te pozostałe 20 czy 15%. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: To znaczy ja muszę powiedzieć 

jedną rzecz. Na podstawie rozmów, które ja na przykład prowadziłem z gminami, 

te rozmowy były prowadzone przez tutaj Zarząd z poszczególnymi 

przedstawicielami gmin i nie ma czegoś takiego, że my głosujemy coś, co nie jest 

zaakceptowane przez te gminy. Wszystko jest ustalone dotyczące tego, jaki jest 

potem ich udział przy realizacji tej inwestycji. Za chwilę Pan Starosta odpowie. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To ja miałem to powiedzieć przy 

pierwszym punkcie, ale dobra, to już teraz powiem, że sytuacja jest taka: w 
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związku z tym, że priorytetem dla nas przy złożeniu inwestycji jest most w 

Kompinie. Przyjęliśmy zasadę rozmawiając z wójtami czy radnymi gmin czy w 

ogóle radnymi naszymi powiatowymi, którzy chcieli na ten temat rozmawiać taką 

zasadę, że dofinansowanie nasze będzie najprawdopodobniej tak, jak było, bo 

tutaj te kryteria się nie zmieniają, tu jest ok. 70%, czyli jeżeli będzie 70% to 

zostaje 30% i teraz zasadą jest taką, że z tych 30 - 75% dokłada gmina a my resztę 

dokładamy. 

Radny Jerzy Wolski: Tak było dotychczas? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie taką przyjęliśmy zasadę do złożenia na 

przyszły rok, dżentelmeńską mamy umowę z wójtami, że niektórzy nawet 

deklarują się, że 100% mogą sfinansować, ale to jeszcze będziemy na ten temat 

rozmawiać. Natomiast ja od razu też mówię, że oczywiście składamy, ale nie 

wiem czy będzie tak, że wszystkie nasze wnioski przejdą dlatego, że dużo tego 

poprzechodziło, no i mogą być jakieś… no co będę wam mówił, po prostu nie 

będzie tak, że wszystkie na pewno przejdą wnioski. Składamy, bo trzeba złożyć, 

mamy projekty na przebudowę zrobione, wiemy, przecież dyskutowaliśmy tutaj 

wielokrotnie na sesjach, wiemy w których gminach jaki jest stan dróg prawda, 

wiemy to wszystko i tym się będziemy kierować. Natomiast składamy, była 

prośba od wójtów, robimy to, zobaczymy jak będzie z wkładem własnym, bo 

właśnie przyszło pismo z Ministerstwa Rozwoju, mówiąc tak skrótowo, żeby 

wszyscy wiedzieli o co chodzi to chodzi o tą awanturę tutaj, że Premier czeki bez 

pokrycia jeździł i rozdawał, to chodzi o to, że w ramach tarczy 6 mld zł na cały 

kraj było pieniędzy a w tej chwili ma być jeszcze więcej, tak jakby drugi odcinek 

tej tarczy, czyli my wiemy, że jesienią dostaniemy 1,8 mln zł czy może coś tam 

przeliczają inaczej, może to będzie trochę więcej, czy 1,9 mln zł czy 2 mln zł, na 

tych zasadach co gminy pół miliona dostaną, nie ma zmiany prawa w tej chwili i 

gdybyśmy dzisiaj dostali te pieniądze to nie moglibyśmy ich użyć do wkładu do 

Funduszu Dróg Samorządowych. Do wszystkich innych inwestycji tak, bo to są 

te co Prezydent tam zaapelował do Rządu, żeby utworzyć fundusz inwestycji 

samorządowych i to są te pieniądze. Będzie drugie tyle, albo być może więcej i 

to już będą pieniądze przekazane wojewodom i będą składane wnioski do 

wojewodów i chcielibyśmy wtedy na wkład własny do inwestycji, bo tego na sesji 

chyba nie mówiłem, ale w mediach już to wybrzmiało, że dostaliśmy milion 

złotych dofinansowania na dwa boiska wielofunkcyjne – na boisko na Blichu i na 

boisko w ZSP Nr 1 na Podrzecznej, więc my będziemy musieli, bo tam jest 

dofinansowanie z tego programu ,,Sportowa Polska” 50%, więc będziemy musieli 
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swoje te pieniądze mieć, żeby dołożyć, więc szykuje nam się inwestycja od 

Marszałka w przyszłym roku na boisko, gdzie 1,3 mln zł dostaliśmy do I LO i te 

trzy boiska będziemy robić. Będziemy robić też most, no i będziemy robić drogi, 

chcielibyśmy z tej tarczy wykroić jeszcze w szpitalu, żeby inwestycje 

przeprowadzić. No cieszymy się, że będzie ta tarcza i dodatkowe pieniądze, ale 

obawiam się, że nawet przy tym niewielkim wkładzie na drogi no to mogą być 

problemy, żebyśmy te drogi po prostu, które tutaj chcielibyśmy zrobić zrobili. Nie 

możemy jeszcze do końca też powiedzieć, prawda Pani Skarbnik, jak to co do 

grosza będzie wyglądało w przyszłym roku, ale ogrom tych rzeczy się nam 

szykuje i chcielibyśmy, żeby nam się to wszystko zmieściło, to taki ogólny plan 

jest tego, co robimy dzisiaj i co będziemy robić jeszcze w najbliższych 

miesiącach, przygotowywać inwestycje na przyszły rok, bo to będą bardzo duże 

inwestycje i takie, będą angażowały duże środki. Też i w Borówku część 

termomodernizacji będziemy przeprowadzać, bo trochę tam, jeśli idzie o piece 

jest problem i to trzeba zrobić, także naprawdę bardzo dużo tych rzeczy się nam 

szykuje. Dlatego chciałbym, żebyśmy przyjęli te drogi, złożyli do Wojewody, a 

co będzie dalej no to zobaczymy. 

Radny Jerzy Wolski: Jeszcze raz ja, za chwilę będą głosowania, ale ja 

chciałbym, już skoro rozmawiamy wokół tego, chciałbym wrócić - czy rok temu, 

dwa lata temu też była proporcja 25% do 75% czy 50% na 50%? Nie pamiętam 

po prostu jak to wyglądało. Znaczy powiat + gminy, w jakich proporcjach? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Nie, w zeszłym roku to myśmy dawali 

swoje pieniądze, na ten rok to chyba gminy 25% dawały, tak, dobrze pamiętam? 

Od 25 do 50% partycypują w tegorocznych trwających w tej chwili inwestycjach 

na drogach gminy, natomiast już na ten przyszły rok no to wprowadziliśmy tak… 

Radny Jerzy Wolski: Dlaczego tak a nie inaczej? 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Tłumaczyłem dlaczego, bo są jeszcze inne 

inwestycje, które są równie ważne, już tych dróg w sumie w tym roku będzie 

zrobionych 74 km, no i tu na przyszły rok no ten most jest najważniejszy i on jest 

niepoliczalny na żaden kilometr moim zdaniem, to jest inwestycja, która mam 

nadzieje po nas zostanie na lata i o to właśnie chodzi. 

Radny Jerzy Wolski: Ja nie przypadkowo pytam, pytam akurat o Gminę 

Bielawy, tam się szykuje mocna inwestycja, o którą tutaj chyba wszyscy 

zabiegaliśmy, żeby dojechać od Leśniczówki do Soboty i skoro gmina ma dołożyć 
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nie 25%, nie 50% a 75%, czyli 75% dla takiej Gminy Bielawy przy takiej 

inwestycji to jest naprawdę bardzo znacząca kwota, bo wiem na bieżąco, też takie 

komentarze, my to znamy jesteśmy w końcu Radnymi Powiatu i musimy tu 

odbijać piłeczkę inaczej. No mówią to jest wasza niby droga, tak robiliśmy całe 

lata i jakoś się z wójtami dogadywaliśmy, Pan Michalak jak był Starostą fajnie to 

zafunkcjonowało, ale ta zmiana tej relacji z poprzedniego roku do dzisiejszego z 

25 na 75% to już naprawdę w olbrzymich dziesiątkach, setkach tysięcy idzie na 

koszt gminy, powiedzmy Bielawy, bo ja konkretnie pytam o gminę Bielawy. Tam 

będzie szła duża inwestycja i tą Gminę Bielawy naprawdę to 75% z tych 30 

brakujących może zaboleć. Nie wiem czy braliście Państwo to pod rozwagę czy 

tak ciągiem pojechaliście 25% na 75% wszystkie gminy jednakowo? No 

naprawdę dla nich będzie to mocne obciążenie. Oni wiem, że to przegłosowali, 

ale do dziś maja jakąś czkawkę, bo wiedzą jak w innych latach gminy były 

traktowane. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja chciałbym uzupełnić, jak to było do tej pory. 

Do tej pory było to w ten sposób, że my deklarowaliśmy 20% kosztorysowej 

kwoty i w tym roku to wyszło w ten sposób, że są gminy, które tylko 2% 

dokładają, jest gmina, która nie musiałaby wcale, bo w wyniku przetargu wyszło 

inaczej, ale honorowo, że tak powiem każda gmina coś zadeklarowała, od 30 do 

70 tys. zł, ale są to kwoty rzędu w tym roku kilku procent, od 2 do chyba najwięcej 

Gmina Łowicz, bo 70 tys. zł przy półtora miliona, no gdzieś tam koło 5%. A na 

przyszły rok no to dlatego w tej chwili przygotowane uchwały są w ten sposób, 

że jest 10 tys. zł po to, żeby tą proporcję 75/25 zachować i to wójtowie z pełną 

świadomością robili. A jeszcze jak jestem przy głosie to chciałem powiedzieć, że 

jest poprawka, bo macie teraz Państwo dwa projekty uchwały dotyczącej 

Nieborowa, tam były wpisane dwa numery dróg a w wyniku konsultacji wyszło 

tak, że będą trzy numery dróg, z tym, że na odcinku jednej z dróg będzie krótszy 

odcinek a będzie zrobiony gorszy odcinek z tej drogi, którą wprowadzamy, czyli 

2702E, także też jest taka można by powiedzieć autopoprawka. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: Jeśli idzie o Gminę Bielawy no to jesteśmy 

z Wójtem dogadani. Znaczy ja rozumiem, że dla wszystkich są to ciężkie sprawy 

związane z dofinansowaniem inwestycji i tutaj nie zgodzę się z Panem Radnym 

do końca dlatego, że coraz bardziej radni w gminach też to widzą a na pewno 

wójtowie, że naprawdę mieszkańców nie obchodzi czyja to jest droga, tylko żeby 

była zrobiona i chyba taką filozofię powinniśmy wszyscy reprezentować 

niezależnie od poglądów, czy będąc radnym gminy czy powiatu, że droga ma być 
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po prostu zrobiona a to jest jedna z dróg w takich bardziej katastrofalnym stanie, 

dlatego myślę, że to poświęcenie jest warte tego, żeby to zrobić. 

Radny Jerzy Wolski: Ja pytałem nieprzypadkowo o tą drogę, dlatego, że tam w 

porównaniu z innymi gminami, które mają po 40-50 km dróg powiatowych, 

Gmina Zduny, Bielawy, które mają po 90 km i Gmina Bielawy nigdy nie dogoni, 

nawet w 50% gmin pozostałych, które są całkiem nieźle wygląda kondycja 

naszych dróg. Dlatego ja myślałem, że może byśmy zrobili jakiś układ i te 25% 

dołożyli do tych 70, ujęli im. Pewnie by się pozostałe gminy nie obraziły, bo 

naprawdę stan dróg powiatowych i ilość dróg powiatowych na terenie Gminy 

Bielawy jest niewspółmierna z tym, co jest na pozostałych naszych gminach. Jeśli 

pojechaliśmy tak kluczem to owszem, zgadzam się, ale to była taka tylko moja 

sugestia co by naprawdę trochę odciążyć, tej Gminie Bielawy ulżyć. Oni i tak nie 

dogonią pozostałych gmin, bo to jest jeszcze pewnie nie jedna kadencja. Jeśli się 

nie da to trudno, ale to jest taka moja tylko sugestia, to nie jest wniosek formalny. 

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek: To ja tylko odpowiem w ten sposób i tu 

myślę, że Pani Dyrektor mnie też wesprze, że poczekamy na przetargi i przyszły 

rok trudno przewidzieć, jakie w ogóle będą ceny, jak będzie wyglądał rynek. Te 

25% to ja myślę… z tej 30% oczywiście części no to może to być to, co zejdzie 

nam w czasie przetargu, także ja bym na razie jeszcze tutaj trzymał się zasad, bo 

zawsze ktoś tam może mieć pretensje i niekoniecznie empatycznie podchodzić do 

dróg w Gminie Bielawy. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Ja tylko powiem jedno zdanie, że 

my dyskutujemy na temat dofinansowania rzędu 25/75% zapominając, że całe 

dofinansowanie, które potem jest wynosi 70%, w związku z czym zostaje nam 30, 

my rozmawiamy na tym poziomie, bo gdyby było na przykład dofinansowanie 

rzędu 60% czy 50%... 

Radny Jerzy Wolski: Może się tak zdarzyć. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Może się tak zdarzyć, w związku z 

tym my rozmawiamy na poziomie 30% i to dzielimy dopiero 75/25. Ja na 

podstawie rozmów, które ja prowadziłem w swojej gminie to musze powiedzieć, 

że była pełna otwartość, bo każdy ma świadomość jaka to jest suma, a ile dokłada 

ze swojego budżetu. Oczywiście to jest konkretny pieniądz dla każdej gminy, ale 

inwestycja, która jest realizowana jest niewspółmiernie wyższa do tych kosztów, 

które są ponoszone. 
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Radny Jerzy Wolski: Możemy dostać 70% a równie dobrze 50. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak: Oczywiście, ale to 70% to jest 

naprawdę konkretna suma. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Myślę, że 

teraz te wszystkie wątpliwości dotyczące tych dróg mamy rozwiązane, w związku 

z tym przejdziemy potem do konkretnych głosowań, myślę że już później pójdzie 

sprawniej. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad zdjęciem z 

porządku obrad punktu 4: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie 

powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2751E Seligów – Łowicz 

odcinek Seligów – Bobiecko – Seroki w granicach administracyjnych Gminy 

Łyszkowice. /Zał. Nr 3/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecni: J. Chudy, K. Figat, W. Krajewski, K. Słoma/: 

Za  – 15 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Zdjęli z porządku obrad punkt 4: Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie 

powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2751E Seligów – Łowicz 

odcinek Seligów – Bobiecko – Seroki w granicach administracyjnych Gminy 

Łyszkowice.  

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr 

XII/78/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w 

sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową 

nr 2707E Luszyn – Kiernozia – Kocierzew – Łowicz odcinek Luszyn – 

Kiernozia znajdująca się w granicach administracyjnych Gminy 

Kiernozia. 

4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu 
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Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717E Dębsk – 

Kocierzew – Złaków Kościelny – Zduny – Sobota – Wola Kałkowa 

odcinek Kocierzew Południowy – Różyce w granicach 

administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy. 

5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządu drogą powiatową nr 2710E Złaków Borowy – 

Czerniew – Osiek odcinek Czerniew – Sokołów Kolonia w granicach 

administracyjnych Gminy Kiernozia. 

6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządu drogami powiatowymi nr 2705E Karolew – 

Łasieczniki – Nieborów odcinek Karolew – Łasieczniki i 2701E 

Łasieczniki – Sypień – Bednary odcinek Sypień – Bednary w granicach 

administracyjnych Gminy Nieborów. 

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Bielawy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządu drogą powiatową nr 2734E Bielawy – Sobota – Bąków 

odcinek Sobota – Leśniczówka w granicach administracyjnych Gminy 

Bielawy. 

8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej na terenie Powiatu 

Łowickiego. 

9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie pokrycia straty 

finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019 

przez Powiat Łowicki. 

10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Łowickiego na 2020 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę  

Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. 

12. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:20 ogłosił przerwę w 

obradach XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 



10 
 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak o godzinie 14:25 wznowił obrady 

XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XII/78/2019 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządu drogą powiatową nr 2707E Luszyn – Kiernozia – Kocierzew 

– Łowicz odcinek Luszyn – Kiernozia znajdująca się w granicach 

administracyjnych Gminy Kiernozia. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XII/78/2019 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia 

zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 

2707E Luszyn – Kiernozia – Kocierzew – Łowicz odcinek Luszyn – Kiernozia 

znajdująca się w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XII/78/2019 Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia 

zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 

2707E Luszyn – Kiernozia – Kocierzew – Łowicz odcinek Luszyn – Kiernozia 

znajdująca się w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia. /Zał. Nr 4/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecni: J. Chudy, K. Figat, W. Krajewski, K. Słoma/: 

Za  – 15 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXVI/187/2020 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr XII/78/2019 

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogą powiatową nr 2707E Luszyn – Kiernozia – Kocierzew – Łowicz 

odcinek Luszyn – Kiernozia znajdująca się w granicach administracyjnych Gminy 

Kiernozia. /Zał. Nr 5/ 
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Ad. pkt 4 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego 

z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717E Dębsk – Kocierzew – Złaków 

Kościelny – Zduny – Sobota – Wola Kałkowa odcinek Kocierzew Południowy 

– Różyce w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową nr 2717E Dębsk – Kocierzew – Złaków Kościelny – Zduny – Sobota 

– Wola Kałkowa odcinek Kocierzew Południowy – Różyce w granicach 

administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową nr 2717E Dębsk – Kocierzew – Złaków Kościelny – Zduny – Sobota 

– Wola Kałkowa odcinek Kocierzew Południowy – Różyce w granicach 

administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy. /Zał. Nr 6/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecni: J. Chudy, K. Figat, W. Krajewski, K. Słoma/: 

Za  – 15 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXVI/188/2020 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z 

zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717E Dębsk – Kocierzew – Złaków 

Kościelny – Zduny – Sobota – Wola Kałkowa odcinek Kocierzew Południowy – 

Różyce w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy.             

/Zał. Nr 7/ 

Ad. pkt 5 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogą powiatową nr 2710E Złaków Borowy – Czerniew – Osiek 
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odcinek Czerniew – Sokołów Kolonia w granicach administracyjnych Gminy 

Kiernozia. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2710E 

Złaków Borowy – Czerniew – Osiek odcinek Czerniew – Sokołów Kolonia w 

granicach administracyjnych Gminy Kiernozia. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2710E 

Złaków Borowy – Czerniew – Osiek odcinek Czerniew – Sokołów Kolonia w 

granicach administracyjnych Gminy Kiernozia. /Zał. Nr 8/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecni: J. Chudy, K. Figat, W. Krajewski, K. Słoma/: 

Za  – 15 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXVI/189/2020 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogą powiatową nr 2710E Złaków Borowy – Czerniew – Osiek odcinek 

Czerniew – Sokołów Kolonia w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia. 

/Zał. Nr 9/ 

Ad. pkt 6 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogami powiatowymi nr 2705E Karolew – Łasieczniki – Nieborów 

odcinek Karolew – Łasieczniki i 2701E Łasieczniki – Sypień – Bednary 

odcinek Sypień – Bednary w granicach administracyjnych Gminy Nieborów. 

Dyrektor PZDiT Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi nr 2705E Karolew – 

Łasieczniki – Nieborów odcinek Karolew – Łasieczniki i 2701E Łasieczniki – 

Sypień – Bednary odcinek Sypień – Bednary w granicach administracyjnych 

Gminy Nieborów.   
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Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi nr 

2705E Karolew – Łasieczniki – Nieborów odcinek Karolew – Łasieczniki i 

2701E Łasieczniki – Sypień – Bednary odcinek Sypień – Bednary w granicach 

administracyjnych Gminy Nieborów. /Zał. Nr 10/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecni: J. Chudy, K. Figat, W. Krajewski, K. Słoma/: 

Za  – 15 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXVI/190/2020 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogami powiatowymi nr 2705E Karolew – Łasieczniki – Nieborów 

odcinek Karolew – Łasieczniki i 2701E Łasieczniki – Sypień – Bednary odcinek 

Sypień – Bednary w granicach administracyjnych Gminy Nieborów. /Zał. Nr 11/ 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Bielawy 

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu 

drogą powiatową nr 2734E Bielawy – Sobota – Bąków odcinek Sobota – 

Leśniczówka w granicach administracyjnych Gminy Bielawy. 

Dyrektor PZDiT w Łowiczu Anna Gajek – Sarwa przedstawiła projekt 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Bielawy prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2734E 

Bielawy – Sobota – Bąków odcinek Sobota – Leśniczówka w granicach 

administracyjnych Gminy Bielawy. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Bielawy prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2734E 

Bielawy – Sobota – Bąków odcinek Sobota – Leśniczówka w granicach 

administracyjnych Gminy Bielawy. /Zał. Nr 12/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecni: J. Chudy, K. Figat, W. Krajewski, K. Słoma/: 

Za  – 15 
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Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXVI/191/2020 RPŁ w sprawie powierzenia Gminie 

Bielawy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu 

drogą powiatową nr 2734E Bielawy – Sobota – Bąków odcinek Sobota – 

Leśniczówka w granicach administracyjnych Gminy Bielawy. /Zał. Nr 13/ 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na linii komunikacyjnej na terenie Powiatu Łowickiego. 

Dyrektor Wydziału KM Zbigniew Liberski przedstawił projekt Uchwały RPŁ 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej na terenie Powiatu 

Łowickiego. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej na 

terenie Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 14/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecni: J. Chudy, K. Figat, W. Krajewski, K. Słoma/: 

Za  – 15 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXVI/192/2020 RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na linii komunikacyjnej na terenie Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 15/ 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie pokrycia straty finansowej 

netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019 przez Powiat 

Łowicki. 
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Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

za rok 2019 przez Powiat Łowicki. 

Radny Michał Śliwiński: Znaczy ja mam pytanie, bo podobnie jak w tamtym 

roku znów realizujemy tą uchwałę na sesji nadzwyczajnej omijając Komisje i 

Zdrowia i Budżetu i tak naprawdę mamy ograniczenia też i w dyskusji, bo przed 

tą sesją komisje się nie odbywają. Dlaczego taki termin dzisiejszy? Musiało być 

to na sesji nadzwyczajnej? 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: To znaczy odpowiem dlaczego dzisiaj prosiłem 

Panią Skarbnik, żeby to wprowadzić. Ponieważ po 6 miesiącach wymagalne 

zobowiązania ZOZ-u są na poziomie 500 tys. zł, z czego 330 tys. zł, Pani Dyrektor 

mnie poprawi, jeśli coś pomyliłem kwoty, to są zobowiązania w stosunku do 

funduszu świadczeń socjalnych, więc uważaliśmy, że przynajmniej te kwestie 

trzeba pokryć jak najszybciej, bo wiadomo. 

Radny Michał Śliwiński: No rozumiem, jak najszybciej, to dlaczego wpisujemy 

datę 31 grudnia 2020 roku? No tutaj te terminy powiedźcie, wykażcie mi logikę 

w tej uchwale i rozumiem to, co mówił Janusz, bo póki co nie widzę tutaj logiki, 

że na sesji nadzwyczajnej, tak jak mówiłem, mamy ograniczenie w dyskusji, 

jeżeli chodzi o komisje, myślę, że na komisjach byłoby więcej pytań a termin 

gdyby… rozumiem, płacimy w sierpniu to rozumiem, że podejmujemy dzisiaj 

uchwałę. Płacimy 31 grudnia a uchwała dzisiaj w takim trybie. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Wpisując termin 31 grudnia w tym 

momencie to jest tylko 554 tys. zł, które my mamy w budżecie. Jeżeli byśmy 

wpisali 31 sierpień, moglibyśmy tak wpisać i następna transza przekazana do 31 

marca, tylko w tym momencie mamy czas od 1 września do 31 grudnia, który jest 

w tym roku i ja powinnam mieć w budżecie zaplanowaną całą kwotę. Na dzień 

dzisiejszy takich środków nie mamy. 554 tys. zł wpisane jest do 31 grudnia, bo ja 

tyle zaplanowałam, wprowadzimy teraz sesją zmiany w budżecie w planie na 

pokrycie straty. Pozostała część, czyli 1,8 mln zł będzie do pokrycia w 2021 roku. 

Jeśli zajdzie potrzeba zmiany i zwiększenia tej kwoty to również będzie zmiana 

tej uchwały intencyjnej.  

Radny Michał Śliwiński: Ale w dalszym ciągu nie odpowiada Pani na pytanie 

moje: dlaczego ten tryb taki szybki, tak. Bo ja nie rozumiem w dalszym ciągu 

tego. Ja może zachowuje się jak mój 3-letni syn, ale jak nie rozumiem to cały czas 
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będę dopytywał. Pani mi to wytłumaczy dlaczego na nadzwyczajnej sesji teraz. 

Czy nie mogłoby to być na przykład na sierpniowej sesji? 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta-Tymoshchuk: Mam 

porozumienie ze Związkami Zawodowymi, że muszę przekazać część funduszu 

socjalnego właśnie w najbliższym czasie, a ponieważ potrzebujemy, żeby 

zachować płynność, bo dużo firm jednak życzy sobie, żeby termin płatności był 

dochowany, a wręcz niektóre życzą sobie płacić z góry, więc potrzebujemy 

częściej środków finansowych, dlatego tutaj zwróciłam się z prośbą do Państwa i 

do Rady Powiatu o zatwierdzenie tych środków, pokrycie tej straty. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: No właściwie Pani Dyrektor powiedziała już 

wszystko, że gdybyśmy to na sierpniowej sesji uchwalili to pieniądze mogłyby 

być dopiero we wrześniu. A odpowiem też dlaczego tylko 500 – ponieważ my 

czekamy, że Rząd zajmie się wyrokiem trybunału, trybunał podjął, nie wiem jak 

to się tam nazywa u nich, ale jakąś uchwałę czy wyrok, postanowił o tym, że te 

straty nie powinny być stratami regulowanymi przez samorządy, tylko przez 

Skarb Państwa, dlatego przekazujemy ta kwotę w minimalnej wysokości jaka jest 

w tej chwili potrzebna ZOZ-owi, bo liczą cały czas, że być może ten 1,8 mln zł 

uda się uratować przez podjęcie działań. 

Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszula Kapusta-Tymoshchuk: Ja też bardzo 

dziękuję za przyjęcie tej uchwały… rozpatrzenie, na razie rozpatrzenie, ale mam 

nadzieję, że będzie pozytywnie przyjęta, dlatego że chcę po prostu przekazać na 

ten fundusz socjalny, ponieważ moja załoga ma bardzo ciężkie teraz chwile w 

pracy a fundusz socjalny, jeżeli będzie otrzymany w terminie to będzie też 

pozytywnie odebrany przez moich pracowników. Mówię, mamy te porozumienia 

popodpisywane i to też jest tak… W ubiegłym roku ten fundusz socjalny był 

wypłacony później natomiast w tym roku chciałam właśnie, żeby to było tak 

zgodnie z literą prawa i zgodnie z zawartym porozumieniem. 

Radny Michał Śliwiński: To może Pani Skarbnik mi powie czy dobrze 

zrozumiałem: to, że jest napisane do 31 grudnia to jest tylko napisane w uchwale 

a chcemy przekazać te środki teraz w sierpniu? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Tak. 

Radny Michał Śliwiński: No nie trzeba było tak od razu? Nie trzeba było 

napisać, że do 31 sierpnia, jak podejmujemy uchwałę dzisiaj od razu? Po co ten 

31 grudzień? 
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Radny Krzysztof Górski: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, oczywiście 

będę głosował za przyjęciem tej uchwały, bo uważam, że każdy radny powinien 

to zrobić w tej sytuacji, jaka jest, natomiast ja nie wierze w to, co tutaj Janusz 

mówił, że Rząd tak będzie pomagał naszym szpitalom, chociaż może jakiś cud 

będzie. I mam pytanie właśnie, dlaczego robimy tak, jak robiliśmy to rok temu, 

że znowu mniejszą kwotę wydajemy na pierwszy rzut a potem robiliśmy korektę, 

pamiętacie, że trzeba było to wszystko zmieniać. Zagłosuję tak, jak powiedziałem 

za każdą propozycją pomocy wyniku finansowego naszego szpitala, chociaż 

uważam, że proporcja tych środków powiatowych powinna być inna, albo pół na 

pół, albo więcej jeszcze a potem resztę do marca przyszłego roku, żebyśmy znowu 

nie wprowadzali korekt, natomiast to, że podejmujemy tą uchwałę to słusznie Pani 

Skarbnik i Pani Dyrektor wytłumaczyła dlaczego i uważam, że powinniśmy tą 

uchwałę podjąć. Natomiast korzystając z tego, że jestem przy głosie to chciałbym 

w obecności Radnych i Członków Zarządu podziękować bardzo Pani Dyrektor za 

pomoc i interwencję, ponieważ chodzę na różnego rodzaju spotkania z 

mieszkańcami, głównie miasta i przyznam się, kiedyś jakaś grupa mieszkańców 

prosiła mnie o interwencję odnośnie problemów, jakie mają przy wejściu do 

szpitala, było bardzo późno, po godzinie 20:00 zadzwoniłem do Pani Dyrektor a 

o 9:00 rano następnego dnia już miałem od mieszkańców podziękowanie za 

załatwienie sprawy, także bardzo dziękuję Pani Dyrektor za tak szybkie 

załatwianie spraw odnośnie problemów, jakie mają nasi mieszkańcy. 

Członek ZPŁ Janusz Michalak: Ja tylko dwa słowa, no właśnie dlatego, że ja 

cały czas mam taką nadzieję, chociaż Pani Skarbnik twierdzi, że do tyły to pewnie 

żaden Rząd by nie chciał pokrywać, ale gdyby jednak tak się stało to pluli byśmy 

sobie w brodę mówiąc kolokwialnie, że przepadło nam aż tak dużo pieniędzy, 

dlatego… A póki co szpital sobie radzi w bieżących kwestiach nie najgorzej.  

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019 przez Powiat Łowicki. /Zał. Nr 16/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych RPŁ, 

nieobecni: J. Chudy, K. Figat, W. Krajewski, K. Słoma/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 1 
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Podjęli Uchwałę Nr XXVI/193/2020 RPŁ w sprawie pokrycia straty finansowej 

netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019 przez Powiat Łowicki. 

/Zał. Nr 17/ 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2020 rok. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały RPŁ w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok. 

Radny Jerzy Wolski: Ja mam Pani Skarbnik pytanie co do kredytu, mamy tutaj 

prognozowane zaciągnięcie kredytu 3,7 mln zł z hakiem. Czy to jest istotna 

różnica między tym co planowaliśmy kilka miesięcy temu czy ten kredyt ulega 

znacznemu zwiększeniu i o ile, jeśli jest zwiększany? Bo tutaj w dzisiejszej 

uchwale jest 3,730 000,00 zł, ale wydaje mi się, że coś chyba ta cyferka 

zwiększyła się, prawda? 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz: Kwota 3 731 936,88 zł jest to kwota 

przeznaczona na pokrycie deficytu, natomiast cały kredyt to jest 6 750 000,00 zł, 

to jest kredyt i kredyt jest zaplanowany w uchwale budżetowej i on nie ulega 

zmianie, tylko on jest rozbity na kwotę 3 mln zł, jako na pokrycie deficytu, 

natomiast pozostała część jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 

pożyczek. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.   

/Zał. Nr 18/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 

nieobecni: J. Chudy, K. Figat, W. Krajewski, K. Słoma, nie głosował  

M. Śliwiński/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXVI/194/2020 RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2020 rok. /Zał. Nr 19/ 
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Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę  

Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łowickiego na lata 2020-2023. 

Skarbnik Powiatu Monika Mamcarz przedstawiła projekt Uchwały 

zmieniający Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 

grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. 

Radni Rady Powiatu Łowickiego przystąpili do głosowania nad projektem 

Uchwały RPŁ zmieniający Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023. /Zał. Nr 20/ 

Radni RPŁ w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych RPŁ, 

nieobecni: J. Chudy, K. Figat, W. Krajewski, K. Słoma, M. Śliwiński/: 

Za  – 14 

Przeciw  – 0 

Wstrzymało się  – 0 

Podjęli Uchwałę Nr XXVI/195/2020 RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr 

XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na 

lata 2020-2023. /Zał. Nr 21/ 

Ad. pkt 12 

Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 

Przewodniczący RPŁ Marek Jędrzejczak zamknął obrady XXVI Sesji Rady 

Powiatu Łowickiego. 

Protokołowały: 

W. Kwasek 

B. Prus-Miterka 

Przewodniczący RPŁ 

/-/ Marek Jędrzejczak 


