P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/12
z obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
odbytej w dniu 29 sierpnia 2012 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a
Ustawowa liczba Radnych
Radnych obecnych na Sesji
Lista obecności

- 21
- 21
- /Zał. Nr 1/

Porządek obrad:
Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXV, XXVI Sesji RPŁ.
Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Łowiczu w 2012 roku.
6. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w
zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.
7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w
Łowiczu.
10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.
11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyłączenia z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w
Łowiczu: Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Łowiczu, Technikum
Uzupełniającego dla Dorosłych w Łowiczu, Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łowiczu.
12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie likwidacji
Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Łowiczu, Technikum
Uzupełniającego dla Dorosłych w Łowiczu, Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łowiczu.
1.
2.
3.
4.
5.
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13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozwiązania Zespołu
Szkół Licealnych w Zdunach.
14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie likwidacji
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zdunach.
15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia Szkoły
Policealnej Nr 2 w Łowiczu oraz włączenia do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie włączenia Liceum
Ogólnokształcącego im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach do
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława
Reymonta w Łowiczu.
17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Łowickiego.
18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Łowickiego.
19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży w trybie
bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Łowickiego.
20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany statutu
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.
21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany statutu
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
22. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr
XV/113/2011 RPŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na
terenie powiatu łowickiego na 2012 rok.
23. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na
2012 rok.
24.Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 – 2018.
25.Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
26. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu
Łowickiego w okresie między sesjami.
27. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
28. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
Ad. pkt 1
Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
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Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman witając Radnych i zaproszonych
gości otworzył XXVII Sesję Rady Powiatu Łowickiego.
Ad. pkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman poinformował, że w sesji wzięło
udział 20 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować
prawomocne decyzje.
Następnie poprosił Pana Starostę o zabranie głosu.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – przyznał Pani Bożenie Stawickiej
inspektorowi w Wydziale Finansowym nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy.
Bolesław Heichman - Przewodniczący RPŁ - wyjaśnił Radnym, jak należy
obsługiwać urządzenia zdalniesterujące oraz przebieg samego głosowaniu, w
związku z użyciem po raz pierwszy podczas sesji systemu do głosowania.
Radny Wojciech Miedzianowski – zapytał, a co będzie, jeśli ktoś na nic nie
naciśnie?
Bolesław Heichman – Przewodniczący RPŁ – to po prostu będzie oznaczało,
że nie oddał głosu. Jest nas w tej chwili już 21 radnych, dotarła do nas Pani
Zofia Rogowska - Tylman. Takie jest prawo radnego, ma prawo nie oddać
głosu. Dodał, że po zamknięciu głosowania, każde głosowanie zostaje zapisane
w komputerze i Biuro Rady na podstawie tych zapisów będzie sporządzało
protokoły.
Ad. pkt 3
Wnioski do porządku obrad.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – zgłosił dwa wnioski:
- o zdjęcie z porządku obrad pkt 15,
- oraz o wprowadzeniu autopoprawki, którą przedstawi Pani Skarbnik, do pkt 22
dot. rozpatrzenia projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
i do pkt 23 dot. rozpatrzenia projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012-2018.
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Radny Marcin Kosiorek – czy autopoprwaki były przedmiotem obrad Komisji
Budżetu i Finansów?
Skarbnik Powiatu Ewa Kotarska - Furman – tak.
W głosowaniu nad wnioskami zgłoszonymi do porządku obrad przez Starostę
Łowickiego Krzysztofa Figata:
za
- 17
przeciw
-0
wstrzymało się
-3
Radni przyjęli zgłoszone zmiany.
Radny Marcin Kosiorek – w kwestii technicznej, bowiem z głosowania
wynika, że głosowało 20 radnych, czy któryś z radnych nie głosował? Czy po
prostu nie zadziałała aparatura?
Bolesław Heichman – Przewodniczący RPŁ – pytanie zasadne.
Radny Wojciech Miedzianowski – ja nie głosowałem, tylko podniosłem rękę.
Bolesław Heichman – Przewodniczący RPŁ – dopóki nie zamknę głosowania,
należy przycisnąć przycisk.
Radny Wojciech Miedzianowski – Panie Przewodniczący proszę powiedzieć,
które głosowanie jest ważniejsze przez podniesienie ręki, czy przez naciśnięcie
przycisku?
Bolesław Heichman – Przewodniczący RPŁ – i jedno, i drugie.
Radny Wojciech Miedzianowski – zadałem pytanie, co będzie, jeśli któryś z
radnych nie naciśnie, po to, żeby rozstrzygnąć, które głosowanie jest ważniejsze,
według prawa? Należy rozstrzygnąć sporne kwestie, które przy głosowaniu
mogą się pojawić.
Bolesław Heichman – Przewodniczący RPŁ – skoro są wątpliwości, zatem
uznajemy tylko przyciśnięcie przycisku.
Radny Zbigniew Kuczyński – w momencie zdjęcia punktu 15, pozostałe
punkty następują w innej numeracji, a zatem należy przegłosować porządek po
zmianach.
Radny Janusz Michalak – w kwestii formalnej, chciałem zapytać Panią
Sekretarz, czy przypadkiem w Regulaminie Rady nie ma zapisów o sposobie
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głosownia? Jeśli jest zapisane, że przez podniesienie ręki to nie może być ważny
ten przez naciśnięcie przycisku. Należałoby to zmienić.
Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak – musiałabym sprawdzić, co jest w
Regulaminie Pracy Rady, natomiast na pewno Państwo powinniście rękę
podnieść, ponieważ głosowanie jest jawne i z tego powodu, ta ręka powinna być
podniesiona.
Radny Janusz Michalak – jawność w Sejmie polega na tym, że udostępniane
są wydruki z głosowań i każdy ma prawo do takiego wydruku. Jeśli w
regulaminie jest za podniesieniem ręki to powinniśmy to zmienić, żeby nikt nam
nie podważył ważności uchwał.
Bolesław Heichman – Przewodniczący RPŁ – ponieważ jest to głosowanie
jawne, to należy podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Pan J. Michalak
wspomniał o jawności głosownia to, co zostało zapisane i co widzimy na
ekranie, również jest zapisane w pliku i w każdej chwili tak jak w Sejmie można
zobaczyć, jak kto głosował, nie jest to tajemnicą. Nie dotyczy to głosownia
niejawnego w przypadku, którego będziemy głosować starą metodą, czyli
poprzez oddanie głosu do urny. Pozostajemy proszę Państwa przy przycisku i
podniesionej ręce.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – moja prośba jest taka, aby przed
przyjęciem porządku obrad wręczyć nagrody i nominacje.
Radny Artur Michalak – w kwestii formalnej zanim Pani Dyrektor i Pan
Starosta zabiorą głos. Głosowaliśmy tylko nad pkt 15 sesji, natomiast z tego, co
pamiętam Pan Starosta wnioskował o zmiany w budżecie w pkt 22 i 23. Czy one
były głosowane, trzy jednocześnie? Tak nie można przecież.
Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak – punkty zostają, bowiem są
niezmienione. Zmianie uległa sama treść uchwały.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – ja wyraźnie powiedziałem o
wprowadzeniu do pkt 22 i 23 autopoprawki. Zapytałem, czy jest potrzeba
wyjaśnienia teraz, czy przy rozpatrywaniu punktów. Nikt nie zgłosił o
wyjaśnienie teraz. Autopoprawki nie przyjmuje się głosowaniem.
Radny Zbigniew Kuczyński – zgadzam się, że autopoprawki nie przyjmuje się
głosowaniem, ale skoro został zdjęty pkt 15 to kolejne nie są tymi samymi
punktami. Dlatego chodziło mi o przegłosowanie prawidłowego, całego
porządku obrad. Chodzi o porządek i nic więcej.
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Bolesław Heichman - Przewodniczący RPŁ – bardzo proszę Pana Starostę o
rozdanie nagród, natomiast w między czasie zostanie przygotowany stosowny
slajd dot. głosowania nad porządkiem obrad po wprowadzonych zmianach.
Izabela Pawluk – Dyrektor Wydziału EKS – Panie Przewodniczący, Wysoka
Rado dzisiejsza sesja jest zasadna do wyartykułowania kilku wydarzeń. Jeśli
chodzi o pierwsze wydarzenie to zapraszam Pan Mieczysława Szymajdę –
Członka Zarządu Powiatu Łowickiego o zabranie głosu.
Mieczysław Szymajda – Członek Zarządu – witam serdecznie wszystkich
obecnych na sali. Zarząd Powiatu i Rada Powiatu postanowili uhonorować
zawodnika i trenera uczniowskiego klubu sportowego Korabka w Łowiczu za
sukcesy, jakie zostały odniesione w roku bieżącym. Poproszę o wystąpienie
Pana Piotra Antosika i Pana Sławomira Karmelitę. W roku bieżącym w dniach
22-24 czerwca odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów, w których to
wystartował Pan Piotr Antosik. Uprawia konkurencję lekkoatletyczną rzut
oszczepem o wadze 800 gram. Zajął tam drugie miejsce z wynikiem 69 m 79
cm. Co jest równoznaczne ze zdobyciem srebrnego medalu dla Powiatu
Łowickiego. Panowie zajmują się dziadziną sportu nazywaną królową sportu tj.
lekkoatletyką. Życzymy im zdobycia nominacji na olimpiadę a także startu w
Brazylii w Buenos Aires. Poproszę o wręczenie upominków.
Sławomir Karmelita – trener – korzystając z okazji Panie Przewodniczący,
Panie Starosto, chciałem szczególnie podziękować za to wyróżnienie, jak
również wszelką pomoc w przygotowaniach Piotra do tego sezonu. A była ta
pomoc nie mała, była na tyle skuteczna, że wynik jest chyba podziękowaniem za
pomoc i daje wiarę, że pieniądze nie poszły na marne. Wynik sportowy Piotra
nie został zauważony tylko przez Państwa w Polsce, ale również w Stanach
Zjednoczonych, gdzie został zaproszony do kontynuowania nauki i swojej
kariery sportowej. Skorzystał z tego zaproszenia, jesteśmy w trakcie
finalizowania formalności związanych z przyjęciem i być może od stycznia
rozpoczną się przygotowania sportowe już nie pod moim okiem, czego mu
życzę z tego miejsca. Tak jak powiedział Pan Mieczysław ma ku temu
predyspozycje, jeśli tylko wykorzysta stworzone warunki... Mam nadzieję, że
swoją postawą w Stanach, będzie spłacał wszystko to, co dostał tutaj i w sposób
godny reprezentował nasz kraj, jak również Powita Łowicki. Jeszcze raz
serdecznie dziękuję.
Izabela Pawluk – Dyrektor Wydziału EKS – kolejnym wydarzeniem są
odbyte konkursy na stanowiska dyrektorów. W dniach 27-28 lipca odbyły się
konkursy, wyłoniono 5 kandydatów. Zapraszam wyczytanych nowych
dyrektorów, w niektórych przypadkach ,,starych-nowych” dyrektorów. Poproszę
Pana Starostę i Wicestarostę o wręczenie nominacji dla:
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1/ Pani Beaty Świerzchowskiej,
2/ Pani Doroty Zielińskiej,
3/ Pani Elżbiety Skonecznej,
4/ Pani Doroty Urbańskiej,
5/ Pani Magdaleny Karskiej.
Z tego miejsca pragnę życzyć Panią owocnych, wytrwałych prac na rzecz
swoich szkół i placówek w kolejnych pięciu latach szkolnych.
Trzecim ważnym wydarzeniem są postępowania egzaminacyjne na stopień
nauczyciela mianowanego. Do tych postępowań przystąpiło 8 nauczycieli i 8
nauczycieli pozytywnie przeszło to postępowanie egzaminacyjne. Proszę o
wystąpienie wyczytanych nauczycieli na podium i przystąpienie do złożenia
ślubowania. Następnie zostaną wręczone akty nadania stopnia awansu
zawodowego. Zapraszam:
1/ Panią Andżelikę Kobierzycką – nauczyciela ZSL w Zdunach,
2/ Pana Tomasza Żabkę – nauczyciela ZSL w Zdunach,
3/ Pana Adama Kaczmarczyka – nauczyciela ZSP Nr 2 w Łowiczu,
4/ Panią Agnieszkę Wiosetek – Reskę – nauczyciela ZSP Nr 3 w Łowiczu,
5/ Panią Magdalena Gradek – nauczyciela ZSP Nr 3 w Łowiczu,
6/ Panią Annę Jeznach – nauczyciela Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Łowiczu.
7/ Pania Anetę Cieślak – nauczyciela Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w
Kiernozi,
8/ Pana Mariusza Wiśniewskiego – nauczyciela Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Kiernozi.
Treść ślubowania został odczytana. Ślubowanie zostało złożone przez osoby
nominowane. Pani Dyrektor Pawluk poprosiła Pana Starosta o wręczenie aktów
nadania stopnia awansu zawodowego.
Po uroczystej części posiedzenia sesji Pan Bolesław Heichman –
Przewodniczący RPŁ – zaproponował, aby wrócić do porządku obrad. Kto z
Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach?
Porządek obrad z uwzględnieniem proponowanych zmian, został przyjęty. W
głosowaniu jawnym udział wzięło 21 Radnych:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymało się – 1.
Ad. pkt 4
Przyjęcie protokołów z XXV, XXVI Sesji RPŁ.
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Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z XXV Sesji RPŁ w głosowaniu
jawnym wzięło udział 21 Radnych:
za
- 17
przeciw
-0
wstrzymało się
-4
przyjęli protokół z XXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Uwag nie zgłoszono.
Radni po zapoznaniu się z treścią protokołu z XXVI Sesji RPŁ w głosowaniu
jawnym wzięło udział 21 Radnych:
za
- 17
przeciw
-0
wstrzymało się
-4
przyjęli protokół z XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman – stwierdził, że protokoły z XXV i
XXVI sesji RPŁ zostały przyjęte.
Radny Janusz Michalak – w kwestii formalnej: zaproponował zmiany w
Regulaminie Rady, wówczas będzie czytelne, czy jeśli ktoś podniesie rękę, czy
jej nie podniesienie, to głos i tak będzie ważny. Zróbmy taką poprawkę,
ponieważ szkoda tej inwestycji, jak ma nie funkcjonować.
Radny Krzysztof Dąbrowski – Panie Przewodniczący, może się tak okazać, że
ktoś w dobrej wierze podnosi rękę i naciska przyciska, ale w całej tej technice
może wyniknąć, że ktoś celowo robi inaczej. Później ktoś nam może zarzucić,
że bojkotujemy sesję. Nie może tak być. Najpierw trzeba to w jakiś sposób
usprawnić, a potem wprowadzić w życie.
Bolesław Heichman – Przewodniczący RPŁ – wniosek Pana J. Michalak
poddam pod głosownie. Proszę o powtórzenie treści wniosku.
Radny Janusz Michalak – wnioskuje o to, aby w Regulaminie Pracy Rady w
części dot. sposobu głosownia po słowach ,,przez podniesienie ręki” dopisać i ,,
przyciśnięcie przycisku”.
Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak – nie jest w naszym regulaminie
zapisane, w jaki sposób odbywa się głosowanie. Nie ma zapisu, że przez
podniesienie ręki. Przygotujemy zmianę do Regulaminu i zaproponujemy
Państwu, aby uwzględnić całą procedurę.
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Radny Janusz Michalak – zaproponował, aby dzisiaj jeszcze obowiązywało
podniesienie ręki. A korzystanie z sytemu będziemy trenować.
Bolesław Heichman – Przewodniczący RPŁ – natomiast Pani Sekretarz
przygotuje Regulamin i wówczas usprawnimy głosowanie.
Ad. pkt 5
Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Łowiczu w 2012 roku.
Pani Zofia Więcław – Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu –
przedstawiła powyższą informację zgodnie z jej treścią. Materiał stanowi
załącznik do protokołu. /Zał. Nr 2/
Radny Artur Michalak – zadał pytanie – nie znam się na prawie budowlanym i
poproszę rozjaśnienie kwestie - czy mogłaby np. Pani Dyrektor nakazać jakiejś
instytucji, z różnych względów, rozebranie określonej budowli. Jeśli tak, to z
jakich powodów?
Pani Zofia Więcław – Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu – organ
nadzoru budowlanego prowadzi każdą sprawę w trybie konkretnego
postępowania administracyjnego. Mogę wszcząć postępowanie na wniosek
strony, bądź z urzędu, ale zawsze musi być podmiot postępowania. Decyzję
nakazującą rozbiórkę obiektu grożącego zawaleniem muszę wydać na
właściciela nieruchomości, bądź na kuratora masy spadkowej wyznaczonego
przez sąd. Nie ma innej osoby, na którą mogę wydać decyzję. Nie ma takiej
możliwości, prawo mi na to nie pozwala.
Radny Artur Michalak – a co, jeśli budowla nie zagraża bezpieczeństwu, a jest
bardzo szpetna, czy jest taka możliwość?
Pani Zofia Więcław – Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu – nie ma
takiej możliwości. W przypadku samowoli budowlanych, jeżeli możliwy jest do
ustalenia inwestor, niebędący właścicielem, wówczas prowadzimy
postępowanie w stosunku do inwestora, czyli do konkretnego sprawcy
samowoli. Ale to jest jedyny wyłom. Natomiast nie można w sposób
zdecydowany i nie budzący wątpliwości ustalić inwestora, musimy prowadzić
postępowanie w sprawie samowoli budowlanej w stosunku do właściciela
nieruchomości. Natomiast we wszystkich pozostałych musi być właściciel, bądź
zarządca, ale w sposób formalny ustanowiony. Czyli jest to decyzja o
ustanowieniu konkretnej osoby, jako zarządcy nieruchomości i w jakim
zakresie. Jeśli takich formalnych dokumentów nie ma, nie mamy takiej
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możliwosci. Organ nadzoru może w myśl art. 69 zapobiec, jakiejś katastrofie,
podjąć się czynności w celu zabezpieczenia obiektu, ale jak jest zapisane, na
koszt właściciela. Musimy liczyć się z wszystkimi ustawami, które nas
obowiązują.
Przedmiotowa informacja została przyjęta.
Ad. pkt 6
Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w
zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.
Powyższą informację przedstawił Pan Michał Śliwiński – Kierownik
Powiatowego Biura Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Łowiczu. Informacja stanowi załącznik do protokołu. /Zał. Nr 3/
Pytań nie było, informacja została przyjęta.
Ad. pkt 7
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.
Pani Izabela Pawluk – Dyrektor Wydziału EKS – przedstawiła powyższy
projekt uchwały zgodnie z jego treścią i treścią załączników. Dodała, że
powyższy projekt uchwały jak i trzy kolejne dot. zasadniczych szkół
zawodowych, zatem uzasadnienie jest takie samo dla wszystkich czterech
projektów. Jest tylko jedna drobna różnica, bowiem ustawa z dnia 19 sierpnia
2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
która wejdzie w życie z dniem 1 września 2012 roku przewiduje
funkcjonowanie zasadniczych szkół zawodowych jedynie o 3 letnim cyklu
kształcenia. W związku z powyższym zachodzi potrzeba przekształcenia
dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych o cyklu kształcenia nie
krótszym, niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w 3-letnie zasadnicze szkoły
zawodowe. O planowanych zmianach zostali poinformowani rodzice uczniów
przekształconych szkół oraz związki zawodowe z wyjątkiem ZSZ w ZSP Nr 4 w
Łowiczu, ponieważ tam nie odbywało się kształcenie i nie było przesłanek do
poinformowania rodziców. We wszystkich przypadkach jeśli chodzi o
przekształcenie zasadniczych szkół zawodowych Łódzki Kurator Oświaty
wyraził pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.
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Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych,
/nieobecni radni: Wojciech Miedzianowski, Janusz Michalak, Michał Śliwiński,
Zbigniew Kuczyński/
za
- 17
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku
Piechoty w Łowiczu. /Zał. Nr 4/.
Ad. pkt 8
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im.
Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
Pani Izabela Pawluk – Dyrektor Wydziału EKS – przedstawiła powyższy
projekt uchwały zgodnie z jego treścią i treścią załączników.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych,
nieobecni Radni: Michał Śliwiński, Janusz Michalak/
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
/Zał. Nr 5/.
Ad. pkt 9
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.
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Pani Izabela Pawluk – Dyrektor Wydziału EKS – przedstawiła powyższy
projekt uchwały zgodnie z jego treścią i treścią załączników.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecni Radni: Janusz Michalak:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława
Stanisława Reymonta w Łowiczu./Zał. Nr 6/.
Ad. pkt 10
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekształcenia
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.
Pani Izabela Pawluk – Dyrektor Wydziału EKS – przedstawiła powyższy
projekt uchwały zgodnie z jego treścią.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecni Radni: Janusz Michalak/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława
Grabskiego w Łowiczu. /Zał. Nr 7/.
Ad. pkt 11
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i
Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu: Technikum
Uzupełniającego Nr 2 w Łowiczu, Technikum Uzupełniającego dla
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Dorosłych w Łowiczu, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Łowiczu.
Pani Izabela Pawluk – Dyrektor Wydziału EKS – przedstawiła powyższy
projekt uchwały zgodnie z jego treścią. Ustawa, o której wspomniałam
wcześniej, nakazuje likwidację określonych typów i rodzajów szkół. Chodzi o
technikum i liceum uzupełniające. Aby móc zlikwidować tego typu szkoły musi
być tzw. uchwała poprzedzająca, wyłączeniowa, by móc zlikwidować tego typu
placówki.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecni Radni: Janusz Michalak/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i
Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu: Technikum
Uzupełniającego Nr 2 w Łowiczu, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w
Łowiczu, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w
Łowiczu. /Zał. Nr 8/.
Ad. pkt 12
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Technikum
Uzupełniającego Nr 2 w Łowiczu, Technikum Uzupełniającego dla
Dorosłych w Łowiczu, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Łowiczu.
Pani Izabela Pawluk – Dyrektor Wydziału EKS – przedstawiła powyższy
projekt uchwały zgodnie z jego treścią.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
nieobecni Radni Janusz Michalak/:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
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przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w
Łowiczu, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Łowiczu,
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łowiczu. /Zał.
Nr 9/.
Ad. pkt 13
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół
Licealnych w Zdunach.
Pani Izabela Pawluk – Dyrektor Wydziału EKS – przedstawiła powyższy
projekt uchwały zgodnie z jego treścią. Odnosząc się do uzasadnienia w ZSL w
Zdunach są dwa typy szkół, a mianowicie Liceum Ogólnokształcące dla
Młodzieży i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. Odnosząc się do ustawy,
która wejdzie w życie z dniem 1 września br. nakłada ona obowiązek likwidacji
liceów, jak i techników uzupełniających. Aby móc zlikwidować nie ma
możliwości wyłączenia liceum, należy rozwiązać zespół. Można powiedzieć
technicznie, rozwiązać nazwę. Jest to uchwała poprzedzająca uchwałę
likwidacyjną. W związku z powyższym w Zdunach pozostaje Liceum
Ogólnokształcące im. Krystyny Idzikowskiej.
Radny Marcin Kosiorek – formalnie jest tak, że rozwiązujemy szkołę a
używając terminologii z Komisji Edukacji Pana Jerzego Wolskiego, że na
pieczątce zostaje tylko nazwa Liceum Ogólnokształcące im. Krystyny
Idzikowskiej w Zdunach, tak?
Izabela Pawluk – Dyrektor Wydziału EKS – tak.
Radny Jerzy Wolski – wyjaśniając, to nie była moja obawa. Moja obawa
polegała na tym, że LO uzupełniającego nie będzie. Zostaje stricte samo Liceum
Ogólnokształcące. My rozmawialiśmy na Komisji o propozycji zupełnie innej, o
której w tej chwili nie mówimy.
Radny Marcin Kosiorek – tak będzie na pieczątce?
Izabela Pawluk – Dyrektor Wydziału EKS – będzie Liceum
Ogólnokształcące im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach. Czasami w tak
potocznym rozumowaniu rozwiązanie kojarzy się z likwidacją. To nie jest
likwidacja w odniesieniu do LO w Zdunach.
Radny Marcin Kosiorek – chciałem podziękować Zarządowi, że wycofał się
jednak z tego szalonego pomysłu w ostatniej chwili. Natomiast, jeśli byśmy
mogli poznać jakieś szczegóły, bowiem Wicestarosta poinformował nas na
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Komisji Edukacji, że były rozmowy prowadzone z Radą Pedagogiczną nt.
włączenia Liceum do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3. Wiem, że we
wtorek prowadzone były rozmowy, jeśli Pan Starosta, bądź Wicestarosta
mogliby nam naświetlić sprawę, jaki był stosunek Rady Pedagogicznej do tej
kwestii.
Bolesław Heichman – Przewodniczący RPŁ –w związku z tym, że punkt
został zdjęty z porządku obrad zaproponował dyskusję w tej sprawie w
sprawach różnych.
Radny Marcin Kosiorek – nie będę się upierał można i w sprawach różnych,
ale uważam, że dyskusja dotyczy też tego punktu.
Radny Wojciech Miedzianowski – ponieważ następna uchwał jest o likwidacji
liceum uzupełniającego, czy nie jest tak że my podejmujemy te uchwały w
odwrotnej kolejności? Rozwiązujemy zespół, to gdzie będzie funkcjonować
liceum uzupełniające przez te ,,5 minut”.
Izabela Pawluk – Dyrektor Wydziału EKS – odnosząca się do szkół
ponadgimnazjalnych różnica między rozwiązaniem a wyłączeniem polega na
tym, że w innych szkołach ponadgimnazjalnych jest więcej typów i rodzajów
szkół, nie zostaje jeden typ szkoły. W związku, z tym w tych szkołach są
wyłączenia, aby móc zlikwidować techniku, bądź uzupełniające liceum.
Natomiast w tym przypadku pozostaje jeden typ i rodzaj szkoły i nie ma
przesłanek, żeby wyłączyć. Po to rozwiązujemy, żeby zlikwidować liceum
uzupełniające. Dlatego jest właśnie zachowana ta kolejność.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych:
za
- 18
przeciw
-0
wstrzymało się
-3
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych w
Zdunach. /Zał. Nr 10/.
Ad. pkt 14
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie likwidacji Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego w Zdunach.
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Pani Izabela Pawluk – Dyrektor Wydziału EKS – przedstawiła powyższy
projekt uchwały zgodnie z jego treścią. Uchwały likwidacyjne były poprzedzone
uchwałami intencyjnymi, mamy pozytywne opinie Łódzkiego Kuratora
Oświaty. Związki zawodowe były o działaniach zarówno lutowych jak i
obecnych poinformowane.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego w Zdunach. /Zał. Nr 11/.
Ad. pkt 15
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia Szkoły
Policealnej Nr 2 w Łowiczu oraz włączenia do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i
Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
Pani Izabela Pawluk – Dyrektor Wydziału EKS – przedstawiła powyższy
projekt uchwały zgodnie z jego treścią. Z wnioskiem o utworzenie tego typu
szkoły wystąpił dyrektor ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu. Wniosek uzyskał
pozytywną opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia. W nowym roku szkolnym
szkoła będzie kształciła w zawodzie technik dietetyk.
Radny Janusz Michalak – czy to nam się opłaci, jeśli będziemy otrzymywali
subwencje na słuchacza szkoły policealnej, w tym kontekście pytam?
Izabela Pawluk – Dyrektor Wydziału EKS – dokonywaliśmy przeliczeń
chodzi o liczbę uczniów, która jest opłacalna, aby do niej nie dokładać. Jest to
ok. 21 do 25 uczniów. Jest to liczba uczniów, do której nie musimy dokładać.
Na wniosek dyrektora i za zgodą Zarządu uruchamiane jest kształcenie.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych:
za
- 20
przeciw
-0
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wstrzymało się
-1
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Łowiczu
oraz włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w
Łowiczu./Zał. Nr 12/.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego ogłosił przerwę w obradach sesji
w dniu 29 sierpnia 2012 roku – godz.
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman wznowił
obrady sesji w dniu 29 sierpnia 2012 roku – godz.
Ad. pkt 16
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego (położonej w
gminie Domaniewice, obręb Krępa).
Anna Kasińska – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami – przedstawiła projekt uchwały zgodnie z jego treścią.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych,
/nieobecni Radni: Eugeniusz Furman/:
za
- 18
przeciw
-1
wstrzymało się
-1
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Łowickiego./Zał. Nr 13/.
Ad. pkt 17
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego (położonej w
Łowiczu, obręb Łowicka Wieś).
Anna Kasińska – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami – przedstawiła projekt uchwały zgodnie z jego treścią.
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Radny Janusz Michalak – chciałem powtórzyć to, co powiedziałem na
Komisji Budżetu, nie wiem czy do Pan Starosty dotarła moja sugestia, jestem
przeciwny temu. Czy nie lepiej byłoby wstrzymać się do czasu rozstrzygnięcia,
co zrobią ze swoją częścią ,,krajówki”.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – w ostatnim czasie pojawiła się sytuacja
taka, że ,,krajówki” mają się z tej nieruchomości wyprowadzić. Natomiast
rozważaliśmy i taką możliwość, gdyby się nam udało. Tak, czy inaczej
pomieszczenia po ,,krajówkach” przejdą pod zarząd Starosty, bo one są w
zarządzaniu Skarbu Państwa. Podtrzymaliśmy uchwałę, ze sprzedażą śpieszyć
się na pewno nie będziemy.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych:
za
- 13
przeciw
-2
wstrzymało się
-6
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Łowickiego. /Zał. Nr 14/
Ad. pkt 18
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży w trybie
bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Łowickiego.
Anna Kasińska – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami – przedstawiła projekt uchwały zgodnie z jego treścią.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych:
za
- 19
przeciw
-0
wstrzymało się
-2
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
/Zał. Nr 15/.
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Ad. pkt 19
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany statutu Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Łowiczu.
Pani Izabela Pawluk – Dyrektor Wydziału EKS – przedstawiła powyższy
projekt uchwały zgodnie z jego treścią i treścią uzasadnienia.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych:
za
- 21
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie zmiany statutu Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Łowiczu. /Zał. Nr 16/.
Ad. pkt 20
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany statutu Centrum
Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
Pani Izabela Pawluk – Dyrektor Wydziału EKS – przedstawiła powyższy
projekt uchwały zgodnie z jego treścią. Jeśli chodzi o uzasadnienie jest podobne
jak w przypadku zmiany statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i
Promocji – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury, Turystyki i
Promocji Ziemi Łowickiej. /Zał. Nr 17/.
Ad. pkt 21
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały
Nr XV/113/2011 RPŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia
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rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie
powiatu łowickiego na 2012 rok.
Pani Magdalena Pietrzak – Sekretarz Powiatu – przedstawiła powyższy
projekt uchwały zgodnie z jego treścią.
Radna Zofia Rogowska - Tylman – ja zgłaszałam Pani Magdzie, że apteka
przy TESCO nie istnieje.
Sekretarz Powiatu Magdalena Pietrzak – cała procedura likwidacji tej apteki
nie została zakończona, myśmy jeszcze oficjalnej informacji jeszcze nie dostali.
A jeśli dostaniemy to i tak całą procedurę musimy wykonać po zaciągnięciu
opinii poszczególnych wójtów, burmistrza, samorządu aptekarskiego. Może się
okazać, że to będzie w grudniu, jak będziemy przygotowywać następną
uchwałę.
Opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych:
za
- 20
przeciw
-0
wstrzymało się
-1
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/113/2011 RPŁ z dnia
21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2012 roku.
/Zał. Nr 18/.
Ad. pkt 22
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2012
rok.
Pani Ewa Kotarska - Furman – Skarbnik Powiatu – przedstawiła powyższy
projekt uchwały zgodnie z jego treścią. Należałoby uwzględnić autopoprawkę, o
której Pan Starosta wspominał wcześniej. Poprzez autopoprawkę zostanie
wprowadzona po stronie dochodów jak i po stronie wydatków dodatkowa kwota
w wysokości 8 tys. 341 zł. Kwota będzie pochodzić ze środków w formie
dotacji na podstawie podpisanej umowy przez Zarząd z WFOŚiGW, z
przeznaczeniem na konserwację i pielęgnację w ZSP Nr 2 RCKU 3 sztuk drzew
z gatunku dąb szypułkowy i dwa klony srebrzyste. Wkład własny wynosi 1 tys.
163 zł pochodzi z dawnego powiatowego funduszu ochrony środowiska. Druga
zmiana dot. Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Łowiczu – Pan
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Komendant zwrócił się do Zarządu o przeniesienie środków z wynagrodzenia.
Są to uposażenia dla funkcjonariuszy w wysokości 30 tys. zł, z przeznaczeniem
na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup oleju napędowego i
umundurowania dla nowo zatrudnionych funkcjonariuszy w wysokości 26 tys.
zł oraz 4 tys. zł na badania profilaktyczne i komisje lekarskie.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych:
za
- 21
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok. /Zał. Nr 19/.
Ad. pkt 23
Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 – 2018.
Pani Ewa Kotarska - Furman – Skarbnik Powiatu – przedstawiła powyższy
projekt uchwały zgodnie z jego treścią. W związku z wprowadzoną
autopoprawką do projektu uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu, również
należało nanieść następujące poprawki:
- w aktualnych dochodach na rok 2012, poprzez ich zwiększenie,
- urealnienie planu po stronie wydatków dot. wynagrodzeń,
- oraz uzupełnienie o kolumnę na dzień 31 września 2011 r. Treść uchwały
została odczytana.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – pozytywna.
Radni w głosowaniu jawnym /w głosowaniu wzięło udział 21 Radnych:
za
- 21
przeciw
-0
wstrzymało się
-0
przyjęli uchwałę RPŁ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego na lata 2012 – 2018. /Zał. Nr 20/.
Ad. pkt 24
Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w
okresie między sesjami.
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Powyższe sprawozdanie przedstawił Starosta Łowicki Krzysztof Figat
zgodnie z jego treścią. /Zał. Nr 21/
Radny Marcin Kosiorek – mam pytanie odnośnie odszkodowań, czy one dot.
jakiejś konkretnej drogi?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – prawo stanowi tak, że jeżeli właściciel
działki przyległej do drogi powiatowej dokonuje zmiany jej przeznaczenia to
geodeta jest zobowiązany wytyczyć pod poszerzenie drogi, zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego, pas gruntu ujęty w tym planie.
Radny Marcin Kosiorek – mi chodzi o coś innego, że wpłynęły jakieś wnioski.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – nie wpłynęły, to my płacimy. Właściciele
robią podział działki i my z mocy prawa za działkę w pasie drogowym musimy
zapłacić. Po prostu musimy ją odkupić.
Radny Janusz Michalak – nie tak do końca. Kolejność jest trochę inna.
Najpierw gmina, bowiem przeważnie gmina to robi, składa propozycję do planu
zagospodarowania przestrzennego. W tym planie wydziela pas drogowy i pyta
właściciela, czy taki pas sobie życzy.
Radny Marcin Kosiorek – jeśli chodzi o kontrolę w Parmie – co ma być
kontrolowane?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – działalność finansowa Stowarzyszenia
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Radny Marcin Kosiorek – kontrola dopiero się odbędzie?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – jest w trakcie.
Radny Janusz Michalak – w zakresie dotacji, czy ogólna?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – w zakresie tej części, która dot. budżetu
powiatu łowickiego, plus środki PFRON, jeśli chodzi o PCPR.
Ad. pkt 25
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
w okresie między sesjami.
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Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Bolesław Heichman
poinformował, że w związku z tym, że mam problemy zdrowotne byłem tylko
na Biesiadzie Łowickiej. Mam informację od Marszałka Sejmiku, który bardzo
dziękował, impreza bardzo mu się podobała, w związku z tym przekazuję
wszystkim Radnym i Zarządowi podziękowania.
Radny Artur Michalak – mam zapytanie Panie Przewodniczący - kto
reprezentował nas Radnych podczas uroczystości 15 sierpnia i czy ktoś z Rady
wybiera się na uroczystości 1 września organizowane przez władze Miasta?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – 15 sierpnia ja reprezentowałem Zarząd i
Radę Powiatu. Natomiast 1 września na pewno ktoś będzie Powiat
reprezentował.
Bolesław Heichman – Przewodniczący RPŁ – myślę, że każdy radny poczuwa
się do reprezentowania Rady w różnego rodzaju uroczystościach. Z pewnością
przy okazji takich świąt, jak 15 sierpnia, czy 1 września grupa radnych również
weźmie udział w zorganizowanych obchodach.
Radny Marcin Kosiorek – ja tylko podpowiem, że to zadaniem
Przewodniczącego jest zorganizować taką grupę.
Bolesław Heichman – Przewodniczący RPŁ – co to znaczy zorganizować
według Pana? 20 Radnych powinno chcieć, jeśli chcą to ja jestem za, aby taką
grupę zorganizować.
Radny Michał Śliwiński – tak naprawdę, jeśli mamy potrzebę to jesteśmy i
włączamy się do imprezy. Przewodniczący Rady nie może polecieć radnemu,
aby brał udział w uroczystościach.
Radny Artur Michalak – ad vocem Panu Michałowi, jeżeli Przewodniczący
nie może to mógłby poprosić Panią Wiceprzewodniczącą, aby reprezentowała
Radę Powiatu.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – poinformował, że On i Radni w osobach
Janusza Michalaka, Ryszarda Malesy, Jacka Chudego reprezentowali Powiat w
Zakopanem, w dniach 8-10 sierpnia.
Ad. pkt 26
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
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Bolesław Heichman – Przewodniczący RPŁ – odczytał pismo Niezależnego
Samorządowego Związku Zawodowego ,,Solidarność” dot. zaapelowania do
całego społeczeństwa o wywieszanie flag narodowych w czasie świąt
państwowych. /Zał. Nr 22/ oraz pismo przesłane drogą mailową Fundacji
ICPPC dot. podjęcia uchwały popierającej stanowisko SWŁ w sprawie
ogłoszenia obszaru Województwa strefą wolną od upraw organizmów
roślinnych zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Treść pisma wraz
załącznikami jest możliwa do udostępnienia w Biurze Rady. /Zał. Nr 23/.
Myślę, że powinniśmy się tym głębiej zainteresować, bo jest to temat dość
poważny.
Radny Marcin Kosiorek – poprosilibyśmy o przesłanie informacji drogą
mailowa, przynajmniej ja bym poprosił.
Bolesław Heichman – Przewodniczący RPŁ – Biuro Rady prześle do
wszystkich radnych taką informację wraz z załącznikami. Dobrze byłoby,
abyśmy się do tego tematu ustosunkowali.
Radny Marcin Kosiorek – chciałbym ponowić dyskusje a właściwie braku
dyskusji nt. szkoły w Zdunach. Jakby Starosta czy Wicestarosta mógł przybliżyć
temat - jak wyglądały rozmowy z Radą Pedagogiczną? Skąd w ogóle taki
pomysł, aby przenieść Liceum do ZSP Nr 3 i co Zarząd dalej zamierza z tym
,,fantem” zrobić?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat - Zarząd podjął taką decyzję, natomiast w
ostatnich dniach znaleźliśmy rozwiązanie bardziej zadawalające Zarząd i
dlatego postanowiliśmy zrobić, tak jak zrobiliśmy. Natomiast po rozpoczęciu
roku szkolnego ok. połowy września, chcielibyśmy zorganizować i zaprosić
szersze grono do dyskusji nt. oświaty i przekonsultować parę wariantów, które
nas nie ominą.
Radny Marcin Kosiorek – nie uzyskałem odpowiedzi na pytania wcześniejsze,
jakie było stanowisko Rady Pedagogicznej i skąd pomysł, aby włączyć Liceum
do tej szkoły?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – Rada podeszła bardzo spokojnie. Pomysł
był taki, ponieważ taka była potrzeba. Myślę, że Pan Radny Kosiorek wie
dlaczego taka była potrzeba. W połowie miesiąca zaprosimy Państwa do
rozmowy na ten temat.
Dariusz Kosmatka – Wicestarosta – odnośnie tej szkoły na Radzie
Pedagogicznej byłem ja z Krzysztofem Janickim i przedstawiliśmy sytuację,
jaka jest. Rada Pedagogiczna, jak to powiedział Starosta, przyjęła to bardzo
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spokojnie. Umówiliśmy się, że zrobimy spotkanie do 15 września, w którym
mają uczestniczyć rodzice, wójt, rada pedagogiczna celem wypracowania
jakiegoś stanowiska. Po prostu mają nam pomóc w podjęciu decyzji. Czekamy
na ich sygnał.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – to nie jest problem tylko w Liceum w
Zdunach, to jest problem oświaty w powiecie. Będziemy chcieli zaprosić
szerokie grono do rozmów, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązanie, które
da jak najlepszy skutek. Przyniesie najmniej niezadowoleń.
Radny Waldemar Wojciechowski – mam pytanie do Pana Przewodniczącego czy była zbierana jakaś składka wśród radnych, ponieważ byłem w niedzielę na
uroczystości obchodów 100 lecia OSP w Chruślinie i usłyszałem, że Rada
Powiatu była sponsorem obelisku, czy coś takiego miało miejsce? A jeżeli tak,
to jakie pieniążki były przeznaczone?
Dariusz Kosmatka - Wicestarosta – Zarząd nie przeznaczał na ten cel żadnych
środków.
Radny Waldemar Wojciechowski – to skąd napis na obelisku Rada Powiatu i
skąd podziękowania od organizatorów, dla Rady jako sponsora?
Radny Jerzy Wolski – od kilku lat pomagamy różnym jednostką OSP. To nie
jest kwestia tej uroczystości, która odbyła się w niedzielę. W imieniu Pana
Starosty złożyłem gratulację i życzenia, jako że Pan Starosta był organizatorem
imprezy w Skansenie. A podziękowania dla Rady Powiatu są z tego tytułu, że 23 lata temu m.in. OSP w Chruślinie otrzymało 1 tys. zł w ramach pomocy od
Rady Powiatu Łowickiego i rok temu 3,5 tys. zł wsparcia. To są środki, które
zostały przekazane na przestrzeni ostatniej kadencji m.in. dla OSP Chruślin. Są
to pieniążki, które przez ostatnich kilka lat dwukrotnie trafiły do jednostki OSP
w Chruślinie. Stąd podziękowania, że Rada Powiatu wspomogła tą jednostkę.
Radny Artur Michalak – pytanie do Pani Dyrektor LO w Zdunach – na
Komisji Edukacji Pan Wicestarosta powiedział nam, że Zarząd ma alternatywne
plany, co do ewentualnego przekształcenia tej szkoły w inną placówkę.
Chciałem się zapytać, czy Pani Dyrektor przedstawiła Zarządowi jakikolwiek
plan ratunkowy dla tej szkoły? Tak, aby mogła ona nadal funkcjonować, jako
liceum ogólnokształcące, jeśli tak to poproszę o kilka słów, jeśli nie to
chciałbym zapytać o nastroje kadry pedagogicznej – czy są nauczyciele, którzy
włącznie z Panią, będą robić wszystko, aby ta szkoła nie zniknęła z mapy szkół
powiatu łowickiego? Czy ma Pani wśród swojej kadry pedagogicznej osoby,
które uniemożliwiają działania, bo też takie opinie były wygłaszane na Komisji
Edukacji?
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Pani Aneta Tarkowska - Dyrektor LO w Zdunach – członkiem komisji
oświatowej nie jestem, nie wiem co się na komisji działo, usłyszałam to po raz
pierwszy od Pana. Wyjaśniając sytuację: pierwszy raz z taką propozycją
Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego i pracownicy Starostwa w osobach
Wicestarosty i Dyrektora Wydziału Izabeli Pawluk przyjechali do nas w
czerwcu. Było to ogólne spotkanie z Radą Pedagogiczną. Zostały nam
przedstawione dwa stanowiska, bądź przyłączenia naszej szkoły do ZSP Nr 1,
bądź do ZSP Nr 3 i nasze stanowisko - zachowania autonomii. Jaka jest sytuacja
w szkole wszyscy dobrze wiemy, ten nabór od kilku lat jest niezadawalający, ani
władze powiatu, ani mnie jako pełniącego obowiązki dyrektora, ani kadrę
pedagogiczną. Chodzi o nowe podstawy programowe, które kwestie
zatrudnienia nam ograniczają. Nie wiem jakie koncepcje były na Komisji
Edukacji, nie wiem skąd informacje o uniemożliwianiu mi pracy przez Radę
Pedagogiczną. Jeśli takie informacje są to poproszę o ich wyjaśnienie czego i
kogo dotyczą? Tak jak Pan Starosta mówił została wypracowana wspólna
koncepcja, jak widać jesteśmy dalej partnerem do rozmów, a nie placówką do
likwidacji i upadku, czego dowodem było spotkanie z Radą Pedagogiczną.
Zaplanowane jest spotkanie w szerszym gronie, mamy zaprosić do dyskusji
rodziców, planujemy zaprosić absolwentów, tych którzy kończyli szkołę
wcześniej. Będziemy szukali rozwiązań.
Radny Artur Michalak – rozumiem, że Zarząd na spotkaniu przedstawił trzy
warianty, o których Pani Dyrektor wspomniała.
Pani Aneta Tarkowska - Dyrektor LO w Zdunach – Zarząd przedstawił dwa
warianty przyłączenia nas do ZSP Nr 1 lub do ZSP Nr 3 i nasz naturalny opór,
którym miałaby być autonomia. Trudno żebyśmy stali z założonymi rękami i
powiedzieli, tak zgadzamy się, przystajemy na Państwa propozycje. Chcemy
walczyć.
Radny Artur Michalak – bardzo mi miło to słyszeć. Nie wiem, kogo Pan
Starosta zamierza zaprosić do tego ,,okrągłego stołu”, ale mam nadzieję, że
skorzysta Pan z doświadczeń, chociażby byłego Pana Starosty, tudzież Pana
Zbyszka Kuczyńskiego, który zajmował się oświatą w poprzednich latach i
wspólnie z Panią Dyrektor i Radą uda się szkołę uratować, a nie zamieniać
chociażby w dom dziecka.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – członkowie Rady Powiatu, będą się czuć
zobowiązani do bycia w gronie tych osób, które będą o tym rozmawiały. Myślę,
że zaproszenie jest zbędne. Chciałbym, aby w spotkaniu uczestniczyli wszyscy
Radni. Chciałbym podziękować Pani Dyrektor Anecie Tarkowskiej za rzeczowe
podchodzenie do tego problemu i sytuacji jaka jest. Na pewne rzeczy z Panią
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Dyrektor się umówiliśmy i chcemy je zrealizować. Nie ma woli Zarządu, że za
wszelką cenę i pod każdą postacią dokonać łączenia, likwidacji bądź
całkowitego zamknięcia szkoły. W ostatnich dniach znaleźliśmy rozwiązanie
lepsze niż to, które wypracowaliśmy i mieliśmy odwagę zdjąć punkt i załatwić
temat. To jest realizacja zadania dotyczącego nie tylko szkoły w Zdunach, ale
również dotyczy innych szkół.
Radny Marcin Kosiorek – poproszę o odpowiedź Pana Starostę – bowiem
odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Komisji Gospodarki, bardzo
burzliwe, na którym dyskutowaliśmy o szkole na Blichu i ZSP Nr 3. Czy są
jakieś pomysły, bowiem mamy dwa podobne, czy nawet tożsame kierunki i w
szkole Nr 2 i Nr 3. Wtedy wyrażaliście pogląd, że tak być nie może, czy
będziecie to realizować i jak to będzie wyglądało?
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – są dwie szkoły, które mają zbieżne
kierunki. Myślę, że odpowiedzi powinny paść na spotkaniu, które będziemy
chcieli zaproponować. Na pewno nie będzie to spotkanie jednorazowe.
Wyobrażam sobie to w sposób taki, że z tego dużego spotkania wyłonimy dwa,
trzy zespoły tak, aby do końca lutego, który jest datą graniczną do jakichkolwiek
zmian w oświacie, będziemy mogli wypracować wspólne stanowisko, które
będzie dobre dla całej oświaty powiatu łowickiego.
Dariusz Kosmatka – Wicestarosta – w kwestii wyjaśnienia, bowiem Pan Artur
stwierdził, że ja powiedziałem na komisji, iż mamy alternatywne plany. Mam
protokół z komisji i nie użyłem takiego słowa.
Radny Marcin Kosiorek – ale mówił Pan o domu dziecka.
Dariusz Kosmatka - Wicestarosta – w takim sensie tak, ale nie alternatywnych
planów. Mówiłem o daleko idących planach, bardzo daleko idących.
Radny Artur Michalak – o ile dobrze pamiętam to te plany daleko idące
kończyły się gdzieś w roku 2013. Pan powiedział, że dajecie sobie rok na to, aby
szkoła stanęła na nogi.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – o to mi chodziło, abyśmy usiedli do
,,okrągłego stołu”, aby nie było tego typu dyskusji. Zarzucimy się informacjami
i zagubimy treść tego, co chcielibyśmy wyciągnąć. W tym roku w 3 klasach
gimnazjów jest o kolejnych 120 dzieci mniej.
Radny Jacek Chudy – przypominam koledze (Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej) o złożeniu wniosku.
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Radny Marcin Kosiorek – oczekiwaliśmy od Pan Starosty informacji w marcu,
czy kwietniu na sesji, gdzie była mowa o LO w Zdunach. Nie było dyskusji,
ponieważ był nabór, teraz jest wrzesień i nie widzimy nadal, aby cokolwiek się
działo. Jest propozycja, żeby teraz rozmawiać to jest zupełnie nie zrozumiałe,
przyznajcie się, że nie wiecie, co robić i tyle.
Starosta Łowicki Krzysztof Figat – panie Marcinie ja pozwolę sobie zadać
dwa pytania Pani Dyrektor. Jak Pani Dyrektor odpowie na te pytania, to będzie
miał Pan odpowiedź na swoje. Pani Dyrektor: czy jako Starosta włączyłem się w
to, aby sprawić warunki, aby mógł być prowadzony lepszy nabór i czy
zaangażowanie tego Powiatu jest, czy została Pani sama?
Pani Aneta Tarkowska - Dyrektor LO w Zdunach – nie zostałam sama.
Przypominam, że pełnić obowiązki dyrektora zaczęłam za poprzedniego
Zarządu. Jeśli chodzi o współpracę od samego początku byliśmy traktowani,
jako partnerzy. Był pomysł w lutym stworzenia w szkole stowarzyszenia,
pamięta Pan Panie Radny Kosiorek? Nie wiem do dnia dzisiejszego, skąd ten
pomysł się wziął. Cieszę się, że na pomyśle się skończyło. Co do współpracy z
obecnym Zarządem dzięki inicjatywie Pana Starosty i na moją prośbę
otrzymaliśmy m.in. miejsca w internacie w szkole sąsiedniej. Jest internat, jest
stołówka dla młodzieży. Dzięki Radnym z Bielaw udało się pozyskać transport
młodzieży do szkoły. PKS nie wykazał w tym względzie żadnej inicjatywy,
mimo że pisma szły. Pewnych rzeczy nie da nam się przeskoczyć. Nie da nam
się przeskoczyć niżu demograficznego, statystyki. Niemniej jednak trzeba
pamiętać, że jakaś część młodzieży chce do Zdun uczęszczać. Nie do Łowicza
tylko do Zdun. My będziemy się starali im tą szansę umożliwić. Jeżeli się nie
uda to trudno. Mamy rok czasu na autonomię, na wspólne pomysły, na wspólne
dyskusje. Nie jesteśmy żadną kontrą, jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju
pomocną, wyciągniętą dłoń.
Radny Artur Michalak – Pan Jacek otrzymał upoważnienie, aby w imieniu
Komisji Rewizyjnej przedstawić, celem zaopiniowania przez Radnych, naszej
wspólnej koncepcji wypracowanej podczas ostatniej komisji.
Radny Jacek Chudy – dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna wypracował następujący wniosek, że jeśli
odbywają się jakiekolwiek kontrole w jednostkach organizacyjnych Powiatu to
Komisja Rewizyjna chciałaby się z wynikami tych kontroli zapoznawać. To jest
wniosek Komisji Rewizyjnej, który dziś przedstawiam.
Ad. pkt 27
Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
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Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RPŁ Bolesław Heichman
zamknął obrady XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący RPŁ
/-/ Bolesław Heichman
Protokołowały:
B. Prus – Miterka
H. Jesionkowska
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